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 دو بیمارستان صحرایی
برای زائران راهپیمایی اربعین برپا می شود

 رئی��س اداره بهداش��ت و درمان نی��روی زمینی 
ارتش از برپایی دو بیمارس��تان صحرایی در مرز چزابه 
و دیگ��ر مناطق مرزی برای خدمت رس��انی به زائران 

راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد.
امیر ش��هنام بابلی در حاش��یه رزمایش بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی در حوزه رزم اظهار داش��ت: 
ای��ن رزمایش ، رزمایش جنگ نوین بود که با همکاری 
دانش��کده »ش م ه« مرکز آموزش و پش��تیبانی نیروی 
زمینی ارتش و اداره بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد.

وی گف��ت: در این رزمای��ش اقدام��ات اولیه رفع 
آلودگی بر روی مجروحین فرضی حمالت ش��یمیایی 
انجام ش��د و همچنین نوع حمله ش��یمیایی توس��ط 
کارشناسان متخصصی که در این رزمایش حضور دارند، 

مشخص و متعاقب آن اقدامات پیشگیرانه انجام شد.
رئیس اداره بهداش��ت و درمان نزاج��ا ادامه داد: 
در بخ��ش دوم این رزمای��ش، بیمارانی که برای ادامه 
درمان خود نیاز به حضور در بیمارس��تان داشتند، به 
بیمارس��تان خانواده ارتش اعزام ش��دند و هم اکنون 
نیروه��ای ارتش در بیمارس��تان در آم��اده باش ۱۰۰ 

درصد برای پذیرش این مجروحین هستند.
امیر بابلی همچنین با اشاره به برگزاری سالیانه این 
رزمایش، تصریح کرد: قرار اس��ت طی یک ماه آینده در 
آس��تانه برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی دو 
بیمارستان صحرایی در مرز چزابه و مناطق مرزی دیگر 
توسط گردان های دزفول و کرمانشاه برپا شود. مهر

 اعتماد به وعده دشمن
در بیان رئیس مجلس موج می زند

نماینده س��ابق مردم تهران تاکید کرد: اعتماد به 
وعده دش��من در بیان روس��ای مجلس موج می زند و 
اعضاء گرفتار س��طحی نگری، تاثیرپذیری و بی منطقی 

ایشان هستند.
علیرض��ا زاکانی نماینده س��ابق م��ردم تهران در 
مجل��س ش��ورای اس��المی و رئیس کمیس��یون ویژه 
بررس��ی برجام درمجلس نهم، در واکنش به بررس��ی 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم »س��ی . اف . تی « در جلسه علنی مجلس، 
در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوش��ت: »روسای 
دولت و مجلس وعده رفع تحریم در برجام دادند ولی 

تحریم رفع نشد«.
وی اف��زود: »از ۴۱ ال��زام »اف . ای . ت��ی . اف « 
چهل تا را پذیرفتیم و اینک نوبت »س��ی . اف . تی « 
اس��ت. اعتماد به وعده دشمن در بیان روسای مجلس 
موج می زند واعضا گرفتار سطحی نگری، تاثیرپذیری و 
بی منطقی ایش��انند. این آزمون مهم درک منافع ملی 

نمایندگان مجلس است«.  مهر

اجتماع بسیجیان نشان داد فشارهای 
اقتصادی بی تاثیر است

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: این اجتماع 
ب��زرگ پیام کوبنده ای برای آمریکا داش��ت که ایران 
آمادگی مقابله با هر دش��منی که علی��ه او اقدام کند 

را دارد.
عالءالدی��ن بروج��ردی نماینده مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به  اجتماع عظیم بسیج و سپاه بودیم، 
افزود:  این یک حرکت بس��یار هوشمندانه و تاثیرگذار 
و  نشان دهنده آمادگی ملت ایران در چارچوب بسیج 

بود.  خبرگزاری دانشجو 

اخبار

گمشده کشور »مدیریت جهادی« است
فرمانده کل س��پاه گفت: با توجه به شرایط و مشکالت فعلی کشور قرارگاه 

