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باهنر:محسنرضاییهمهکارهمجمعاست

محمدرضــا باهنر عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
در تحلیل خود از اوضاع فعلی مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :این دوره هنوز مجمع سرخط نیامده است .وی
اخبــار در گفتوگو با ایرنا ادامه داد :این مسأله ،دو علت دارد؛ یکی
متأسفانه رئیس مجمع وضعیت جسمانی خوبی ندارند و نمیتوانند حضور
جدی داشته باشند.
نکتــه دوم اینکه در حکم جدید رهبری برای مجمع ،یک پیوســت هســت که
در آن مطالباتی از مجمع مطرح شــده اســت و همین ،مقدار زیادی ســاختار
مجمع را به هم ریخته و متغیر شده است .تا دورههای گذشته مجمع فقط به
رهبری برای تعیین سیاســت کلی مشورت میداد ولی حاال مجمع عمالً باید
سیاستگذاریکند.
قبالً ما سیاستنویسی داشتیم ولی االن سیاستگذاری ،تدوین ،اجرا و همچنین
گرفتن بازخورد و اصالح هم به آن اضافه شــده اســت .ایــن فرآیندها هنوز در
مجمع و دبیرخانه نهایی نشــده و مقداری کار لنگ اســت .او در پاســخ به این
سؤال که «برخی میگویند االن در مجمع آقای رضایی همه کاره است» ،اظهار
داشت :آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص هستند .بله! در غیبت رئیس عمالً
کارهای اداری و تحقیقی در دســت ایشــان است و دســتور کار جلسه را تعیین
میکنند.
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در پاســخ به ســؤال دیگــری درباره
حواشــی حضــور محمــود احمدینژاد در مجمع و در پاســخ به این ســؤال که
«شنیدیم که آقای جنتی به آقای احمدینژاد به خاطر اظهارات و مواضعشان
گویا در حاشیه یا یکی از جلسات مجمع تذکر دادهاند» گفت :اینها گاهی پیش
میآید .یکی دو دفعه ،بحثهایی درباره احمدینژاد شــد و یک بار هم خود
ایشان حضور داشت.
تذکرهایــی دادهشــد ،ولی ما اصوالً کشــانده شــدن این بحثهــا را به مجمع،
مصلحت نمیدانیم و من هم از افرادی بودم که ماجرا را متوقف کردم

جلسهمشترکمؤتلفهوجامعهمدرسین

انتخاباعضایجدیدانجمندفاعازآزادیمطبوعات

اعضای جدید شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزیده شدند.
به گزارش ایسنا ،مجمع عمومی فوقالعاده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
پنجشــنبه گذشــته برگزار شــد که طی آن کیوان صمیمی ،محمدجواد مظفر،
ســعید رضوی فقیه ،عبــاس صفاییفرد ،محمــد داوری ،مرجــان طباطبایی
و عالیــه مطلبزاده به عنــوان هفت عضو اصلی شــورای مرکزی این انجمن
برگزیده شــدند .همچنین علی ملیحی ،مهرداد خدیــر ،رحمانقلی قلیزاده،
شهریار پاکنیا و مریم پورعینی در جایگاه اعضای علیالبدل قرار گرفتند.
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عراقچی :از اروپا قطع امید نکرده ایم
ســید عبــاس عراقچــی ،معــاون وزیــر امور
خارجــه ایــران کــه بــا هــدف گفتوگــو بــا
مقامهــای اروپایــی به ایتالیا و مادرید ســفر
کــرده اســت در خــال حضــور در مادرید با
فرناندووالنسوئال،قائممقاموزارتامور
خارجه اسپانیا دیدار کرد .به گزارش
ایرنا والنسوئال در این دیدار با اشاره
به اراده سیاسی اروپا برای مقابله با

