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سفیر جدید ایران
وارد هند شد

چهره ها و گفته ها

علیرضا زاکانی فعال سیاسی اصولگرا با بیان این
که اصالحطلبان نمیتوانند کارنامه خود را از دولت
جدا کنند ،تصریح کرد :معتقدم اگر دولت بخواهد
نگاه تقسیم غنایم و سهم دادن در
عرصه اجرایی کشور داشته
بــاشــد ،حــاصــل آن تشدید
ن ــاک ــارآم ــدیه ــای مــوجــود
خــواهــد بـــود/ .بــاشــگــاه
خبرنگاران
آیــت ا ...ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه
قم دربــاره تفکیک ایرانیت و اسالمیت گفت :قبل
از مشروطه ایــن فکر بــوده و سیستم آن هم سیستم
انگلیسی اســت که دیــن مقدر اســت و اختصاص به
ایران هم نداشته است بلکه عراق
و سوریه و لبنان هم مبتال به
چنین فکری بودند ،االن هم
هستند .به اینها باید بیاعتنا
بود و به این مــوارد دامن
نزد/ .ایلنا
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسالمی
فلسطین در تهران گفت :به آن ها که
طرفدار سازش با اسرائیل هستند
می توان نسبت کفر و ارتداد داد،
چــرا که از ظالم در برابر مظلوم
حــمــایــت و بــه جنایتکار
کــمــک مـــی کــنــنــد/ .
فارس
زهــرا شجاعی دبیرکل مجمع زنــان اصــاح طلب
گفت :مشارکت توده ای زنان را فقط به رسمیت می
شناسیم و از حضور آنان استقبال می کنیم اما هنگام
بهره مندی از اندیشه و مدیریت
آن ها هزار اما و اگر می آوریم
که آمــوزش ندیدند ،تجربه
ندارند و وارد نیستند/ .
ایرنا

عماد افروغ جامعه شناس تأکید کرد :در حکومت
دینی ،اولین نیاز«نیاز اقتصادی» و نخستین حق
نیز حق معاش اســت .بنابراین
تا حق معاش تأمین نشود ،ما
نمیتوانیم ادعـــای دیگری
داشته باشیم/ .جماران

...
اخبار

جیش الظلم فیلم جدیدی از مرزبانان
ربوده شده منتشر کرد
العالم  -گروه تروریستی جیش الظلم فیلمی از  ۱۲مرزبان
ربوده شده ایرانی منتشر کرد که در آن ،مرزبانان ایرانی
اسامی خود را اعالم می کنند .پیش از این ،گروه تروریستی
جیش الظلم اعــام کــرده بــود بــرای آزادی مرزبان ها،
خواهان مذاکره با ایران است.

فارس«-علیچگنی»سفیرجدیدایراندردهلینوواردمحلماموریتششدتاسکانسفارتایراندرهندرادردستبگیرد.چگنیکهپیشازتصدیدراینسمت،مدیرکل
کنسولیوزارتامورخارجهبوده،قبلازآنعهدهدارسفارتایراندرکوبابودهاست.پیشازچگنی«،غالمرضاانصاری»عهدهدارسفارتایراندردهلینوبود.انصاریبه
عنوانمعاوندیپلماسیاقتصادیوزیرخارجهمنصوبواسفندماهدرسمتجدیدمشغولبهفعالیتشدوازآنزمانسفارتایراندردهلینودرسطحنفردومادارهمیشد.

...

اوج گیری انتقادها از اظهارات ظریف درباره برخی مخالفت ها با FATF

دولت

ظریفبهمجلستوضیحمیدهد

فالحت پیشه :ایران جزو کشورهای قرمز پول شویی نیست
سخنان اخــیــر وزی ــر ام ــور خــارجــه دربـــاره پشت پــرده
مخالفت ها با لوایح مرتبط با  FATFو واقعیت داشتن
پول شویی گسترده در کشور همچنان مورد توجه رسانه
ها و شخصیت های سیاسی قرار گرفته است .دراین باره
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
از حضور ظریف در نشست هفته آینده این کمیسیون و
توضیح درباره این سخنان خبر داد  .
▪قاسمی :سخنان ظریف نه ادعایی جدید است و نه
جنبه افشاگری داشته است

