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تغییرات در جمنا کلید خورد
اولی��ن تغییرات در جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اس��المی کلید خ��ورد و لطف اهلل فروزنده از ش��ورای 

مرکزی جمنا استعفا داد.
در همین راس��تا فروزنده استعفایش را از شورای 
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اس��المی تایید 
ک��رد و اظهارداش��ت: بنا ب��ه دالیلی از جمنا اس��تعفا 

دادم.
گفتنی اس��ت؛ جبه��ه مردمی نیروه��ای انقالب 
اس��المی 5 دیماه سال 95 در نشس��تی در مجموعه 
فرهنگ��ی ش��هدای انق��الب اس��المی سرچش��مه با 
حض��ور حجت االس��الم حس��ن رحیمی��ان، مرضی��ه 
وحید دس��تجردی، مهدی چمران، یحیی آل اسحاق، 
حمیدرض��ا حاجی بابای��ی، رض��ا روس��تاآزاد،  محمود 
خس��روی وفا، مه��دی محم��دی، علیرض��ا مرندی و 
ن��ادر طال��ب زاده اع��الم موجودی��ت و در انتخاب��ات 
 ریاس��ت جمه��وری س��ال 96 نقش آفرین��ی کردند. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 

شیخ االسالم معاون امور بین الملل مجمع 
تقریب مذاهب شد

ب��ا حکم رئیس مجم��ع جهانی تقری��ب مذاهب، 
حس��ین شیخ  االس��الم به عنوان معاون اموربین الملل 

این مجمع منصوب شد.
مع��اون  متک��ی  منوچه��ر  ای��ن،  از  پی��ش 
 بین  المل��ل مجم��ع جهان��ی تقری��ب مذاه��ب ب��ود.

 باشگاه خبرنگاران جوان
 

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های 
تخصصی مجلس مشخص شد 

پیرو برگ��زاری انتخابات هیئت رئیس��ه اجالسیه 
س��وم دهمین دوره مجلس، عصر دی��روز نیز انتخابت 
هئی��ت رئیس��ه کمیس��یون های تخصص��ی برگزار و 
اعضای هیئت رئیس��ه آنها مش��خص ش��د البته اکثر 
 روسای کمیسیون ها همچون رئیس مجلس ابقا شدند. 

 میزان

توهین به مسئوالن مورد تایید نیست
یک عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
بیان اینکه توهین به مسئوالن در راهپیمایی ها اقداماتی 
ش��خصی است، گفت: ب��ا توجه به اینکه ای��ن رفتارها 
گروهی نیستند موجب دو دستگی در جامعه نمی شوند، 

اما باید مسئوالن انتظامی هم مراقب باشند.
حمیدرضا ترقی درباره توهین عده ای به مسئوالن 
نظام در مراسم رسمی و راهپیمایی ها که آخرین مورد 
آن نسبت به علی اکبر صالحی در راهپیمایی روز قدس 
انجام ش��د، اظهار کرد:  این افراد ضد انقالب نیستند و 
از روی احساس مسئولیت، دلسوزی و نگرانی و دغدغه 

نسبت به انقالب دست به این واکنش ها می زنند.
وی همچنین با اش��اره به اینکه این رفتارها مورد 
تایید نیست افزود: دلیل این رفتارها، حساسیت هایی 
اس��ت که به ط��ور طبیعی به خاطر ب��ی فرجام بودن 

برجام، به وجود آمده است.  ایسنا

اخبار

نمی دانم چند نماینده به جام جهانی روسیه می روند
نایب رئیس دوم مجلس گف��ت: نمی دانم چند نماینده قرار است از مجلس 

به بازی های جام جهانی اعزام شوند.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
سفر نمایندگان با استفاده از بیت المال به بازی های جام جهانی اش��کالی ندارد، 

گفت: این سفرها در حد معقول اشکالی ندارد.
مطه��ری تاکی��د کرد: اگر یک ی��ا دو نفر از نمایندگان ب��رای نظارت بر عملکرد 