سیاســت یکجانبه گرایانه امریکا برحمایت
از برجــام تأکید کرد و گفــت اتحادیه اروپا به
دنبال تدوین ساز و کاری است که مستقل از
بانک مرکزی و ســایر نهادهای پولی و مالی
بتوانــد روابط ایران و اروپا را پوشــش دهد .او
تأکید کرد« :تا زمانی که ایران و اتحادیه اروپا
برجــام را حفــظ کننــد فرصت بــرای یافتن
راهکارهای همکاری برای رفع موانع تجاری

وجود خواهد داشت ».عراقچی پیش از این
دیــدار در گفتوگــو بــا ایرنا در پاســخ به این
پرســش که در صورتی که ســرانجام اروپا در
برابر خواستههای ترامپ تسلیم شود ،ایران
چــه اقداماتــی را در پیــش خواهــد گرفــت؟
تصریحکرد«:ماهنوزبهآننقطهنرسیدهایم
ولی دســتگاههای جمهوری اســامی ایران
برای همه ســناریوهای احتمالی پیشبینی

الزم را بــه عمــل آوردهاند و بــرای هرکدام از
آنها ،اقدام الزم را در زمان خودش خواهیم
کرد ».معاون سیاسی وزیر امور خارجه تأکید
کــرد« :ما هنــوز به نقطه قطع کامــل امید از
اروپا نرســیدهایم ».عضو تیم مذاکره کننده
هســتهای ایــران در مورد آخریــن وضعیت
ایجاد و استقرار مکانیسم ویژه مالی اتحادیه
اروپــا معروف به اسپیوی گفت« :این یک

واقعیت است که امریکاییها در حال تهدید
اروپاییها هســتند کــه اگر بخواهند بــا ایران
بــرای مقابله بــا تحریمها کار بکننــد ،آنها را
تحریــم خواهند کرد .ایــن خالف حاکمیت
کشــورهای اروپایــی اســت و فکــر میکنــم
اروپاییها باید تصمیــم بگیرند برای حفظ
حاکمیت و اعتبار خودشان اقداماتی را اتخاذ
بکنندیانه».

حسین کنعانی مقدم:

پولشویی یک حقیقت است؛ اما کاش مسئوالن اقتصادی آن را می گفتند
امریکاییها از همه مشتاق ترند تا لوایح  FATFدر ایران تصویب نشود
رضوانه رضاییپور
خبرنگار

گفتوگــوی محمدجــواد ظریــف ،وزیر
امــور خارجــه کشــورمان درخصــوص
پولشــویی کــه خشــم شــماری از چهــره
هــای اصولگــرا را برانگیخــت ،همچنان
او را آماج حمــات منتقدان و مخالفان
قرار داده اســت .هرچند در این چند روز
بودند کسانی که جانب وزیر امور خارجه
را گرفتــه و در حمایت از او مســتنداتی را
در ارتباط با وجود پولشــویی در کشــور رو
کردهاند اما باز هم این صدای مخالفان
و منتقــدان وزیــر امــور خارجه اســت که
بلندتر از سایرین است .به اعتقاد برخی
ناظران ،محمدجــواد ظریف که از زمان
حضــورش در وزارت امــور خارجــه ایــن
مخالفتها را بارها به چشم دیده و برای
پاسخگویی به ابهامات چندین بار راهی
مجلس شــده ،این بار هم اســیر تســوی ه
حسابهای سیاسی شده است .حسین
کنعانیمقدم ،فعال سیاسی اصولگرا و
دبیرکل حزب ســبز که ســابقه عضویت
در ســپاه را نیز دارد ،برخالف بســیاری از
چهرههــای این جریــان ،اصل ســخنان

