دیدگاه

کفگیر تحریمهای آمریکا به تهدیگ خورده است

سخنگوی کمیس��یون امنیتملی و سیاس��تخارجی مجلس تحریمهای آمریکا
علی��ه برخی مقامات کش��ورمان را بیفای��ده و بیثمر دانس��ت و گفت :کفگیر
تحریمهای آمریکا به تهدیگ خورده است.
س��ید حسین نقویحس��ینی افزود :تحریمهای جدید نش��ان داد که دولتمردان
آمریکایی در برابر ایران دچار استیصال و سردرگمی آشکاری شدهاند.
وی افزود :پیش از این نیز برخی از این تحریمها اعالم شده بود و خود آنها نیز متوجه
ش��دهاند این تحریمها بیتاثیر است.این نش��ان میدهد که کفگیر تحریمهای آمریکا به
تهدیگ خورده است و کاری بیش از این نمیتوانند انجام دهند .نقویحسینی با بیان اینکه
ی را
مقاومت و ایس��تادگی مردم ایران دربرابر اقدامات بیفایده آمریکا دولتمردان آمریکای 
دچار سردرگمی و تناقضگویی کرده است ،اظهار داشت :مقاومت مردم ایران قطعاً نتایج
مثبتی در چند وقت اخیر در مقابل آمریکاییها داشته است .تسنیم

امنیت و اقتدار

نظرگاه

گام دوم کاهش تعهدات ایران از  ۱۶تیرماه آغاز خواهد شد

تجاوز پهپاد جاسوسی آمریکا در مراجع بینالمللی پیگیری شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی از
 ۱۶تیرم��اه ،گام دوم کاهش تعهدات برجام��ی ایران در چارچوب بندهای  ۲۶و
 ۳۶برجام با جدیت آغاز خواهد شد.
دریابان علی ش��مخانی در یاداشتی نوش��ت:بیانیه اخیر وزرای خارجه سه کشور
اروپایی ،آخرین اقدام از این نوع است که بهواقع نمیتوان نامی به غیر از وقاحت
سیاسی بر روی آن گذارد .اگر تاکنون سهم بیشتری برای ناتوانی اروپا در برابر آمریکا
قائل بودیم اکنون قائل به عدم وجود اراده در اروپا برای اجرای تعهداتش هستیم.
با گذش��ت یک س��ال از خ��روج آمریکا از برج��ام و صبر ای��ران برای فرص��تدادن به
دیپلماسی،کش��ورهای اروپایی نش��ان دادند که اگرچه در کالم ،مواضع متفاوتی نسبت
ب��ه آمریکا اتخاذ میکنند اما در عمل به تقویت ب ُردارهای فش��ار واش��نگتن علیه ایران
یاری رساندند.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس نهم به شکایت ایران از
آمریکا به مراجع ذیصالح بینالمللی درباره تجاوز پهبادها جاسوس��ی به حریم
کشورمان اشاره کرد و گفت :ایران این موضوع را از مجازی قانونی خود هرچند
اعتمادی به آنها نیس��ت ،دنبال می کند؛ برای اینکه این موضوع در تاریخ ثبت
شود ،ایران باید ب ه جد پیگیری کند.
محمدحس��ن آصفری گفت :مهمترین پی��ام هم اینکه ،ام��روزه توانمندی نیروهای
نظامی ایران در باالترین سطح است .وی با اشاره به دومین پیام هم افزود :ایران بههیچ
وجه اجازه نمیدهد آمریکا و یا هیچ کشور دیگری به خاک این کشور ،تجاوز کرده و یا
عملیات جاسوس��ی و اطالعاتی صورت دهند .آصفری گفت :آمریکا باید بفهمد که ایران
با کش��ورهای دیگر فرق دارد و اینطور نیس��ت که هواپیماهای نظامی و غیر نظامیاش،
میزان
ن استفاده کنند
بدون اجاز ه وارد ایران شده و از حریم هوایی آ 
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ترامپ یکبار نامه مینویسد و یکبار رهبری را تحریم میکند!!

