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روی موج کوتاه

آیا راه ایران و اروپا از هم جدا خواهد شد؟

استیضاح ظریف منتفی شد

ایران در پی  ،CFTاروپا در اندیشه 2231
درحالیکهدرایرانماههاستاختالفنظربرسرالیحهپیوستنایرانبه CFTباالگرفتهومجلسدیروززیرسایه
سنگینهمیناختالفاتآخرینایراداتشوراینگهبانبهاینالیحهرااصالحکردتانظراروپارابرایحمایتمالیازایران
تامینکند،کشورهایاروپاییبههمراهدیگراعضایشورایامنیت،برایبررسیآزمایشهایموشکیبالستیکایران
تشکیلجلسهدادند.فرانسه،انگلیسوآلمانابرازنگرانیکردهاندوآمریکاخواهانمحکومیتاینآزمایشهاوبازگشتن
تحریمهایشورایامنیتعلیهایراناست؛تحریمهاییکهاگربرگردند،دست CFTراهمخواهندبست.

محبوبه ولی ،روزنامه نگار

دیروز مجلس شــورای اسالمی به
بررسیایرادات22گانهشوراینگهبان
به الیحه  CFTیا همــان الحاق ایران
به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی
تروریسمپرداخت؛بخشیازآنایرادات
را با  125رأی موافق 59 ،رأی مخالف
و شــش رأی ممتنع از مجموع 206
نماینده حاضــر ،در جهت تامین نظر
شورای نگهبان اصالح کرد ،ولی بخش
دیگریازآنایراداتقابلاصالحنبودند
و وکالی ملت بــا 134رأی موافق58،
رأیمخالفو 9رأیممتنعبراینبخش
ازمصوبهخوداصرارورزیدند.
اختالفنظربرسراینکه
چهکسی«ترسوست»
امــا ایــن جلســه بررســی و
رأیگیریهایش نیز از تنشها بر سر
این الیحه مصون نبود .نادر قاضیپور،
نمایندهارومیهکهازمخالفانسرسخت
این الیحه است ،با بیان اینکه هرگونه
قراردادی که موجب ســلطه بیگانه بر
کشور شود ،ممنوع است؛ از الریجانی
خواست اجازه دهد موافقان و مخالفان
حرف بزنند تا ملت بدانند که نترسها
و مردان شــجاع چه کسانی هستند و
ضعیفالنفسهاهممشخصشوند.
انتســاب ترســو و ضعیفالنفس
بودن بــه موافقــان  CFTاز ســوی
قاضیپــور ،تذکــر رئیــس مجلس
را در پی داشــت و تذکر پروانه مافی،
نماینده تهران که خطاب به قاضیپور
گفت« :با چه اجازهای بیش از نیمی از
نمایندگان مجلس اعــم از زن و مرد را
به بیشجاعتی ،ترسویی و صفاتی که
درنطقتانداشتیدمتهممیکنید؟»
مســعود پزشــکیان هم توهین
قاضیپور را بیپاسخ نگذاشت و گفت:
«ترسو کســانی هســتند که از فقر و
گرســنگی دفاع میکنند ».او با بیان
اینکهعاملفقروبدبختی،سیاستغلط

ماستکهبایداصالحشود،تصریحکرد:
«عامل این موضوع کسانی هستند که
ندانسته و ناآگاهانه فریاد میکشند نه
کسانی که براساس آگاهی میخواهند
از سرنوشت کشور دفاع کنند .این چه
ربطی به کاپیتوالسیون دارد .در آنجا
سگ آمریکایی هم محترم است ،ولی
اینجا ما میگوییم قانون تصویب کنیم
و سرمایهگذار و تاجر تسلیم نشود .ما
در مجلس با قدرت ایســتادهایم و رای
میدهیم تا مردم بدانند چه کسی این
وضع اقتصــادی را برایشــان به وجود
آوردهاست».
تالشبیحاصلبرای
آبستراکسیون
این گفت و شــنودها و تقابلها بر
سر  CTFدیروز در مجلس جاری بود
و حتی شــماری از نمایندگان مخالف
هنگام رأیگیری دربــاره اصالحات
این الیحه ،به منظور آبستراکســیون
صحن مجلس را ترک کردند تا تعداد
نمایندگانبرایرأیگیریازحدنصاب
بیافتدوالیحهبالتکلیفبماند،اماشمار
آنها کم بــود و آبستراکســیون اتفاق
نیافتاد.
درنهایت الیحه جنجالی  CFTدر
این مرحله از راه پرفراز و نشــیب خود،
دو شقه شد؛ بخشــی که اصالح شد به
شــورای نگهبان میرود و بخشی که
دست نخورده ماند و مجلس همچنان
بر آن اصرار دارد ،به مجمع تشــخیص
مصلحتنظاممیرودتااینمجمعکاله
خود را میان اختالف مجلس و شورای
نگهبانقاضیکند.
پیش از این هیــأت نظارت مجمع
تشخیص مصلحت نظام نظر خود را به
شوراینگهباناعالمکردهبودوشورای
نگهبان نیز تصریح کرد که این هیأت
نظر مثبتی روی این الیحه ندار ،اما در
هفتههای اخیر اظهارنظرهایی نیز از
سوی برخی اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام مطرح شــده که نشان

