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تازههای مطبوعات
••همشهری -احمد توکلی در پاسخ به این که چرا مصوبه
مجلس درخصوص علنی شدن برگزاری مفاسد اقتصادی
و انتشار اسامی آن ها که با مخالفت شورای نگهبان مواجه
شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شده
است؟ گفت :با تذکر یکی از اعضا و موافقت رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام این موضوع از دستور کار خارج
شده است.البته آیــتا ...هاشمی شاهرودی براساس
آییننامه عمل کردند چراکه قبل از جلسهشنبه ،هشتم
اردیبهشت ماه ،این مصوبه به مجمع آمده بود ،اما اعضا آن
را موافق با مصلحت نظام ندیده بودند.
••جمهوری اسالمی -یک مجری تلویزیون پس از پنج سال
ممنوع التصویری به لطف مدیریت جدید یکی از شبکهها به
اجرا برگشته است .علت جلوگیری از فعالیت این مجری
در تلویزیون اتهامات اخالقی بوده است! امید است سایر
افرادی که هیچ گونه مشکل اخالقی ،اقتصادی و ...در
کشور ندارند نیز بتوانند از ممنوع التصویری خارج شوند و
واقع ًا صدا و سیما به یک رسانه ملی تبدیل شود.
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با اشاره به استعفای
علی اوســط هاشمی مدیریت عاملی ســازمــان تعاون
روستایی نوشت :یک منبع آگاه به آفتاب اقتصادی گفت:
«استعفای اوسط هاشمی به دلیل اختالف نظر وی با وزیر
جهاد کشاورزی بر سر نحوه خرید حمایتی و تنظیم بازار
محصوالت کشاورزی به ویژه زعفران بوده است».
••اطالعات-مرکز آمار ایران اعالم کرد :جمعیت ایران تا سال
14٣٠درچهارسناریوموردبررسیکارشناسیقرارگرفت.این
گزارشکارشناسیجمعیتکشوررادرچهارسناریویباروری
ش بینی کرده که بر این اساس انتظار میرود جمعیت کشور
پی 
در سال  1430در کمترین سطح به  95.3میلیون نفر و در
بیشترینسطحبهحدود 112.5میلیوننفربرسد.

...

انعکاس
•• تابناک نوشت  :پس از نجفی انتظار می رفت که چند
گزینه جوان و توانمند در میان کاندیداهای چند  10نفری
تصدی کرسی عالی شهرداری پایتخت از بین اصالح طلبان
حضور داشته باشند؛ اما نه تنها گزینه جوانی به ترکیب
سکانداراناحتمالیشهرداریراهنیافت،بلکهدرنهایتهم
افرادی به عنوان گزینه و گزینه های نهایی به عنوان شهردار
احتمالی تهران مطرح شدند که برخی از آنان جزو چهره
های دو زیستی محسوب می شوند که سابقه همکاری با هر
دوجناحرادارندوحاالخودرااصالحطلبمعرفیمیکنند.
••فرارو خبرداد  :یک روزنامه عربستانی نوشت که خاندان
حاکمدرقطردرحالبررسیتصمیمیعلیهحکومتسعودی
است .روزنامه «المناطق» به نقل از منابع محلی که نامشان
ذکر نشده است ،تصریح کرد که «شیخ تمیم بنحمد آلثانی»
امیر قطر انتقال دهها هزار شتر از خاک عربستان سعودی
به ایران را بررسی میکند .طبق اعالم منابع سعودی ،قطر
حدود ۵۰هزارنفرشتردرعربستاندارد.اینمنابعافزودند،
نظام حاکم بر قطر آماده انتقال شترهای امیر این کشور و پدر
وی از عربستان به ایران بوده و تیم ویژهای را برای نظارت
بر این فرایند ،تشکیل داده است .منابع مذکور خاطرنشان
کردند که «حمد بنخلیفه العطیه» مشاور تمیم بنحمد آل
ثانیسرپرستیاینتیمرابرعهدهداردوهماهنگیهاباتهران
برای اختصاص برخی مکانها در داخل مرزهای ایران جهت
استقرار و توقف شتران انجام شده است.
••جهان نیوز نوشت  :با انتقادهایی که روحانی از کابینه
خودکرده،دولتتدبیروامیدمجبوراستباکابینهناامیدان
ادامه راه سه ساله خود را طی کند .این برای اصالح طلبانی
که با آب و تاب درباره تغییرات کابینه دولت حرف می زدند
بیشتر به عنوان یک شوک بزرگ است .شاید این جریان
سیاسی فکر می کرد که این تغییرات می تواند با چاشنی
فشار بر دولت روحانی نتایج مثبتی برای جریان اصالحات
داشته باشد اما همه این موارد نقش بر آب شد.روحانی با
وجود همه انتقادهایی که به کابینه اش دارد حتی حاضر
نیست یک نفر را در دولتش برای تغییر فضای کار دولت و
پیشبرد اهدافش جا به جا کند .این درحالی است که دولت
در تنگنای مشکالتی شدید گیر افتاده است.
••تابناک نوشت  :روزنامه صهیونیستی جروزالم پست
ادعا کرد :ایران در سه موضوع اساسی بهانــدازه اسرائیل
آسیبپذیر است .اول اینکه  90درصد از منابع نفت و گاز
ایران از یک مسیر در جنوب شرق مرز ایران و عراق یعنی از
بندرخارکصادرمیشود.درآمدحاصلازاینصادراتبرابر
با 40درصد از بودجه کلی دولت ایران و تقریب ًا نیمی از ذخایر
ارزیایراناست.درعینحالبندرعباسدرجنوباینکشور
 90درصد از تجارت کانتینری ایــران را صورت میدهد.
میتوان بهراحتی حدس زد که اسرائیل تمرکز اصلی خود
را بر این دونقطه ضعف ایران خواهد گذاشت .اسرائیل حتی
ممکن است به فرودگاههای لبنان و سوریه و عراق نیز برای
جلوگیری از تحرک قوا و تجهیزات ایران حمله کند.
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در واکنش به خیانت آمریکا و قول اروپا صورت گرفت