عقدهگشایی یانکیها

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

ترام��پ که تا پی��ش از این با
جاده مقاومت
روانه کردن آبه شینزونخست
وزیر ژاپن و س��پردن نامه واسطهگری قصد داشت
ب��ازی با افکار عموم��ی را آغاز و از فضای رس��انه
برای فش��ار به جمهوری اس�لامی به��ره بگیرد ،با
شکس��ت حربه خود و مس��تاصل مان��دن در این
اقدام ،رهبر انقالب را در لیس��ت تحریمهای جدید
خ��ود علی��ه جمه��وری اس�لامی گنجان��د تا هم
فضاح��ت پهپاد متجاوز به خاک ایران را کمی رفع
و رج��وع کند و هم برای نامهای که جواب نگرفت
عقدهگشایی کرده باشد.
البته این رفتار ترامپ ناش��ی از سیاستهای
س��رمایهداری و خودبرتربینی دولت امریکاست که
سالها با دیگر کشورها و مسئوالنشان به شکل زیر
دست نگاه کردهاند .رفتار جمهوری اسالمی بعد از
انقالب است که باعث شده کدخدا پنداری آنها در
جهان فرو ریزد .اما این اتفاق به جز فضاحت جدید
امریکاییها رس��وایی جدیدی را برای آنهایی به بار
میآورد که در ضمیرناخودآگاه خود همیش��ه فکر
میکدرند که امریکا قابل مذاکره و سخن گفتن به
زبان بینالمللی اس��ت و مدعی بودند که زبان آنها
را بلد هستند.
ام��روز بی��ش از امری��کا که مضحک��ه خاص
و عام ش��ده و عقدهگش��اییاش علنی ش��ده باید
مس��ئوالنی که در خواب خ��وش تضمین امضای
وزیر خارجه س��ابق امریکا ماندهاند پاس��خ دهند و
بگویند کدام تحریمها رفته؟! امروز باید آنهایی که
مدع��ی صحبت به زبان دنیا بودند و آنهایی که در
چش��م میلیونها ایرانی نگاه کرند و گفتند که همه
تحریمها با برجام برداش��ته میشود و هیچ رئیس
جمهوری در امریکا قادر به بازگرداندن آنها نیست
پاس��خ دهد که چ��را امروز یک رئی��س جمهوری

دالل و کاس��ب در امریکا توانس��ت ه است زیر تعهد
بینالمللی مزین به قطعنامه س��ازمان ملل بزند و
مدام بتازاند و تحریم کند!!
هر چند تحیرمهای ترامپ ار سر عقدهگشایی
و کم آوردن در مقابل مردان میدان مقاومت است،
همانه��ا که ملوان��ان را درحریم دریاییمان اس��یر
میکنند و آنهایی که به پهپاد متجاوز رحم نکرده
و آن را ب��ا پیش��رفتهترین تجهی��زات خود هدف
می"یرند.
ام��روز ترام��پ که ب��رای فضاح��ت رخ داده
در تجاوز به خاک جمهوری اس�لامی مس��تاصل
مان��ده و ض��رر  222میلیون دالری کرده اس��ت،
وقتی میبیند مش��اورانی ماند پمپئو در فتوش��اپ
خواندن دس��تاوردهای نظامی جمهوری اس�لامی
اشتباه محاسباتی انجام دادهآند به قدری مستاصل
میش��ود و درمانده میماند که با عجله دست به
تحری��م میزند ،آنهم تحریم اف��رادی که در تاریخ
امریکا به عنوان مدافع آزادی مانده اند و عصبانیت
او به حدی میرس��د که حتی نام امام خمینی(ره)
نی��ز در لیس��ت تحریمیها میآید تا نش��ان دهد
چقدر با عجله و عصبانیت ای تصمصم گرفته شده
است.

تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا بار دیگر به بهانههای واهی تحریمهای
جدیدی علیه ایران اعمال کرد.
به گزارش مش��رق و به نقل از رویترز ،آمریکا
ب��ار دیگر به بهانههای واه��ی تحریمهای جدیدی
علیه ایران اعمال کرد.
دونال��د ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این
باره گفت که فرمان اجرایی را امضا کرده است که
به موجب آن تحریمهای س��همگینی علیه تهران
اعمال خواهد ش��د ک��ه نهاد رهبری ای��ران را نیز

حجت االسالم ذوالنور:

