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پاسخمعاونظریفبهوزیرامور
خارجهعربستان

معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه
کشورمان ،در سخنرانی خود در کنفرانس خلع
سالحبهسیاستهاییکجانبهآمریکا،عدماجرای
تعهدات آن کشور ذیل برجام و اقدامات بدخواهانه
آمریکابهشدتاعتراضکردوبهاظهاراتضدایرانی
وزیــر خارجه عربستان نیز پاسخ داد .به گزارش
ایسنا ،محسنبهاروند،درایننشستگفت:آمریکا
کشوری است که به عنوان عضو دایم شورای امنیت
قطعنامهآنرانقضمیکند،دیگرانرا بهنقضاین
قطعنامهمجبورودرعینحالازایرانانتقادمیکند
کههمانقطعنامهرارعایتنکردهاست.معاونوزیر
امورخارجهکشورمانهمچنیندرپاسخبهوزیرامور
خارجه عربستان که از ایران به خاطر کمک به مردم
یمنانتقادکردهبود ،گفت:اینجنگیاستکهشما
شروع کردید و همچنان ادامه می دهید .بهاروند
در پاسخ به وزیر خارجه عربستان افزود :دیگران را
به خاطر اشتباه خودتان سرزنش نکنید ،جمهوری
اسالمی ایران همواره از مذاکره برای پایان دادن
به این جنگ حمایت کرده است.شما حق ندارید به
دلخواهخودبامردممنطقهرفتارکنیدوانتظارداشته
باشیدآنهابهشماپاسخندهند.

دومینکمیسیونمشترکنظامی
ایرانوآذربایجانبرگزارشد
دومــیــن کمیسیون مشترک نظامی جمهوری
اسالمی ایــران و جمهوری آذربایجان با حضور
هیئتهای نظامی دو کشور برگزار شد .به گزارش
ایسنا،دومینکمیسیونمشترکنظامیجمهوری
اسالمی ایــران و جمهوری آذربایجان با حضور
هیئتهای نظامی دو کشور صبح چهارشنبه به
ریاست سردار قدیر نظامی رئیس امور بین الملل
و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح،
سرلشکرمحمداففوادمعاونوزیردفاعآذربایجان
وباحضورکارشناساننظامیدوکشوردرستادکل
نیروهایمسلحایرانبرگزارشد.درایندیداردرباره
زمینههای همکاری در تبادل هیئتها و مقامات
نظامیدرحوزههایمختلفآموزش،رزمایشهای
مشترک ،همکاریهای علمی و پژوهشی ،حوزه
طب نظامی ،همکاریهای ورزشــی و فرهنگی و
دیگرحوزههایموردعالقهدوطرفبحثوبررسی
و برنامههای همکاریها برای سال  99مشخص
و تعیین شــد .ســردار نظامی دربــاره ایــن نشست
گفت:همکاریهاینظامیبیننیروهایمسلحدو
کشور طی چند سال اخیر از روند رو به رشد و قابل
توجهی برخوردار بوده است و در چارچوب اراده
و درخواست رهبران سیاسی و نظامی و توافقات
فیمابین فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح دو
کشورپیشبینیمیشودکهروابطفیمابیننسبت
بهگذشتهازشرایطوموقعیتبهتریبرخوردارشود.
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بیانیه دولت درباره تصمیم  FATFعلیه ایران

دولت ضمن انتقاد تلویحی از مجمع تشخیص خواستار رفع موانع موجود بر سر راه تصویب این لوایح شد
دولت جمهوری اسالمی ایران در جلسه دیروز
خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی
( )FATFدربــاره کشورمان ،بیانیهای صادر
کرد و در آن به طور تلویحی با انتقاد از مسکوت
ماندن دو الیحه مرتبط با  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،خواستار برطرف
شــدن موانع موجود بر سر راه تصویب این
لوایح شد .البته دولت در این بیانیه به سواالت
و نقدهای منتقدان دربـــاره تبعات جدی
تصویب این لوایح و نیز خطراتی که می تواند
برای مــراودات اقتصادی ایران در بازارهای
جهانی داشته باشد اشاره ای نکرده است .به
گزارش پایگاه اطــاع رسانی دولت به نقل
از دفتر هیئت دولت ،متن این بیانیه به شرح
زیر است:
 -۱سیاست ضــد تروریسم ایـــران ،مبتنی
بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه
نظام جمهوری اســامــی ایـــران اســت و در
همه حوز هها ،از جمله مقابله با تأمین مالی
تروریسم ،به طــور جــدی اعمال می شــود و
انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پول
شویی و تأمین مالی تروریسم ،خواست مردم
ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار
مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
 -۲برهمین اساس ،از همکاری با کشورهای
دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با
اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان
و استانداردهای بین المللی در این زمینه که
در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به
مصلحت کشور بوده است ،موافقت کرده ایم.
 -۳بی تردید ،قرار دادن نام ایــران در گروه