سازندگی خاتم باید در جهت توسعه و کار بیشتر قدم بردارد.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه در مراسم تکریم و معارفه 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء اظهار داشت: امروز شاهد اقتدار و عظمت 
مثال زدنی جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی با محوریت ایران اسالمی در جهان 
هس��تیم. جعفری تصریح کرد: اگر ایران اسالمی درست مدیریت شود و در چارچوب 
اس��الم ناب حرکت کند پیش��رفت ها بیشتر می ش��ود و این موضوع در عرصه سازندگی 

مانند عرصه دفاعی و امنیتی به اثبات رسیده است. 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: گمشده و کمبود ما در کشور مدیریت جهادی است مدیریت 
جهادی سه ویژگی دارد یکی اینکه کار باید برای رضای خدا باشد دیگر اینکه همراه با تالش 

مضاعف و سخت کوشی باشد و در آخر اینکه کار جهادی کاری است.  فارس

پاسداران 
 فاصله موشک های سپاه تا قلب تل آویو فقط ۷ دقیقه است

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه ریس��ک دش��منی با نظام اسالمی 
ایران باال رفته اس��ت، گفت: فاصله موش��ک های س��پاه با قلب تل آویو فقط ۷ 

دقیقه است.
 حجت االس��الم مجتب��ی ذوالنوربا بیان اینکه فرمول س��ود - هزینه برای 
جبهه استکبار جهانی تغییر یافته است، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
دوران بزن در رفتن گذش��ته و دش��من هزینه تجاوزگری های خود به خاک کشور را 

خیلی زود دریافت می کند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به اینکه اصح��اب حقوق نجومی در 
فناوری ه��ای مهم کش��ور جایی ندارند، گفت: هر جا کش��ور روی به مدیریت جهادی و 
تحت لوای فرماندهی مقام معظم رهبری بوده اس��ت پیشرفت های چشمگیری داشته و 

جهان را حیرت زده کرده است.  خبرگزاری دانشجو

نظرگاه 
اعالم نظر در مورد »سی . اف. تی« زود است 

سخنگوی شورای نگهبان  در رابطه با تصویب  الیحه الحاق به »سی . اف . 
تی « در مجلس ش��ورای اسالمی، اظهار کرد: هنوز اعالم نظر زود است. مجلس 

آن را تصویب کرده است اما هنوز برای ما نیامده است. 
عباس��علی کدخدایی با بیان اینکه  این الیحه باید به شورای نگهبان ارسال 
ش��ود تا اعالم نظر کنیم ، گفت :  فعال تا زمانی که به ش��ورای نگهبان نیاید هیچ 
نظری ندارم.  وی در پاس��خ به این سوال که این الیحه چه زمانی در شورای نگهبان 
مورد بررس��ی قرار می گیرد، عنوان کرد: نمی دانم. بس��تگی دارد چه زمان این الیحه را 

برای ما بفرستند. 
وی، در رابطه با آخرین وضعیت رس��یدگی به لوایح الحاق به کنوانس��یون پالرمو و 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد: فرصت نشد به این لوایح رسیدگی شود. ان 

شاءاهلل در دستور کار این هفته شورا مورد رسیدگی قرار می گیرد.  ایسنا

سخنگو 

رئیس سازمان بس��یج به نمایندگی از  آحاد بس��یجیان از حضور مقام معظم بسيـــجي ها
فرمانده��ی کل قوامدظله العال��ی در اجتماع ب��زرگ اقتدار 

عاشورایی تقدیر کرد.
دربخشی از پیام سردار غالم حسین غیب آمده است:

به نمایندگ��ی از آحاد بس��یجیان از حضور اثربخش و 
معنوی فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( در ورزش��گاه 
یکصد ه��زار نفری آزادی که مکانی ش��د برای رفع عطش 
از زمزم والیت، تقدیر و سپاس��گذاری م��ی نمایم. به فضل 
خ��دای ب��زرگ این  تجدید میثاق تا ابد در دفتر بس��یج به 

یادگار خواهد ماند.
در این پیام تاکید ش��ده اس��ت : حماسه آفرینی جدید 
بس��یجیان سلحش��ور در برگزاری رزمایش سراسری اقتدار 
عاش��ورایی بس��یج، تحت عنوان س��پاهیان حضرت محمد 
رس��ول اهلل )ص( )۲( که یادآور اعزام غرورآفرین س��پاهیان 
حض��رت محم��د  رس��ول اهلل )ص( در دوران دفاع مقدس 
اس��ت برگ زرین دیگری در کارنامه درخش��ان بس��یج بود 
که به مدت ۳۵ روز در سراس��ر کش��ور و ب��ا  حضور صدها 
هزار نیروی بس��یجی فداکار داوطلب در عرصه های مختلف 
دفاعی، امنیتی، خدمت رسانی، محرومیت زدایی، بهداشتی 
و درمان��ی و ... جلوه هایی از هم دل��ی، ایمان، قدرت و عمل 

انقالبی را به نمایش گذاشت.

