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جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری:

سجمهوری
معنای«زنونون»درلطیفهرئی 

مشتریانجدیدیبرایفروشنفتداریم
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیس
جمهــوری در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
«کیودو» ژاپن ،بدون آنکه نامی از کشوری
ببــرد ،اعالم کــرد کــه ایران مشــتریهای
جدیدی برای نفت خود پیدا کرده اســت
و درعیــن حــال بــه دنبــال رایزنــی بــرای
خرید بیشــتر نفت از ســوی چین ،روســیه
و ســایر کشورهای آسیایی هســتیم.وی در

ادامه ،تهدید کشــورهای مختلف از سوی
امریــکا بــرای بــه صفــر رســاندن فــروش
نفت ایران را «بسیار خطرناک» و درعین
حال «غیرممکن» توصیف کــرد و افزود:
«به جهــان اطمینــان میدهم اگــر ایران
از منبــع اصلی درآمد خود محروم شــود،
سکوتنخواهیمکردودرزمانخودتدابیر
مناسببهکارخواهیمگرفت».جهانگیری

تأکیــد کــرد :ایــران بــه رغــم تحریمهــای
امریکا میتواند صــادرات نفت خود را به
ســطح قبــل از  4نوامبر یعنی زمــان آغاز
تحریمهای امریکا علیه ایــران بازگرداند.
وی اضافــه کــرد که بــه رغم فشــار امریکا
بــر متحدانــش بــرای جلوگیــری از خرید
نفــت ایــران ،تهران آمــاده اســت نگرانی
شــرکتهای ژاپنــی را که تمایل بــه ادامه

کار با ایران دارند ،کاهش دهد.معاون اول
رئیس جمهوری افزود :ما آماده مذاکره با
شرکتهایژاپنیعالقهمندبهادامهکاردر
ایران ،برای دستیابی به راه حلهای جدید
بهمنظورکاهشنگرانیهایآنهاهستیم.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت و شــرکتهای
ژاپنی همواره راههــای خود را برای عبور از
فشــارهای ایاالت متحده داشــتهاند ،ابراز

س جمهــوری در
خبــر اول اینکه،حســن روحانــی رئیــ 
ســخنرانی خود به روایتــی از دوران کودکی خود پرداخت
دیـــگه
چه خبر
و به زبان ســرخهای خطاب به همشهریانش که تعدادی
از همکالســیهای دوران کودکیاش نیز در میان آنان بودند خاطرات گذشته
س جمهوری با
را زنده کرد .در میان سخنان روحانی بیان «زن و نون» از زبان رئی 
خندههایممتدواستقبالحضارروبروشدوپسازآننیزاینشوخیانعکاس
زیادیدرشبکههایاجتماعیداشت.اوباچهرهایخنداندرمیانهمشهریان
خود از برخی محالت قدیمی شهر از جمله مسجد 40ستون ،آب انبار تاریخی
و قدیمــی ســرخه ،یخچــال طبیعــی و دیگر اماکن تاریخی ســرخه نــام برد و
همچنیــن از برخــی رفقــای دوران کودکی و نوجوانی ،معلم ریاضــیاش و ...
یاد کرد و گفت :قبالً در ســرخه حکایتی مرســوم بود که بارها از ســالخوردگان
و قدیمیهای ســرخه نیز شــنیدهام و معموالً در این مواقع می گفتند« :زن و
نون» .معنای فارسی «زن و نون» «می دونم اما نمیگم» است.

امیــدواری کرد کــه آنها دوبــاره از ابداعات
خود اســتفاده کنند تا به عنوان واردکننده
عمده نفــت ایران همچنان باقی بمانند.
جهانگیــری از موضع ژاپــن در حمایت از
صلــح جهانی پس از جنــگ جهانی دوم
قدردانی کرد ،اما خواستار استفاده توکیو از
«قدرت و نفوذ» خــود برای پایان دادن به
یکجانبهگراییامریکا»درجهانشد.