اردوی تیم ملی ایران و ارائه گزارشی به مجلس به این سفر بروند، ایرادی ندارد.
وی افزود: کس��انی هم که برای حضور در افتتاحی��ه بازی های جام جهانی از سوی 
دولت روسیه دعوت ش��ده اند هم رفتنش��ان اش��کالی ندارد، زیرا هزینه های این سفر بر 
عه��ده دولت روسیه است. نایب رئیس دوم مجلس تاکید کرد نباید افراط و تفریط کرد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان

پارلمان
نیروی دریایی نگاه ویژه ای به توسعه مکران دارد

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش جمه��وری اسالمی ایران گفت: بعد از انقالب 
اسالمی نیروی دریایی در سواحل مکران به عنوان دروازه طالیی کشور، توسعه 

چشم گیری پیدا کرده است.
امیر دریادار حس��ین خان��زادی در مراسم تودیع و معارف��ه فرمانده نیروی 
دریایی کنارک با بیان این مطلب گفت: منطقه سوم دریایی در آب های سیستان 

و بلوچستان نقش مهمی در محرومیت زدایی این مناطق داشته است.
وی نق��ش مردم انقالب��ی بلوچ را در تامین امنیت این م��رز و بوم ستودنی خواند و 

تاکید کرد: نیروی دریایی نگاه ویژه ای به توسعه منطقه مکران دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه برای رسیدن به آرمان های نظام جمهوری 
اسالمی باید تالش بیش��تری ش��ود، افزود: امروزه نیروی دریایی ی��ک دژ برای اقتدار و 

توسعه نظام است.  ایسنا

ارتش اسالم
ساماندهی بازارچه های مرزی توجه به مرزنشینان است

مدیرکل امور مرزی وزارت کش��ور از ابالغ آیین نامه ساماندهی مبادله کاال 
در بازارچه ه��ای غیررسمی موقت مرزی خب��ر داد و گفت: در این آیین نامه ها 
هم ش��ان مردم مرزنش��ین رعایت شده و هم به معیش��ت مردم در این مناطق 

توجه شده است.
شهریار حیدری اظهارداشت: آیین نامه ساماندهی مبادله کاال در بازارچه های 
غیررسم��ی موقت مرزی )کولبری( و آیین نامه ورود کاال توسط ملوانان ش��ناورهای 
دریایی با ظرفیت کمتر از 500 تن )ته لنجی( که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده 

است از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران ابالغ شد.
وی تصریح کرد: از سال های گذش��ته کاالها توسط کولبران به داخل کشور منتقل 
می شد و هیچ دستگاه نظارتی دخالتی بر روی این فرایند نداشت که با تصویب این آیین 

نامه ها، یک چارچوب مشخص به خود گرفته تا مدیریت شود.  ایرنا

میدان فاطمی

س
فار

اف.ای.تی.اف تأمین کننده منافع ملی؟!
ادامه از صفحه اول

اینگون��ه سخن گفتن بس��یار آش��ناست چرا که 
در زم��ان مذاکرات هس��ته ای نیز از همی��ن واژه ها و 
واژه های مش��ابه استفاده می ش��د. برج��ام منافع ملی 
ایران را تأمین می کند، هیچ مش��کلی از ناحیه برجام 

برای کشور ایجاد نخواهد شد و ...
ام��ا چه بر سر برجام آمد؟ آیا غیر از این است که 
پی��ش بینی های مخالفین و منتقدی��ن درست از آب 
درآم��د و اکنون که ب��ا پیوستن ایران ب��ه اف ای تی 
اف مخالفت می ش��ود بار دیگر ش��اهد توجیهات برای 
تصویب الیحه ای هس��تیم ک��ه اتفاق��اً آمریکایی ها و 
اروپایی ها اصرار بر تصویب آن در مجلس ایران دارند.

