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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

سیاسی

دیدارجابریانصاریبارئیسجمهورلبنان

حسین جابری انصاری ،دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیروز با
میشلعون،رئیسجمهورلبناندربیروتدیداروگفتوگوکرد.بهنظرمیرسدجابریانصاری
در این دیدار پیام حسن روحانی را تحویل میشل عون داده است .این مقام ارشد وزارت امور
خارجهیکشنبهنیزبهدمشقسفرکردهوبابشاراسد،رئیسجمهورسوریهوهمچنینولیدمعلم،
معاوننخستوزیروتعداددیگریازمقاماتاینکشوردیدارکردهبود/.ایلنا

معاوناولرئیسجمهوردرجلسهستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتی ،با تاکید بر اهمیت اطالع رســانی صحیح و
بموقع به جامعه در خصوص تحریمها و پیامدهای آن
گفت :تشکیل ستاد اطالع رسانی برای شرایط تحریم
موضوع مهمی اســت تــا در مقابل جنــگ روانی که
دشمنان می خواهند به راه بیندازند ،مردم را از حقایق و واقعیتها
آگاه نماید و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند.وی با بیان اینکه ما به
توانمندی مدیران کشور برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم،

خبر ویژه
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

سیاست شیطانی آمریکا درباره فلسطین هرگز محقق نخواهد شد

حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار دســت اندرکاران حج امسال،
حج را مظهر آمیختگی «معنویت و سیاست» و
مهمترین ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان
و مکان مشــخص دانستند و گفتند :حج واقعی
حجی اســت که از یک طرف همراه با برائت از
مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینه ساز وحدت
و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــکل گیری نظام
جمهوری اسالمی و ارائه توانایی اسالم در ورود
به میدان سیاست و زندگی را باطل کننده سالها
تالش برای القاء جدایی دین از سیاست خواندند
و افزودند :اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض،
تالش دارند تا لزوم جدایی دین از سیاســت و
زندگی و علم را به ذهن نسل جوان القاء کنند
اما حــج بهترین فرصت و یــک صحنه عملی
برای نشــان دادن آمیختگی «دین و سیاست»
است .رهبر انقالب اسالمی در نظر گرفته شدن
زمان و مکان مشخص برای اجتماع مسلمانان
در فریضه حج را نشــان دهنده اهدافی فراتر از
ِ
معنویت صِ رف دانســتند و خاطرنشان کردند:
یکــی از اهداف مهم حج ،اجتمــاع و ارتباط و
تفاهم مســلمانان با یکدیگــر و در واقع همان
موضوع شکل گیری امت اسالمی است.ایشان
با تأکید بر اینکه کعبه شــریف و مسجد الحرام
و مسجد النبی (ص) متعلق به همه مسلمانان
اســت و نه متعلق به کسانی که بر آن سرزمین
مسلط هستند ،افزودند :کسی حق ندارد مانع از
تحقق مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت و
«صد عن
یا دولتی این کار را انجام دهد ،در واقع ّ
سبیل اهلل» کرده است.
رهبر انقالب اســامی با اشاره به شکل گیری
معنای جدیدی از حج بــه برکت هدایتهای
امام بزرگوار ،گفتند :حــج واقعی باید همراه با
برائت از مشرکان و زمینه ساز وحدت و انسجام
مسلمانان باشد ،نه آنکه برخی دولتها در جهت
ایجاد اختالف و جدایی میان امت اسالمی تالش
و خود را به استکبار متصل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره
به فاجعه مســجدالحرام و فاجعه منا در ســال
 ،۱۳۹۴آن را ظلمی بزرگ خواندند و با تأکید بر
لزوم پیگیری مستمر و جدی برای احقاق حق،
افزودند :این مطالبه به هیچ وجه نباید فراموش
شود و دســتگاههای مســئول باید از راههای
مختلف بویژه مجامع بین المللی ،این موضوع را
پیگیری کنند تا کمیته حقیقت یابی با حضور