در همین باره سخنگوی وزارت
خارجه با اشــاره به برداشت
های متنوع از سخنان ظریف
گفت :سخنان وزیر امور خارجه
در این بــاره نه ادعایی جدید
اس ــت و نــه جنبه افــشــاگــری
داشته است ،بلکه صرفا نگاهی
واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از آفات جانبی این
پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای
فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر
شفافیت ساز دولت است.
بهرام قاسمی تاکید کــرد :همان گونه که وزیــر امور
خارجه در مصاحبه خود بیان کردند بسیاری از منتقدان
 FATFاز دلــســوزان کشور هستند و مطلقا به فــرد یا
نهادی اشاره نداشته اند؛ اما واقعیت پول شویی توسط
باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بینالمللی
قابل کتمان نیست و چه بسا هما نها برای جلوگیری
از شفافیت و جر مانگاری این پدیده با پو لهای کثیف
به فضاسازی و گل آلــودکــردن شرایط بــرای فــرار از
مسئولیت و مجازات روی آورند.
▪پژمانفر :اظهارات ظریف درباره پول شویی ،خدمت
رسانی به سرویس های بیگانه است

با این حال نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو
فراکسیون والیی مجلس با بیان این که اظهارات ظریف
درباره پول شویی خدمترسانی به سرویسهای خبری
بیگانه اســت ،افــزود :ظریف میخواهد از کسانی که

درمــقــابــل  FATFایستادند
انتقا م بگیرد .وی تأکید کرد:
قطعا بنده ایــن مسئله را در
قالب طرح سوال از وزیر امور
خارجه پیگیری میکنم و او
باید در این بــاره توضیح دهد
و ادعــاهــایــش را اثــبــات کند.
پژمانفر متذکر شد :مشکل ما در عدم کنترل پولشویی،
 FATFنیست بلکه نبود اراده دولت در اجــرای قوانین
مربوط به این موضوع است.
▪حاجی دلیگانی :ظریف باید اسامی کسانی را که پول
شویی می کنند ،اعالم کند وگرنه استیضاح می شود

حسینعلی حاجی دلیگانی
نــمــایــنــده شــاهــیــن شــهــر در
مجلس هم در گفت و گو با الف
اظــهــار کــرد :مــا بــرای شفاف
ســـازی از آقـــای ظــریــف می
خــواهــیــم اســـامـــی افـــــراد و
دستگاه هایی را که به ادعای
وی در پول شویی نقش دارند ،اعالم کند.
در غیر این صورت علیه وی هم به قوه قضاییه شکایت
می کنیم و هم از دادستان کل کشور می خواهیم که
او را به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار
دهد .حاجی دلیگانی با بیان این که نمایندگان زیادی
به این اظهارات ظریف انتقاد دارنــد ،تاکید کــرد :اگر
ظریف اسامی را اعالم نکند ،قطعا طرح استیضاح وی در
مجلس تهیه می شود و به جریان می افتد .مهدی محمدی
فعال سیاسی اصولگرا هم گفت :آقای ظریف یا راست
میگوید یا دروغ؛ اگر راست میگوید که عدهای در داخل
کشور مشغول پول شویی هستند ،همین امروز مجموعه
اطالعات خود را در رسانهها منتشر کند.
▪امینی :مشکل ظریف نیست ،مشکل صنعت پهلوان
پنبه سازی است!