چگونه می توان می��ان برجام و لوایح چهارگانه به 
وی��ژه اف ای تی اف رب��ط و ارتباطی ن��داد در حالی 
ک��ه آقای عراقچ��ی در همین زمینه گفت��ه بود؛ همه 
مس��اعدت های اروپایی ها در برجام ب��ه میزان زیادی 
بس��تگی به این دارد که ایران شرایط سازمان اف ای 

تی اف را بپذیرد.
ب��ا تصویب اف ای تی اف، به ات��اق جنگ آمریکا 
گرا می دهیم که به آسانی از وضعیت اقتصادی، پولی، 
مال��ی، ارزی و هر آنچه که نیاز داش��ته باش��د با خبر 

گردد و علیه آنها وارد عمل گردد.
خوشبینی، دلخوش��ی، دلس��پردگی، امید واهی 
داشتن به وعده وعیدهای غرب با آن سازمان های بین 

المللی تا کی باید ادامه داشته باشد؟
اگ��ر آقای عراقچی با صراحت می گوید اف ای تی 
اف منافع ملی ایران را تأمین می کند، اگر تأمین نکرد، 
می تواند جبران خسارت کند؟ اگر در برجام توانستند 

در اف ای تی اف هم خواهند توانست!

سرمقاله

گروه رویداد  نماین��دگان مجل��س دی��روز گ���زارش دو
پس از بررس��ی الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون 
مبارزه با تامین مالی تروریس��م ) اف. ای. تی. اف. 
( به این نتیجه رس��یدند که این الیحه به مدت 2 
ماه مس��کوت بماند، موضوعی که بیانگر حساسیت 

عضویت ایران در این کنوانسیون است. 
پ��س از خروج آمریکا از برجام انتظار می رفت 
اصرار دولت برای تحقق سریع درخواست های اف. 
ای. ت��ی. اف. کاه��ش یابد و ی��ا حداقل به صورت 
کوت��اه م��دت متوقف ش��ود ولی این ام��ر صورت 

نگرفت و اصرار دولت در این زمینه تشدید شد.
این درحالی اس��ت بس��یاری از کارشناسان و 
صاحبنظران سیاس��ی الحاق ایران ب��ه این الیحه 
را خطائ��ی راهب��ردی می دانند ک��ه موجب تحت 
فش��ار گذاش��تن بیشتر ایران از س��وی کشورهای 
غربی برای رس��یدن به خواسته هایش��ان می شود. 
ب��ه عقیده آنها اجرای دس��تورات اف. ای. تی. اف. 
تکمی��ل کننده پازل تحریم های بانکی امریکا علیه 

ایران است. 
ای��ن گروه ب��ر این باور اس��ت ک��ه آمریکا به 
خوب��ی دریافته ک��ه برای نافذ ش��دن تحریم های 
خود علیه ایران الزم است به نحوی کلیه تبادالت 
مال��ی و فعالیت های بانکی ایران را به صورت زنده 
و برخط دراختیار داش��ته باش��د و ب��ا وادارکردن 
ایران به اصالح قوانین داخلی خود و الزام کش��ور 
به پیوس��تن به کنوانسیون های بین المللی ، نفوذ و 

تاثیر تحریم های خود را مشاهده کند.
در مقابل این گروه، عده ای از حامیان پیوستن 
ایران به این الیحه معتقدند که اجرای دس��تورات 
اف. ای. تی. اف باعث خروج ایران از انزوا می شود.  
دراین میان افکار عمومی نیز خواستار توجه جدی 
نمایندگان به این الیحه اس��ت چ��را که  به دلیل 
طرح مسائل و منافع کشور و امنیت ملی  ضروری 

است که با دیدی فراجناحی به آن توجه کرد. 