جمهوری اسالمی تشکیل و احقاق شود زیرا در
این دو فاجعه ،تأمین ایمنی و امنیت حجاج که
مهمترین وظیفه حکومت عربستان است ،رعایت
نشد و دیه مقتوالن نیز داده نشد .ایشان با تأکید
بر اینکه ضروری ترین نیاز امروز دنیای اســام
وحدت و یکصدایی اســت ،به تمرکز دشمنان
برای مقابله با مســلمانان بهویــژه در موضوع
فلسطین و در قضایای یمن اشاره و خاطرنشان
کردند :اکنون امریکاییها نام سیاست شیطانی
خود درباره فلسطین را «معامله قرن» گذاشته اند
اما بدانند که به فضل الهی ،این معامله قرن هرگز
محقق نخواهد شد و به کوری چشم دولتمردان
امریکا ،قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و
قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.
رهبر انقالب اســامی با تأکیــد بر اینکه ملت
فلسطین در مقابل این توطئه خواهد ایستاد و
ملتهای مسلمان نیز پشتیبان مردم فلسطین
خواهند بود ،افزودند :البتــه برخی دولتهای
اســامی که هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند،
به دلیــل حماقت و جهالــت و مطامع دنیوی
پیشمرگ امریکاییها شدهاند اما به توفیق الهی،
امت اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود
پیروز خواهند شــد و خواهند دید آن روزی را
که ریشه رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین
فلسطین َکنده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
حجتاالسالم قاضیعســکر نماینده ولی فقیه
و سرپرســت حجاج ایرانی گفت :شــعار حج
امســال «حج ،تحول روحی و اخالقی ،سبک
زندگی دینی ،عزت و کرامت اســامی» است.
آقای قاضیعســکر افزود :از حجاج خوستهایم
با پرهیز از بازارگردی ،ســوغاتهای خود را از
تولیدات داخل فراهم کننــد تا از ثواب کمک
به تولید داخلی و اشــتغال بــرای جوانان نیز
بهرهمند شوند .همچنین آقای محمدی رئیس
سازمان حج و زیارت با بیان گزارشی از اقدامات
انجام گرفته ،گفت :فرایند اجرایی حج امسال با
تایید شورای عالی امنیت ملی آغاز و تالش شد
خواستهها و انتظارات مردم و نظام در خصوص
امنیت ،عزت و کرامت حجاج تامین شود .آقای
محمدی با بیان اینکه فعالیتهای کارگزاران حج
بر سه اصل تالش و کار بیوقفه ،صرفهجویی و
نوآوری متمرکز شده است ،گفت :در حج سال
جاری حدود  ۸۶هزار زائر در قالب  ۵۸۶کاروان
سازماندهیشدهاند.

شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان:

دالیل رد صالحیت احمدینژاد را به موقع اعالم میکنیم

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
در گفتوگویی با برنامه « ۱۰:۱۰دقیقه» باشگاه
خبرنگاران جــوان ،به ســواالتی درباره دلیل
رد صالحیت احمدی نــژاد و حضور بانوان در
ورزشگاهها پاسخ داده است .درادامه بخشهایی
از این گفت و گو را می خوانید:

گفته میشد اگر احمدی نژاد بیاید انتخابات
دو قطبی میشود و بعد رد صالحیت میشود.
احمدینژاد که  ۸سال رئیس جمهور بوده و ۴
سال است که سکوت کرده است.

این بحث دیگری است و دالیل عدم صالحیت
بحث دوقطبی بودن نیســت ،بلکه بحثهای
دیگری است که به موقع اعالم میکنیم.
نظر آقای کدخدایی به عنوان یک شخص
حقیقیدربارهحضوربانواندرورزشگاهچیست؟

اصوال در حوزه اجتماعی نظرم این است که نباید
قضیه را صفر تا صدی کنیم .مسائلی که مطرح
میشود گاهی اوقات به راحتی میتوان برای آن
راهکار پیدا کرد .اگر ممنوعیت است آن را خوب
تبیین و اعالم کنیم و از آن محکم دفاع کنیم،
اگر ممنوعیت نیست ،حق نداریم نظر شخصی
خود را به جامعه و نهادها تحمیل کنیم ،باید به

دنبال راهکار باشیم.

فکر میکنم در این خصوص با وزیر ورزش
هم در این رابطه دیدار داشتید.