حنای آمریکاییها در تحریم ایران رنگی ندارد
حجت االس�لام ذوالنور معتقد اس��ت که
تر يبــــو ن
تحریمهای جدی��د آمریکاییها علیه ایران
بیخاصیت است و به تعبیری ،حنای تحریمهایشان رنگی ندارد.
حجتاالس�لام مجتب��ی ذوالنور با اش��اره ب��ه دور جدید
تحریمه��ای آمریکا ،گفت :تش��دید تحریم ه��ای آمریکا علیه
ایران یک امر طبیعی اس��ت ،آمریکا نس��بت به ما خصومت و
دش��منی جدی دارد ،تا اآلن هم که اگر کاری نکرده ،نتوانسته
است ،نه اینکه نخواسته ،همه تالشش را به کار گرفته و از این
به بعد هم همین جور خواهد بود.
وی با بیان اینکه تحریمهای اخیر آمریکا ،جدید نیس��ت،
اظهار داش��ت :این تحریمها از گذشته نیز بوده است ،اینها در
چند مرحله س��پاه را جزئی و کلی تحریم کردند ،مثال گوش��ه
دیگری را بگیرد و تحریم کند ،مضحک اس��ت ،حتی کل سپاه
را به عنوان س��ازمان تروریس��تی تحریم کرده و معنایی ندارد
که دوباره تحریم کند.

عض��و کمیس��یون اقتصادی
بهارستـــان
مجلس با بیان اینکه مسکوت
مان��دن کنوانس��یونهای مرتب��ط ب��ا  FATFدر
مجمع تشخیص اقدام درستی است ،گفت :تمدید
تعلی��ق ای��ران از لیس��ت س��یاه  FATFنتیج��ه
ایستادگی مسئوالن انقالبی است.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی با اش��اره به تمدید
تعلیق ایران از لیس��ت سیاه  ،FATFگفت:پرونده
 FATFتجربهای مش��ابه پرونده هس��تهای ،سند
۲۰۳۰و پروندههای حقوق بشر ایران است.
وی افزود :جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا
هر جا احس��اس کند میتواند با رویکرد قلدرمآبانه
ح��رف بزند تمام تالش خود را به کار میگیرد و از
ادبیات ترور ،کودتا و ظلم برای دستیابی به اهداف
خود استفاده میکند.
نماینده مردم کرم��ان در مجلس تاکید کرد:
در ادبیات جدید جبهه اس��تکبار علیه ایران غرب
ب��ا نگاه و پوس��ته علمی و کارشناس��ی و منطقی،
مس��ئلهای را ک��ه در باط��ن فتن��ه و حیل��ه علیه
جمهوری اس�لامی ایران اس��ت را در مجامع بین
المللی مطرح میکند .اگر رفتار جمهوری اسالمی
ایران در این حوزه مبتنی بر نگاه حرفه ای نباش��د
خروج��ی ای��ن برخورد منجر ب��ه ضعف جمهوری
اسالمی ایران خواهد شد.
در پرونده اف.ای.تی.اف ادبیات دشمن
سیاسی بود
پورابراهیمی با بیان اینکه هر جا ادبیات ما در
مقابل دشمن ،علمی و تخصصی و مبتنی بر مبانی
انق�لاب اس�لامی و در نتیجه مقاوم��ت و پایداری
بود ،ما نتیجه گرفتیم ،اظهار داشت :هر جا بر این
اس��اس حرکت نکردیم دشمن سوءاستفاده و علیه

شامل میشود.
رئیسجمه��ور آمریکا روز دوش��نبه در حالی
که در اتاق بیضی کاخ سفید فرمان اجرایی اعمال
تحریمه��ای جدید علی��ه ایران را امض��ا میکرد،
اظهار داش��ت :ما به افزایش فشار علیه ایران ادامه
خواهیم داد .ایران هرگز نخواهد توانست به سالح
هستهای دست پیدا کند.
وی بدون اش��اره به جزئیات اعالم کرد که این
تحریمها دسترس��ی رهبران ایران به منابع مالی را
محدود خواهد کرد.
ترامپ مدعی شده اس��ت که این تحریمها را
در واکنش به س��رنگونی پهپ��اد آمریکایی اعمال
کرده است.
وی ب��ا تک��رار ادعاه��ای خود علی��ه صنعت
هستهای کش��ورمان گفت که اجازه نخواهد داد تا
ایران به س�لاح هستهای دس��ت یابد .وی در عین
حال گفت ک��ه به دنبال جنگ با ایران نیس��ت و
میخواهیم به یک توافق جامع با آنها برسیم.
رئیس جمه��ور آمریکا در حی��ن امضای این
فرمان اجرایی گفت که این سختترین تحریمهایی
است که علیه یک کشور اعمال میشوند.
ترامپ همچنین با انتقاد از دولتمردان س��ابق
آمریکا به خصوص جان کری وزیر خارجه اس��بق
کش��ورش گفت ک��ه برجام نباید هرگ��ز به وجود
میآمد.
ترام��پ در مورد اینک��ه آیا ای��ن تحریمها با
س��رنگونی پهپاد آمریکایی توس��ط نیروهای ایران
ارتباط دارد ،گفت :تحریمه��ای جدید علیه ایران
در واکن��ش به س��رنگونی آن پهپاد نبوده اس��ت.
البته شما میتوانید سرنگونی این پهپاد را نیز [به
مس��ائل قبلی] اضافه کنید ام��ا در هر صورت این
تحریمها وضع میش��دند .بر همین اس��اس است
که باید نوش��ت که تحریمهای جدید امریکا به جز

