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اتاق فکری مقابله با توطئه های اقتصادی دشمن ایجاد شود
رئیس دانشگاه آزاد گفت: دشمن به دنبال تضعیف قدرت اقتصادی ایران است و 
امروز معیشت مردم را هدف قرار داده بنابراین باید اتاق فکری ایجاد شود تا در این 

زمینه تصمیم گیری کند که سازمان بسیج اساتید نقش موثری در این زمینه دارد.
فرهاد رهبر گفت: شهید چمران یک انسان به تمام معنا اثرگذار و انسان ساز 

بود.امروز این نهاد امروز در جهان اسالم کاربرد زیادی دارد، البته در کش��ورهای 
همس��ایه دش��منان نمی گذارند سازمانی مانند بس��یج پا بگیرد چراک��ه از این نهاد 

می ترسند. وی گفت: دشمن درصدد تضعیف این مولفه در کشور ماست.
رئیس دانشگاه آزاد اضافه کرد: دشمن از رشد پیشرفت علمی ایران خوشنود نیست 
و به دنبال مقابله با آن است بنابراین بس��یج اساتید وظیفه دارد که این مولفه را تقویت 
کند و دانشگاه آزاد همه امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات و آزمایشگاه های خود را برای 

تقویت علم و فناوری در کشور استفاده خواهد کرد.  فارس

دیدگاه
جمهوری اسالمی ایران از وحدت ملی لبنان حمایت می کند

دستی��ار ویژه رئی��س مجلس در امور بین الملل در دی��دار با سفیر لبنان در 
تهران بر اهمیت جایگاه لبنان در خط مقاومت تاکید کرد.

حس��ین امیرعبداللهیان گفت: برگزاری انتخاب��ات پارلمانی و تقویت ثبات 
سیاس��ی در لبنان پیام مهمی را به سراسر منطقه صادر کرد و مقاومت پیروزی 

سیاسی تازه ای به دست آورده است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ امنیت 
و ثبات لبنان بعنوان یک کشور بسیار مهم خاورمیانه گفت: روابط جمهوری اسالمی 

ایران با لبنان روابط راهبردی و ممتاز است. لبنان جزء مهمی از مقاومت و در خط مقدم 
مقاومت بوده و جمهوری اسالمی ایران از وحدت ملی لبنان حمایت می کند.

حسن محمد عباس سفیر جدید لبنان در تهران نیز خاطرنشان کرد: لبنان مصمم است 
روابط خود با جمهوری اسالمی ایران را در همه زمینه ها گسترش و توسعه دهد. روابط خوب 

پارلمانی در کشور بازتاب روابط مستحکم دو ملت ایران و لبنان است.  خانه ملت

گفتمان
بیانات رهبر انقالب حجت را بر مجلس تمام کرد

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس، با اش��اره ب��ه بیانات دیروز رهبر 
انق��الب درباره بررسی معاهدات بین المللی گف��ت: با این بیانات، تقریباً وضعیت 

آینده روشن و حجت برای ما تمام شده است.
سیدج��واد ساداتی نژاد اظهار داش��ت: یکی از موضوعات مهمی که حضرت آقا 

به آن اشاره کردند، وضعیت معاهدات و کنوانسیون هایی مانند پولشویی و مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم بود که در این زمینه خط مشی خوب و روشنگرانه ای ارائه کردند.

نماینده مردم کاش��ان در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: کلی��ت بحث رهبر معظم 
انقالب در این خصوص این بود که این کنوانسیون ها عمدتاً توسط چند قدرت در دنیا و 
برای اهداف خاص پخت و پز می شود و کشورهای دیگری هم که یا مرعوب و یا جیره خوار 
هس��تند، با آنها همراه می شوند و به نوعی یک پروپاگاندا درست می کنند که فالن تعداد 