دیــدار نبــود در واقع مالقاتی بــود در یکی از
دیدارهــای عمومی که خدمــت رهبر انقالب
بودیــم ،در این جهت گپ و گفتی داشــتیم.
بنابرایــن اگر امکاناتی وجود نــدارد ،باید آن را
فراهم کنید و بعد اعالم نظر کنیم ،نه اینکه ما
بشینیم و بگوییم «ممنوع است ،ممنوع است»،
وقتی هم سوال میکنیم میگویند چون امکانات
نداریم ،اگر امکانات ندارد پس بی عرضگی من
مســئول اســت ،باید امکانات را فراهم کنم و
اگر نظر خاصی وجود ندارد آن تســهیالت هم
فراهم شــود ،اگر نظری هم در این جهت است
آن نظر را بایســتیم و دفاع کنیم و اعالم کنیم.
به خصوص در مورد مســائل حجــاب که به
عنوان رکن شرعی و اسالمی است و همه از آن
دفاع میکنند.
باالخره خانمها بروند به ورزشگاه یا نروند؟

اگر مسئوالن میتوانند امکانات و تسهیالت را
فراهم کنند و مشــکلی وجود نداشته باشد ،به
نظرم اشکالی نباید داشته باشد.

مکث
به منظور عملی شدن اقتصاد ریاضتی

رئیسجمهوری منتخب مکزیک حقوقش را نصف کرد

رئیسجمهوری منتخب مکزیک در نظر دارد
تا کمتر از نیمی از آنچه ســایر رهبران کشورش
دریافت میکردند ،بگیرد .او رســما ماه دسامبر
قدرت را به دست میگیرد و این بخشی از طرح
ریاضت اقتصادی دولت او است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،آندرس
مانوئل لوپز اوبــرادور ،رئیسجمهوری منتخب
مکزیک به خبرنگاران گفت :آنچه میخواهیم این

است که بودجه به همه برسد.اوبرادور با اشاره به
تکه کاغذی که در دســت داشت ،گفت ماهیانه
 ۱۰۸هــزار پزو دریافــت خواهد کرد که معادل
 ۵۷۰۷دالر میشود و هیچ مقام دولتیای نمیتواند
بیش از آنچــه رئیسجمهوری مکزیک در دوره
شش ساله دریافت میکند ،حقوق داشته باشد.
طبقاعالمتیمانتقالی،رئیسجمهوریکنونیمکزیک
ماهیانه ۲۷۰هزار پزو دریافت میکند.

اداره کشور نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود

خاطر نشــان کــرد :وزرا و روســای دســتگاههای
اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مســئولیتی خود
بداننــد و با اختیــار کامل تصمیمــات الزم را برای
پیشــبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند .به گزارش
ایلنا،جهانگیــری با تاکید بر اینکــه محدودیتی در
تفویض اختیار به وزرا و روســای دستگاههای اجرایی وجود ندارد،
افزود :اداره کشــور و برنامههای دستگاههای اجرایی نباید به خاطر
عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای

تصمیم گیری الزم دارند به دولت اعالم کنند تا دولت این اختیارات
را به آنها تفویض کند البته تنها شــرطی کــه در این زمینه وجود
دارد این اســت که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه
سوء استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد .وی با تاکید بر اینکه باید
مردمراصادقانهدرجریانواقعیتهاقراردهیمومحدودیتهایپیشرو
را به اطالع جامعه برسانیم ،اظهار داشت :طبقات متوسط و ضعیف
جامعه در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار می گیرند و باید به آنها
به طور ویژه توجه کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با آفتاب یزد:

ضررکاسبانتحریمازخودتحریمهابیشتربودهاست

آفتاب یزد -گروه سیاسی  :گفته میشد تهران
قصد دارد تا پولهای خود را از «بانک تجارتی ایران
و اروپــا» و از طریق آلمان خارج و به صورت نقد و
با هواپیما به داخل کشــوروارد کند .آن طور که
فارس مینویسد :دولت حسن روحانی این مبلغ را
که معادل سیصد میلیون یورو است برای تأمین ارز
سفرهای خارجی شهروندان ایرانی نیاز دارد.
اما بعد از مدتی دیگر اخباری در مورد این موضوع
شنیده نشد .نزدیکی به زمان تحریمهای آمریکا ،
ســکوت درباره این ســیصد میلیون یورو و البته
مسائلی چون رد  FATFاز سوی شورای نگهبان
باعث شد تا به سراغ حشــمت اهلل فالحت پیشه
رئیس کمیســیون امنیت ملی برویم و از او در باره
آنچه که این روزها در ماجرای الحاق به کنوانسیون
 CFTو پالرمو نیز شــنیده می شود ،بپرسیم؛ چرا
که برخی شایعه کرده اند که مجموعه نظام دراین
زمینه به توافق رسیده است.