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد :آمریکاییها
ش��ب گذش��ته وزیر امور خارجه ما را تحریم کردند ،وی یک
مقام رس��می دیپلماتیک اس��ت و باالترین جایگاه دیپلماسی
را در کش��ور ما دارد و براساس هیچ قانون و روابط بینالمللی،
نمیتوانند این کار را بکنند.
حجتاالسالم ذوالنور با تأکید بر اینکه مسیر این تحریمها
تأثی��ری در اراده مل��ت ایران ن��دارد و آمریکاییها باید بدانند
که با این تحریمها ایس��تادگی مردم ایران بیش��تر از گذشته
خواهد ش��د ،گفت :این تحریمها نش��اندهنده اوج استیصال
آمریکاییها در تحریم جمهوری اسالمی ایران است.
وی اضافه کرد :این تحریمهای آمریکا تکراری ،بیخاصیت
و بیثم��ر اس��ت ،آمریکاییها هیمن��ه و اقتدارش��ان پیاپی و
مسلس��لوار شکسته شده اس��ت .انتصاب سرلشکر سالمی در
فرماندهی س��پاه نیز موجب ترس آمریکاییها شد ،بیاعتنایی
ای��ران به پیام آمریکا که از طریق "ش��ینزو آبه" اعالم ش��ده
بود،نیز موجب تزلزل جایگاه آمریکاییها شد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس افزود :آمریکاییها
ادعا میکردند که پهپادش��ان رادارگریز اس��ت و وقتی توسط

نمای نزدیک

آمریکا از تسلیم ایران مایوس شده است

یک کارشناس مسائل بینالملل درباره تحریمهای شب گذشته دونالد ترامپ علیه
ایران گفت :قبل از اینکه این تحریمها وجه کاربردی داشته باشد ،ناشی از انفعال و ضعف
آمریکا است.
ابوالفضل ظهرهوند افزود :قبل از اینکه این تحریمها وجه کاربردی داشته باشد ،ناشی
از انفعال و ضعف آمریکا است و نشان میدهد چون کاری از دستشان برنمیآمده به چنین
اقدامی متوسل شدند و گویای مکتومات و خباثت ذاتی آمریکا است.
ظهرهوند گفت :برجام و اقدام ما در ساقط کردن پهپاد آمریکا دو مسیر متفاوت است و
نشان میدهد وقتی مسیر مذاکره با طرف غربی را در پیش میگیرید نتیجهاش تشدید مطالبات
و تقویت سایه جنگ است اما وقتی در مسیر بازدارندگی و ارتقای ظرفیتهای ملی جلو میروید
انفعال را به طرف مقابل تحمیل کرده و سایه جنگ دور میشود.
سفیر سابق ایران در ایتالیا با تاکید بر اینکه مذاکره روی ظرفیتهای ملی نتیجهاش
فشار بر مردم و تشدید تحریم و تقویت سایه جنگ است ،خاطرنشان کرد  :وقتی ظرفیت
بازدارندگی افزایش مییابد انفعال را به طرف مقابل تحمیل و سایه جنگ را دور میکند و
برای مثال در نهایت در اقدام دیشب آمریکا شاهد استیصال بودیم.
وی افزود :آنچه تحریم کردند تکراری از یک اقدام گذشته بود و نشان داد امیدی به
مسیر دیپلماسی و مذاکره ندارد و قصدشان هم مذاکره برای رسیدن به راهحل نبوده و
قصدشان تسلیم ایران بود اما امروز از این مسئله مایوس شدند .اقداماتی هم که ترامپ در
برخورد با کشورهای عربی انجام داده نشان میدهد کماکان دنبال سرکیسه کردن آنها است و
نه تنها امنیت فرضی آنها را تامین نکرده بلکه گفته است من باید از منطقه بیرون بروم و اگر
میخواهید برای تامین امنیت شما بمانم باید هزینهاش را بدهید .امروز برای همه دنیا ثابت
شده منشا ناامنی مردم آمریکا هستند و باید منطقه را ترک کنند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه هرگونه مذاکرهای در شرایط فعلی نتیجه
معکوس میدهد ،گفت :مذاکره در مسیری که آمریکا توصیه میکند یعنی تسلیم ایران
چراکه وقتی بر روی ظرفیت ملی با طرف مقابل که پرچم دشمنی دارد مذاکره میکنیم
ی آتی برای برخورد با ایران .آمریکا در شرایط فعلی اگر
یعنی تسلیم و کاهش هزینهها 
بخواهد برخورد کند ،برایش قابل تصور نیست چه هزینهای را تحمل خواهد کرد و این
نشاندهنده توان بازدارندگی باالی ماست چراکه مسیر مذاکره را کنار گذاشته و به سمت
بازدارندگی و مقاومت فعال رفتهایم و باید همین مسیر را ادامه داد.