آبستراکسیون مخالفان الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ناکام ماند

کنایهقاضیپروندهمشاییبهغیبتوی

عبور  CFTاز پیچ مجلس

نسبت های نادر قاضی پور به موافقان الیحه با اعتراض شدید مسعود پزشکیان روبه رو شد
احسان بداغی
خبرنگار

ایرنا

خانه ملت

باالخــره سرنوشــت ( CFTالحــاق بــه
کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم) بــه همان جایی کشــیده که
پیشبینی میشــد؛ مجمع تشــخیص
مصلحت نظام .البته نه سرنوشت کل
الیحــه بلکه فقط موارد مــورد اختالف
آن .خروجــی کار مجلــس روی الیحــه
 CFTبر اســاس رأی دیــروز نمایندگان
دو بخش داشــت؛ بخش اول ایراداتی
کــه مورد اصالح قرار گرفتهاند و بخش
دوم ایراداتــی کــه مجلســیها رأی بــه
اصــاح آن نــداده و بــر مصوبــه قبلــی
خــود اصــرار کردهاند .به نظر میرســد
بــا توجه بــه اتفاقــات هفتههــای اخیر
تکلیــف بخــش اول تقریبــاً مشــخص
باشــد؛ اصالحــات مجلــس در ایــن
بخش روی ایرادات شورای نگهبان که
باید برای تأیید به همان شــورا برگردد
بــا حضــور نماینــده شــورای نگهبان و
در واقــع هماهنگــی بــا ایــن مجموعه
انجام شــده است .خیلی از نمایندگان
معتقدنــد کــه نتیجه نهایــی و طبیعی
این شــکل بررسی تأیید این اصالحات
توسط شــورای نگهبان خواهد بود .اما
حــاال مســأله اصلــی ناظــر بــه  7مورد
ایرادی اســت که شــورای نگهبان آن را
وارد دانســت و مجلــس تــن به اصالح
آنها نــداد .تکلیف این بخش در حالی
بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام روشن شــود که تقریباً پیشبینی
مشــخص و حتــی نشــانه خاصــی از
نظر احتمالــی این مجمــع درباره این
ایــرادات که سرنوشــت الیحــه  CFTرا
مشــخص خواهــد کــرد ،وجود نــدارد.
ایــن یعنی تعلیق دوباره چند هفتهای
کــه میتوانــد بــاز هــم میدانــی باشــد
برای منازعه سیاســی طرفین اختالف
بــر ســر الیحــه  .CFTمنازعــه ای کــه
دیــروز در ســومین مرحله قــرار گرفتن
 CFTدر دســتور کار مجلــس آنچنــان
بــاال گرفــت کــه ایــن بــار در نطقهــای
رســمی مجلســیها و نــه پالکاردهــای
تجمعــات خیابانــی ،طیــف موافقــان

لوایــح چهارگانــه مرتبــط بــا FATF
«ضعیــف النفــس» و مخالفــان آن
«نتــرس» توصیــف شــدند .توصیفــی
کــه دامن ه جدال بر ســر آن تا ســاعاتی
پــس از رأیگیــری دربــاره الیحه CFT
هم کشــیده شــد .حــاال آیا دامنــه رو در
روییهای دیــروز مجلس بــه روزهایی
که تا موعد بررسی بخشی از این الیحه
در مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
باقی اســت کشیده خواهد شد یا خیر؟
حداقل ســابقه کار تا اینجا نشــان داده
کــه طبیعیتریــن پاســخ به این ســؤال
یک «آری» قاطع اســت .هر چند شاید
ماننــد تــاش دیــروز مخالفــان بــرای
آبستراکسیون ،نا کام و بی نتیجه باشد.
جنجال«ضعیفالنفسها»
مخالفتهــا بــا الیحــه  CFTاز همــان
لحظــات قرائــت دســتور کار مجلــس
بــا فریادهــای «دو دو» شــروع شــد و تــا
آخر جلســه هــم ادامــه یافــت .منطق
عمومی موافقان و مخالفان این الیحه
در جلســه دیــروز تقریبــاً همــان چیزی
بود که قبالً عنوان میشــد ،تقریباً بدون
اشــاره به نکات جدیــد .اصرار مخالفان
بــه رأی مخالف رهبــری ،خودتحریمی
با پذیرش لوایح چهارگانه ،عدم امکان
پذیــرش شــروط ایــران توســط  CFTو
استعماری بودن این الیحه اصلیترین
محورهــای مخالفــت مخالفــان الیحه
را تشــکیل مــیداد .امــا جنجالیتریــن
مخالفــت موضوعــی بــود کــه نــادر
قاضیپــور مطــرح کــرد .موضوعــی که
پیشــتر به صــورت غیر رســمی حداکثر
روی پالکاردهــای اعتراضــات خیابانی
دیده میشد و حاال از تریبون مجلس به
گوش میرسید؛ «اجازه دهید مخالفان
و موافقــان بــه انــدازه حــرف بزننــد تــا
ملــت بداننــد و بشــنوند کــه نترسها و
مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد
ضعیفالنفس هم مشــخص شــوند».
تذکــر او بخش بزرگی از اتفاقات صحن
علنــی را تــا ســاعتی حتی پــس از پایان
رأیگیری تحت تأثیر خود قرار داده بود.
ایــن امــا تمــام حاشــیهای نبــود کــه
قاضیپــور دامن زد؛ هنگام ســخنرانی
شهروز برزگر نماینده موافق این الیحه،