خارج از دستور

ضرب االجل ایران برای
خروج از برجام

بعدازدوسالونیمکارشکنیدرمسیراجرایتوافقهستهای
توسط رؤسای جمهور پیشین و فعلی آمریکا ،سرانجام نقض
عهدآمریکابهاوجخودرسیدودونالدترامپرئیسجمهوراین
کشورکهبهگفتهبیبیسی گویابرایلغوبرجامعجلهزیادی
داشت اعالم کرد که آمریکا از توافق خارج شد .دونالد ترامپ
که سه روز دیگر باید ادامه تعلیق تحریم های ایران در برجام
را تمدید می کرد ،این بار از این کار خودداری کرد و چند روز
زودتر ،آخرین حلقه بدعهدی آمریکا در مسیر اجرای توافق
هسته ای را به نمایش گذاشت .گزینه ای که رئیس جمهور
آمریکا به سمت آن رفت؛ خروج از برجام و اعمال تحریم های
جدید بود .رئیس جمهور آمریکا دیشب بعد از تکرار ادعاهای
توهینآمیزعلیهایراناعالمکردآمریکاازبرجامخارجخواهد
شد .او پس از این سخنرانی یک فرمان اجرایی را امضا کرد.
بهگفتهترامپبنابراینفرماناجرایی،تحریمهایهستهای
علیه ایران ،که براساس توافق هسته ای اجرای آن ها متوقف
شده بود ،مجدد به اجرا گذاشته می شود .ترامپ همچنین
تاکیدکردکهتحریمهایاقتصادیجدیدراکهباالترینسطح
تحریم هاست علیه ایــران اعمال خواهد کــرد .وی مدعی
شد مقامات ایران علی رغم این که در ابتدا اعالم می کنند،
مذاکرهاینخواهندکرد،امادرادامهبهدنبالمذاکرهباآمریکا
خواهند بود .ترامپ در این بخش افزود :وقتی آن ها اعالم
همکاریکنند،منبرایهمکاریحاضرهستم.ویدرابتدای
سخنرانی خود مدعی شد« :حکومت ایران ،پیشتاز حامی
تروریسم در دنیاست ،حکومت ایران هرج و مرج را گسترش
داده و خطرناک ترین کارش ،تالش برای رسیدن به سالح
هستهایاست».همینمضامینمورداشارهنخستوزیررژیم
صهیونیستیهمبود.اوبعدازرئیسجمهورآمریکاسخنرانیو
اظهاراتترامپراتأییدکرد.رئیسجمهورآمریکادرسخنان
خودبهاسنادمضحکنتانیاهواعتباربخشیدوگفت:بازرسی
های هسته ای برجام ،امکان بازدید از اماکن نظامی ایران را
نمیگیرد.همچنینبعدازآنکه«دونالدترامپ»،رئیسجمهور
آمریکا خروج این کشور از برجام را اعالم کرد «جان بولتون»،
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته خزانهداری آمریکا فرایند
 ۹۰و ۱۸۰روزهکاهشتدریجیفعالیتهایمرتبطباایران
راآغازکردهوپسازآن،تحریمهاازسرگرفتهخواهندشد.
▪اروپا:بهبرجامادامهمیدهیموبهآنمتعهدیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا بالفاصله بعد از
سخنرانیترامپ،باچهرهایبسیارعصبانیدرمقابلدوربین
حاضر شد و اعالم کرد اروپا برجام را ادامه میدهد و خود را به