کشور در دنیا عضو آن کنوانسیون هستند و چرا ایران عضو نباشد.  تسنیم

نظرگاه

تخلف شیطان از وعده ی خود
اینکه ما مدام میگویی��م مذاکره نمیکنیم، ]ولی [ 
بعضی ها میگویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال 
مذاکره این است: شما را از راه صحیح خودت منحرف 
میکند، امتیاز را از شما میگیرد -وقتی مذاکره کردید 
یعن��ی یک امتیازی بدهید، ی��ک امتیاز بگیرید دیگر؛ 
معنای مذاکره این است دیگر؛ مذاکره، نشستن و گعده 
کردن و حرف زدن و گفت و ش��نود و خنده و شوخی 
که نیس��ت، مذاکره یعنی یک چیزی بده، یک چیزی 
بگیر- و آنچه را باید بدهی از شما میگیرد، ]اّما[ آنچه 
را باید بدهد، به ش��ما نمیدهد؛ زورگویی میکند؛ خب 
مس��تکبر یعنی همین، استکبار جهانی یعنی همین، 
یعنی زورگویی کردن، خودش را برتر دانس��تن، پایبند 
به حرف خ��ود نبودن، خود را متعّهد ندانس��تن؛ این 
معن��ای استکبار است، وعده های��ش را تخلّف میکند. 
خب ام��ام بزرگوار م��ا فرمود: آمریکا ش��یطان بزرگ 
است؛ واقعاً این تعبیر، تعبیر فوق العاده ای است. خدای 
متع��ال از قول ش��یطان نقل میکند که ش��یطان در 
قیامت به کسانی که از او متابعت کرده اند میگوید: اَِنّ 
اهللَ َوَعَدُکم َوعَد الَحِقّ َو َوَعدتُُکم َفاَخلَفُتُکم؛شیطان به 
پیروان خ��ودش میگوید خدا وعده ی روراست درست 
به شما داده بود، شماها از وعده ی خدا پیروی نکردید، 
پابند نماندید؛ من وعده ی دروغی به ش��ما دادم، شما 
دنبال من راه افتادید! من تخلّف وعده کردم، من وعده 
دادم به ش��ما و تخلّف کردم؛ شیطان پیروان خودش 
را این ج��ور در قیامت مالمت میکن��د. بعد هم خدای 
متعال میفرماید از قول شیطان که به آنها میگوید که 
»َفال تَلومونی َولوموا اَنُفَس��ُکم«، من را مالمت نکنید، 
خودت��ان را مالمت کنید. این عیناً امروز منطبق است 
با آمریکا. حاال ش��یطان در قیامت این حرف را میزند، 
آمریکایی ها ام��روز در دنیا این حرف را میزنند؛ وعده 
میدهن��د، عمل نمیکنند، تخلّف میکنند. امتیاز نقد را 
میگیرند، امتیاز نس��یه را نمیدهن��د؛ وضع آمریکا این 

است. خب، پس به دیگران نباید اعتماد کرد.
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مخاطب شمایید

 واکنش به خروج آمریکا 
از شورای حقوق بشر 
پس از اعالم خروج آمریکا از ش��ورای 
حقوق بشر، کاربران فضای مجازی با 
به راه انداختن هش��تگ #شورای_حقوق_بشر به این 

اقدام آمریکا واکنش نشان دادند.
پ��س از آنک��ه نیکی هیل��ی نماین��ده آمریکا در 
سازمان ملل متحد، خروج این کشور از شورای حقوق 
بشر را اعالم کرد چند ساعتی طول نکشید که نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به این اتفاق واکنش 

نشان داد و به خاطر آن از آمریکا تقدیر کرد.
در کن��ار تمام واکنش ه��ا کاربران ایران��ی نیز با 
گذاش��تن هش��تگ #شورای_حقوق_بش��ر نسبت به 
خروج آمریکا، بزرگترین حامی جنگ در سطح جهان 
واکنش نش��ان دادند. کاربران معتقدند مگر با حمایت 
و پادرمیان��ی همین آمریکا نیس��ت که دسیس��ه ها و 
نیرنگ ه��ا در سط��ح جهان به وقوع م��ی پیوندد و در 
قب��ال آن خ��ون عده ای بی گناه ب��ر زمین نمی ریزد 
بدون آنکه هی��چ نهادی به خون خواهی از آن برخیزد 
پ��س حضور یا خروج این کش��ور در این سازمان چه 

معنایی می تواند داشته باشد؟!

#خیانت_نامه
۱۶ ت��ن از اعض��ای نزدیک به 
اصالح طلب��ان در نام��ه ای به 
مسئوالن نظام خواستار از سرگیری مذاکرات با آمریکا 
شدند؛ اقدامی که بازتاب زیادی در بین کاربران داشت.
نام��ه جمع��ی از فع��االن سیاس��ی نزدی��ک ب��ه 
اصالح طلبان خطاب به مس��ئوالن عال��ی نظام برای از 
سرگیری مذاکرات با آمریکا در میان کاربران شبکه  های 
اجتماع��ی بازتاب زیادی داش��ت. کاربران ک��ه از این 
نامه با عن��وان #خیانت_نامه یاد کرده اند بر این باورند 
بدعهدی دولت ایاالت متح��ده بارها و بارها بر همگان 
به ویژه مردم و مسئوالن ابران ثابت شده است و بنابراین 
اعتماد دوباره به آمریکایی ها اشتباه محض و خیانت به 
مل��ت ایران است. بر همین اساس کاربران ش��بکه های 
اجتماعی هش��تگ #خیانت_نامه را به راه انداختند تا 
از طریق آن صدای خود را به گوش امضاکنندگان نامه 

مذکور و حامیان شان برسانند.
گفتنی اس��ت؛ ۱۶ تن از فع��االن اصالح طلب روز 
ش��نبه 2۶ خرداد با انتشار نامه ای خواستار از سرگیری 
مذاکرات با آمریکا درخصوص برجام ش��دند. در بخشی 
از این نامه تاکید شده است که این مذاکرات »می تواند 
با قدرت و از موضع حفظ منافع ملی دنبال شود« و »در 
ص��ورت هرگونه زیاده خواهی یا عدم ارائه تضمین برای 

پابرجا ماندن تعهدات، راه بازگشت همیشه باز است«.