یک تالش ناش��یانه برای سرپوش گذاشتن بر همه
پیشرفتها و دستاوردهای جمهوری اسالمی با همه
تحریمهای چهل س��اله و عقده گش��ایی نمیتواند
چی��ز دیگری نام گیرد ،تالش��هایی که باید نادیده

پدافند نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران سرنگون شدند،
نزد حامیان منطقهایش��ان نیز شرمنده شدند ،در این شرایط
برای جبران این تحقیرها و برای التیام دلشان ،کینهشان را از
طریق تحریمها بروز میدهند.
حجتاالس�لام ذوالنور با تأکید ب��ر اینکه این تحریمهای
آمریکا چیز جدیدی نیست و اتفاق خاصی نخواهد افتاد ،گفت:
مس��یر مقاومت در برابر زورگوییه��ای آمریکاییها همچنان
ادامه دارد ،زیرا اینها صداقت ندارند و دچار اس��تاندارد دوگانه
و رفتار چندگانه در منطقه هستند.
وی تأکید کرد :آمریکاییها باید بدانند که با این تحریمها
راهی برای مذاکره با جمهوری اسالمی ایران باز نخواهند کرد،
زمانی میتوانند با جمهوری اسالمی ایران مذاکره کنند که از
موضع احترام با مردم ایران صحبت کنند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس ب��ا تأکید بر اینکه
حنای آمریکاییها در تحریم ایران رنگی ندارد ،گفت :با توجه
ب��ه اینکه تحریمها بیاثر بوده ،به تحری��م افراد روی آوردهاند
که نش��ان میدهد خودش��ان هم به بیاثر بودن تحریمها پی
بردهاند .حجتاالس�لام ذوالنور در پاس��خ به این سوال که آیا

اقدام مجمع تشخیص در مسکوت گذاشتن اف.ای.تی.اف درست است
نظام حرکت کرده است.
وی اضافه ک��رد :در پرون��ده  FATFادبیات
دش��من از ابتدا این بود که یک موضوع سیاس��ی
با پوستهای علمی و منطقی تحت عنوان شفافیت
اطالعات اقتصادی ،مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با
تأمین مالی تروریس��م را در قال��ب  FATFبرای
جمهوری اسالمی ایران طراحی کنند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
در ن��گاه اول ،وقت��ی این موضوع تبیین میش��ود
هم��ه با آن موافق هس��تند کما اینکه ما س��الها
قب��ل از ایجاد کنوانس��یون  ،FATFقانون مبارزه
با پولش��ویی را تدوین و تصویب کردیم و در ایران
قوانینی مبتنی بر ش��فافیت اطالعات اقتصادی به
تصویب رسیده بود.
پورابراهیمی تصریح کرد :جمهوری اس�لامی
میتوانس��ت بر اس��اس ن��گاه دین��ی و اعتقادی و
همچنین شرایط اقتصادی و منطقی نسبت به این
موضوع اقدام کند اما جریان  FATFیک موضوع
منطقی و علمی نبود؛ در واقع جبهه استکبار تالش
داشت از یک ابزار منطقی علیه جمهوری اسالمی
به روش غیرمنطقی اس��تفاده کند؛ کلمه حقی که
از آن استفاده باطل میکند.
وی می گوید :در خص��وص  FATFصحبت
ما با طرف مقابل این بود ،اگر قرار اس��ت شفافیت
اطالعات و مبارزه با پولش��ویی وجود داشته باشد
باید برای همه اعضا وجود داشته باشد.
نماین��ده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه
امروز کش��ورهایی در لیس��ت  FATFقرار دارند
ک��ه عقبه تأمین مالی تروریس��م هس��تند ،گفت:
عربس��تان تأمین مالی داعش در سوریه و عراق را