آنمتعهدمیداند.ویتصریحکرد:اروپابهطورمکررازنتایج
مثبت برجام حمایت کرده است.اتحادیه اروپا آماده است از
سرمایهگذاریاقتصادیخودحمایتکند .فدریکاموگرینی
تاکیدکرد :اتحادیهاروپابراساسمنافعامنیتیخودعملمی
کند و از سرمایه های اقتصادی خودش حمایت می کند .وی
خطاببهمقاماتکشورمانگفت:اجازهندهیدکههیچکس
اینتوافقراازبینببرد.ویبابیاناینکه«مااینتوافقراباهم
ساختهایم»تصریحکرد:حتیوقتیاختالفهاباشدمیتوان
بهراهحلرسید.موگرینیدرانتهایسخنانکوتاهخودمجدد
تأکیدکردکهازنظراتحادیهاروپا،برجامادامهپیدامیکند.ما
بهتعهداتخودپایبندخواهیمبود.تحلیلگربیبیسیدرباره
این اظهارات موگرینی نوشت :این سخنان نشان می داد که
اروپا نمی خواهد به تحریم های آمریکا تن بدهد .این موضوع
مسبوقبهسابقهاست؛آنهاپیشتردرمواردیقوانینیوضع
کردهاندکهتحریمهایآمریکاراغیرقانونیکردهاند.
▪ماکرون :فرانسه ،آلمان و انگلیس از تصمیم ترامپ در
خروجازبرجاممتاسفهستند

همچنینبهگزارشتسنیم"،امانوئلماکرون"رئیسجمهور
فرانسه در واکنش به اعالم خروج آمریکا از برجام ابراز تاسف
کــرد و گفت :فرانسه ،آلمان و انگلیس از تصمیم آمریکا
برای  خروج از برنامه جامع اقدام مشترک متاسف هستند.
رژیممنعاشاعههستهایدرخطرقراردارد.
▪این بار ضرب االجل ایران

دقایقیبعدازسخنرانیترامپ،رئیسجمهور کشورماندر
یک سخنرانی زنده ،با اشاره به این که از این لحظه  5+1در
برجامیککشورراازدستدادهوبابرجامبدونآمریکاروبهرو
هستیم ،اعالم کرد :من به وزارت خارجه دستور دادم ظرف
چند هفته آینده ضمن مذاکره با کشورهای اروپایی و چین و
روسیه ،هماهنگی های الزم را انجام بدهد .اگر در پایان این
مهلت ،ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری  5کشور می
توانیمهمهآنچهدربرجامخواستملتایرانبوده،بهدست
آوریم،علیرغممیلآمریکاورژیمصهیونیستی،برجامپایدار
خواهد ماند.روحانی در ادامه تصریح کرد :اما اگر ببینیم
منافعماتضمیننخواهدشد،بامردمایرانصحبتمیکنمو
تصمیماتنظامرادرآنشرایطبهاطالعمردمخواهمرساند.
وی افــزود :من به سازمان انــرژی اتمی دستور داده بودم،
آمادگیالزمرادادهامکهدرصورتنیاز،غنیسازیصنعتی
را بدون محدودیت ادامه بدهیم .تا اجرای این تصمیم چند