قاضیپور سخنان وی را برنتافت و روی
صندلــی خــود رفــت و بــا فریادهایش
مخالفت خود با کنوانسیون بینالمللی
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را
اعــام کــرد .تا دیــروز شــاید هیچ وقت
مجلس چنین صحنهای که نمایندهای
روی صندلــی خــود بایســتد را تجربــه
نکــرده بــود .بالفاصله بعد از ســخنان
قاضیپــور ،دو نماینــده یعنــی پروانــه
مافی و مســعود پزشــکیان در پاسخ به
او تذکر دادند .مافی ســخنان قاضیپور
را توهیــن بــه مجلــس میدانســت اما
پزشــکیان کــه زمانــی رفاقتــی نزدیــک
بــا قاضیپــور داشــت ،اعتراض نســبتاً
تندی به ســخنان او نشــان داد و گفت:
«سیاســتهای غلــط مــا عامــل فقــر
و گرســنگی و بدبختــی اســت ،ترســو
کســانی هســتند کــه از فقــر و گرســنگی
دفــاع میکننــد ».وی افــزود« :بحــث
آقــای قاضیپــور توهین بود ایــن که ما
فکر کنیــم ما نترس هســتیم و دیگران
ترســو هســتند ،گذشــته و ســابقه افراد
مشــخص است که چه کســی در جبهه
بــوده و شــهید داده و اســیر شــده و چه
کســی خواب بوده اســت .اینکــه ما جو
را بــه گونــهای نشــان دهیــم کــه برخی
ترســیدهاند ،ایــن حرفهــا در مجلس
مسخره است».

در ایــن زمان مجتبــی ذوالنور ،نماینده
قم به ســمت صندلی پزشــکیان رفت
و بــا فریــاد بــه مجادلــه بــا او پرداخت،
مجادلــه میــان پزشــکیان و ذوالنــوری
تا حــدی ادامــه یافــت کــه محمدرضا
تابــش ،نماینــده اردکان در مجلــس با
هــدف میانجیگــری بــه مجادلــه آنــان
وارد شد و ذوالنوری را از مقابل صندلی
پزشکیان دور کرد .البته دامنه واکنشها
به ســخنان قاضیپور بعــد از رأیگیری
مجلــس هــم ادامــه داشــت .از جمله
عبدالکریــم حســینزاده در تذکــری
در دقایــق پایانــی جلســه دیــروز گفت:
«باید دید چرا در هر زمانی که تصمیم
مهمــی در مجلــس گرفتــه میشــود،
عــدهای از نماینــدگان خــود را صاحب
نظــام و انقــاب و عــدهای دیگــر خــود
را غیرنظــام و انقالب فــرض میکنند؛
غوغاســاالری یعنــی اینکــه در صحــن
علنی بنر پهن کنیم ».وی با بیان اینکه
بایــد براســاس اســتدالالت صحبــت
کــرده و رأی دهیــم ،خاطرنشــان کــرد:
«به نمایندگان پیامکهای بســیاری با
مضمــون اینکــه بــه  CFTرأی ندهیــد،
فرســتاده شــد و مردم مقابــل مجلس
تجمــع کردنــد ،از شــما میپرســم اگــر
مردمــی کــه موافــق  CFTبودنــد در
مقابل مجلس صف میکشیدند بدون