کشورهای غیر همکار (لیست سیاه) ،چه در
دوره دولت دهم و چه در این دوره ،با تحریکات
و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران
بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی
ایــران ،در دولــت یازدهم که به تأیید برنامه
اقدام ایران انجامید ،این تحریکات را در آن
مرحله ،بی اثر کرد.
 -۴از آن جا که ایــران هــمــواره به مــبــارزه با
پــول شویی و تأمین مالی تروریسم معتقد
بــوده اســت ،از زمــان دولــت دهــم ،با پیگیری
شــورا یعــالــی امنیت ملی و وزارت امــور
اقتصادی و دارایــی ،جهت گیری همکاری
با  FATFو توافق بــرای اجــرای برنامه کاری
به تأیید رسیده و در دستور کار دولــت قرار
گرفته بود.
 -۵با تغییر دولــت و فعال شدن دیپلماسی

خ ــروج از تحریم هــا ،دول ــت در ایــن مرجع
بینالمللی هم فعاالنه حضور یافت و اقدامات
خود را در مقابله با پول شویی و تأمین مالی
تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران
و کسب یــک فــرصــت دوســالــه ب ــرای تعامل
بینالمللی منجر شد.
 -۶در این فاصله ،دولت ،آن چه از برنامه اقدام
که در حیطه اختیار قوه مجریه بود ،در مسیر
اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز که
از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود ،تهیه
و تصویب و به مجلس شورای اسالمی تقدیم
کرد .مجلس هم ،این لوایح را با اصالحاتی به
تصویب رساند .شورای نگهبان ،یکی از این
لوایح ،یعنی الیحه مربوط به مبارزه با تأمین
مالی تروریسم ( )CFTرا با طرح ایرادهایی،
به مجلس بازگرداند و در نهایت به سبب قانع

نشدن مجلس دربــاره توقف این الیحه مهم،
موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ،ارجاع
شد و در آن جا با گذشت یک ســال از طرح
موضوع ،به دلیل عدم تصمیم گیری توسط
مجمع ،این امر مهم ،مسکوت گذاشته شد.
 -۷متأسفانه الیحه مهم دیگر ،یعنی الیحه
الحاق به معاهده مبارزه با پول شویی نیز که با
رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس
شورای اسالمی ،عمال نهایی شده بود ،بدون
وجود اختالف بین مجلس و شورای نگهبان،
در دستور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه
هم ،با گذشت یک سال ،بدون تصمیم گیری،
مسکوت ماند.
 -۸دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در
شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آن ها
دولت آمریکا ،نقشه یارگیری برای تشکیل
مجدد جبهه ضد ایران را دارد ،ما باید تالش
مضاعف برای نشان دادن چهره قانو نگرا،
منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و
دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان
ای ــران ،کمک به نقشه هــای ضد ایــرانــی آن
هاست.
ً
 -۹دولت ،قویا بر این باور است که باید موانع
موجود بر سر راه تصویب این دو الیحه رفع و
بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود .ما
اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم
کرد و تمام تــوان خود را بــرای حل موضوع،
بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت
بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های
تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
ان ا ...عزیز حکیم.
و ماالنّصر ّال من عنداّ ،...