اف. ای. تی. اف چیست؟
 The Financial Action Task Force
ی��ا به صورت مخف��ف )FATF( یک سازمان بین 
دولت��ی است که به گروه وی��ژه اقدام مالی یا )اف. 
ای. تی. اف( مش��هور است ک��ه در سال ۱9۸9 به 
ابتک��ار کش��ورهای عضو گروه »ج��ی 7« با هدف 
وض��ع استانداردهای مبارزه با پولش��ویی و تالش 
برای اج��رای موثر و کارآمد ای��ن استانداردها در 
کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین 
مال��ی فعالیت های تروریس��تی نیز ب��ه این اهداف 
اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست گذار 
است که به دولت ها و سازمان های عضو خود کمک 
می کن��د سیاست ها، مقررات و رویه های مناسب و 
کارآم��دی برای مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی 
تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات 
اعض��ا را بررس��ی و درخصوص آنه��ا اطالع رسانی 
می کن��د. استانداردهای فنی ای��ن گروه، تقریبا در 
تمام دنیا م��ورد استفاده نهاده��ای سیاست گذار، 
مدافعان مقررات مال��ی، بانک های مرکزی و سایر 
دستگاه های مس��وول مبارزه با پولش��ویی و تامین 
مالی تروریس��م ق��رار می گی��رد و از اعتبار باالیی 
برخوردار است. کش��ورها براس��اس این توصیه ها، 
موازین شناسایی مش��تریان در موسسات مالی را 
تدوین می کنن��د، نهادهای ذی صالح داخلی برای 
دریاف��ت گزارش معامالت مش��کوک را مش��خص 
می کنند، تکالیف بانک ها و موسس��ات مالی برای 
مب��ارزه ب��ا پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را 

معی��ن می کنند و به طور کلی ت��الش می کنند تا 
آسیب پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم 

را کاهش دهند. 
اف. ای. تی. اف در مورد پولش��ویی 40 توصیه 
و  در م��ورد تامین مالی تروریس��م 9 توصیه دارد 
که براس��اس آنها کش��ورهای مختلف را بررسی و 

رده بندی می کند.
در ح��ال حاضر حدود ۱9۸ کش��ور به صورت 
مس��تقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن 

عضویت دارند.

وضعیت ایران در ارزیابی ها
در س��ال 2009 برای اولین بار، ن��ام ایران در 
کنار نام پاکس��تان، ازبکس��تان، ترکمنستان وارد 
لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری این گروه  
ش��د. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام 
مالی باعث می ش��د که بانک ها و موسس��ات مالی 
خارج��ی روابط خ��ود با ایران را بس��یار محدود یا 
قطع کنن��د اما پس از انجام برخ��ی از اقدامات از 
جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
در مجلس و تایید آن از س��وی ش��ورای نگهبان، 
الح��اق ایران ب��ه کنوانس��یون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( 
این گروه نسبت به این تحوالت واکنش نشان داد 
نام ایران از لیس��ت سیاه خود ح��ذف کرد. با این 
حال ن��ام ایران در این گروه  همچنان در فهرست 
کشورهایی قرار دارد که الزم است درخصوص آن، 

تدابیر احتیاطی الزم به عمل آید. 

چرائی پیوستن به اف. ای. تی. اف 
پیوستن ایران به کنوانس��یون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم یکی از شروطی بوده است که ایران 
در اج��رای توافق برج��ام پذیرفته که به آن ملحق 
شود و وزیر سابق اقتصاد دولت هم آن را به صورت 
محرمانه ای امض��ا کرده بود و حاال دولت به دنبال 
آن است که به هر صورت این الیحه را در مجلس 

به تصویب برساند. 
است��دالل دولت در تصوی��ب و پیوستن به این 
کنوانس��یون این است ک��ه با کم��ک آن می تواند 
چالش ها بانکی ایران مرتفع ش��ود و از طریق ایجاد 
شفافیت اعتماد سیستم بانکی بین الملل را به خود 
جل��ب کند، ادعای ک��ه پیش ازاین هم در خصوص 

امضای توافق برج��ام و رفع همه تحریم ها از سوی 
مقامات دولتی مطرح شده بود اما به وقوع نپیوست.

حاال اگر چه گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف. 
ای. تی. اف ایران را از لیست سیاه خود خارج کرده 
است، اما به دنبال وقوع تحوالت سیاسی در جهان 
، در بیانیه اخیر خود با ارزیابی اقدامات ایران اعالم 
کرد که حس��اسیت ویژه ای بر عملکرد کش��ورمان 
دارد و حتی تهدید کرد که اگر ایران تعهدات خود 
را اجرایی نکند، اقدامات متقابلی را در دستور کار 