توبیخ به منزلشان برمیگشتند».
آبستراکسیونناکام
فــارغ از این موضوع در جریان بررســی
اصالحــات کمیســیون امنیــت ملــی
در مــورد ایــرادات شــورای نگهبــان
بــه الیحــه  CFTبرخــی ایــرادات بــه
کار کمیســیون گرفتــه شــد .برخیهــا
ماننــد محمــد دهقــان مدعــی بودنــد
کــه کمیســیون امنیــت ملــی در زمــان
تصویــب اصالحــات خــود دارای حــد
نصــاب قانونــی نبــوده و عــدهای دیگر
چون نقوی حســینی تأکید داشــتند که
برخــی اصالحــات کمیســیون خــاف
آییننامه هســتند .این انتقادات اما در
ادامه توســط رئیس کمیســیون امنیت
ملی رد شدند.
معــاون پارلمانــی وزارت خارجــه نیــز
در جلســه دیــروز بــا اشــاره بــه شــروط
 ۷گانــه ایــران بــرای پیوســتن بــه CFT
ابــراز امیــدواری کــرد کــه پیوســتن بــه
این کنوانســیون با اجمــاع ملی محقق
شــود .پناهی آذر در دفــاع از این الیحه
درباره بحث حق شــرطهای ذکر شــده
برای ایران گفت :تمام نگرانیهایی که
وجود داشت در این شروط آمده است
اگــر دقت کنیــد در بند  ۲شــروط جدید
صراحتــاً تعییــن مجــدد حــق تعییــن
سرنوشــت همه مردمان بــا توجه ویژه

بــه وضعیــت مردمــان تحــت ســلطه
آمــده ما تاکنــون با این متــن انقالبی و
با ایــن صراحــت در هیچ کنوانســیونی
عضــو نشــده بودیــم .در نهایــت بعــد
از حــدود یــک ســاعت اظهــار نظــر
موافقــان و مخالفــان ،الیحــه  CFTبار
دیگــر به رأی نمایندگان گذاشــته شــد.
در ایــن دقایــق تعــدادی از نمایندگان
مخالــف دولــت آخریــن تیــر ترکــش
خــود را برای جلوگیــری از تصویب این
الیحــه بــه کار بســتند؛ آبستراکســیون.
اقدامــی که البتــه ناکام مانــد .پژمانفر،
آزادیخــواه ،ابطحــی ،دهقــان ،زاهدی،
ذوالنــور ،حاجیدلیگانــی و کریمــی
قدوســی از جملــه نمایندگانــی بودنــد
کــه در لحظــه آغــاز رأیگیــری قصــد
خــروج از صحــن مجلــس را داشــتند.
اینجــا بــود کــه رئیــس مجلــس تأکیــد
کــرد کســی نبایــد از مجلــس بیــرون
رود چــون مجلــس در حــال رأیگیری
اســت ایــن کار درســت نیســت اجــازه
خــروج نداریــم .بــا ایــن صحبتهــای
الریجانــی برخــی نماینــدگان کنــار در
ایستاده و قصد داشــتند رأی ندهند که
هیأت رئیســه از نمایندگان خواست بر
صندلیهــای خود نشســته و رأیشــان
را اعــام کنند .در نهایــت نمایندگان با
 125رأی موافــق 59 ،رأی مخالــف و 6
رأی ممتنــع از مجمــوع  206نماینــده
حاضر در صحن اصالحات کمیســیون
امنیــت ملــی در مــورد الیحــه  CFTرا
تأییــد کردنــد .رأی موافــق بیــش از 60
درصدی مجلــس به این اصالحات در
حالــی اســت که بــار قبل یعنــی روز 15
مهر وقتی که این الیحه در گام نخست
مــورد تصویــب مجلــس قــرار گرفــت،
چیزی حــدود  52درصد نمایندگان به
آن رأی مثبت داده بودند .با وجود این
موضوعی که بســیار بیــش از این اعداد
بــرای اتفاقــات پیــش رو مهــم خواهد
بود ،تعداد موافقــان و مخالفان الیحه
در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام
است .جایی که نظر اعضایش درباره 7
مورد ایراد شــورای نگهبان ارجاع شده
به آن مجموعه سرنوشــت الیحه CFT
را روشن خواهد کرد.