ای��ن پی��ام تاکید کرد :  ای��ن رزمایش ب��زرگ که نماد 
وحدت، ایس��تادگی و پیش��رفت بود نشان داد عظمت ملت 
ب��زرگ ایران جاودانه اس��ت و آرمان های بلن��دش فراتر از 
توان دشمنان برای دستیابی به  اهداف شیطانی آنهاست و 

شکست ناپذیری آن قطعی است.
در این پیام آمده اس��ت : بس��یجیان سلحش��ور که در 
دوران انق��الب و دف��اع مقدس با خلق صحنه ه��ای ایثار و 
شهادت دش��منان را در رس��یدن به اهداف پلیدشان ناکام 
گذاش��ته اند، ام��روز با تدابی��ر و رهنموده��ای رهبر معظم 
انقالب)مدظله العال��ی( در پاس��خ ب��ه جنگ هم��ه جانبه و 
تمام عیار دش��من بویژه جنگ اقتصادی، با عزمی راس��خ  با 
نقش آفرین��ی در عرصه های مختلف ضم��ن امیدآفرینی به 
مردم عزیزمان، موجبات یاس و ناامیدی استکبار جهانی به 

سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا را فراهم آوردند.
همایش ده ها هزار نفری بس��یجیان اس��تان تهران پنج 
ش��نبه گذش��ته با حضور رهبر معظم انقالب در ورزش��گاه 

آزادی برگزار شد.
در  همای��ش، گروه ه��ای جه��ادی بس��یجی ای  ک��ه 
ش��هریور ماه امس��ال در رزمایش خدمت بسیجیان شرکت 
ک��رده و ب��ه ارائه خدم��ات مختلف به اقش��ار مح��روم در 
عرصه های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی پرداخته 

بودند، حضور داشتند.  ایسنا

در پيامی عنوان شد 
قدردانی غيب پرور از فرماندهی کل قوا 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه  ن یبــــو روز گذشته شورا درباره مباحث مهمی تر
از جمله کنت��رل گرانی ها و برخورد با محتکران تصمیماتی 
گرفت��ه ش��ده که امیدواری��م این تصمیم��ات نتایج الزم را 

داشته باشد.
حجت االسالم محس��نی اژه ای  دیروز  در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه رئیس کل دادگس��تری کردس��تان در رابطه 
با پرونده  مربوط به س��که ثامن اظهار کرد: همیش��ه توصیه 
کرده ایم که اگر افراد به هر دلیلی مرتکب جرمی می ش��وند 
از کش��ور خارج نش��وند این به نفع آنها اس��ت که در کشور 
بمانند و از خودش��ان دفاع کنند. وی تصریح کرد: کسی که 
از کشور خارج شود، چون یک آدم فراری محسوب می شود 
در صورتیکه اگر این افراد بمانند و از خود دفاع کنند شاید 

واقعا دفاع آنها توجیه الزم را داشته باشد و تبرئه شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: اکنون دولت می تواند تالش کند 
و برخ��ی از مجرمین را به کش��ور بازگردان��د اما در تعیین 
مجازت برای مجرمی که فرار و از طریق اینترپل به کش��ور 

برگردانده می شود متفاوت خواهد بود.
محس��نی اژه ای افزود: متاس��فانه برخی از کش��ورها به 
تعهدات خود حتی در موضوع پرونده های مفاسد اقتصادی 
حاضر به همکاری در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین 
نیس��تند. س��خنگوی قوه قضائیه در مورد عملکرد و شرایط 

دستگاه های قضا در سطح استان ها در برخورد با اخالل گران 
اقتصادی، اظهار کرد: این مهم در کل کشور با قدرت خاصی 