تذکر منظوم و منثور  2نماینده به الریجانی

هفته صبر می کنیم ،اما اگر برجام بخواهد کاغذی باشد،
بدونتضمینمنافعملتایران،راهبسیارروشنیپیشروی
خودداریم.
▪امشبشاهدیکتجربهتاریخیبودیم

رئیس جمهور با تأکید بر این که آمریکا رسم ًا اعالم کرد به
تعهدات بین المللی پایبندی ندارد ،افزود :خروج آمریکا از
توافقات بین المللی سابقه دار است ،مردم ایران در همین
دقایق شاهد بودند که تنها جایی که از ترامپ حمایت کرد،
رژیم نامشروع صهیونیستی بود؛ رژیمی که دانشمندان
هسته ای ما را به شهادت رساند .روحانی با برشمردن
اقداماتخصمانهآمریکاعلیهایرانبعدازانقالباسالمیاز
جمله حمله و تهدید گفت :امشب شاهد یک تجربه تاریخی
بودیم؛ سخنی که از  40سال پیش تکرار می کردیم؛ ایران
کشوری است که به تعهدات خود پایبند است و آمریکا
کشوری است که هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نبوده
است.وی اظهارات ترامپ را تصریحی بر اقدامات ماه های
گذشته آمریکا دانست و گفت :آمریکا بگوید از زمان برجام

تا امروز ،کی به همه توافقات خود عمل کرده است؛ جز چند
امضا و چند بیانیه ،به تعهدات خود عمل کرده است؟ رئیس
جمهور با اشاره به این که آژانس پایبندی ایران را تأیید
کرده ،ادامه داد :برجام توافق ایران و آمریکا نبوده که آمریکا
بخواهد اعالم کند از این توافق خارج می شود .این توافق،
بین المللی بوده است .روحانی خطاب به مردم ایران گفت:
ما از ماه ها قبل به تصمیم ترامپ واقف شده بودیم و به همین
دلیل تصمیمات الزم را گرفته بودیم .مردم شاهد خواهند
بود که آرامش و ثبات ادامه خواهد یافت .مردم مشکالتی
در زندگی روزمره خود احساس نخواهند کرد .ملت ایران از
امشب متحدتر و مصمم تر از گذشته خواهد بود.
▪خوشحال هستم که موجودی مزاحم از برجام خارج
شدهاست

وی ادامه داد :من امشب از یک نظر متاسف هستم که مردم
آمریکا که مردم بزرگی هستند گرفتار زمامدارانی شده اند
که حیثیت آنان را زیر پا گذاشته اند و از یک طرف خوشحال
هستمکهموجودیمزاحمازبرجامخارجشدهاست.

خبر مرتبط

رویترز :ایران از بازگشت تحریم ها آسیب جدی نخواهد دید

شب گذشته و پس از مشخص شدن تصمیم آمریکا درباره برجام ،خبرگزاری رویترز گزارش داد :ایران با ذخایر۱۱۲
میلیارددالریتوانکافیبرایحمایتازریالداردوباتوجهبهاینکهقیمتنفتبهباالترینرقمهایچندسالگذشته
رسیده،تهرانتوانارزیکافیبرایجلوگیریازسقوطارزشریالرادارد.همچنینفارینپالیسیدرگزارشینوشت:
این احتمال وجود دارد که با وضع دوباره تحریمها اقتصاد ایران فشارهای بسیاری را تحمل کند ،با این حال موجی از
سرمایهگذاریهایخارجیهمچناندراینکشوراجراییخواهدشد،چراکهبسیاریازشرکتهایخارجیاحتمال
خروجواشنگتنازاینتوافقرامیدادند.بهگزارشایلنا،ایننشریهافزود:تحریمهایجدیدترامپ،آنتاثیرمخربیراکه
درسال ۲۰۱۲داشتند،نخواهندداشت،الاقلدرکوتاهمدت.درچارچوبقوانینایاالتمتحده،تحریمهایجدیددر
عرضششماهاجراییخواهندشد.فارنافیرزنیزدرتحلیلیمشابهنوشت:اینکهتحریمهاچگونهعملمیکنندبسیار
پیچیدهتراست.تالشمشترککنگرهودورئیسجمهورآمریکا(جورجدبلیوبوشوباراکاوباما)تقریبادودههبهطول
انجامیدتااقتصادایرانرافلجکند.باتوجهبهمخالفتبینالمللیباخروجآمریکاازبرجاموحمایتضعیفبینالمللیاز
تجدیدتحریمها،بازسازیاینفشاراقتصادیبعدازخروجواشنگتنازبرجامحتیچالشبزرگتریخواهدبود.نتیجه
میتواندوضعیت«برد-برد»برایایرانباشدکهدرآنهمازمحدودیتهایبرجامبرفعالیتهستهایخودآزاداستو
هممیتواندحداقلبخشیازتعلیقتحری مهارابهخاطرآنچهچانهزنیکرده،حفظکند.