قرار خواهد داد. 
در این بیانیه اف. ای. تی. اف همچنان از اعضا 
و نظام های قضایی کش��ورها خواست که نسبت به 
مبادالت مالی با ایران به ش��دت حس��اس بوده و 
از موسس��ات مالی زیر مجموعه خود بخواهند در 
تعامالت مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند. 
البت��ه در آن زمان جزئیات��ی درخصوص عملکرد 
ایران، در این زمینه منتش��ر نشد. با این حال اگر  
اف. ای. ت��ی. اف در نظارت به این نتیجه برسد که 
ایران پیش��رفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، 
اقدامات متقابلی علیه کشور انجام خواهد داد و در 
صورت��ی که ایران به تعهدات خود درقبال اف. ای. 
تی. اف عمل کرده باشد این گروه ، اقدامات بعدی 
خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور 

کار قرار می دهد.
چنین دستور کاری موجب ش��ده که برخی از 
کارش��ناسان مالی در ایران موافق پیوستن به این 

الیحه باشند. 
از جمله حس��ین قضاوی مع��اون امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مهمترین  
مخاط��ره  و هزینه  عدم همک��اری ایران با اف. ای. 
تی. اف منزوی ش��دن ای��ران در عرصه بین الملل 
می داند. وی در ای��ن باره گفت: این امر نتیجه ای 
جز تضعی��ف نظام اقتصادی ایران ندارد. در نتیجه 
ای��ن اقدام تعام��الت اقتص��ادی و سرمایه گذاری 
خارجی نیز در کشورمان به حداقل خواهد رسید.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی 
بر این باورند اجرای این طرح در کش��ور می تواند 

وضعیت اقتصادی را بدتر از پیش کند.
این گروه معتقدند که ش��اهد ای��ن مدعا این 
است در دو س��ال همکاری  ایران ب��ا اف. ای. تی. 
اف.است که در این دو سال نه تنها روابط بانکی ما 

بهتر که نشده هیچ، بلکه بدتر هم شده است. 

چرائی مخالف و دغدغه های امنیتی 
با این حال بس��یاری از کارشناسان سیاسی و 
امنیتی کشوربر این عقیده هستند که پیوستن به 
این کوانس��یون مش��کالت متعددی را برای ایران 

فراهم می آورد.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس با اش��اره به 
دیدگاه ه��ای مثب��ت دستگاه سیاس��ت خارجی و 
نهاده��ای بین الملل��ی برای پیوستن ب��ه  اف. ای. 
تی. اف. در این  باره اظهار داشت: نهادهای امنیتی 

کشور دغدغه هایی دارند که باید مدیریت شود.
باید توجه داش��ت یک��ی از این م��وارد رصد 
تمام تراکنش های بانکی کش��ور توسط کشور های 
خارج��ی اس��ت که به ای��ن طرح ابع��اد امنیتی و 

سیاسی می دهد.
همچنی��ن دول��ت در حالی اص��رار دارد این 
ط��رح را بپذیرد که پیش تر عنوان کرده بود حاضر 
نیست به حس��اب های مردم سرکشی کند. ازاین رو 
پذیریش این طرح قطعاً با ش��عار های دولت نیز در 

تناقض است.
از سوی دیگ��ر از جمله موارد مطرح آن است 
که اگرچ��ه اسرائیل و عربس��تان در میان اعضای 
ناظ��ر این گ��روه قراردارند اما ش��ایعاتی مبنی بر 

کنترل  آنها بر مدیریت این گروه وجود دارد. 
همچنین یکی از مس��ائل مطرح در این الیحه 
مسئله همراهی ایران با محور مقاومت و حرکتهای 

انقالبی است.
طب��ق اصل ۱54 قان��ون اساس��ی، گروه های 
استقالل طلب و مبارزه ب��ا استکبار جزو گروه های 
تروریستی نیستند و این در حالی است که اف. ای. 
ت��ی. افت درخواست حذف ای��ن موضوع را مطرح 
ک��رده و از ایران خواسته تا محدوده تروریس��م و 

افراد تروریست را مشخص کند.
ای��ن درحال��ی است ک��ه  تعری��ف دوگانه ای 
از تروریس��ت در دنی��ا وج��ود دارد و قدرت ه��ای 
بزرگ دنی��ا برخ��ی گروه ه��ای آزادی بخش مثل 
ح��زب ا... لبنان، حماس فلس��طین، انصارا... یمن، 
حشدالش��عبی ع��راق را تروریس��ت می دانند و در 
مقاب��ل از گروهک منافقی��ن و جریانهای تکفیری 
چ��ون داع��ش و النصره و احرارالش��ام و طالبان و 