اکنون ایــران چیزی حدود  30درصد توصیههــای  FATFرا عملی کرده
و در حال حاضر در لیســت کدر قرار گرفته است .این یعنی آنکه اگر ایران
 50درصد توصیههای FATFرا نیز انجام دهد ممکن است بتواند در لیست عادی
قرار گیرد .بخشی از این  50درصد ناشی از تعدیل و اصالح قوانین داخلی است
و قسمتی از آن هم نتیجه پذیرش بخشی از آن کنوانسیونها
معتقدم الحاق به این کنوانسیونها بعد از یکسری اصالحات متنی و تاخیرهای
زمانی به تصویب میرسند

آقای فالحت پیشــه! ماجرای ارسال 300
میلیون یورو پول نقد از آلمان به کشوردیگر
در رسانهها مطرح نیست ،آیا شما به عنوان
رئیس کمیســیون امنیت ملــی در جریان
هستید که این نقل و انتقال به کجا ختم شد؟
نه اطالعی در این باره نداریم ،در کمیسیون صحبتی
نشده است.
گفته شد که این عمل برای وارد کردن ارز به
داخل و در اختیار قرار دادن آن به مردم برای
تعدیل قیمتها بوده اســت ،از دیدگاه شما
چه قدر ممکن اســت با تحریمهایی که از
مردادماهآغازمیشود،اینسیصدمیلیونیورو
بلوکه شودو یا در آلمان ماندگار؟
اعتقاد من بر این اســت که نقــل و انتقال پول در
زمانهای مختلفی که دولت آمریکا به عنوان تحریم
اعالم کرده است به گونهای دچار مشکل نخواهد شد
که ما ســامان و ســامت خودمــان را به تهدید
بیندازیــم .به هــر حال دولت تــاش میکند با
شــیوههای مختلف ،ارزی را که در خارج از کشور
دارد یا به داخل وارد کند یا روانسازی این انتقال را
انجام دهد ،فراموش نکنیم که بخشی از مذاکرات
فعلی ما با اروپاییها نیز در همین باره است .بنابراین
دلیلی وجود ندارد که راههای غیررسمی برای انتقال
ارز در آینده در پیش گرفته شــود .من اعتقادم بر
این است که یکسری از افراد مدیون التهاب شرایط
ارزی ایران و مبادالت نفتی کشور هستند؛ کسانی
که برای تحریم ایران لحظهشــماری میکنند تا
سودهای خوب به دست آورند .ضرری که کاسبان
و دالالن تحریم در طول دوران قبل از اجرای برجام
به مازدند به مراتب بیشــتر از ضــرر خود تحریم
بود ،این ضرر به گونــه ای بود تا در آغاز عملیاتی
شدن برجام ،کشور به جای آنکه از مزایای برجام
استفاده کند ،بخش عمدهای از وقت و هزینه خود را
صرف فسادهای شکل گرفته در زمان تحریم کند،
بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که با شــروع
تحریمهای جدید هر کاری باید در قالب دولتی آن
و بدون حضور دالالن صورت بگیرد .چرا که بعد از
تحریمهای احتمالی مردادماه هم شرایط به گونهای
است که کشورهای اروپایی موظف هستند با ایران
همکاریکنند.
زمانی که آلمان درخواســت ایران برای
بازگشت  300میلیون یورو به ایران را تایید
کرد اعالم داشت که این کشور در انتظار پاسخ