تصویب کلیات الیحه جنجالی «اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»
گزارش تطبیقی خراسان از بخش هایی که در قانون مصوب سال 94احتماال تغییر خواهد کرد

ادیب -در خالل بحث های داغ دیروز صحن بهارستان،
باالخره کلیات «الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم» با  129رأی موافق 73 ،رأی مخالف و  7رأی
ممتنع از مجموع  223نماینده حاضر رای آورد تا الیحه
مذکوربرایبررسیبیشتربهکمیسیونقضاییارجاعشود؛
این کمیسیون پیشتر با الیحه اصالحی که دولت ارجاع
کرده است ،مخالفت کرده بود .قانون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم  13بهمن  94به تصویب مجلس نهم رسید ،اما
دولت معتقد است در اجرای این قانون نواقصی مشخص
شده که باید بعد از دو سال اصالح شود .به گزارش ایسنا،
حسینعلیامیریمعاونپارلمانیرئیسجمهوربابیاناین
کهنظرقوهقضاییهبرایاصالحاینقانونجلبشده،گفت:
«اینالیحهقبلازارائهبهمجلسبهتاییدشورایعالیامنیت
ملی و قوه قضاییه رسیده است ».وی تفکیک سازمان های
تروریستیازجنبشهایآزادیبخش رایکیازدالیلتهیه
الیحه اصالحی دانست و با بیان این که رویکرد این الیحه
تقویتنهادهایداخلیاست،گفت:شورایعالیمبارزهبا
پولشوییوبخشهایداخلیمصادیقتروریسمرامشخص
می کنند که در راس آن ها شورای عالی امنیت ملی است.
درمقدمهتوجیهیالیحهایکهدیروزکلیاتشتصویبشده،
آمده است« :به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین
مالی تروریسم ،درمواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره
شمول جرایم تروریستی موضوع این قانون و لزوم تفکیک
افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده از سایر افراد
الیحهاصالحقانونمبارزهباتامینمالیتروریسمتهیهشد».
▪مهمترینتغییراصالحیکهدولتبهدنبالآناست

بنابرآنچهکهدرمقدمهالیحهفوق،پیشنهادشدهکمیسیون
قضاییمجلسبایددرموضوعاتیچوننحوهتعیینمصادیق
گروه های تروریستی در قانون قبلی تجدیدنظر کند .در
قانون مصوب 94این موضوع بر عهده شورای عالی امنیت
ملی گذاشته شده بود ،اما بر اساس متن پیشنهادی ،این
مصادیق «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و
تصویبشورایعالیامنیتملی»تعیینمیشود.بهعبارت
دیگر ،در مواردی مانند حزب ا ...یا گروه های فلسطینی
که ایران معتقد است از شمول گروه های تروریستی خارج
هستند ،پیشتر تنها شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیر
بود ،اما اکنون پیشنهادهای این موضوع ،توسط شورای
عالیمبارزهباپولشوییانجاموبهشورایعالیامنیتملی
ارجاع خواهد شد .شورای عالی مبارزه با پولشویی دارای
پنجعضوبهریاستومسئولیتوزیراموراقتصادیودارایی

وباعضویتوزیرصنعت،معدنوتجارت،وزیراطالعات،وزیر
کشورورئیسکلبانکمرکزیاست.

غیرنظامی»تغییرمییابد.بهعبارتدیگردرتفسیریکهاز
ظاهر این الیحه می شود ،در صورت ارتکاب جرایم تشریح
شده علیه یکی از شهروندان نظامی ایران ،قانون مبارزه با
تامینمالیتروریسممشمولمتهماننمیشود.