القاعده حمایت می کنند.
از این رو پیوستن به این کنوانسیون منجر به 
گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه 
کشور و جنجال آفرینی های بین المللی علیه برخی 
از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه خواهد 
ش��د و کش��ور را در داخل به دو بخش تحریمی و 
غیر تحریمی و عماًل خود تحریمی تقسیم کرده و  
در نهای��ت منجر به ارسال مج��دد پرونده ایران به 
دادگاه بین المللی الهه و ش��ورای امنیت سازمان 

ملل می شود.
درعین حال اجرای همه خواسته های این گروه 
می توان��د خواسته های جدیدی از جمله ش��فافیت 
مال��ی در خص��وص نح��وه تولید موش��ک و سایر 
فعالیت های نظامی را نیز به دنبال داش��ته باش��د. 
همچنین در این کنوانسیون  حتی نیروهای مسلحی 
ک��ه در مقابل هجوم خارجی به دف��اع از سرزمین 

خود بپردازند تروریست شناخته می شوند و این کار 
مصداق اقدامات تروریستی دانسته می شود.

استقبال امریکایی ها 
دراین میان نگاهی به اظهارات مقامات امریکایی 
نش��ان می دهد که علیرغم برخ��ی از اظهار نظرها 
مبن��ی بر نگران��ی امریکا در این ب��اره، مقامات این 
کشور خواستار پیوستن ایران به این الیحه هستند 

تا مقاصد خود را برای فشار بر ایران دنبال کنند. 
از جمل��ه خوان زاراته، مع��اون سابق مدیریت 
مبارزه با تروریس��م و جرائم مالی در وزارت خزانه 
داری امریک��ا که اتاق جنگ این کش��ور در مقابل 
ایران محسوب می ش��ود در این باره گفت: »برای 
قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط 
برای این کش��ور، به حضور کامل اف. ای. تی. اف  
نی��از است. برای اینکه ای��ران از نظام مالی منزوی 
ش��ود، الزم اس��ت اف. ای. ت��ی. اف. ب��رای تایید 
قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضد پولش��ویی و 

مبارزه با تروریسم مداخله کند.
از س��وی دیگ��ر ماتیو لویت، ک��ه مدیر برنامه 
مقابل��ه ب��ا تروریس��م و جاسوسی در »موسس��ه 
واش��نگتن در امور خاور نزدیک« است در این باره 
اظهارداش��ت:  »یکی از روش ه��ای تضعیف محور 
مقاومت و قدرت افزائی جنگ های نیابتی، گسترش 
نظارت بر فعالیت های پولشوئی ایران است. شفاف 
نب��ودن اقتص��اد ای��ران و درگیر ش��دن نهادهای 
امنیتی، دفاع��ی و اطالعاتی در فعالیت های کالن 
اقتصادی، مهمترین عامل گس��ترش پولشوئی در 
کالبد نظام جمهوری اسالمی است که باید توسط 

اف. ای. تی. اف   کنترل شود«.
سیگ��ال مندلکر معاون تروریس��م و اطالعات 
مال��ی وزارت خزان��ه داری آمریکا نی��ز در این باره 
گف��ت: »در طول بیش از یک ده��ه، اف. ای. تی. 
اف.  ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و 
تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین المللی 

ایجاد می کند را یادآور شده است.«

 در نهایت 
در نهای��ت بای��د گفت ک��ه ای��ن الیحه جزء 
پردردسرترین لوایحی هس��ت ک��ه دولت روحانی 
ب��ه مجلس ارائه کرده است چراکه بی احتیاطی در 
م��وارد آن می تواند هزینه های سنگینی بر کش��ور 

تحمیل نماید.
ایران ب��ا تصویب قوانین مربوط ب��ه مبارزه با 
پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در  سال 
های ۸6 و 94 نش��ان داده است که خود به دنبال 
ایجاد ش��فافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله 