نشست بی نتیجه شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیتهای موشکی ایران

ادعای نقض قطعنامه 2231ثابت نشد
نشست شورای امنیت سازمان ملل که
روز سهشــنبه با ادعای نقض قطعنامه
 2231از طریــق فعالیتهای موشــکی
برگزار شــده بــود در ناتوانی کشــورهای
درخواســت کننــده آن بــرای اثبــات
مدعایشان بدون نتیجه پایان یافت .با
ایــن حــال نمایندگی ایران در ســازمان
ملــل بــا صــدور بیانیــه ای بــا تأکیــد بر
اینکه «فعالیتهای مرتبط با موشــک
بالســتیک ایــران کامــاً در انطبــاق بــا
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت است»
و «معرفــی برنامــه موشــکی ایــران به
عنــوان اقدامــی ناســازگار بــا قطعنامه
مذکــور یــا تهدیــدی منطقــه ای ،یــک
سیاســت فریبکارانــه و خصمانــه از
طرف امریکا اســت» ،امریکا را به دلیل
خــروج از برجــام ناقــض اصلــی ایــن
قطعنامه شــورای امنیــت معرفی کرد
و افــزود« :بدتــر اینکــه ،امریکا نــه تنها
آشکارا همه کشورها را مجبور به نقض
قطعنامــه  ۲۲۳۱میکنــد ،بلکــه آنها را
تهدیــد میکند که در صورت اجرای آن
مجازات خواهند شد ».این بیانیه تأکید
کــرد «ایران هرگونه تفســیر خودســرانه
مفــاد قطعنامــه  ۲۲۳۱را کــه در آن از
ایران خواسته شده است صرفاً از انجام
هرگونــه فعالیــت موشــک بالســتیک
طراحیشــده بــرای حمــل کالهــک

هســتهای خــودداری کنــد ،قاطعانه رد
میکند».
پیــش از ایــن بیانیــه ســخنگوی وزارت
امــور خارجه کشــورمان نیــز در واکنش
به اظهارات مقامات برخی کشــورهای
غربــی و همچنیــن اقــدام انگلیــس و
فرانســه برای تشــکیل جلســه شــورای
امنیــت درخصــوص برنامــه موشــکی
ایــران موضــع گرفــت کــه «ماهیــت
برنامه موشــکی ایــران کامــاً بازدارنده
و بخشــی از برنامههــای غیرقابــل
توقــف دفاعی کشــور اســت و مــا قطعاً
برنامههــای دفاعــی خــود را براســاس
ابــراز نگرانیهــای بیاســاس و مبتنــی
بــر القائات بی بنیــان و هدفمند برخی
کشورها تنظیم نمیکنیم»
بهــرام قاســمی تأکیــد کــرد« :در
سیاســتهای مدون و شــفاف موشکی
و دفاعــی ایــران هیچگونــه طراحــی و
برنامهریزی برای داشتن موشکهایی
که بتوانند از کالهک هســتهای استفاده
نماینــد وجــود نداشــته و نخواهــد
داشت».
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد ظریف
وزیــر امور خارجــه نیز دربــاره این ادعا
که فعالیت موشکی جمهوری اسالمی
ایران می تواند ناقض قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل باشــد ،با یادآوری