بر عهده داشت ،ردیابی پولهای عربستان در عراق
و سوریه کار سادهای است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی
ایران بای��د در مقابل کنوانس��یونهای بین المللی
هوشمندانه عمل کند ،تاکید کرد :شفافیت اطالعات
مالی در کش��ور ما وجود دارد اما بخش مورد توجه
این کنوانسیون که هدف اصلی جبهه استکبار است
این اس��ت که مصادیق تأمین مالی تروریس��م باید
توس��ط هیأتی بین المللی که در اختیار کشورهای
خاصی است تشخیص داده شود.
وی اضاف��ه ک��رد :ک��دام آدم عاقل��ی تصمیم
گیری در مورد مس��ائل اقتصادی خود را به دست
کشورهایی میسپارد که همیشه علیه منافع ملت
ایران عمل کرده اند.
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ب��ا بیان
این مطلب «آمریکاییه��ا و اروپاییها در ماجرای
کنوانس��یونهای مربوط به  FATFتالش دارند با
ادبیات سیاس��ی با جمهوری اس�لامی رفتار کنند
نه با ادبیات اقتص��ادی» ،تصریح کرد :این ادبیات
سیاس��ی تأمی��ن کنن��دگان واقعی مناب��ع مالی
تروریس��م را مس��تثنی میکند و با تعابیر متفاوت
قصد مبارزه با انقالب اسالمی را دارند.
کنوانسیونهای مدنظر اف.ای.تی.اف ابزاری
سیاسی علیه ملت ایران است
پ��ور ابراهیمی گف��ت :عدهای معتق��د بودند
جمهوری اس�لامی ایران مجبور ب��ه پذیرفتن این
کنوانس��یون اس��ت در غیر این ص��ورت بانکهای
ایران تحریم خواهند شد .اما واقعیت این است که
در صورت پیوستن بدون شرط به کنوانسیونهای

مدنظ��ر  FATFغرب و آمریکا به راحتی میتواند
از این کنوانس��یون به عنوان ابزار سیاسی استفاده
کند و ما با دس��ت خودمان محدودیتهای زیادی
را تأیید خواهیم کرد.
وی اظهار داش��ت :رویکرد دوم این اس��ت که
تالش کنی��م در خص��وص این موض��وع با طرف
 FATFو س��ازمانهای بین المل��ل توافق کنیم و
ش��روط قابل اجرایی را تعیی��ن نمائیم .اگر بر این
اس��اس بتوانیم کار را جلو ببری��م میتوان به این
کنوانسیون پیوست.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه جمهوری
اس�لامی ایران در این پرونده فراز و نشیبهایی را
تجربه کرد ،یادآور شد :اولین اقدام غیرکارشناسی
در خصوص این پرونده به دولت اول آقای روحانی
و پذیرش این کنوانس��یون توس��ط آقای طیب نیا
بدون هماهنگی با مجلس برمی گردد .در آن زمان،
مجلس را مقابل کار انجام شده انجام دادند.
اقدام مجمع تشخیص در مسکوت گذاشتن
کنوانسیونهای اف.ای.تی.اف درست بود
پورابراهیمی گفت :پس از فراز و نش��یبهای
بسیار این الیحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفت و مجمع اعالم کرد باید فعالیت کارشناس��ی
برای بررسی این کنوانسیون انجام دهد .به عبارت
دیگر زمانی که ما در ف��از دفاع از منافع ملی قرار
گرفتی��م به جای اینکه هول هولکی و س��ریع این
کنوانس��یونها را به تصویب برس��انیم ،بررس��ی و
تصوی��ب آن را متوقف کردی��م در نتیجه رویکرد
دشمن نیز تغییر کرد .زمانی که دشمن مقاومت و
ایستادگی مس��ئوالن را دید مجبور شد تعلیق پی