سیاست مجازی

سوشیانت آسمانی

در حال��ی که حدود یک هفته  ه ن����د و از انتش��ار نامه  خواسته برخی پر
اصالح طلبان و اپوزس��یون های خارج نشین مبنی بر 
مذاکره بی قید و ش��رط با امریکا به س��ران کش��ور 
گذش��ته است، برخی از امضاکنندگان با پشیمانی و 
یا تغییر تاکتیک در حال تطهیر اقداماتی هستند که 
حتی داد هم طیفی های خود را نیز درآورده اس��ت. 
شاید اعالم برائت زودهنگام برخی از افراد موسوم به 
جریان اصالحات و دولتی ها اعضای امضاکننده نامه 

را به پشیمانی و تغییر تاکتیک واداشته است.

نظر شخصی چند چهره سیاسی! 
یک عض��و مجم��ع روحانی��ون مب��ارز و یک 
اصالح طل��ب درباره این نامه گفت: موضع رس��می 
جریان اصالحات توس��ط احزاب قانونی اصالح طلب 
و یا نهادهای شناخته شده ای مثل جبهه اصالحات 
مطرح می شود، افرادی که پای نامه مذاکره با ترامپ 

را امضا کردند نظر شخصی خود را اعالم کردند.
مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط 
ب��ا نامه برخی از فعالین سیاس��ی و مدنی مبنی بر 
مذاک��ره با آمریکا، اظهار کرد: نامه ای که منتش��ر 
ش��ده اس��ت نامه جریان اصالحات نبوده اس��ت، 
عمدتا افرادی که امضایش��ان پای این نامه اس��ت 
خارج نش��ینان هس��تند و ارتباطی با جریان امروز 
اصالح��ات ندارند. وی ادامه داد: این نامه توس��ط 
چهره های متفاوت عرصه سیاس��ت امضا شده که 
همان طور که گفتم بیشترش��ان در کشور نیستند 
ام��ا در عی��ن حال امض��ای چند چهره سیاس��ی 
اصالح طلب داخل از کش��ور نیز تا آنجایی که من 

در اخبار دیدم پای این نامه وجود دارد.
انصاری یادآور شد: این چهره های اصالح طلب 
قطع��ا نظر ش��خصی خودش��ان را بی��ان کردند و 
ارتباط��ی ب��ا تصمیم گی��ری نهایی تم��ام اعضای 
جبه��ه و جریان اصالحات ندارند. جبهه اصالحات 
گسترده است و از شخصیت های مختلفی تشکیل 
ش��ده است. اگر از موضع جریان اصالحات بخواهد 
مطلبی عنوان ش��ود تبعا باید فرآیند تش��کیالتی 

خودش را طی کند.
وی گفت: اگر بخواهیم بگوییم که نامه یا نظری 
منتسب به جریان اصالحات است باید آن موضوع حتما 
در احزاب رس��می جریان اصالحات و یا تشکل های 
جمعی فراگیر مثل ش��ورای عالی سیاس��تگذاری یا 
جبهه اصالح طلبان مطرح ش��ود و در نهایت توسط 

سخنگو آن موضوع به اطالع رسانه ها برسد.
انصاری سپس تصریح ک��رد: بنابراین براساس 
پروتکل کاری اصالح طلبان می توان گفت آن چیزی 
که به عنوان نامه اصالح طلبان مطرح شده است نظر 

چند شخص منتسب به جریان اصالحات است.
وی در بخ��ش دیگری از ای��ن گفت وگو اظهار 
کرد: شخصا نظر من این است که با پیمان شکنی، 
قلدری و زورگویی آمریکا که با سیاست های شخص 
آقای ترامپ اعمال ش��ده است ن��ه تنها جمهوری 
اسالمی ایران، بلکه امروز بس��یاری از کش��ورهای 
هم پیمان آمریکا نسبت به این رفتار غیرمتمندانه 
و غیرمس��ئوالنه معترض هستند و به نوعی مقابل 

سیاست های امروز آمریکا قرار گرفتند.
این فعال سیاسی اصالح طلب سپس ادامه داد: 
خروج آمریکا از پیمان محیط زیس��تی در فرانسه 
و کمیس��یون های حقوق بش��ر و بر ه��م خوردن 