ظریف SPV:توسطاروپاییهابزودیثبتمیشود
وزیر امــور خارجه از ثبــت  SPVدر
آینــده نزدیــک توســط اروپاییهــا
خبـــــر
خبــر داد و گفت« :با توجه به اینکه
امریکاییهــا بــه محض اطــاع پیــدا کــردن از طرح و
تحولی تالش میکنند مانع این اقدام شوند ،اروپاییها
میخواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در
حالت محرمانه دنبال کنند».
به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف درباره تجدید نظر
در روابط با کشورهای همراه با امریکا در سیاستهای
ضــد برجامــی اظهــار داشــت« :مــا هیچ کشــوری را
هیچگاه مجبور نکردیم که برخالف منافع ملی خود
اقدامی انجام دهد.
کشــورها منافعــی دارند اما یک منفعــت بزرگتری
همــه کشــورها دارنــد و آن اینکه قوانیــن بینالمللی
و مقررات بینالمللی دســتخوش یــک ادعا و یا یک

اینکــه «خــود امریکاییهــا هــم در این
دولــت و هم در دولت گذشــته اعتراف
کردند نــه برجام و نــه قطعنامه 2231
فعالیــت موشــکی ایــران را ممنــوع
نمیکنــد» ،گفــت« :هــم خانــم وندی
شرمن در جلسه ســنای امریکا در دوره
مذاکرات این ســخنان را بیان کرد و هم

فشــار از سوی یکی از قدرتها قرار نگیرد».
ظریــف بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیمــی اســت کــه
کشــورها بایــد بگیرنــد ،یــادآور شــد« :بــازار ایــران،
بــازار بســیار مطلوبــی بــرای اکثــر کشــورها اســت و
مــا معتقدیــم کــه با سیاســتی کــه اکنــون جمهوری
اســامی در پیــش گرفتــه اســت و بــا انزوایــی که به
امریــکا تحمیل شــده اســت ،این حرکــت در نهایت
به نفع ما خواهد بود».
روز گذشــته همچنیــن روزنامــه المانیتــور بــه نقــل
از منابــع آگاه از عملیاتــی شــدن سیســتم ســازوکار
مالــی اروپــا ( )SPVتــا ژانویــه (دی مــاه) خبــر داد.
براســاس این گــزارش اروپایی ها گفته اند که ســایر
کشــورها نیز می توانند از این ســازوکار استفاده کنند
و ســازوکارهای متعــددی بــرای انجــام معامــات
تأسیس خواهد شد.

آقــای برایان هوک دو مــاه پیش اعالم
کــرد که قطعنامــه  1929ایران را مجبور
مــی کــرد در حالی که قطعنامــه 2231
فقط از ایران یک تقاضایی در مورد نوع
بخصوصی از موشک می کند».
ظریف افزود« :باتوجه به این که امریکا از
برجامخارجشدهوناقضتعهداتخود

در قطعنامــه شــورای امنیــت و در خود
برجام اســت ،ناچار به دســت و پا کردن
یــک پوشــش بــرای این نقضها اســت
ایــن ادعا را مطــرح میکند و همان طور
که مشاهده کردید شورای امنیت حاضر
نشــد این ادعای بیجــا را بررســی کند».
ادعای مغایرت آزمایشهای موشــکی

ایــران بــا قطعنامه  2231نخســتین بار
از ســوی مایک پمپئو وزیر امــور خارجه
دولــت ترامــپ مطرح شــد .پــس از آن
فرانســه و انگلیــس بــرای برخــورد بــا
ایــن موضوع ادعایی خواســتار تشــکیل
جلســه شــورای امنیــت پشــت درهــای
بســته شــدند .اما نشســت روز سهشنبه
شــورای امنیــت ســازمان ملــل باوجود
اقدامات امریکا ،فرانسه وانگلیس بدون
هیــچ اجمــاع خاصی پایــان یافــت .به
گزارش ایســنا« ،فئودور استرژیژوسکی»
ســخنگوی هیــأت نمایندگی روســیه در
ســازمان ملــل در این باره بــا بیان اینکه
«انگلیس و فرانســه نتوانســتند مدرکی
دال بر نقــض قطعنامه  2231از ســوی
ایران ارائه کنند» ،از غرب خواســت تا به
جای تحریم ،وارد مذاکره با تهران شود.
وی تأکیــد کرد« :ما معتقدیــم که ایران
قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان
ملل را نقض نکرده است .قطعنامهای
کــه تنها حــاوی یک درخواســت از ایران
است ،نه یک ممنوعیت ،برخالف آنچه
شــرکای اروپایی ما از تهران میخواهند.
قطعنامــه میخواهــد کــه ایــران از
فعالیتهــای مرتبــط بــا موشــکهای
بالســتیک دارای قابلیت حمل کالهک
هستهایپرهیزکند».