مخاطب شمایید
نوع مواجهه با تحریمها مهم است

آنچه بنده میخواهم بهعنوان موضوع مورد بحث
عرض کنم ،عبارت است از این مسئله :نوع مواجههی
کش��ور و افراد مؤثّر کشور با چالش��ها ،با حوادث؛ این
را میخواهی��م بح��ث کنیم .باالخره هر کش��وری ،هر
جامع��های حوادث��ی دارد؛ این ح��وادث بعضاً حوادث
خوب است ،بعضاً حوادث تلخ است ،بعضاً فشار هست
فرض کنید ما دچار تحریمیم ،دچار تهاجم فرهنگیهس��تیم و از ای��ن قبیل چیزها ،یا بعضی از کش��ورها
دچار تهاجم س��خت و تهاجم نظامی هستند؛ حوادثی
برای کش��ورها پیش میآید -گاهی هم پیش��رفتهایی
پیش میآید.
نوع مواجههی با این حوادث خیلی مهم است که
چ��ه جور با این ح��وادث مواجه بش��ویم .بحث من و
موضوعی که میخواهم عرض کنم ،این است.
چند دوگانه را م��ن عرض میکنم در این زمینه؛
یعنی نوع مواجهه به چند صورت میتواند تصویر بشود:
گاهی مواجه��هی ما با این ح��وادث ،مواجههی فعّال
اس��ت ،گاهی مواجههی انفعال��ی و مواجههی منفعل.
فعّ��ال یعنی اینک��ه وقتی با ی��ک حادث��های روبهرو
میش��ویم ،نگاه کنی��م ببینیم ما در قب��ال این حادثه
برای دفع آن ،برای رف��ع آن ،برای تضعیف آن ،یکجاهایی برای تقویت آن چ ه کار باید بکنیم.
فک��ر کنی��م و فعّ��ال وارد می��دان بش��ویم؛ این
مواجههی فعّال .مواجههی انفعالی این است که وقتی
یک حادثهی تلخی ،س��ختی ،مش��کلی پیش میآید،
بن��ا کنیم آه و ناله کردن ،دائم ب��ه زبان آوردن ،دائماً
گفت��ن ،مدام تکرار کردن؛ بدون اینکه یک تحرّکی در
مقابل آن داش��ته باشیم .پس دو جور مواجهه داریم:
مواجههی فعّال ،مواجههی انفعالی.

گرفته شده و با تکیه بر توان داخل و دستاوردهای
خودمان به آن پاسخی سهمگین تر داده شود.
بر همین اس��اس است که عقدهگشایی ترامپ
نام بهتر برای تحریمهای جدید می تواند باشد.

تحریمهای آمریکا جمهوری اس�لامی ایران را پای میز مذاکره
میآورد ،افزود :میز مذاکره تحریمها را برنمیدارد ،بلکه امتیاز
بیش��تری به دش��من خواهد داد ،چون آنها نمیخواهند با ما
تفاهم کنند ،بلکه میخواهند ما را محدود کنند.
وی اضاف��ه کرد :آنها برای مذاک��ره ،از اول موضوع تعیین
میکنند ،در این ش��رایط مذاکره امکانپذیر نیس��ت ،مذاکره
باعث میش��ود تا قدرت مانور ما محدود شود و هر چه قدرت
ما محدودتر ش��ود ،آسیب بیشتری خواهیم دید ،بنابراین هیچ
رفتار آمریکاییها ،جمهوری اس�لامی ایران را پای میز مذاکره
نخواهد کشاند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس اضافه کرد :مذاکره
در ش��رایطی صورت میگیرد که آمریکا از خر ش��یطان پیاده
ش��ود ،از موضع احترام ب��ا ملت ایران برخورد کند ،گذش��ته
سیاهش��ان را جبران و تطهیر و با نگاه به منافع متقابل با ملت
ایران صحبت کنند.
نماینده م��ردم قم در مجلس در پایان خاطرنش��ان کرد:
هر چقدر آمریکاییها از موضع قلدری و زورگویی ورود کنند،
تسنیم
قطعا تنفر مردم ما از آنها بیشتر خواهد شد.