با تامین مالی تروریسم است.
همانگون��ه که پیش��تر اش��اره ش��د نباید در 
ای��ن مس��ئله نگاهی احس��اسی داش��ت، چرا که 
رد و پذی��رش الحاق ایران به این گ��روه می تواند 

مشکالتی را برای کشورمان ایجاد کند. 
از سوی دیگ��ر اقدام تام��ل برانگیز دولت در 
مورد  ترجمه اشتباه پالرمو این نگرانی را به وجود 
آورده اس��ت که دولت ت��الش می کند رأی موافق 

نمایندگان در هر شرایطی کسب کند. 
بنابراین م��ردم از نمایندگان خود انتظار دارند 
ت��ا به دق��ت روی مت��ن این لوای��ح ک��ار و ازتمام  
بندهای این قرارداد به ش��کل کامل با خبر باشند.  
مردم درامضای برجام دیدن��د که غربی ها توافقات 
بین المللی خ��ود پایبندی ندارن��د و همواره تالش 
می کنند که از امضای این توافقات به نفع خود بهره 
برداری کنند. از این رو آزموده را آزمودن خطاست.

مسکوت ماندن 2 ماهه اف. ای. تی. اف  

ضرورت تعمق بر الیحه ای پردردسر

گروه رویداد  نمایندگ��ان بهارست���ان گذش��ته  روز 
مجل��س مصوب کردند  که الیح��ه الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت 
2 م��اه مس��کوت بماند. از سوی دیگ��ر مجلس به 

الیحه پالرمو رای مثبت داد.
جلس��ه علنی مجلس روز گذش��ته به ریاست 

علی الریجانی برگزار شد. 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالم��ی در این 
نشس��ت الیحه الحاق دولت ایران به کنوانس��یون 
مب��ارزه با تأمی��ن مالی تروریس��م را مورد بحث و 
بررس��ی قرار داده و با موافقت دولت  با مس��کوت 
ماندن این الیحه به مدت دو ماه موافقت کردند تا 

نتیجه مذاکره با اروپا مشخص شود. 
غالمرضا تاج گردون نامه این درخواست را که 
به امضای 50 نفر از وکالی ملت رسیده بود تقدیم 
هیأت رئیس��ه پارلمان کرد و وکالی ملت نیز پس 

از ارائه توضیحات تاج گردون به  عنوان متقاضی و 
نجفی ب��ه عنوان مخالف با ۱3۸ رأی موافق، ۱03 
رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 253 نماینده حاضر 
در صحن علنی، با این درخواست موافقت کردند. 

مسئوالن جمهوری اسالمی منتظر وعده های 
بی زمان اروپا نمی مانند

از سوی دیگر رئیس مجلس گفت: مس��ئولین 
جمهوری اسالمی ایران منتظر وعده های بی زمان 
اروپا نمی مانند، زمان مذاکرات در حال اتمام است 
اگ��ر اروپا ای��ن توانمندی را در خ��ود می بیند که 
توافق هس��ته ای را حفظ کند باید تصمیم خود را 

صریح تر و سریع تر اعالم کند.

عل��ی الریجانی در نطق پی��ش از دستور خود 
 گفت: در راهپیمایی روز گذش��ته برخی توهین ها 
ب��ه صالح��ی  و برخی افراد دیگر ش��د که به هیچ 

وجه کار درستی نبود.

هیچ مشکل امنیتی متوجه ایران نخواهد شد
مع��اون وزیر امور خارجه گفت: هیچ مش��کل 
امنیتی در الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم متوجه ایران نخواهد شد و 
بیانیه تفس��یری ایران تمام نقاظ ضعف این الیحه 

را پوشش می دهد.
سیدعب��اس عراقچ��ی در سخنانی ب��ه عنوان 
نماینده دول��ت به ارائه توضیحات��ی درباره الیحه 

الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم پرداخت 
و اظهار داش��ت:  هم��ه سوءاستفاده ه��ای امنیتی 
اندیش��یده ش��ده، خودمان نیاییم بگوییم ممکن 
است غربی ه��ای گروه های مقاومت را تروریس��م 

محسوب کنند.
وی افزود: هر لحظه احساس کنیم چند کشور 
منافع گروه های مقاومت را در خطر قرار دادند، به 

راحتی از این کنوانسیون خارج می شویم.