ظریف را اشتباه نمیداند بلکه میگوید
کــه ای کاش ایــن موضــوع از ســوی فرد
دیگری مثالً یکی از اقتصاددانان مطرح
میشــد .کنعانــی مقــدم کــه موافــق به
تصویب رســیدن لوایح مبارزه با تأمین
مالی تروریسم است ،تأکید میکند« :در
ایــن زمان کــه در تحریــم قــرار داریم به
نظر میرسد امریکاییها بیشتر مشتاق
باشند که  FATFو سایر لوایح مربوط به
مبــارزه با تروریســم در ایران به تصویب
نرســد تا ابزاری بــرای تحریمها و فشــار
بیشــتر علیه ما باشد .ما باید موقعی که
دشمن مشت خود را گره کرده و آن را به
سمت ما هدف قرار داده ،اجازه ندهیم
که به هدف خود برسد».
مشــروح ایــن گفتوگــو را در ادامــه
بخوانید:
در شــرایطی قــرار گرفت ه ایم کــه از آن به
عنــوان جنگ اقتصــادی نــام میبرند.
در چنیــن شــرایطی ،مقتضیاتــی الزم
اســت که از ســوی همگان رعایت شود
امــا گاهــی ایــن گونــه نیســت .نمونــه
آن رویکــردی اســت کــه در مواجهــه با
ســخنان صریح طریف درباره پولشویی
اتخــاذ شــد .ارزیابــی شــما از حاکمیت

چنیــن پدیــدهای در ایــن برهــه زمانــی
چیست؟
مــا هرچقــدر بتوانیم وحدت و انســجام
داخلــی را توســعه داده و ســخنان و
رفتارهــای خــود را طبــق همــان تنظیم
کنیــم ،دشــمن از اقداماتــی کــه ممکن
اســت باعــث ایجــاد چالــش و بحــران
در داخــل کشــور شــود ،مأیــوس خواهد
شــد .خیلی مهم اســت مســئوالن ما در
موضعگیریهــای خــود خــود طــوری
ســخن بگویند که وحدت و همبســتگی
و وحــدت را نشــان دهنــد .تســویه
حســابهای سیاســی یــا بیان برخــی از
مســائل در داخــل کشــور کــه میتوانــد
دســتمایه تبلیغات دشــمنان ما شده یا
در جنگ روانی از این اطالعات استفاده
کنند ،صحیح نیســت و به نظر میرسد
کــه بایــد دقــت زیــادی در آن داشــت و
دچار اشــتباه نشــد ،به طوری کــه آب به
آسیاب دشمن ریخته شود .از این لحاظ
بیانات دکتر ظریف در بحث پولشــویی،
یــک اشــتباه دیپلماتیک بــود و باید این
موضوع از طریق دیگر مســئوالن کشــور
مطرح شــود .موقعی اســت کــه افرادی
مصاحبه میکنند که مســئولیتی ندارند
و قابــل پیگیری نیســت اما شــخصی در
قامــت وزیــر خارجه کشــور کــه حرفش
میتواند حجت و دلیلی بر دیپلماســی
ایران باشد ،باید مراقبت بیشتری از خود
نشان دهد.
اصــل صحبتهایی کــه از ســوی آقای
ظریــف مطرح شــده ،مــورد تأیید شــما
هــم هســت و فقــط از ایــن جهــت کــه
ایشــان در جایــگاه وزارت امــور خارجه
ایران بودهانــد نباید چنین موضوعی را
مطــرح میکردند؟ چون قبــاً هم بارها
درخصوص پولشویی در کشور صحبت
شــده و آمارهای باالیی هم در این مورد
اعالم شده است .االن بحث مخالفان
در مورد اصل موضوعی اســت که آقای
ظریف مطرح کرد ه است.
در هر اقتصادی مسائلی مانند پولشویی
یــا اقدامــات اینچنینی مطرح اســت اما
اینکه ما این را منتسب به دولت و نظام
کنیــم و بگوییم که نظام برای پولشــویی
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اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با حضور در جلسه شورای عالی
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با اعضای این نهاد حــوزوی دیدار و تبادل
نظر کردند .به گزارش ایسنا ،در ابتدای این جلسه که به ریاست آیتاهلل محمد
یزدی رئیس شــورای عالــی و با حضور دیگر اعضای جامعه مدرســین برگزار
شد ،محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گزارشی از فعالیتهای
حزب مؤتلفه ارائه کرد .ســپس اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه قم بر
اساس مسائل و دغدغههای مطرح شده به طرح دیدگاههای خود پرداختند.
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مجرای قانونی گذاشــته یــا در مقابلش
ســکوت کرده ،اشتباه است .ما میبینیم
که قوه قضائیه ما یا سایر مسئوالن کشور
هرگاه اطالعاتی در این خصوص داشته
باشــند ،با آن برخورد خواهند کرد .یکی
از ضررهای پولشــویی به اقتصاد داخلی
اســت که باعث میشــود اقتصاد کشــور
دســتخوش رانتهــای اقتصــادی و یــا
پولهای کثیفی قرار بگیرد که این پولها
در بخش مواد مخدر و قاچاق و مفاســد
اقتصادی سازمان یافته ،مصرف شود.
پــس قبح ایــن کار را به دلیــل طرح این
موضــوع از ســوی وزیــر امــور خارجــه
میدانید...
بلــه؛ کاش ایــن حرفهایی را کــه آقای
ظریف مطرح کرد مســئوالن اقتصادی
مــا میزدنــد .آن وقت شــاید زیاد تحت
تأثیر قــرار نمیگرفت .به هر حال در هر
نظــام اقتصــادی چنین مســائلی وجود
دارد .اما اگر وزیر خارجه ما در شــرایطی
کــه متهم بــه این هســتیم کــه  FATFرا
نپذیرفتیــم و همیــن باعث شــده که در
ایران پولشویی وجود داشته باشد ،چنین
حرفــی را بزنــد ،در واقع مهــر تأییدی بر
ادعاهای خارجی زده است.
بحــث  FATFو  CFTماههاســت کــه در
کشور در جریان است .این موضوع وقتی
که مطرح شــد همچون خیلی از مسائل
و موضوعــات دیگر اختالفــات زیادی را