خبــر دیگــر اینکــه ،جلســه دادگاه تجدیدنظــر اســفندیار رحیــم مشــایی
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری ســابق دیروز بــدون حضور وی در شــعبه
 36تجدیدنظــر دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی زرگــر برگــزار شــد .به
گــزارش فــارس ،با وجود اعالم قبلــی و ابالغ وقــت دادگاه ،متهم پرونده
از حضــور در جلســه محکمه خــودداری کرد اما وکالی وی در این جلســه
حضــور یافتنــد و به دفاع از اتهامات مشــایی پرداختند .پــس از اظهارات
وکالی متهم و ادعای آنها مبنی بر سابقه مطلوب رحیم مشایی در دفاع
از نظــام جمهــوری اســامی ،قاضــی زرگــر طی ســخنان کوتاهــی خطاب
بــه وکالی متهــم گفــت« :همکاری امــری یک طرفــه نیســت و باید همه
طرفهــا در ایــن امر معاونت داشــته باشــند؛ فردی که در نظام اســامی
زندگــی میکند برای همکاری با نظام تکلیــف و وظیفهای مضاعف دارد
اما وقتی در مقابل نظام میایستد و یک حکم قانونی را آتش میزند این
برای هرکســی که وجدان دارد آشــکار میکند که مسأله چیز دیگری است
و همــکاری نیســت بلکــه درگیری اســت و ایــن درگیری باعث کشــمکش
میشود ».قاضی زرگر پس از استماع دفاعیات وکالی متهم و ارائه الیحه
دفاعیــه اعــام کرد« :با توجه بــه اظهارات وکالی متهــم و دریافت الیحه
دفاعیــه ختم جلســه را اعالم میکنیــم و امیدواریم کــه در وقت مقتضی
حکم الزم صادر شود».

به جای «علی چپ» از «زی زی چپ» استفاده کنید

شــنیدیم که ،به کار بــردن تعبیر کوچه «علی چپ» از ســوی مســعود
پزشــکیان نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی در جلســه دیــروز با
اعتراض مجتبی ذوالنور نماینده قم مواجه شــد .به گزارش ایســنا وی
در جریــان بررســی الیحه  CFTخطاب به پزشــکیان گفــت که « باید
برخــی از ادبیات کالمی را اصالح کرد .به عنوان مثال به جای اینکه از
لفظ علی چپ استفاده کنیم از زی زی چپ یا هوشنگ چپ استفاده
کنیم».

اعتراضمقابلسفارتفرانسه

دســت آخر اینکه ،عــدهای در اعتراض بــه رفتار خشــونتآمیز پلیس
فرانســه با مردم این کشــور مقابل سفارت این کشــور در تهران تجمع
کردند .تســنیم در گزارشــی تجمع کنندگان را «جمعی از دانشجویان
دانشــگاههای تهــران» معرفــی کــرد .تجمــع کننــدگان بــا در درســت
داشــتن صورتکهایــی از امانول ماکــرون رئیسجمهوری فرانســه و
محمدبن سلمان ،ولیعهد عربستان ،فروش سالح و جنگنده به رژیم
ســعودی را محکوم کردند .اســداهلل بادامچیان از چهرههای برجسته
حــزب موتلفــه هــم از رئیــس جمهوری فرانســه خواســته تا بــا مردم
معترض خود رفتار مناسبی داشته باشد.