همچنیندرقانونقبلیشورایعالیامنیتملی«،مصادیق
گروه های آزادی بخش مورد حمایت جمهوری اسالمی»
را که از شمول این قانون استثنا بودند  ،جدا می کرد ،اما
بر اساس متن پیشنهادی جدید ،این شورا مصادیق گروه
هایتروریستیراتعیینمیکند.براساسگزارشتسنیم،
در تبصره  2ماده  1قانون قبلی که اصالح شده بود ،آمده
است« :اعمالی که افراد ،ملت ها یا گروه ها یا سازمانهای
آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ،اشغال
خارجی،استعمارونژادپرستیانجاممیدهند،ازمصادیق
اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد و تعیین
مصادیقگروههاوسازمانهایمشمولاینتبصرهبرعهده
شورای عالی امنیت ملی است».اما در الیحه اصالح قانون
که به مجلس ارســال شده  2تبصره جدید نیز جانشین
تبصره مذکور شده است« :تبصره 4ــ اسامی افراد ،گروهها
یا سازمانهای تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و
بینالمللی با رعایت اصل ( )154قانون اساسی جمهوری
اسالمیایرانبهپیشنهادشورایعالیمبارزهباپولشوییبه
تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد .تبصره 5ــ نحوه
بهروزرسانیفهرستمندرجدرتبصره()4فوقدرآییننامه
اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ».براساس اصل154
قانون اساسی جمهوری اسالمی «در عین خودداری کامل
از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر ،از مبارزه
حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از
جهانحمایتمیکند».برخیمعتقدنداینتغییر،تفاوتیبا
قبلنداردوفقطایرانباحذفواژههایحساسیتبرانگیز
همچنان تصمیم گیری نهایی درباره مصادیق را در اختیار
شورایعالیامنیتملینگهداشتهاست.

▪حذفنقشرئیسقوهقضاییهدرتنظیمآییننامهقانون

▪تغییردرنوعتعیینمصادیقگروههایآزادیبخشمورد
حمایتجمهوریاسالمی

▪جرم انگاری شروع به جرم و قصد ارتکاب جرم در الیحه
پیشنهادی

همچنیندرصورتنهاییشدنالیحهپیشنهادیدولتکه
البتهبامخالفتکمیسیونحقوقیمجلسمواجهشده،قصد
جمع آوری پول یا اموال برای اعمال تروریستی و همچنین
شروع به جرم این جرایم ،جرم انگاری شده است .از دیگر
تغییرات احتمالی ،افراد مورد حمایت در قانون هستند
که از «افراد دارای مصونیت در ایران» به «عامه شهروندان
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همچنین از دیگر تغییرات پیشنهادی الیحه ،حذف نقش
رئیسقوهقضاییهدرتنظیمآییننامهقانوناستکهدرسال
 94مصوب شده بود .به عبارت دیگر ،در صورت تصویب
نهایی الیحه دیروز ،آیین نامه جدید قانون مبارزه با تامین
مالیتروریسمنیازیبهتاییدرئیسقوهقضاییهنداردوتنها
دردولتتصویبونهاییمیشود.
▪منتقدانچهمیگویند؟

منتقدان این اصالحیه مدعی اند ،دولت به دلیل مذاکرات
محرمانه ای که با نهاد « »FATFداشته ،قصد دارد با اصالح
قانون قبلی ،نظرات این نهاد بین المللی را تأمین کند .به
گفته فتحی نماینده تهران ،نهاد « »FATFبرای برداشتن
تحریم ها و محدودیت های ضدایرانی خــود ،تصویب 4
قانون را شرط کرده است که شامل الحاق به کنوانسیون
پالرمو ،اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،الحاق
به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با
پولشوییاست.
▪مهم ترین دفاعیات مخالفان رد الیحه اصالح قانون
مبارزهباتامینمالیتروریسم