بسیاری از قراردادهایش با کشورهای بزرگی مثل 
چین، کره و کانادا نش��ان می ده��د که دوره ای از 
تنش زای��ی و خودکامگی در دوره سیاست خارجی 
آمریک��ا در جریان است. وی اب��راز عقیده کرد:  با 
دولت و کش��وری ک��ه یکطرف��ه و قلدرمابانه زیر 
تعهداتی که خودش��ان داده اند می زنند، نمی شود 
مذاک��ره کرد. هی��چ مذاکره ای با چنی��ن دولت و 

شخصی از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

واکنش شدید نوه امام خمینی)ره(
نوه امام خمینی)ره( با اش��اره ب��ه نامه برخی 
فعاالن سیاسی به مس��ئوالن نظام برای مذاکره با 
ترام��پ، آن را نامه ای برای دعوت به ذلت و زبونی 

مردم ایران توصیف کرد.
حج��ت االس��الم مرتضی اش��راقی در پاس��خ 
به س��ؤالی درباره نامه ش��ماری از فعاالن سیاسی 
درخصوص ض��رورت مذاکره با آمریکا، اظهار کرد: 
بدون شک در هوش سیاسی نویسندگان این نامه 
باید تردید کرد؛ چراکه پیش��نهاد مذاکره با دولتی 
که ش��دیدترین تهدیدات و بی ادبانه ترین رفتارها 
را با تم��ام دولت ه��ا و ملت های جه��ان از جمله 
جمهوری اسالمی ایران اعمال می کند، پیش از هر 
موضوعی زیر پا گذاش��تن عزت ملی مردم و نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی »عزت اس��المی« را مهم ترین آرمان امام 
راح��ل و رهبر معظم انق��الب خواند و افزود: حتی 
ی��ک فرد بی تجربه هم تصدی��ق می کند که وقتی 
یک دولت دائماً کشوری را تهدید می کند با او باید 
با زبان قدرت سخن گفت نه اینکه پیشنهاد مذاکره 
داد! ای کاش نویسندگان این نامه درک می کردند 
که در چنین برهه ای اگر پیشنهادشان عملی شود 
جز ذلت و زبونی برای ایران هیچ نتیجه ای حاصل 
نخواهد شد و کشور حتی حداقل آورده های مادی 

و مالی را هم کسب نخواهد کرد.
نوه امام خمینی)ره( ادامه داد: کدام دولتی در 
موقعیت این چنینی توانس��ته حق ملت خود را از 
زورمندان بس��تاند که اکنون بخواهد تکرار شود؟! 
در ش��رایط حاضر وق��ت مذاکره ب��ا زیاده خواهان 
نیست بلکه وقت ایستادگی و مقاومت در برابرشان 
هس��ت. در ش��رایط موجود بین المللی و با وجود 
س��بک مغزی چون ترامپ، ایس��تادگی و مقاومت 
در براب��ر زیاده خواه��ی مس��تکبرین، جوابگ��وی 

خواسته های به حق ملت ایران است.
اش��راقی با بیان اینکه خوی استکباری، خوی 
بلعی��دِن بدون منطق و دلی��ل است و دولِت فعلی 
آمریکا بیش��تر از بقیه دولت های پیشین آن کشور 
به چنین خوی درنده ای ش��هره اس��ت، افزود: در 
مواق��ع این چنینی باید عالوه بر رفتارهای عاقالنه، 
مقاوم��ت در برابر خوی استکباری به خرج داد زیرا 
این خوی درنده قصد دریدن را دارد که البته یقیناً 

بدانید که هیچ غلطی هم نمی تواند  بکند.
وی تأکید کرد: مردم عزیز ایران باید هوش��یار 
باش��ند زیرا که دشمن با پیش��نهادهای رنگین از 
طریق نفوذی ها، درب باغ سبز نشان می دهد ولی 
مطمئن باش��ید آن طرف درب باغ س��بز پوشالی، 

جهنم است.

نوه ام��ام خمین��ی)ره( با بیان ای��ن نکته که 
"»مذاکره« امر پس��ندیده ای است؛ اما با چه کسی 
و در چه موقعیت و ش��رایطی؟" خاطرنش��ان کرد: 
آیا با دولتی که برای س��وداگری های خویش حتی 
از معاهده آب وهوایی پاریس خارج می ش��ود و هر 
لحظه ام��کان دارد زیر هر تعه��د بین المللی بزند 
می توان مذاک��ره کرد؟! دولتی ک��ه در حمایت از 
رژیم کودک کش و ظالم صهیونیس��تی از ش��ورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج می شود، قابل 