ســازمانهای نظارتی است و این سازمانها
درحال بررسی درخواســت ایران هستند.
اینکه در حال حاضر خبری از موضوع انتقال
این  300میلیون یورو نیست ممکن است به
دلیل عدم شــفافیت مالی و البته موضوع
« »FATFو یا مسکوت ماندن  CFTدر ایران
باشد؟
طبق مقــررات  FATFآلمانها نمیتوانند منعی
بــرای انتقال پول ایران به کشــورمان انجام دهند
چــون اقدامات تحریمــی FATFدر قبال ایران تا
مهرماه به تعلیق درآمده و این تعلیق همچنان وجود
دارد و روند داخلی آلمــان نیز برای انتقال پول تا
آن زمان نباید طول بکشد .در شرایط کنونی خود
کشورهای اروپایی کشورهایی هستند که معتقدند
سیاســتهای تحریمی FATFدر قبال ایران باید
به حالت تعلیق دربیاید و به رغم تالش آمریکا شاهد
بودیم که این تعلیق چند بار تمدید شد و ما نیز هم
اکنون در لیست سیاه قرار نگرفتیم ،بنابراین منعی
از لحاظ  FATFو یا مقررات برجامی برای آلمان در
بحث انتقال پول وجود ندارد.
واقعا آلمان در این انتقال مشکل قانونی
ندارد؟
به هیچ وجه.
یکی از نمایندگان بیان داشــته است با
اطالعاتی که به دست رسیده مجموعه نظام به
این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه
با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب
کند.
از موضع کمیســیون امنیت ملی خبری که گفته
شود  FATFتایید شود نداریم .اما مجموعه نظام،
دولــت و مجلس را در مورد کنوانســیون پالرمو و
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و...مطاع
دانسته است .اما در مورد FATFهیچ خبری به ما
نرسیده است.

اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر رد کردن
 FATFو خالف قانون دانستن آن اکنون این
پرسش را مطرح میکند که سرنوشت الحاق
به کنوانســیونها چه خواهد شد؟ آیا واقعا
بناست به طور کلی کنار گذاشته شود ؟و یا
قوه قضائیه وارد عمل خواهد شــد؟ در این
میان مجلس چه میکند؟
تاکید میکنم که مردم بحث  FATFو کنوانسیون
پولشویی را باید از همدیگر جدا بدانند .درحال حاضر
اختالف گردش کاری بین شورای نگهبان و دولت و
قوه قضائیه وجود دارد .مثال در بحث پالرمو مجلس
کار خودش را در این زمینه انجام داد ،این موضوع
چه از طرف دولت و چه از جانب قوه قضائیه باشد ما
کار خودمان را کردیم .اکنون شورای نگهبان اعالم
کرده اســت که باید این موضوعات را قوه قضائیه
دنبال کند .اما طبق روال در قانون اساسی ،نماینده
دولــت آن را پاراف کرده ،از طرف رئیسجمهور به
مجلس آمده ،مجلس هم آن را بررسی کرده ،تمام
روند طی شده تا اکنون به مجمع تشخیص مصلحت
رفته است .اینکه االن شورای نگهبان بحثی را مطرح
میکند هیچ ارتباطی به مجلس ندارد ،مجلس کار
محتوایــی خود را انجــام داده و می دهد .موضوع
گردش کاری در اینجا مطرح اســت .گردش کاری
که باید بین دولت ،شــورای نگهبان و قوه قضائیه
رفع مشکل شود.
بحث مســکوت ماندن  CFTچه طور؟
برخــی آن را زیرمجموعــه  FATFمطرح
میکنند.
 FATFیک گروه اقدام مالی است و طبیعی است
که یک ساز و کار بینالمللی در ید نهادهای قدرت و
روابط است  ،جی 8که البته االن تبدیل به جی  7شده
آن را تشکیل داده است  ،ممکن است تردیدهایی
از سوی برخی نیز به آن وجود داشته باشد .منتها
FATFبــه همه کشــورهایی که در ســاز و کار