پدیــد آورد .ایــن اختالفات نــه تنها بین
جریانهای سیاســی بلکه بین مراجعی
کــه قــرار اســت ایــن موضــوع را مــورد
بررسی و تأیید قرار بدهند هم اختالفاتی
را ایجــاد کــرده اســت .چــرا در کشــور ما
موضوعــات به ایــن مهمی کــه از آن به
عنوان ملی یاد میکنند ،به جای وحدت
و انســجام باعث اختالف میشــود؟ به
جــای اینکه صبر کننــد تا مســیر قانونی
خــود را طی کننــد ،از پیش همــه چیز را
جناحیمیکنند.
اشــکالش این اســت کــه مــا رقابتهای
سیاســی را بــه جــای اینکــه بــه پــای
صندوقهــای رأی بکشــانیم و در
انتخابــات آن را مورد توجه قرار بدهیم،
به پایان رقابتها هم میکشــانیم .بعد
از پایــان انتخابــات به مســائل اجرایی و
دیپلماســی و سیاست خارجی و مسائل
مختلــف ورود پیــدا میکنیــم و همیــن
باعــث میشــود کــه اختالفــات خــود را
بیش نشان دهد.
این اختالفات را میتوان بر سر نداشتن
تعریــف مشــترکی از منافــع ملــی هــم
دانســت .همیــن بحث ســیافتی که
مطرح میشــود ،موافقان تصویب ،آن
را در راســتای منافــع ملــی و مخالفــان،
آن را خــاف منافع ملــی میدانند .چرا
ما در تعریف مشــترک از منافــع ملی به
اختالف خورد ه ایم؟