مذاکره و گفت وگو است؟!
اش��راقی تأکید کرد: امروز که همه مسئوالن 
کش��ور در حال تدبیر جهت حل مش��کالت کشور 
هس��تند ارائه پیش��نهاد مذاکره ب��ا آمریکا آدرس 
غلط دادن به افکار عمومی اس��ت و صف واحد در 
مقابل خصم آمریکا را دچار تشتت می کند. دولت 
و تمامی مس��ئوالن اجرایی و قانونگذاری نیز باید 
همت بیشتری به خرج دهند و نگذارند مشکالت و 
جنگ اقتصادی ای که دشمنان نظام اسالمی علیه 
ملت ایران به  راه انداخته اند فشاری بیش از این به 

مردم وارد نماید.
وی ادام��ه داد: گرانی ه��ای بی حدوم��رز باید 
کنترل ش��ود و نبای��د  بی برنام��ه در این خصوص 
بود. دولت، جلوی س��ودجویان این عرصه را بگیرد 
و ب��ا ابزارهایی که دارد و ب��ا کمک دیگر نهادهای 
مس��ئول به کنترل قیمت های غیرمعقول بپردازد. 
گرانی  های  بی س��ابقه عالوه بر فشار بر قشر ضعیف 
و آس��یب پذیر جامعه، قشر متوس��ط جامعه را نیز 
درگیر خود کرده اس��ت و باید نسبت به این اتفاق 
سریعاً راه عالج ارائه دهند. دولت و مجلس موظف 
هستند معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار 

دهند و نسبت به آن حساس باشند.
نوه امام خمینی)ره( متذکر شد: همه مردم ضمن 
حفظ وح��دت و همدلی خویش، گ��وش به فرمان 
رهبری معظ��م انقالب حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 

باشند تا از این برهه حساس و سخت گذر نماییم.
در عین حال دولتی ها از سخنگوی دولت و تا 
رئیس دفتر روحانی نیز این نامه را پرعیب و نقص 

دیدند و اصل مذاکره را رد کردند.

مذاکره به صالح کشور نیست
همچنین یک فعال سیاسی درخصوص مذاکره 
با آمریکا گفت: اگر بعضا برخی از چهره های محدود 
نامه مذاکره با آمریکا را امضا کرده اند، هیچ ربطی به 
جریان اصالحات ندارد، نظر شخصی خودشان است 

و نمی توان آن را نظر همه اصالح طلبان دانست.
جواد ام��ام درباره مذاکره ب��ا آمریکا آن هم در 
شرایط فعلی کشور گفت: باتوجه به وضعیتی که در 
حال حاضر ترامپ به وج��ود آورده است، مذاکره با 
آمریکا درست نیست. وی یادآور شد: رئیس جمهور 
ایاالت متحده زیر تعهدات کشورش در بحث تفاهمات 
هسته ای با ما زده است، او در حال زورگویی و تحقیر 

ماست پس چه مذاکره ای باید صورت بگیرد؟
ای��ن فعال سیاس��ی اصالح طلب خاطرنش��ان 
کرد: ما با اصل مذاکره مش��کلی نداریم، اگر جایی 
الزم اس��ت که حقوق کش��ور و ملت حفظ ش��ود، 
حتما مذاکره خواهیم کرد اما در این شرایط حتما 

مذاکره به نفع ما نخواهد بود.
ام��ام تاکید کرد: اگر بعض��ا برخی از چهره های 
مح��دود نامه مذاکره با آمریکا را امضا کرده اند، هیچ 
ربطی ب��ه جریان اصالح��ات ندارد، نظر ش��خصی 
خودشان است و نمی توان آن را نظر همه اصالح طلبان 
دانست. وی تاکید کرد: در این شرایط هرگونه اقدامی 
که باعث تضعیف کشور شود و حاکمیت ملی را زیر 

سوال ببرد با آن مخالف هستیم.
امام با بیان اینکه اگر بنا به مذاکره بود، بهترین 
شرایط را در زمان آقای اوباما داشتیم، عنوان کرد: 
امروز بدون در نظر گرفتن حقوق مردم و کشور با 
یک آدم بی ادب، قلدر و بی منطقی که همه دنیا با 

او مخالف هستند روبه رو هستیم.

انکار امضا به سبک کرباسچی
در وهله نخست این کرباسچی بود که به رغم 
داشتن رسانه های زنجیره ای ترجیح داد در گفت وگو 
ب��ا فارس!! بعد از یک هفته امضایش را انکار کند! و 
بگوید: »من چنین نامه ای را ننوش��ته ام؛ چه کسی 

امضای من را پای این نامه گذاشته است؟«
یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با آمریکا گفت: 
م��ن این نامه را ننوش��تم و در نظرخواهی که از من 
شد گفتم باید تضمین الزم برای عدم تکرار کارهای 