مخالفتروسیهبا هرگونهاشارهایبهایران درتمدیدتحریمهایتسلیحاتییمن
روسیه درمذاکرات تمدید تحریمهای یمن در
شورای امنیت سازمان ملل تهدید کرد که در
صورت اشارهای به نام ایران ،این اقدام را وتو
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از فرانس  ،24شورای
امنیت ســازمــان ملل روز سهشنبه پــس از

مذاکرات سرسختانه میان انگلیس و روسیه،
تحریمها علیه یمن را به مدت یک سال دیگر
تمدید کــرد .روسیه تهدید کــرد که اگــر در
ایــن تحریمها حتی هرگونه اشــاره پنهان و
غیرمستقیمی به ایران شود ،آن را وتو خواهد
کرد.
در مــذاکــرات شــورای امنیت سازمان ملل،
انگلیس در ابــتــدا هیچ اشـــار های بــه ایــران
نــداشــت .امــا سپس ،مــدت کوتاهی پــس از
را یگــیــری و بعد از آن که فرانسه و بلژیک

شروع به میانجی گری کردند ،لندن موافقت
کــرد کــه هــر گــونــه ارجـــاع بــه ســاحهــای در
اختیار نیروهای مردمی یمن و تشابهشان به
سالحهای ایرانی را حذف کند.
بر اســاس ایــن گــزارش ،شــورای امنیت روز
سه شنبه قطعنامهای را درباره منازعات یمن
تصویب کــرد کــه بــه موجب آن تحریمهای
بینالمللی علیه این کشور تا  ۲۶فوریه ۲۰۲۱
تمدید میشود .این قطعنامه با  ۱۳رای موافق
و دو رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد و بر

تمدید تحریمها علیه برخی رهبران جنبش
انصارا ...یمن و تمدید ماموریت کمیته ویژه
کارشناسان یمن تا  ۲۸مارس  ۲۰۲۱تاکید
دارد .قطعنامه شورای امنیت از همه کشورها
میخواهد که به تحریم واردات سالح به یمن
پایبند باشند و طر فهای یمنی را به حل و
فصل اختالفات از طریق گفتوگو ترغیب
می کند .شورای امنیت تحریمهای مربوط به
منازعات یمن را از سال  ۲۰۱۴ساالنه تمدید
میکند.

نماز جمعه

تمهیدات بهداشتی ستاد نماز
جمعه تهران
پیشنمازی :نمازگزاران سجاده و مهر
شخصیبیاورند

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه تهران ضمن
تشریح تمهیدات این ستاد گفت :از نمازگزاران
تقاضا داریـــم بــاخــود مهر و ســجــاده شخصی
بیاورند .به گزارش فارس ،نماز جمعه این هفته
تهران با تمهیدات ویژه برای پیشگیری از ویروس
کرونا و به امامت حجتاالسالم محمدجواد
حاج علیاکبری در مصالی بزرگ امام خمینی
رحمة ا ...علیه برگزار میشود .درباره تمهیدات
بهداشتی پیش بینی شده برای نماز جمعه این
هفته تهران ،پیشنمازی در گفتوگو با فارس از
هماهنگی با اورژانس تهران و وزارت بهداشت
خبر داد و گــفــت :بــا تــوجــه بــه شــیــوع ویــروس
کرونا این هفته تمهیدات ویژهای در این زمینه
اندیشیدهایم که از جمله آن موضوع ضدعفونی
کردن فضای مصلی ،سرویسهای بهداشتی و
ورودیهای مصالی امام خمینی(ره) است .وی
ادامــه داد :در این بــاره با هماهنگی اورژانــس
تهران و وزارت بهداشت جلوی ورود یهــای
مصلی اشخاصی که عالیمی مبنی بر این بیماری
دارنــد ،شناسایی می شوند و از ورود آن ها به
شبستان ممانعت میشود .پیشنمازی از کاهش
برنامههای نماز جمعه خبر داد و گفت :یکی
دیگر از برنامههای ما کوتاه کردن مدت زمان
برنامه نماز جمعه است که برخی آیتمها حذف
و برخی آیتمها هم کوتاه شده است ،همچنین
بخش فــوق بــرنــامــه خــردســاالن حــذف شده
است .رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با
توصیه به نمازگزاران گفت :عزیزان نمازگزاری
که مشکالت جسمی مانند بیماریهای قلبی،
تنفسی و مشکالتی از این دست دارند یا افراد
سالمند پیش بینی میکنیم که این هفته در
مراسم نماز جمعه خــودشــان شرکت نکنند،
همچنین از سایر نمازگزارانی که به مصالی امام
خمینی (ره) میآیند تقاضا داریم با خود سجاده و
ُمهر شخصی بیاورند .