در حال انجام است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در هر اس��تانی که نیاز باش��د 
دادگاه های ویژه را که برای رسیدگی به پرونده های مخالن 
اقتصادی تشکیل خواهیم داد و اگر ضرورت نباشد پرونده ها 

به صورت ویژه در تهران رسیدگی می شود.
 وی در م��ورد گرانی ه��ا و وضعیت بازار در کش��ور هم 
گفت: در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی که س��ران سه 
ق��وه انجا هس��تند موضوعات را به جد دنب��ال و موضوعات 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. س��خنگوی دستگاه قضا گفت: 
در برخورد با تمام کس��انی که در امر مایحتاج مردم اخالل 

ایجاد کنند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی اف��زود: ارز یک��ی از مایحتاجات امروز مردم اس��ت 
و قضیه دالر در بس��یاری از مباحث تاثی��ر می گذارد و اگر 
کس��ی بخواهد اخالل ایجاد کند بدون هیچ اغماضی با آنها 
برخورد می شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی 
ع��دم برخورد با افرادی مانند احمدی نژاد، اظهار کرد: قبول 
دارم دس��تگاه قضا با برخی از افراد به یک جهاتی االن مدار 
می کند ولی مطمئن باش��د با هر کس��ی که مرتکب جرمی 
شود برخورد قاطع می شود شاید دیر و زود داشته باشد ولی 

سوخت و سوز ندارد!  ميزان

سخنگوی قوه قضائيه عنوان کرد
در برخورد با اخاللگران اقتصادی هيچ اغماضی نداریم 

س
فار

چرا سی.اف.تی تصویب شد؟
ادامه از صفحه اول

روز گذش��ته آقای ظریف که به مجلس رفته بود، 
و در دفاع از )CFT( س��خن می گفت، اظهار داش��ت؛ 
»نه بنده و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم 
که با پیوس��تن به این الیحه مشکالت ما حل خواهد 
شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این 
الیحه، آمریکا بهانه برای افزایش فش��ار بر معامالت ما 

پیدا نخواهد کرد.«
بهانه آمری��کا برای خروج از برجام چه بود؟ حتی 
زمان��ی که هن��وز از برجام رس��ماً خارج نش��ده بود، 
تعهدات خود را اجرا نمی ک��رد و ایضاً اروپا نیز چنین 
راهی را می رفت و میروند، برای آمریکا، بهانه تراشیدن 
کار س��هلی است، دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی 
ای��ران نیاز به بهانه ندارد، آمریکا با انقالب اس��المی و 
مردم انقالبی آن مش��کل دارد و م��ا با تصویب چنین 

لوایحی راه را برای دشمنی بیشتر او بازتر می کنیم.
برجام تضمین داش��ت، چنین ش��د، »اف.ای.تی.

اف« تضمین ندارد چه خواهد شد؟!
ت��ا تصوی��ب نهایی ای��ن الیح��ه هن��وز مراحل 
دیگ��ری باقی مانده اس��ت، در این فرصت با بررس��ی 
واکنش هایی که از س��وی رسانه ها و مقامات آمریکا و 
اروپا به تصویب کلیات الیحه می شود می توان تصمیم 

درست تری گرفت. 

سرمقاله

گروه رویداد  روز گذشته نمایندگان مجلس گـــزارش دو
شورای اسالمی در جلسه علنی خود الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم »سی. اف. 

تی « مورد بررسی قرارداده و تصویب کردند. 
 روز گذش��ته نماین��دگان در ی��ک نشس��ت 
غیررسمی و غیرعلنی یک ساعته و نیمه به بررسی 
و بیان دیدگاه هایش��ان در رابطه با الیحه الحاق به 

کنوانسیون »سی. اف. تی « پرداختند.
در این نشست وزرای اطالعات و امور خارجه، 
سرپرس��ت وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
کل بان��ک مرک��زی نیز حضور داش��تند و به بیان 

دیدگاه های خود پرداختند.
بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریس��م »س��ی. اف. تی «یکبار به 
کمیس��یون امنیت ملی ارجاع شد که دیروز مجددا 
در مجلس بررس��ی شد. در بررس��ی کلیات الیحه 
دو مخال��ف و دو موافق هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه 
صحب��ت و بعد از آن ۱۵ دقیقه کمیس��یون امنیت 
مل��ی در ای��ن باره ارائ��ه گزارش ک��رد و  در نهایت 
هم نماینده دول��ت ۱۵ دقیقه به بیان نظریات خود 
پرداخت. محمد دهقان و سیدحسین نقوی حسینی 
نمایندگان طرقبه و ورامین به عنوان مخالف و بهروز 
نعمتی و محمد فیضی نمایندگان تهران و اردبیل نیز 

به عنوان موافقان در این جلسه صحبت کردند.