در پی ایران از لیست سیاه  FATFرا بپذیرد.
وی تاکی��د ک��رد :تعلیق پی در پ��ی ایران از
لیست س��یاه  FATFناش��ی از مقاومت ایران در
عدم پذیرش  FATFاس��ت .دش��من متوجه شد
نمیتواند ه��ر اقدامی را علیه جمهوری اس�لامی
انجام دهد.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س ادامه داد:
در بحث برجام نیز پ��س از خروج آمریکا از برجام
عدهای به دنبال مذاک��ره دوم بودند البته ما اجازه
چنین کاری را ندادیم و باالخره با یک سال تأخیر،
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد اگر ظرف  ۶۰روز
اروپا اقدامات مورد نظر را انجام ندهد سطح اجرای
برجام در کش��ور تغییر خواه��د کرد .پور ابراهیمی
گفت :مقاومت و نگاه هوشمندانه جمهوری اسالمی
در عدم پذیرش الگوی مورد نظر غرب در خصوص
 FATFموجب تغییر رویکرد اروپا شد.
وی تصری��ح کرد :باید ب��ا رویکرد باج خواهانه
دشمن مقابله کنیم ،اگر ادبیات جمهوری اسالمی
ایران مقاومت در برابر ادبیات باج خواهانه دش��من
باشد موفق خواهیم شد در غیر این صورت ما قطعاً
پیروز نخواهیم شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه
معتق��دم امروز م��ا در بلک لیس��ت  FATFقرار
داریم ،اظهار داش��ت :وقتی هیچیک از کشورهای
دنیا اج��ازه همکاری ب��ا ایران را ن��دارد FATF
میخواهد چه کاری انجام دهد.
پورابراهیمی می گوید :پذیرش  FATFموجب
گستاخی اروپایی و آمریکایی در برابر ایران خواهد
ش��د .زمانی که ما صددرصد برجام را اجرا کردیم و
آنها اجرا نکردند چه تضمینی وجود دارد که زمانی
ایران تمام تعهدات خ��ود را در  FATFانجام داد
 FATFبه تعهدات خود عمل کند .مهر
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ننجون
نامه عاشقانه ایشون به اوشون

مع�اون اول رییس جمهور:نیازمن�د جراحی ...
هستیم.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف) بینی
ب) دماغ
ج) سرپایی
د) اقتصادی

رض�ا عالءالدین :م�ن و پدرم ناص�ر عالءالدین
ف�رار نکردهایم و اس�م ما را به اش�تباه و با تش�ابه
اسمی مطرح کردند.

به نظر ش��ما تشابه اس��می با کدام یک از گزینه
های زیر اتفاق افتاده است؟
الف) علی بابا
ب) بابا عالء الدین
ج) سندباد بحری
د) چهل دزد بغداد

ی�ک نماین�ده مجل�س :مس�اله این اس�ت که
دوس�تان مدعی اصالح طلبی در برخ�ی از احزاب
ک�ه اتفاقا در ش�کلگیری همین مجل�س هم نقش
داش�تهاند کنار گود نشس�تهاند و میگویند لنگش
کن.
به نظر ش�ما به ج�ای اصطالح داش مش�تیانه
ی "لنگ�ش ک�ن" باید از چ�ه گزین�ه محترمانه ای
استفاده کنند؟

الف) ای وال دمت گرم
ب) با همین فرمون برو داداش
ج) آی خشک
د) آی نفس کش

امی�دوارم از طوالن�ی ش�دن نامه ک�ه اقتضای
یک صحبت اساس�ی و س�ازنده است خسته نشده
باشید.

جمله فوق از کدام نامه تاریخی است؟
الف) نامه مجنون به لیلی
ب) نامه فرهاد به شیرین
ج) نامه رومئو به ژولیت
د) نامه برادر احمدی نژاد به برادر ترامپ

سیاست مجازی
نشانه های زوال آمریکا روشن است

بع��د از تحریمه��ای دس��تپاچه ترام��پ علیه
مسئوالن جمهوری اسالمی غالمرضا مصباحی
مقدم عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام نوش��ت:
کشوری با سیصد میلیون جمعیت رئیس جمهوری را
انتخاب کرد که از حداقلهای شایس��تگی و صالحیت
برخوردار نیست ،این نشانه روشن زوال قدرت آمریکا
است.