بینالمللی پولی و بانکی قــرار دارند توصیههایی
دارد .این توصیهها به دو بخش تقســیم میشود،
یک توصیه اینکه کشورها قوانین و مقررات داخلی
خودشان را در قالب مقررات شفافسازی مالی در
دنیا همسو و هماهنگ کنند و بخش دوم این است
که یکسری از کنوانسیونها را به این کشورها توصیه
میکند ،کنوانسیونهایی مانند پالرمو و  CFTدر
این قالب مطرح شــدند .اکنون ایران چیزی حدود
 30درصــد توصیههای FATFرا عملی کرده و در
حال حاضر در لیســت کدر قرار گرفته اســت.این
یعنی آنکه اگر ایران  50درصد توصیههای FATF
را نیز انجام دهد ممکن اســت بتواند در لیســت
عادی قرار گیرد .بخشــی از این  50درصد ناشی از
تعدیل و اصالح قوانین داخلی اســت و قسمتی از
آن هم نتیجه پذیرش بخشی از آن کنوانسیونها
(ونه همه آنها) .اگرچه ما اعتقاد داریم که حتما در
 FATFنگرش سیاسی هم به کار گرفته میشود اما
برای بهانهزدایی هم که شده ما میتوانیم بخشی
از قوانیــن داخلــی را نیز تغییــر و تعدیل کنیم.
به هــر حال ما که خــود قربانی مســائلی مانند
پولشویی ،تروریسم سازمان یافته هستیم ،میتوانیم
این کار را انجام دهیم .در قسمت دوم توصیهها نیز
که الحاق به کنوانسیونها مطرح است ،در گیر و دار
مسائلی که میدانید هستیم.
 CFTو پالرمو هم در همین قالب اســت
جزو توصیههای  FATFکه شورای نگهبان و
برخی دیگر با آن مخالفند.
ببینید! هیچکدام از این کنوانسیونها تحفظ ناپذیر
یعنی شرط ناپذیر نیستند ،به عنوان مثال در پالرمو
مجلس  5حق شــرط دارد .به این موارد باید توجه
کنیم.
مــن معتقــدم کنوانســیونهای بینالمللــی
کنوانسیونهایی نیستند که در قالب آن مجلس،
دولت ،شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و دولت
به صورت یکجانبه عمل کنند .اینها کنوانسیونهایی
مربوط بــه کلیت نظام جمهوری اســامی ایران
هستند و ساز و کار قانونی نیز برای حل مشکالت
باید طی شــود .اینکه چگونه ما بتوانیم در سطح
منفک یا تلفیقی مباحث را مطرح کنیم بسیار مهم
اســت .هم اکنون در بحث  FATFنظرات به ســه
دسته تقسیم میشــود عدهای معتقد به رد کامل
 FATFهستند ،اما دولتمردان معتقد به تایید کامل
آن هستند .دراین میان عدهای هم معتقدند با حق
شــرط و با پذیرش بخشهایــی از آن می توان به
لیست عادی  FATFبازگشت.
در نهایت نیز بایــد بگویم من معتقدم الحاق به این
کنوانســیونها بعد از یکســری اصالحات متنی و
تاخیرهایزمانیبهتصویبمیرسند.اماتاکیدمیکنم
اینکنوانسیونهامتفاوتازکلیتFATFهستند.
 FATFشــرایطی دارد کــه فعــا وارد بحث آن
نمی شویم.
دقیقا آنچه که سخنگوی شورای نگهبان به
معنای رد  FATFبیان کرد به چه معناست؟ مگر
شامل این الحاقیهها و کنوانسیونها نمیشود؟
این نمیتواند باعث مشکل شود؟

آقای کدخدایــی بیان کرد که الیحــه مربوط به
پولشویی باید از طرف قوه قضائیه به مجلس میرفت
و نه از طرف رئیسجمهور ،بنابراین امضای آن برای
مجلس از طــرف رئیسجمهور غلط اســت ولی
همــان طور که گفتم مجلس کار خودش را انجام
داده است و میدهد.

وزیر ارتباطات:

شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد ،اما نبودن سرور در ساختمان وزارت ارتباطات را میشود ثابت کرد