خودتحریمی انجام میدهیم
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: پیوستن به اف. ای. تی. افت تاثیری 

ب��ر رفع تحریم ها ن��دارد و در واقع پیوستن به آن 
خودتحریمی است.

حاشیه در مجلس 
بررس��ی الیحه الح��اق ایران به کنوانس��یون 
مقابله با تامین مالی تروریس��م حاشیه های زیادی 
را نی��ز دنبال داش��ت. گروه��ی از نمایندگان پهن 
کردن پالکاردهایی ب��ر روی مانیتور بزرگ، تالش 
کردند تا در مقابل جایگاه هیئت رئیس��ه و مقابل 
الریجانی طوماری را نصب کنند که رئیس مجلس 
با اعتراض مانع کار این ش��د و گفت: "اینجا جای 
ای��ن کارها نیس��ت، اگر مخالف هس��تید صحبت 
کنی��د". الریجان��ی تأکید کرد: "ای��ن چه حرکتی 
است ک��ه انجام می دهی��د، تمامی ای��ن اقدامات 
خالف آئین نام��ه داخلی مجلس است. ش��ما باید 
صحب��ت کنید و م��ردم را راضی کنید ب��ا زور که 

نمی شود اقدامی انجام داد".

همزمان با رای مثبت به پالرمو صورت گرفت 
الیحه الحاق ایران به اف.ای. تی.اف به مدت 2 ماه مسکوت ماند

با حضور دبیران کمیته های 12 گانه برگزار شد
جلسه ستاد مرکزی اربعین 

جلس��ه ستاد مرک��زی اربعی��ن با حضور  دبیران کمیته های ۱2 گانه ستاد مرکزی درح���اشیه
اربعین حس��ینی و بامحوری��ت بررسی آخری��ن اقدامات این 

کمیته ها برگزار شد.
ش��هریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین حس��ینی در 

این جلس��ه گفت: عمده کار کمیته های ۱2 گانه ستاد مرکزی 
اربعی��ن حس��ینی )ع( توس��ط دبی��ران این کمیته ه��ا انجام 
می ش��ود. انتظار داریم که براساس اقدامات و برنامه ریزی های 
کمیته ه��ای ۱2 گان��ه، پس از پایان ماه مب��ارک رمضان وارد 

مرحله عملیاتی و اجرایی شویم.
وی اف��زود: بنابراین قرار است تا از طری��ق دبیران پیگیر 
اقدامات کمیته ها باش��یم. در همی��ن راستا با توجه به نزدیک 
ش��دن به زمان برگزاری مراسم اربعی��ن، از این به بعد، هر دو 

هفته یک بار جلس��ه بررسی اقدامات کمیته های اجرایی ستاد 
اربعین با حضور دبیران این کمیته ها برگزار خواهد ش��د و در 
45 روز منته��ی به آغاز مراسم اربعین این جلس��ات هر هفته 

برگزار خواهد شد.
حی��دری تاکید کرد: چهار کمیته در ستاد مرکزی اربعین 
حس��ینی )ع( اقدام��ات، برنامه های خود را مط��رح و تصویب 
کرده ان��د و برنامه های هش��ت کمیت��ه دیگ��ر در دستور کار 

جلسات آتی ستاد مرکزی قرار خواهد گرفت.

وی گف��ت: در این جلس��ه ضم��ن بررس��ی عملکرد ها و 
گزارش های کمیت��ه ها، از میزان آمادگ��ی آن ها را نیز مطلع 

خواهیم شد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین خاطرنش��ان کرد: شرح وظایف 
۱2 کمیته ستاد تعیین و ابالغ ش��ده اس��ت و ما انتظار داریم 
هم��ه کمیته ها به وظایف خود عمل کنند و پس از ماه مبارک 
رمض��ان همه کمیته ها آمادگی کامل برای اقدامات عملیاتی و 

اجرایی داشته باشند.  باشگاه خبرنگاران جوان