منافع و امنیت ملی دو شــاخص بســیار
مهــم در تصمیمات ما اســت .یعنی در
برخــی مــوارد ممکن اســت منافع ملی
تأمین شــود و امنیت ملی تأمین نشــود
که باید کنار گذاشــته شود یا برعکس در
بعضــی از مــوارد امنیت ملــی را تأمین
میکند و بیتوجه به منافع ملی اســت.
در این مــورد هم باید تجدیــد نظر کرد.
البتــه در ایــن زمــان کــه در تحریــم قرار
داریم ،به نظر میرســد کــه امریکاییها
بیشتر مشــتاق باشــند که  FATFو سایر
لوایــح مربوط بــه مبارزه با تروریســم در
ایــران به تصویب نرســد تا ابــزاری برای
تحریمها و فشــار بیشــتر علیه ما باشــد.
ما باید موقعی که دشــمن مشــت خود
را گــره کــرده و آن را بــه ســمت ما هدف
قرار داده ،اجازه ندهیم که به هدف خود
برســد FATF .فقــط مانعــی بر ســر راه
اقتصاد ایران است و در حال حاضر هم
بهانهای برای تحریم بیشتر.
پــس تصویــب  FATFو  CFTرا به نفع
منافع ملی میدانید؟
همــه منافع ملــی ما را تأمیــن نمیکند
امــا بخشــی از منافع ملــی مــا در گروی
این اســت کــه بتوانیم با دنیــا تعامالت
اقتصادی داشــته باشــیم .ما باید از این
منظــر نــگاه کنیــم وگرنــه اگر اســتقالل
اقتصــادی را از دســت بدهیــم ،قطعــاً
منافع ملی ما تأمین نخواهد شد.

وزیر کشور :تأکید ایران آزادی تمامی مرزبانان است
وزیر کشــور تأییــد کرد  5نفــر از مرزبانان
ربــوده شــده در اختیار پاکســتانیها قرار
دارند.
بهگــزارش ایرنــا ،عبدالرضــا رحمانــی
فضلی نتیجه ب ه دســت آمده را حاصل
تالش دســتگاههای امنیتی و انتظامی و
خصوصاً وزارت امور خارجه دانســت .او
که در حاشیه نشست ســتاد بزرگداشت
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ســخن میگفــت ،در ادامــه از
آمادگی ایران برای همکاری با پاکستان
جهت انجام عملیات و برخورد با اشرار
در داخــل ایــن کشــور خبــر داد و گفــت:
تمامــی مرزبانــان ایرانــی کــه در اختیار
اشرار هســتند باید آزاد شــوند که دولت
اسالم آباد در این زمینه تاکنون همکاری
بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد :توقع این است که پاکستان
این همکاری را به اتمام برســاند و کامل
کنــد و ایــن عزیزان را به وطن خودشــان
برگرداند.رئیــس شــورای امنیت کشــور
توقع دیگــر از دولت پاکســتان را تقویت
همکاریهای امنیتی در مرزها دانست.
رحمانی فضلی به مذاکــرات با همتای
پاکســتانی خود در زمینــه همکاریهای
امنیتی دو کشور اشــاره کرد و یادآور شد:
وی قــول داده اســت ایــن اتفــاق بیفتد.
وی یادآور شــد :ما کمیتههای مشــترک
امنیت مرزی با پاکستان داریم تا بتوانیم
هم عملیات مشــترک و هم در جوار دو
کشــور کارهــای اطالعاتی زیــادی انجام
دهیم.
رحمانــی فضلی در عین حــال تصریح