پرویز امینی کارشناس مسائل سیاسی هم در یادداشتی
با پرداختن ریشه ای به فضاسازی های اخیر تصریح کرد:

در تحلیل بنیاد یتر ،مشکل،
ظریف نیست .مشکل ،صنعت
پهلوا نپنبهسازی جمهوری
اســامــی ای ــران اســت کــه 40
سال است در همه عرصهها از
سیاست تا اندیشه و فرهنگ
و هنر و رســانــه و ...در حال
کــار بیوقفه و م ــداوم اســت .وی افـــزود :اگــر صنعت
پهلوانپنبهسازی در جهان میتوانست واقعیت داشته
باشد ،تجربه  40ساله جمهوری اسالمی نشان میداد
که ایران با فاصله ،از همه کشورها پیشتاز این صنعت بود.
مشکل ،ظریف نیست .مشکل ،صنعت پهلوانپنبهسازی
است و تا این عالج نشود ،ظریفها خواهند بود.
در همین حال محمد سعید احدیان فعال رسانه ای هم
در توئیتی با انتقاد از سخنان اخیر ظریف نوشت :سخنان
ظریف واکنشی افراطی و خالف منافع ملی به مخالفان
 FATFبود.
▪فالحت پیشه :ایران جزو کشورهای قرمز پول شویی
نیست

حشمت ا ...فــاحــت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی
هم در گفت و گو با صداوسیما
از نشست روز یک شنبه این
کمیسیون به منظور بررسی
ایـــرادات ش ــورای نگهبان به
الیحه  CFTبا حضور وزیر امور
خارجه خبر داد و اظهار کرد :از آقای ظریف میخواهیم
توضیحاتی نیز دربــاره اظهارات اخیرش مبنی بر پول
شویی در کشور ارائه کند.
وی با بیان این که سخنان آقای ظریف بنده را نیز غافلگیر
کرد ،افزود ۵۰ :درصد جرایم پول شویی در آمریکا رخ
می دهد ۳۰ ،درصد در کشورهای شرق آسیا و  ۲۰درصد
بقیه نیز در کشورهای مختلف صورت میگیرد ،اما ایران
جزو کشورهای قرمز پول شویی نیست.
وی گفت :اگــر دشمنان ما کوچکترین اســنــادی در
خصوص موضوع پول شویی در کشور ما در اختیار داشتند

این مسئله را نیز جزو موارد اتهامی جدی علیه ما مطرح
میکردند.
▪انتقاد توکلی از بخشی از اظهارات ظریف

احــمــد تــوکــلــی عــضــو مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز در
گفت و گو با اعتمادآنالین،
بخش اول صحبتهای ظریف
را درست و قابل دفاع خواند و
گفت :ابــتــدای صحبتهای
آقــــای ظــریــف ک ــه خــیــلــی از
مخالفتها را صادقانه توصیف کردند ،درست است؛
یعنی تعداد زیــادی از کسانی که با این لوایح مخالفت
میکنند ،نگران هستند و از سر دلسوزی این حرف را
میزنند.
وی افزود :البته حتم ًا کسانی که اهل فساد هستند چون
شبکهای شد هاند و سازما نیافته عمل میکنند تالش
میکنند با الیحهای که پول شویی را محدود میکند،
مخالفت شود .این هم حرف درستی است که آقای ظریف
گفته است .توکلی افزود :اما وزیر خارجه نباید به چیزهای
موهومی اشــاره کند و بگوید در ایــران هــزاران میلیارد
تومان پول شویی میشود.
این تعیین مبلغ و گفتن هزاران میلیارد ،معنیاش این
است که ما به دشمن گرا میدهیم .این عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :از آدم با تجربهای مثل
آقای ظریف خیلی بعید بود این خطا را بکند و با این که
خودش گفته من نمیتوانم رقم بدهم ولی باز رقم بدهد
و اذهان جامعه را مشوش کند؛ از ایشان انتظار داریم که
گفتههای خود را تصحیح کند.
▪شــایــد   CFTدر مــجــمــع تشخیص مصلحت نظام
پذیرفته شود

اینعضومجمعتشخیصمصلحتنظامبااشارهبهتصمیم
مجمع دربــاره الیحه  CFTبیان کــرد :اکنون در مجمع
تشخیص مشغول بحث دربــاره  CFTهستیم اما گرایش
عمومی این است که با شرطهایی که مجلس گذاشته و با
در نظر گرفتن مصالح ملی ،شاید پذیرفته شود.