در جلسه دیروز مجلس ،نادر قاضیپور نماینده ارومیه به
عنوان اولین مخالف رد کلیات الیحه اصالح قانون مبارزه
باتامینمالیتروریسمپشتتریبونرفتوتأکیدکرد:نباید
اجازهداددشمنانازحسابوکتابکشوربهویژهنیروهای
مسلح مطلع شوند .جهانبخش محبینیا به عنوان دومین
مخالفردکلیاتالیحهتاکیدکردکه رداینالیحهبهمفهوم
این است که ایران با تروریسم رابطه دارد در حالی که اولین
ب ا...
قربانی تروریسم جمهوری اسالمی ایران است .حبی 
دهمردهنمایندهزابلبهعنوانآخرینمخالفرداینالیحه،
گفت :هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و
استقالل کشور را با دست خودمان زیر سوال ببریم .تقاضا
دارمنظراتکارشناسیقوهقضاییهتایید شود.
▪مهمتریندفاعیاتموافقانردالیحه

در مقابل کاظم دلخوش به عنوان اولین موافق رد کلیات

این الیحه ،گفت :ما با اصالحات این الیحه موافقیم اما
سوال ما این است که آیا هر کشوری میتواند حق تحفظ
داشته باشد و ما ایــن حق را نداشته باشیم؟ جمشید
جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان
دومین موافق رد کلیات این الیحه ،گفت :سوال ما این
است که چرا پس از دو سال مجدد اصالح این الیحه به
مجلس داده شده است ،آیا این به خاطر آن است که FATF
تفسیر از گروههای تروریستی را نپذیرفته است؟ جعفر
پور معتقد است که دولت میخواهد به هر صورتی که
شده رضایت کنوانسیون را به دست آورد به همین دلیل
اصالحات پیشین مجلس به این طرح را نپذیرفته است.
محمدجواد ابطحی هم به عنوان آخرین موافق رد کلیات
این الیحه ،با بیان این که براساس این الیحه رئیس قوه
قضاییه حتی حق اظهارنظر هم ندارد ،افزود :ما کسی
را به خیانت متهم نکرده و نمی کنیم اما سوال این است
که چرا تبصره  2قانون قبلی مبارزه با تروریسم در الیحه
مذکور حذف شده است که در این تبصره فکر شده بود
که اگر سازمان های آزادی بخش فعالیت کنند به عنوان
تروریسم محسوب نمی شوند.
▪ایراداتنمایندگانبهنحوهارائهالیحهجنجالی

در جریـان بررسـی الیحـه دیـروز برخـی نماینـدگان
ایراداتی شـکلی بـه نحـوه طـرح الیحـه داشـتند .از جملـه
سیدحسـین نقویحسـینی ،حسـینعلیحاجیدلیگانی
و سـیدجواد ابطحی پیش از رأیگیـری آن را مغایر با ماده
 ۱۴۸آییننامـه داخلـی و نیـز خلاف منافـع ملـی کشـور
دانسـتند و معتقـد بودند کـه با توجـه به ایـن که ایـن الیحه
در تاریـخ نهـم اردیبهشـت امسـال از سـوی دولـت تقدیـم
مجلـس شـده ،بایـد  ۱۰روز پـس از آن (امـروز) در مجلـس
بررسـی شـود .همچنیـن سـلیمی نماینـده مـردم محالت
بـا بیـان ایـن کـه مباحـث صـورت گرفتـه در مـورد تامیـن
مالـی تروریسـم مغایـر بـا مـاده  ۱۲۲آییـن نامـه داخلـی
مجلس بـود ،تصریح کرد :بایـد گزارش کمیسـیون به رأی
گذاشـته مـی شـد.
ارجاع الیحه اصالح قانون سال  94مبارزه با تامین مالی
تروریسم به کمیسیون قضایی در حالی است که این
کمیسیون پیش از این ،این الیحه را تصویب نکرده بود .در
نهایتبایدمنتظرماندودیدکمیسیونقضاییمجلس،چه
تصمیمی می گیرد؛ آیا همین متن را به تصویب رسانده و
برای تایید نهایی به صحن علنی می فرستد یا تغییراتی در
آن ایجاد می کند؟

در جریان بررسی الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
زمانی که کاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا که به
عنوان ملک الشعرای بهارستان شهرت یافته در مجلس
در موافقت با رد اصالح این قانون درحال سخنرانی بود
در واکنش به شلوغی جایگاه هیئت رئیسه پس از چند
بار تذکر خطاب به رئیس مجلس گفت :آقای رئیس ،ای
رئیس خوشنام! ای مرهم درد و آالم! دور و بر تو چنان شلوغ
است که انگار صف پنیر و دوغ است .در ادامه الریجانی
در حالی که با جمعی از نمایندگان در جایگاه هیئت
رئیسه در حال صحبت بود ،با خنده گفت :شما بفرمایید.
در ادامه جلسه در حالی که جایگاه هیئت رئیسه کماکان
شلوغ بود جهانبخش محبینیا نیز به عنوان سخنران دیگر
جلسه در میانه نطق خود خطاب به الریجانی گفت :اوضاع
هیئت رئیسه در آن باال خیلی منظم نیست.آقای رئیس!
آقای دلخوش ،یک بیت شعر درباره بی توجهی شما گفت:
لذا الزم است اعضای هیئت رئیسه هم کمی توجه کنند.