 FATFو فهم مشترک از ضرورتهای حیاتی

ربــط دادن موافقــت و مخالفــت بــا موضــوع  FATFبــا
ادامـــــه از
مسائل عقیدتی و مذهبی و ارزشهای مورد احترام جامعه
صفحه اول
توســط ماشین فضاســاز مخالفان ،خبط بزرگی بود که روی
داد و علــی رغــم اســتفاده گســترده از آن نــاکام و بــی اثر ماند .بهترین مســیر
موافقــت و مخالفت با موضوعات مهمی که با سرنوشــت کشــور گــره خورده
تضارب آرا و استداللهای روشن در مجامع تخصصی و تصمیمگیر است که
با این مدل تأثیر مستقیم استداللها برای رسیدن به فهم مشترک یا حرکت
هماهنگ به سمت تأمین منافع ملی رخ خواهد داد.
امروزه ابزار اتهام افکنی و هتاکی با هدف تخریب یک تفکر نزد افکار عمومی
منسوخ و زاینده نتایج معکوس است و جامعه متحول شده ایران بی اخالقی
در فضای سیاســی و قانونگذاری کشــور را بر نمیتابد و نســبت به آن واکنش
منفــی خواهد داشــت .همچنــان کــه در برهههــای مختلف ایــن واقعیت در
فضای عمومی کشــور آشکار شده است .سرنوشت لوایح مرتبط با  FATFهر
چه باشد نباید از مواضع شرعی ،اخالقی و قانونی عدول کند و همدلی مراجع
تصمیمگیر تحتالشعاع تخریبهای بیرونی قرار بگیرد.
نکته مهم دیگر اینکه به نظر میرسد بخش قابل توجهی از مخالفان نسبت
به دالیل و ضرورتهای الحاق ایران به کنوانسیون های  CFTو پالرمو به حالت
اقناع نرسیده و همچنان ابهاماتی دارند .در مسیر روشنگری و شفافیت بیشتر
الزم اســت وزارت امور خارجه ،اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به اطالعرسانی
گســترده در سطح ملی با بهرهگیری از فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی و
رسانه ملی اقدام عاجل و جبرانی انجام دهند و اغلب استداللهای کارشناسی
را که در جلسات و فضاهای بسته یا محرمانه انجام شده است ،به بیانی آسان
و رســا برای همه شهروندان اطالعرســانی نمایند .فهم مشترک و واقعبینانه
از ضرورتهای حیاتی در سطح بینالمللی و تصمیمات مهم ایران در برهه
کنونی میتواند به تقویت انسجام و همبستگی ملی منجر شود.

تأملی بر ادعای امریکا

بویــژه اینکــه ایــن کشــور بــا خــروج از برجام عمــاً بــه نظرات
ادامـــــه از
کارشناســی آژانس بی اعتنایی کرده و رسماً همه ساز و کارهای
صفحه اول
تعیین شده و مورد وثوق جامعه جهانی در زمینه فعالیتهای
هستهای ایران را زیر سؤال برده است.
از طرف دیگر ،امریکا در شرایطی چنین ادعایی را تکرار میکند که در مسیر تقویت
سیاســت فشار علیه جمهوری اســامی ایران گام برمیدارد .سیاستی چند وجهی
که با اســتناد به ادعاهایی بی پایه و غیر مســتند میکوشــد ســایر کشورهای جامعه
جهانی را با خود همراه سازد .به رغم اینکه رویه این کشور در ایجاد اجماع و همراه
ســاختن شــرکای اروپاییاش برای دفاع از سیاســت خروج از برجام که خود نقض
کننده قطعنامه  2231سازمان ملل هم بوده با شکست روبهرو بوده است اما ادعای
فعالیت موشــکی ایران موضوعی اســت که پیش از این هم از جمله مالحظات و
موضوعات ادعایی اروپاییها بوده است .چنان که پیشتر انجام آزمایشهای مشابه
موشکی ایران با ابراز نگرانی از سوی این کشورها مواجه شده بود.
شاید همین دغدغه مشترک میان اروپا و امریکا فرصتی را برای مقامهای این کشور
فراهم کند تا با مورد توجه قرار دادن آزمایشهای موشــکی ایران ،بســتری را برای
فشار دوباره علیه کشورمان فراهم کند .بستری که به نظر میرسد با توجه به شکاف
به وجود آمده میان امریکا و شرکای اروپاییاش بر سر برجام و طیف زیادی از سایر
موضوعات بینالملل ایجاد آن سختتر از همیشه به نظر میرسد.