ترامپ از آمریکا گرفته و بعد مذاکره انجام شود.
ح��زب  دبی��رکل  کرباسچ��ی  غالمحس��ین 
کارگزاران است ک��ه در مصاحبه با روزنامه اعتماد 
نوش��تن و ارسال این نامه را تایید کرده است!! در 
گفت وگو با فارس گف��ت: »در گفت وگو با روزنامه 
اعتم��اد از م��ن در مورد نگ��ارش نامه درخصوص 
مذاکره ب��ا آمریکا نظرخواهی ش��د. من گفتم که 
آمریک��ا حتما باید تعه��د و تضمین به دولت ایران 
بدهد که دیگر کارهای آقای ترامپ تکرار نش��ود و 
با این قید و ش��رط مذاکره با آمریکا انجام شود. ما 
گفتیم اگر می خواهد چنین نامه ای نوش��ته ش��ود 
بای��د در مرحل��ه اول دولت آمریک��ا تضمین دهد 
ک��ه دیگر کارهای آق��ای ترامپ را تک��رار نکند و 
در مصاحبه با روزنام��ه اعتماد نیز به جزئیات این 

موضوع اشاره کردم.«
توضیحات کرباسچی و اما و اگرهای وی درباره 
نامه موس��وم به »تس��لیم« در حالی اس��ت که وی 
در مصاحب��ه با اعتماد ضمن حمای��ت کامل از این 
نام��ه، دالیلی را برای آن برمی ش��مرد، او به اعتماد 
در پاس��خ به سوال»پیش��نهادی که شما و برخی از 
فعاالن سیاسی طی نامه ای مبنی بر مذاکره مستقیم 
ب��ا امریکا مطرح کردید با توج��ه به خروج امریکا از 
برجام معنای سیاس��ی این نامه چیس��ت؟ رسیدن 
به یک بن بس��ت سیاس��ی؟« گفت: خیر به معنای 
بن بست سیاسی نیست زیرا در نامه اشاره شده است 
که اگر امریکا تضمین دهد بدعهدی نکند و مسئوالن 
بتوانند چنین تضمینی از این کشور اخذ کنند، بدون 
پیش شرط جدید می توان برای حل مسائل با امریکا 
گفت وگو کرد. این نامه مشروط بر آن است که امریکا 

دیگر در قبال ایران بدعهدی نکند.
کرباسچ��ی درباره واکنش حاکمیت به این ناه 
نی��ز گفته: حاکمیت جم��ع بندی های خاص خود 
را دارد. ای��ن نام��ه به معن��ای تصمیم گیری برای 
مذاک��ره مجدد با امریکا نیس��ت بلک��ه یک نظر و 
تحلی��ل سیاسی است که توسط ی��ک جمع ارایه 
ش��ده است. این نظر و تحلیل با توجه به مجموعه 
بن بس��ت ها و مش��کالتی است ک��ه امریکا پس از 
خروج از برجام با آنها مواجه شده. امریکا امروز در 
وضعیت خوبی به ویژه در برابر کشور های اروپایی 

قرار ن��دارد و ما می توانیم از ای��ن فرصت استفاده 
الزم را داشته باشیم اما این نامه در فضای سیاسی 
ایران تعیین کننده نیس��ت بلکه یک تحلیل است. 
حاکمیت و دولت هم��واره به مجموعه تحلیل ها و 
نظر ها توجه کرده اند. در این میان ممکن است به 
چند نظر توجه کنند و با برخی نظرات و تحلیل ها 
به صورت کلی مخالف باشند. درباره شرایط کنونی 
کش��ور نظرات مختلف است. به عنوان مثال ما در 
برخی موضوعات ش��اهد برخورد های بسیار تند و 
خشنی هس��تیم اما در مقابل در برخی موضوعات 
دیگر شاهد برخورد هایی هستیم که با یک تحلیل 
و نظ��ر مانند همی��ن نامه موافق��ت و به آن عمل 
ش��ده است. به لحاظ بین الملل��ی و سیاسی ما به 
ژستی که در این نامه اشاره شده است، نیاز داریم. 
ای��ن ژست آن است در صورتی که امریکا و ترامپ 
تضمین دهند که دیگر بد عهدی رخ ندهد و اعتماد 
ای��ران را بازسازی کند، ای��ران حاضر به گفت وگو 

خواهد بود. این یک ژست منفی نیست.
او در عی��ن حال در پاسخ به سوالی که صرحا 
نقش��ش در امضای نامه را بی��ان دارد »زمانی که 
این نامه را می نوش��تید به ن��وع ضمانت امریکا نیز 
فکر کرده ای��د؟ ضمانت امریکا چگونه باید باش��د 
که بتواند اعتم��اد ایران را جلب کند؟« گفت: این 
موضوع��ات ریز ماجرا است و ما نمی توانیم االن در 
این ب��اره صحبت کنیم. به عن��وان مثال وقتی یک 
معاهده بین المللی بس��ته می ش��ود، باید نیازمند 
تصویب در مجلس امریکا باش��د اما اکنون بحث ما 
جزییات ماجرا نیست. اجمال مساله آن است ایران 
بتواند در چنین شرایطی که امریکا نیازمند مذاکره 
با ای��ران است و بارها آن را اعالم کرده، ایران یک 

ژست بین المللی اینچنینی داشته باشد.