الریجانی :ترجمه دولت درباره «پالرمو»
ایرادی نداشت

رئیس مجلس در واکنش به تذکر حسینعلی حاجی
دلیگانی درباره ایرادات شورای نگهبان به ترجمه معاهده
پالرمو گفت :متن الیحه "پالرمو" در هیئت رئیسه بررسی
شده است ،در هنگام تایپ بیتوجهی شده بود و اشکال
از ترجمهای که دولت ارائه داده ،نیست .وی در پاسخ به
نماینده شاهین شهر که در جریان بررسی الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولشویی ،بیان کرد "برخی به دنبال الحاق
ایران به کنوانسیونهای استعماری هستند" گفت :الیحه
پالرمو در گذشته چندینبار به مجلس آمده اما به دلیل
مالحظاتی تصویب نشده بود.

کلیات الیحه تغییر ساختار دولت رد شد

قاسم میرزایی نیکو سخنگوی کمیسیون مشترک اصالح
ساختار دولت از رد کلیات الیحه مربوط به تفکیک سه
وزارتخانه "صنعت ،معدن و تجارت"" ،راه و شهرسازی"
و "ورزش و جوانان" در جلسه این کمیسیون خبرداد.
وی افزود :جلسه کمیسیون مشترک تغییر ساختار دولت با
حضور اکثریت نمایندگان ۱۸ ،تن از  ۲۳عضو ،برگزار شد
و در رای گیری صورت گرفته اعضای کمیسیون با کلیات
این الیحه مخالفت کردند .میرزایی نیکو خاطرنشان کرد:
در این جلسه معاون رئیس جمهور جناب آقای انصاری به
نمایندگی از دولت از الیحه تغییر ساختار دولت دفاع کرد.

سوال از ظریف درباره باند نیویورکی ها
محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس سوال جواد
کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه دربــاره ماهیت باند
نیویورکیها را اعالم وصول کرد.

...
اخبار

تکذیبسوءقصدبهجانسعیدمرتضویدراوین
ایسنا  -مدیرکل زندان های استان تهران درباره اخبار
منتشر شده مبنی بر سوءقصد به سعید مرتضوی در زندان،
اظهار کــرد :آقــای مرتضوی در اویــن است و در صحت و
سالمت به سر می برد .مصطفی محبی افزود :تمامی
اخبار منتشر شده درباره وضعیت مرتضوی صحت ندارد.
همچنین سعید ایوبی وکیل مرتضوی در گفتوگو با ایلنا،
گفت :آقای مرتضوی با همسرش تماس گرفته و چنین
خبری اصال صحت ندارد .وی افزود :آقای مرتضوی اخبار
منتشر شده را در گفتوگو با همسرش تکذیب کرده و گفته
که در سالمت کامل است.

قاسمی :شرایط جدید صدور روادید چین
طبق مقررات داخلی این کشور است
باشگاه خبرنگاران  -سخنگوی وزارت خارجه درباره
مشکالتهموطنانمانبرایسفربهچینگفت:هرکشوری
برای اعطای روادید طبق سیاستها و نگاه حاکمیتی که
به منافع ملیاش دارد ،تصمیم هایی را اتخاذ میکند.
قاسمی افزود :شرایط جدید صدور روادید برای ایرانیان
طبق مقررات داخلی چین است و نمیتوان آن را به مسائل
خارجی تسری داد.گفتنی است ،در حالی که تاکنون اتباع
ایرانی برای سفر به چین ،نیازمند ارائه نامه تمکن مالی با
حداقل مانده  ۱۲میلیون تومان بودند ،این مبلغ حدود سه
برابر شده است .

CMYK