برجام نمی خواهیم
این درحالی بود که جمعی از مخالفان تصویب 
الیحه »سی. اف. تی « دیروز مقابل مجلس تجمع 
کردند. این تجمع کنندگان با در دس��ت داش��تن 
پالکاردهایی حاوی شعارهایی همچون "نه به خود 
تحریمی"، "برجام نمی خواهی��م"، "»اف. ای. تی. 
اف « خیانت اس��ت به ملت" اعت��راض خود را به 
تصویب الیحه کنوانس��یون مقابله ب��ا تامین مالی 

تروریسم »سی. اف. تی « اعالم کردند.

بررسی »سی. اف. تی « در مجلس
جلس��ه علنی مجل��س دیروز به ریاس��ت علی 
الریجانی برگزار شد. اما پیش از آن جلسه کمیسیون 
امنیت ملی از حدود ساعت هفت صبح در محل صحن 
مجلس برای بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم »سی. اف. تی « برگزار 
شد. این جلسه بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان 
کمیس��یون امنیت ملی به ریاس��ت فالحت پیشه، 
رییس این کمیسیون که اکثرا از اعضای فراکسیون 
والیی بودند، با حضور مسئوالنی از وزارتخانه های امور 
خارجه و اطالع��ات، اقتصاد، بانک مرکزی و جمعی 
از صاحبنظران دانشگاهی برای بررسی الیحه »سی. 
اف. تی « و کنوانس��یون های مرتبط با »اف. ای. تی. 

اف « برگزار شد.
 این  در حالی اس��ت که فراکسیون والیی نیز 
در همان ساعت در جلس��ه جداگانه ای به بررسی 
ابعاد الیحه »س��ی. اف. تی « پرداختند و از ساعت 

۸ صبح  به بعد در این نشست حاضر شدند.

مخالفت مجلس با رای گیری علنی
س��پس نمایندگان مجلس در ابتدای جلس��ه 
علنی وارد بررس��ی الیحه »س��ی. اف. تی « شدند، 

بعد از آن که اس��امی موافقان و مخالفان کلیات این 
الیحه اعالم شد احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه 
مجلس گفت که دو نامه با ۱۷ و ۴۰ امضا به هیات 
رسیده تا براساس مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ آیین نامه، رای 

گیری درباره این الیحه به صورت علنی باشد.
علی الریجانی، رئیس مجلس گفت: طبق این 

مواد رای گیری با ورقه و آشکار انجام می شود.
نماین��دگان ب��ا ۱۱۷ رای مواف��ق، ۱۱۱ رای 
مخال��ف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده 
حاضر در مجلس مخالفت کردند که رای گیری به 

صورت علنی باشد.

می خواهند اقتصاد کشور را قفل کنند
محم��د دهق��ان نای��ب رئی��س فراکس��یون 
نمایندگان والیی مجل��س به عنوان اولین مخالف 
»سی. اف. تی « با تاکید بر اینکه نباید بالی برجام 
را مجددا س��ر مردم بیاورید، گفت: می خواهند به 
عن��وان مبارزه با تروریس��م اقتصاد کش��ور را قفل 

کنند و کشور را دچار خودتحریمی نمایند.
وی گفت: می گویند که الیحه »س��ی. اف. تی 
« را لبنان هم پذیرفته اس��ت. حرف ما این اس��ت 
ه��زاران حزب اهلل و غیر حزب اهلل فدای جمهوری 
اس��المی ایران. تا جمهوری اس��المی نباشد حزب 
اهلل ه��م نیس��ت. آنها ایران را هدف ق��رار دادند تا 

کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهند. 
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: چرا سوال 
نمی کنی��د چطور دالر به ۱۹ هزار تومان رس��ید و 
یکشنبه گذشته ۱۲ هزار تومان شد. علت آن است 

که الزامات »اف. ای. تی. اف « را اجرا کردند. 
وی با بیان اینکه در شرایط جنگی باید ریسک 
ک��رد و تحریم ها را دور زد، گفت: آقایان دو س��ال 
برجام را اجرا کرده و اقتصاد را قفل کردند. اکنون 
موضوع کنوانس��یون ها را مطرح می کنند مطمئن 
باشید دو س��ال دیگر هم اینجا می آیند و صحبت 
از الح��اق به نه��اد بین المللی جدی��دی را مطرح 
می کنن��د که اگر ما آن را تصوی��ب نکنیم اقتصاد 

درست نمی شود.
وی ادامه داد: شورای امنیت هر برنامه جعلی 
را م��ی آورد ما به آن ملحق می ش��ویم آیا آنها باید 
برای ما تروریس��م را تعریف کنند؟ کس��ی سوال 
می کند که چرا عربس��تان می خواه��د عضو ناظر 

»اف. ای. تی. اف « شود. 

الریجانی ، رابط مجلس و دفتر رهبری
بهروز نعمتی س��خنگوی هیات رییسه مجلس 
نیز به عن��وان موافق گفت: به عنوان مقلد رهبری 
اعالم می کنم که اگر ایش��ان درباره »سی. اف. تی 
« نظری داش��ته باش��ند بنده به این پروتکل رای 
نمی ده��م. رابط مجل��س و دفتر رهب��ری، رییس 
مجلس شورای اسالمی است نه افراد و جریان های 

که القائات دیگری می کنند. 
و  آمری��کا  گف��ت:  ته��ران  م��ردم  نماین��ده 
صهیونیست ها در پی نپیوستن ایران به »سی. اف. 
تی « هستند. چرا کاری که باید در دولت های نهم 
و دهم با وج��ود پرداخت هزینه ها انجام می دادیم 
انجام ندادیم و به این کنوانس��یون نپیوس��تیم؟ ما 
عضوی��ت را نپذیرفته ای��م؛ این یعن��ی هیچ یک از 

الزامات چهل و یک گانه را نمی پذیریم.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی و سایر 
مقامات کش��ور گفته اند  که اگر به »سی. اف. تی 
« نپیوندی��د نمی توانیم حتی یک س��نت به ش��ما 

پرداخت کنیم.
سخنگوی هیات رییسه مجلس مطرح کرد: از 
وقتی که بحث »س��ی. اف. تی « مطرح شده است 
از مراج��ع تقلید خرج کردند. ع��ده ای دنبال القاء 

اهداف خود به مراجع عظام تقلید هستند.
نعمت��ی ادامه داد: برخی دوس��تان می گویند 
اطالع��ات کش��ور لو م��ی رود. مگر ی��ک دینار به 

تروریست ها تا امروز کمک کرده ایم؟ 
نماینده مردم تهران در مجلس پرس��ید: چرا 
با عدم پذیرش »س��ی. اف. تی « برای دیگران حق 
ایجاد کنیم؟ بیش از ۶۶ کش��ور عضو »س��ی. اف. 
تی « برای پیوس��تن برای آن شرط گذاشتند، این 
مسئله کامال طبیعی است و ما هم نباید برای آنان 
حق ایجاد کنیم. س��خنگوی هیات رییسه مجلس 
تصریح کرد: شماهایی که می گویید از قبل برجام 
ض��رر کردیم، حداقل نفع برج��ام این بود که همه 
کش��ورهایی که بر علیه ایران موضع گرفته بودند 
امروز در کنار ما هستند. انصاف خوب چیزی است. 
به جز ایران فقط کش��ور کره ش��مالی است که در 

لیست سیاه قرار دارد.
س��خنگوی هیات رییس��ه مجلس خطاب به 
دهق��ان، گفت: چ��را به مردم راس��ت نمی گویید؟ 
نمی توانی��م پول نفتی را ک��ه در بازارهای جهانی 
می فروش��یم به داخل کش��ور منتقل کنیم. ش��ما 
اینج��ا مطالبی را ب��ه این دولت منتس��ب کردید 
که حق آن نبود. بحث ش��ما منجر به خروج بابک 
زنجانی ه��ا از زیر پله ها ب��رای انتقال پول به داخل 
کشور می شود. نپیوستن به »سی. اف. تی « یعنی 
انتق��ال میلیاردها دالر پول کش��ور از طریق بابک 

زنجانی ها.
این س��خنان نعمتی، اعتراض شدید دهقان را 
در پی داش��ت و الریجانی نیز خطاب به نعمتی از 
وی خواست اسمی از کسی نبرد تا مجلس به تنش 

کشیده نشود.