آیت ا ...جنتی :با همدردی و احساس وظیفه مسئوالن
می توان مشکالت را رفع کرد

آیت ا ...مکارم شیرازی :دولت با مسئله حضور زنان در
ورزشگاه ،مردم را سرگرم نکند

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور
گفت :پیشگیری از اوضاع کنونی امکان پذیر بود و االن
هم با همدردی و احساس وظیفه مسئوالنمیتوان
مشکالت را رفع کرد .به گزارش ایسنا ،آیت ا ...جنتی
دبیر شــورای نگهبان در جلسه روز گذشته این شورا
همچنین توجه جــدی مسئوالن و دولــت بــه اوضــاع
اقتصادی بهویژه وضع فقرا و نیازمندان را خواستار شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اظهار تاسف از اوضاع
مسلمانان در نقاط مختلف از جمله شرارتهای رژیم
صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد:
متاسفانهکسیبهدادمردمبیدفاعفلسطیننمیرسد.
جنتی همچنین به اوضاع بسیار ناراحت کننده مردم
مظلوم یمن که به علت جنگ و محاصره در بدترین
شرایط از گرسنگی جان میدهند اشاره و تأکید کرد:
باید از مقاومت جانانه مردم مظلوم یمن در برابر آل سعود
که همه سختیها ،شرارتها و ناجوانمردیها را تحمل

آیتا...مکارمشیرازیبابیاناینکهدولتبایدبیشتربهفکر
مردم باشد ،افزود :دولت با مسئله حضور زنان در ورزشگاه
مردم را سرگرم نکند و به فکر واقعیتها باشد .این مرجع
تقلید در درس خارج فقه با بیان این که اعراب جاهلی نیز
بهقراردادهاییکهمنعقدمیکردنداحتراممیگذاشتند،
اضافه کرد :امروز برخی از کشورها هر زمان که دل شان
خواست از قراردادها خارج میشوند؛ ملت و دولت باید
بدانند که با چه کسانی قصد مذاکره داریــم .به گزارش
ایسنا ،آیت ا ...مکارم شیرازی با بیان اینکه دیکتاتوری
وحشیانهبردنیاحاکماستاظهارکرد:درچنینشرایطی
برخی میگویند مذاکره کنیم؛ آیا باید با دولتی مذاکره
کنیم که رفتارش از عرب دوره جاهلیت هم پستتر است؟
بهگزارشفارس،ایناستادحوزهعلمیهبابیاناینکهآنها
برای رسیدن به منافع و اهداف خود یک مشت حرفهای
غلط و بیمعنی همچون خــروج از سوریه ،حذف سپاه،
نداشتن موشک و ...را مطرح میکنند ،یادآور شد :باید در

میکنند قدردانی کرد و امیدواریم به زودی با نابودی آل
سعود اوضاع مردم یمن سامان یابد.

روحانی:مردمبهسلطهطلبانخارجیبا
صدایرساپاسخدادند

آمریکاییهافهمیدندکهمانفتمانرا
میفروشیم
رئیسجمهورایستادگیمردمدرمقابلدشمنانخارجیرا
مایهفخروافتخاردانستوگفت:امروزنظامماازهرزماندیگر
مستحکمتراستواینکهمردممابهمتجاوزانوسلطهطلبان
خارجی با صدای رسا ،جواب منفی میدهند ،جای فخر و
افتخاراست.حجتاالسالموالمسلمیندکترحسنروحانی
دیروزدرجلسههیئتدولتبابیاناینکهممکناستمردماز
مسئوالنگلهایداشتهباشندوباصدایرسا،گل هونقدشانرا
بایدبگویند،گفت:امااینکهدربرابریکزورگودردنیامحکم
و قاطع میایستند و نشان میدهند که تحت تأثیر تبلیغات
غلط آن ها قرار نمیگیرند ،یک موفقیت و پیروزی بزرگ
است.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیرئیسجمهور،روحانی
با یــادآوری سیاست شکست خــورده صفر کردن صادرات
نفت ایران ،افزود :آمریکاییها فهمیدند که ما نفتمان را
میفروشیم و عالمت بزرگ آن را در داخل کشور وزارت نفت
دادوبهآمریکاییهافهماندنفتمانرامیفروشیموآنهاهر
کاریهمبکنند،آنقدرراهومسیربرایفروشنفتداریمکه
تحریمشانبیاثراست.
▪هدفآمریکاییهااقتصادنیست