کرد :اگر آنها (پاکستان) در موارد ضروری
شرایط و امکان عملیات را به هر دلیلی
نداشــتند ،ما آمادگی داریم تحت نظر و
اجــازه آنها در مناطقی که اشــرار حضور
دانــد ،عملیات انجام دهیــم .وی تأکید
کــرد :مــا میتوانیم در هر شــرایطی این
آمادگــی را حفــظ کنیــم؛ اگر مــا تاکنون
اقدامی در آن طرف مرز انجام ندادهایم
بــه خاطــر احتــرام بــه تمامیــت مــرزی
پاکســتان و احترام به حق همســایگی و
احترام به آنها است؛ چراکه همیشه این
کشــور با ایران وحدت اســتراتژیک دارد،
اما اگر اجازه بدهنــد یقیناً چنین قدرتی
داریم و اعمال خواهیم کرد.
 24مهرماه ،حوالی ســاعت  ۴تا  ۵صبح
در منطقــه صفر مــرزی «لولکــدان» در
بخش «ریگ ملک» شهرستان میرجاوه
در سیســتان و بلوچســتان ،یــک پایــگاه
مراقبتــی از ســوی گروهــک تروریســتی
«جیش العدل» خلع ســاح شــده و 12
مرزبــان ایرانی ربــوده و بــه عمق خاک
پاکستان منتقل شدند.
از آن تاریــخ ،تالشهــای گســتردهای از

سوی وزارت کشور ،وزارت خارجه و سپاه
پاســداران برای آزادی مرزبانــان ایرانی
صورت گرفته است.
پنجشــنبه گذشــته ،خبــر آزادی
قریب الوقوع  5نفر از مرزبانان ،از سوی
سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده
کل سپاه پاســداران و در جریان برگزاری
یــادواره شــهدای قزوین اعالم شــد .وی
گفتــه بود که ایــن افراد اکنــون در اختیار
نیروهایپاکستانیهستند.
اما پس از آن ،رمضان شــریف ،ســخنگو
و مســئول روابط عمومی سپاه پاسداران
توگو با تسنیم ،از
انقالب اسالمی در گف 
قول مســاعد پاکستان برای آزادی  ۵نفر
از مرزبانان ربودهشــده خبــر داد و گفت
که آنــان (طرفهــای پاکســتانی) اعالم
کــرده بودند کــه در مرحلــه اول  5نفر از
مرزبانــان ربودهشــده را آزاد میکننــد،
امــا ســپاه بهدنبــال آن اســت تــا تمامی
مرزبانان را آزاد کند.
وی ســاعتی بعد بــه فارس،هــم گفت:
«آنچــه (دربــاره آزادی مرزبانــان) گفته
شده است ،بر مبنای اطالعاتی است که

طرفهای پاکستانی در جریان تعامالت
و مــراودات بــرای آزادی مرزبانــان مــا
گفتهاند و ما آن را دریافت کردهایم .البته
سپاه پاســداران همه تالش خود را برای
آزادی تمامــی مرزبانان به کار میگیرد،
اما آزادی همه افراد نیازمند زمان است
و تمــام تــاش مــا در این جهــت ادامه
خواهد داشت».
تأکید و تالش سپاه پاسداران برای آزادی
مرزبانان ربوده شــده به این دلیل است
که به گفته سردار پاکپور ،فرمانده نیروی
زمینی ســپاه «مسئولیت دفاع از امنیت
مرزهــاى شــمال غــرب ،جنوب شــرق و
شمال شرق کشور بر عهده نیروى زمینى
ســپاه اســت که با کمک مرزبانى نیروى
انتظامى انجام میدهیم».
بههمیــن دلیــل بــود کــه ســردارپاکپور،
فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه جــزو
نخســتین مقامهای ایرانی بــود که پس
از ربوده شدن مرزبانها به پاکستان سفر
کــرد .گروهک تروریســتی جیش العدل
به تازگی فیلمی از مرزبانان ربوده شــده
منتشــر کــرد کــه آنــان خــود را معرفــی
میکنند؛ پیش از این ،وزیر اطالعات نیز
از ســامتی کامل این مرزبانان خبرداده
بود.
 3روز پس از ربایش مرزبانان ،علی کرد،
نماینده میرجاوه در مجلس به تسنیم،
گفــت« :اکنــون دو ســه گــروه مردمــی
(ســران طوایف) در آن سوی مرز حضور
دارنــد و در حــال رایزنــی بــا معتمــدان
و ســران طوایــف آنــان هســتند تــا ایــن
موضوع ختم به خیر شود».