انتقاد نقوی حسینی از تالش الریجانی
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
از رییس مجلس به خاطر برگزاری جلسات مکرر با 
روسای کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برای 

تصویب »اف. ای. تی. اف « انتقاد کرد.
سید حسین نقوی حسینی اظهار کرد: رهبری 
فرمودند  این طرح ها در اتاق فکر استکبار جهانی 
پخت می ش��ود و نمی دانیم س��رو تهش دست چه 
کس��ی است.  وی با اش��اره به حضور وزیر خارجه 
و تیم دیپلماسی در جلسه علنی اظهار کرد: بحث 
منافع ملی مطرح اس��ت و دع��وای جناحی نداریم 
اما به سواالت پاسخ دهید تا فریبکاری و بحث های 

گذشته تکرار نشود. 
نماینده مردم ورامین گفت: موسسات مالی و 
پولی قبلی با ما کار نکردند و نمی کنند ما راه های 
زی��ادی برای حل این مش��کل رفتیم اما مش��کل 
حل نش��د. چرا دروغ می گویید روراس��ت باش��ید. 
پش��ت همین میکروفن گفتند برجام تصویب شود 
آب آش��امیدنی، اشتغال و مش��کل مالی و پولی و 
گرفت��اری حل می ش��ود، اما گرفتاری ه��ا همه از 

برجام است.
نق��وی حس��ینی در ادامه گف��ت: مگر همین 
برجام ۲۰ دقیقه ای در مجلس ش��ورای اس��المی 

تصویب نشد؟.
علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی 
در می��ان نطق وی گفت: این حرف خالف اس��ت 
ما چهار س��اعت در جلس��ه ای موضوع را بررس��ی 
کردی��م و س��پس آن را تصویب کردیم چرا خالف 
می گویید. این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
خط��اب به الریجانی ادامه داد: ش��ما که در س��ه 
هفته گذشته جلساتی تشکیل دادید که »اف. ای. 
تی. اف « تش��کیل ش��ود چرا جلسه نگذاشتید که 
بگویید که این مطالبه آقا از نمایندگان ملت است 
چه کاری کنیم که تصویب نش��ود چه طور روسای 
کمیس��یون ها را دعوت می کنید که باید »اف. ای. 
ت��ی. اف « تصویب ش��ود. اخطار م��ن اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی اس��ت. فراکسیون نمایندگان والیی 
در جلس��ه دعوت��ی الریجانی ش��رکت نکرد چون 

می دانست دلیل اش چیست.
وی همچنی��ن خطاب به وزی��ر خارجه گفت: 
م��ا برجام را تصویب کردیم و برای آن ش��رط هم 
گذاشتیم. چه دس��تاوردی برای ملت داشت؟ چه 
چیزی کف دس��ت ش��ما گذاش��تند؟ چرا با مردم 

روراست نیستید؟
س��خنگوی فراکس��یون نماین��دگان والی��ی 
همچنین اضافه کرد: رییس جمهور یک س��طر به 
مجلس تعهد دهد که مش��کالت ب��ا »اف. ای. تی. 
اف « ح��ل می ش��ود و اگر حل نش��د عدم کفایت 
سیاسی شان را به رای بگذاریم در این صورت ما به 

این الیحه رای می دهیم. 
نقوی حسینی در پایان گفت: این کنوانسیون ها 

به معنی برگشت به قبل است.