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعای سردار
جاللی ،رییس ســازمان پدافند غیرعامل در خصوص اســتقرار
سرورهایهاتگرام و تلگرام در طبقه نهم ساختمان امام(ره) وزارت
ارتباطات گفت :يك بار می گویند ســرور در طبقه نهم اســت،
یــک بار می گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند.
خوب ،همه اینترنت کشور را ما تامین می کنیم.
کسیکهمداممیرودمصاحبهمیکندخودشبگویددرراستایحمایت
از پیام رســانهای بومی چه کار کرده؟آذری جهرمی در حاشیه
تفاهــم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امــداد درباره تامین مالی
کسب و کارهای نوپا ،در پاســخ به سوالی در خصوص اظهارنظر
ســردار جاللی گفت :متعجبم کــه چرا همواره برخــی افراد با
صحبتهای نادرســت ،برای کشــور هزینه تراشــی می کنند.
البتــه ما در مقام مســئول خودمــان را ولو به این حــرف ناروا،
مسئول می دانیم و ایجاد شــفافیت می کنیم و وظیفه خودمان
می دانیم که پاســخ دهیم .او ادامه داد :شاید نشود دزدی ابرها را
ثابت یا رد کرد اما نبودن ســرور در طبقه نهم ســاختمان امام را
می شود ثابت کرد .ما از روابط عمومی خواسته ایم  ،از خبرنگاران دعوت
کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به

گدایی نمیکنیم

ادامه از صفحه اول:
...پیش از این باید بــه این موضوع پرداخت
که چــرا و چگونه چنین اشــخاصی مجوز
حضور در خانه ملــت را پیدا میکنند .بارها
و بارها در تاریخ گفته شده که ایران و ایرانی
استعمار و سلطه پذیر نیست .حال میخواهد

قضاوت افکار عمومی بگذارند( .الزم به ذکر است این دیدار انجام و
تصاویر آن نیز منتشــر شد ).وزیر ارتباطات افزود :در بحث فضای
مجــازی ،تصمیــم گیر و مدیریــت کننــده و هماهنگ کننده
مرکــز ملــی فضای مجــازی اســت .ما هم
نظرات خودمــان را در این خصوص داده ایم؛
در دی مــاه نظــر خودمــان را دربــاره
نســخههای غیررســمی تلگرام گفتــه ایم؛
یک بــار اطالعیــه دادیم .او دربــاره حمایت
از پیــام رســانهای بومی هم گفــت :ما هم
معتقدیــم باید حمایت شــوند و ایــن کار را
هم کــرده ایم .مرجع قضاوت در این خصوص
هم مرکز ملی فضای مجازی است .به گزارش
«انتخاب»،وزیر ارتباطات تصریح کرد :در بحث
نسخههای غیررســمی هم کسانی که در این
مسئله در مرکز ملی ورود کردند ،گفته اند اینها
در دوران گذار باشــند تا توانمندی الزم ایجاد
شــود .ایــن بــه مــا برنمــی گــردد ،مــا
نظــرات خودمــان را شــفاف گفتــه ایــم.

این اســتعمار و سلطه از جانب غرب باشد یا
شرق .برجام بدین جهت مورد پذیرش مردم
قرار گرفت و دوبار حداقل به آن «آری» گفتند
زیرا نمایش عزت و اقتدار و توأمان ســتاندن
حق در چارچوبهای رایــج و دیپلماتیک
بود .مثل اقدام مصدق و جریان ملی شــدن
نفت .محمدجواد ظریف با کاســه گدایی به
اروپا نرفت و پای میــز مذاکره با جان کری

نمــی دانم چرا آقایــان هر ازگاهــی می آینــد و صحبتهایی
این گونه مطرح می کنند؛ فضاسازی می کنند و با اهداف سیاسی
این حرفها را می زنند.

ننشست بلکه از موضع طلبکار با آمریکاییها
سخن گفت تا آن چیزهایی که از ملت گرفته
شد را برگرداند .مطمئن باشید در تاریخ نیز از
پروسه برجام صرفنظر از فرجام آن به نیکی یاد
خواهد شد .به هر حال عاقالن نیک میدانند
اگر نتایج انتخابــات آمریکا طبق پیشبینیها
پیش میرفــت و در داخل هم عدهای توافق
هســتهای را در وادی جناحی نمیانداختند

چه بسا اکنون شرایط بهتری داشتیم.
هر افراطی ،تفریطی به دنبال دارد و هر تفریطی
افراط .بعضا ما نمیتوانیم مرز میان این دو را
رعایت کنیم .گاها در سیاســت خارجی در
قبال برخی کشورها عاشقانه رفتار مینماییم
و گاها همراه با ســتیز .این میشود که یک
نماینده مجلس چنین افاضاتــی را در قبال
روسها بیان میکند.