 جنگ در مقابل مذاکره
تئوری که بارها افشا شد

ام��ا یکی دیگ��ر از امضاکنن��دگان نامه جالل 
جاللی زاده است که در گفت وگو با ایس��نا با اشاره 
ب��ه اینکه ای��ن نامه فقط یک پیش��نهاد برای حل 
مش��کالت کش��ور است، گفت: من معتقدم منافع 

مذاکره بیشتر از جنگ است.
این نماینده پیش��ین مجل��س و فعال سیاسی 
اصالح طل��ب در پاسخ به انتقاداتی که به پیش��نهاد 
مذاکره با آمریکا از سوی جریان های سیاسی کشور 
و دول��ت مطرح ش��ده است، اظهار کرد: مس��ئوالن 
می توانن��د این پیش��نهاد را بپذیرند و ی��ا آن را رد 
کنند، اما نباید هر کس نظر خود را درباره موضوعات 
مختلف بیان کرد، مورد هجمه قرار گیرد. وی معتقد 
است: مذاکره با آمریکا موجب می شود که برگ برنده 
در اختیار ایران باشد و آمریکا در تنگنا قرار گرفته و 

افکار عمومی دنیا با ایران همراه شوند.
در حال��ی این موضوعات مطرح می ش��ود که 
بارها عنوان شد، آنهایی که ایران را بر سر دوراهی 
جنگ ی��ا مذاکره و پذیرش زیاده خواهی دش��من 
قرار می دهند خواست��ه یا ناخواسته با القای توهم 
جنگ در زمین دشمن بازی می کنند. این گزارش 
چندی پیش با تیتر »توهم جنگ« به طور مفصل 
تحلیل ه��ای غلط ب��ودن این توه��م را در روزنامه 
سیاست روز بررسی کرد. در نهایت می توان اینطور 
نتیج��ه گرفت که موضع هماهنگ و انقالبی جناح 
چپ و راست موجب پش��یمانی و یا تغییر تاکتیک 
جریانی ش��د که می خواست ج��ام زهری را که در 
پایان مجلس شش��م به مقام معظم رهبری تعارف 

کرد امسال به رهبری بنوشاند.

وقتی نویسندگان نامه تسلیم، امضایشان را انکار می کنند!

پشیمانی یا تغییر تاکتیک؟! 

مسیر اف.ای.تی.اف در مجلس 
تغییر می کند؟

مق��ام معظم رهب��ری در دی��دار خود با  نمایندگ��ان مجل��س نظر خ��ود در مورد درح���اشیه
معاهدات و کنوانس��یون های بین المللی از جمله اف.ای.تی.اف 

را بیان کردند.
ماجرای الح��اق ایران ب��ه اف.ای.ت��ی.اف مدت هاست به 
موضوع م��ورد مناقش��ه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
تبدی��ل ش��ده و نظرات مواف��ق و مخالف بس��یاری در فضای 

رسانه ها در مورد آن مطرح می شود.
The Financial Action Task Force ی��ا ب��ه صورت 
مخفف اف.ای.تی.اف یک مجموعه سیاست گذار پرنفوذ است که 
نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم ارائه می کند؛ این موارد اگرچه "توصیه" نامیده می شوند، 

اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

بررسی اف.ای.تی.اف در مجلس تعلیق شد
لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف لوایحی هس��تند که در عمر 
دوساله مجلس دهم هنوز در دست بررسی هس��تند و مصوب 
نشده اند. در واقع سه الیحه »الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم« ، »اصالح قوانین مبارزه با تامین مالی 
تروریس��م« و »الیحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی«یعنی 
همان لوای��ح سه گانه درخواستی گروه وی��ژه اقدام مالی )اف.

ای.تی.اف( از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد.
همچنین »الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامل��ی« ی��ا همان 
»پالرمو«، نی��ز یکی دیگر از درخواست ه��ای اف.ای.تی.اف از 

ایران در حوزه قانونگذاری است.