نظر رهبری مربوط به همه کنوانسیوهای 
بین الملل است

محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس 
نی��ز در موافقت با کلیات الیحه »س��ی. اف. تی «، 
گف��ت: مقام معظ��م رهبری در نام��ه ای به رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی گفتند ک��ه موضوع این 
نامه مربوط به همه کنوانسیون هاست و محدود به 

»سی. اف. تی « نیست.
وی در واکن��ش ب��ه داد و فریاد محمد دهقان 
هن��گام نطق موافق اول، گف��ت: عده ای در صحن 
علن��ی و در فضای مجازی ب��ا دروغ پردازی علیه 
موافق��ان و ق��رار دادن موافقان در ص��ف یزیدیان 
و ق��رار دادن مخالفان در صف حس��ینیان آرامش  

مجلس را به هم می ریزند.
وی با اشاره ای سر بس��ته به نامه مقام معظم 
رهب��ری ب��ه ریی��س مجل��س ، گف��ت: الریجانی 
محتوای نام��ه حضرت آقا را در جلس��ه غیرعلنی 

مط��رح کردند. ایش��ان در این جلس��ه گفتند که 
موضوع این نامه مربوط به همه کنوانس��یون ها بود 

و محدود به »سی. اف. تی « نبود.
فیضی ادامه داد: چرا به مردم دروغ می گویید و 
موافقان کلیات این الیحه را متهم به دروغ پردازی 
و آنان را تهدید می کنید؟ این چه اخالقی است؟ 

نماینده م��ردم اردبیل خاطرنش��ان کرد: چرا 
می خواهید شرایط کش��ور را سخت تر کنید؟ چرا 
خودمان با دس��ت خودمان کانال های مالی کشور 
را مس��دود می کنیم. فیضی متذکر ش��د: به مردم 
نگفتی��م اگر به »اف. ای. تی. اف « نپیوندیم روابط 
بانکهای جهان حتی بانکهای هند، چین، روس��یه، 
س��وریه و ترکیه با بانک های ایران دچار مش��کل 
می  ش��ود و دانش��جو و تاجر برای افتتاح حس��اب 
در بانک ه��ای خارج��ی مجبور به راس��تی آزمایی 

می شوند.
نماینده مردم اردبیل پرس��ید: چ��را به مردم 
نگفتیم بسته شدن کانال های بانکی موجب مختل 
ش��دن مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورهای 
جهان می ش��ود؟ به مردم بگوییم که با نپیوس��تن 
ب��ه »اف. ای. تی. اف « ای��ران حتی نمی توان حق 
عضوی��ت خود را به مراک��ز بین المللی و منطقه ای 

پرداخت کند.
نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: روند الحاق 
و خروج از کنوانس��یون پیش بینی ش��ده اس��ت. 
اگر ایران تحت فش��ار قرار گی��رد ترتیبات آن در 
کمیسیون امنیت ملی مجلس مشخص شده است، 

مخالفان چرا نگرانید؟ 

نامه دفتر مقام معظم رهبری
علی الریجانی در جلس��ه دیروزدر پاس��خ به 
اخطار نقوی حسینی نماینده ورامین متن نامه ای 
را ک��ه دفتر مق��ام معظم رهبری درب��اره ی الیحه 
»اف. ای. تی. اف « به رییس مجلس فرستاده بود 

را به شرح زیر قرائت کرد.
در بخش��ی از ای��ن نامه خطاب ب��ه الریجانی 
آمده اس��ت: »در پی استفس��ار تلفن��ی جنابعالی 
نس��بت به مخالف��ت و عدم مخالف��ت مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( با بررسی لوایح چهارگانه 
به کنوانس��یون ها در مجلس ش��ورای اس��المی به 
دنبال فرمایش��ات معظم له در دی��دار نمایندگان، 
مق��ام معظم رهب��ری فرمودند: آنچ��ه که من در 
دی��دار با نماین��دگان راجع به لوای��ح چهارگانه و 
کنوانسیون ها گفته ام مربوط به اصل کنوانسیون ها 
بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح 
در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را 
طی کند. تدبیر فوق قبال در زمان استفسار به طور 

شفاهی به جنابعالی ابالغ شده بود.«
در پایان نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 

این قانون را تصویب کردند.

 نمایندگان مجلس الیحه الحاق ایران به کنوانسيون مقابله با تامين مالی تروریسم
»سی. اف. تی« را تصویب کردند

پریدن از چاله به چاه 