روحانی ریشه دشمنی آمریکا با مردم ایران را قطع شدن
دست آن ها از این کشور دانست و با تأکید بر این که هدف
آمریکایی ها اقتصاد نیست ،گفت :هدف آن ها استقالل و
آزادی مردم ایران است و از این که درباره ایران هیچ گونه
قدرت تصمیمگیری ندارند ،خیلی عصبانیاند .آن ها در
ایران همه کاره بودند ،هر وقت هر تحولی میخواست رخ
دهد اولین کسی که نظر میداد در ایران ،نه نخستوزیر،
نه وزیران ،نه معاونان و حتی خود شاه ،بلکه سفیر آمریکا در
تهران بود .روحانی با اشاره به مسئله فلسطین راهحل این
مشکلرااحترامبهحقوقمردمفلسطینویکانتخاباتآزاد
درمنطقهاعالمکرد.
▪ازنیروهایجوانکابینهراضیهستیم

رئیسدولتدوازدهمدربخشدیگریازسخنانشباسخت
توصیف کردن اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
افزود:نسلجوان،مدیرانآیندهکشورهستندولیاقتهای
بسیار خوبی دارنــد .در هیئت وزیــران هم هر جا از نیروی
جوانتراستفادهکردیم،نهتنهاپشیماننشدیم،بلکهراضی
وخشنودهستیم.
▪آیتا...شبیریزنجانییکیازمراجعبزرگکشوراست

چنیندنیاییباقدرتدرمقابلزورگو،زورمندشدتابتوان
مقابلهکرد.

رئیس جمهور به ویژگی های خاص چهار استانی که دیروز
استانداران آن ها به هیئت دولت معرفی شدند ،پرداخت و
درباره زنجان گفت :آیت ا ...شبیری زنجانی یکی از مراجع
بزرگ کشور و از مدرسان بسیار عالیمقام حوزه های علمیه
ازایناستانهستند.اینچهرهبسیاراثرگذاردرحوزهعلمیه،
هموارهیکیازاستادانبسیارسطحباالومعروفحوزهبوده و
االنهممعروفاست.ایشاندرعلمرجالیکتخصصخاص
و ویژهای دارد و واقع ًا سرآمد است .در فقه ،اصول و در دیگر
امورهمسرآمدهستند.

ماجرایهتکحرمتاستادایرانیدردانمارک
فارس -فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
درباره هتک حرمت یکی از استادان هستهای کشور ،گفت:
دکترجوادرحیقی،استادتمامپژوهشگاهدانشگاهبنیادی،
هفته گذشته با روادیــد معتبر اروپایی برای شرکت در یک
مجمع علمی در دانشگاه « ُلند» به سوئد سفر کرده بود و در
مسیر بازگشت در فرودگاه کپنهاگ دانمارک به بهانه ورود
غیر قانونی بازداشت شد ،در حالی که این استاد دانشگاه،
روادیدمعتبرداشتهاست.فریدونعباسیبابیاناینکهمابه
برخوردهایبدیکهپلیسودستگاهقضاییودولتدانمارک
باایناستاددانشگاهداشتهاند،معترضهستیم،افزود:این
اعتراضرابهوزارتخارجهداریم؛چراکهآقایرحیقی،عضو
فعالانجمنماستوبرخوردهاییکهباویشده،بههیچوجه
شایستهجامعهعلمیکشورنیست.

قاسمی  :بولتون از بیماری «ایران آزاری»
مزمنی رنج میبرد
ایسنا  -بهرام قاسمی  ،درخصوص سخنان اخیر مشاور
امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا گفت :سخنان سخیف
جانبولتوننشانگرماهیتستیزهجووشخصیتکینهتوزاو
نسبت به مردم ایران است  ،او همان گونه که از دیر باز نشان
داده است بغض و کینهای عمیق به ایرانیان دارد .رفتار
جان بولتون نا به هنجار است و از بیماری «ایران آزاری»
مزمنی رنج میبرد.
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