آخرین وضعیت لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف
۱- الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی 
تروریسم مدت هاست در مجلس در حال بررسی است و در عین 
حال حواشی بسیاری هم داشته است و در نهایت رسیدگی به 

آن با رای وکالی ملت به مدت دو ماه مسکوت ماند.
2- الیحه اص��الح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م 
الیح��ه دیگ��ری است ک��ه در دستورکار مجلس ق��رار دارد و 
کمیسیون  امنیت ملی مسئول بررسی به آن است. کلیات این 
الیحه در روز ۱8 اردیبهش��ت 97 با ۱39 رای موافق، 73 رای 

مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسیده است.
در واقع، قان��ون مبارزه با تامین مالی تروریس��م در سال 
94 در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب ش��د و در این قانون 

مصادیق تروریسم تعریف شد.
براساس این قانون، اقدامات��ی مانند هواپیماربایی، دزدی 
دریای��ی و بمب گ��ذاری در اماکن عمومی، ش��بکه حمل ونقل 
عمومی، تاسیس��ات دولتی و یا زیرساختی اقدامات تروریستی 
تلقی می ش��وند. همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین المللی 
بپیوندد که در آن جرائمی تروریس��تی تعیین ش��ده باشد، آن 

جرائم در ایران نیز تروریستی محسوب می شوند.
اصالح ای��ن قانون یکی از درخواست های گروه ویژه اقدام 

مالی )اف.ای.تی.اف( از ایران است.
3- الیح��ه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی یکی دیگر از 
این لوایح مرتبط ب��ا اف.ای.تی.اف است. کلیات این الیحه در 
۱8 اردیبهشت ۱397 با ۱39 رای موافق، 55 رای مخالف و 2 
رای ممتنع به تصویب مجلس رسید و پس از آن برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
البته مجلس ش��ورای اسالمی در س��ال 8۶ قانون مبارزه 

با پولش��ویی را تصویب و مصادیق پولش��ویی را مشخص کرده 
بود. این قانون همچنین ش��رایط خاص��ی را برای فعالیت های 
اقتصادی تعیین کرده که با انجام آنها از فعالیت های پولشویی 

جلوگیری می شود.
4- الیح��ه الح��اق ای��ران ب��ه کنوانس��یون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامل��ی ی��ا هم��ان 
»پالرمو«، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و بهمن ماه 
9۶ علی رغم مخالفت های برخی نمایندگان و کارش��ناسان به 
تصوی��ب رسید. این الیحه پس از تصویب به ش��ورای نگهبان 
ارجاع ش��د و این شورا در بررسی خود متوجه شد، این مصوبه 
ب��ا متن اصلی کنوانس��یون مغایرت فاحش��ی دارد و به همین 

دلیل این مصوبه را رد کرد.
مجل��س نیز پس از رد این مصوبه توسط ش��ورای نگهبان و 
اصالح الیحه توسط دولت، مجددا آن را بررسی و تصویب کرد و در 

حال حاضر الیحه مذکور در دستورکار شورای نگهبان قرار دارد.

الحاق ایران به اف.ای.تی.اف دو ماه مسکوت ماند
اما نتیجه بررسی سه الیحه نخس��ت یعنی لوایح » الحاق 
ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم«، »اصالح 
قانون مبارزه با پولش��ویی« و »اصالح قان��ون مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم« در مجلس چه شد؟
هفت��ه گذش��ته الیحه الحاق دول��ت ایران به کنوانس��یون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی مجلس 
رسید و نمایندگان رسیدگی به جزئیات آن را آغاز کردند. اما به 
دلیل اعتراض ها و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس، بررسی 
الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 

مالی تروریسم در مجلس ایران، به مدت دو ماه به تعویق افتاد.
در واقع در جلسه علنی 20 خردادماه 97 نامه درخواست 
مس��کوت ماندن این الیحه با امض��ای 50 نفر از وکالی ملت 

تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس ش��د و وکالی مل��ت نیز با ۱38 
رأی موافق، ۱03 رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از 253 نماینده 

حاضر در صحن علنی، با این درخواست موافقت کردند. 
نمایندگ��ان امضا کننده این نامه در درخواست خود اعالم 
کرده بودند بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حداقل به مدت 
دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات جمهوری اسالمی ایران 

با اروپا به تعویق بیفتد.

 نظر مقام معظم رهبری
در مورد پیوستن به اف.ای.تی.اف

اما دیروز نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد آغاز به کار 
مجلس دهم به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و ایشان خطاب 
به نمایندگی در م��ورد این موضوع سخنانی را بیان کردند که 

این سخنان در سه بخش زیر دسته بندی شده است:
۱- این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و 
برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می ش��ود و سپس با 
پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به ظاهر 
بین المللی می گیرد. به گونه ای که اگر کش��ور مس��تقلی مانند 
ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم ش��دید قرار می دهند 
که مثاًل ۱50 کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

2- همانگونه که درباره »برخی کنوانسیون های بین المللِی 
اخیراً مطرح شده در مجلس« گفتیم، مجلس شورای اسالمی 
که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل در موضوعاتی مثل 

مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
3- ممک��ن است برخی مفاد معاه��دات بین المللی خوب 
باش��د ام��ا هی��چ ضرورتی ن��دارد با استن��اد به ای��ن مفاد به 
کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم 

یا می دانیم که مشکالتی دارند.  تسنیم