میدهددراینمجمعنیزمانندمجلس
شورای اســامی ،در مورد الحاق ایران
به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی
تروریسماختالفنظروجوددارد.
زخماجتنابناپذیر
ازسویدیگردولتمکرربرضرورت
تصویب این الیحه و پیوستن ایران به
گروهویژهاقداممالیموسومبهFATF
تاکیــد میکند .همیــن دو روز پیش
بود که رئیسجمهوری ،در مراسم روز
دانشجو در دانشــگاه سمنان گفت که
« FATFخوب باشد یا بد ،زیرساخت
و الزمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی
اســت .اگر قرار اســت جلوی آمریکا
بایستیم ،مشــکالت و زخمی شدن و
زخمی کردن هم جــزو این رویارویی
است».
این اظهارات بدین معنی است که
حتی اگر پیوســتن ایران به  FATFو
کنوانسیونهایش ایران را زخمی کند،
زخمی اجتنابناپذیر اســت ،چراکه
به گفته دولت اگر کشور درد این زخم
را متحمل نشــود ،جراحت بزرگتری
خواهدبرداشت.
ظریف و دستگاه دیپلماسی ایران
مدامهشدارمیدهندکهاگرتماملوایح
چهارگانه  FATFتصویب نشود ،هر
آنچه که آنها برای همراهی اروپا و ایجاد
سازوکارمالیایرانواروپارشتهاند،پنبه
میشود.اروپا،نهادهایبینالمللیمالی
وحتیکشورهاییمانندچینوروسیه
نیزمدامبهایراناعالممیکنندکهاگربه
 FATFنپیوندد،نمیتواننددرشرایط
تحریم دستی از ایران بگیرند و آن را از
باتالقتحریمبیرونبکشند.
حربهبیموامیداروپاییها
برایایران
اما همزمان با تالش مجلس ایران
برای اصالح الیحه  CFTو پیوســتن
ایرانبهآن،شورایامنیتسازمانملل
بهدرخواستدوکشوراروپایی،سهشنبه
شب جلسهای علیه ایران تشکیل داد.

حاال ایران در برابر اروپایی
است که هم امیدوار است
بتواند سازوکار مالی که
وعدهاش را داده زودتر به راه
بیندازد و هم اروپایی که در
شورای امنیت سازمان ملل
تشکیلجلسهمیدهدو
بیمبازگشتتحریمهای
این شورا را به دلش
میاندازد
موضوعاینجلسهبهدرخواستفرانسه
و انگلیس ،ادعای اخیر مایک پمپئو و
قطعنامه 2231شورایامنیتبود.
مایکپمپئو،وزیرامورخارجهآمریکا
ابتدای هفته در پیامی توئیتری مدعی
شد که ایران موشکهای میانبردی را
آزمایشکردهکهتواناییحملچندین
کالهک موشــکی منفجره را دارند .به
دنبال ادعــای او فرانســه و انگلیس از
شورای امنیت خواستند که درباره این
موضوع تشکیل جلســه دهد .جرمی
هانت ،وزیر امــور خارجه انگلیس که
بهتازگــی نیز در ایران بوده اســت ،در
توئیترخودنوشتکهنسبتبهآزمایش
موشک بالستیک میانبرد توسط ایران
بهشدت نگران شده است .او این اقدام
را تحریکبرانگیز و تهدیدآمیز خواند و
ادامهدادکه«حمایتماازبرجامبههیچ
وجه از نگرانی ما درباره برنامه موشکی
بیثباتکنندهایرانوازعزممانسبتبه
اینکهبایدمتوقفشود،راکمنمیکند».
حساسیتفرانسهبهاینموضوعنیز
امرتازهاینیست.تیرماهپارسالهمکه
موضوع آزمایشهای موشکی ایران در
شورایامنیتسازمانمللمطرحشده
بود ،نماینده فرانســه در سازمان ملل
این آزمایشها را نقض قطعنامه2231
عنوانکردهوحتیسفرسردارسلیمانی
به خارج از ایران را نیز جزء موارد نقض

قطعنامهمزبورآوردهبود.
حاال ایران در برابر اروپایی است که
هم امیدوار است بتواند سازوکار مالی
که وعدهاش را داده زودتر به راه بیندازد
و هــم اروپایی که در شــورای امنیت
سازمان ملل تشکیل جلسه میدهد و
بیم بازگشت تحریمهای این شورا را به
دلشمیاندازد.
ایران اما در قبــال این موضوع بر دو
نکته تاکید میکند؛ اول اینکه آزمایش
موشکهای بالستیک دفاعی است و
دیگر اینکه هیچ قطعنامهای ایران را از
آزمایشاینموشکهامنعنکردهاست.
محمدجــواد ظریف ،وزیــر امور
خارجه حتی به اعتــراف آمریکاییها
مبنی بر عدم ممنوعیت آزمایشهای
موشکی ایران در قطعنامه  2231نیز
اشارهکردهاست.آنهابارهااینقطعنامه
را به دلیل اینکه ممانعتی برای فعالیت
موشــکی ایران ایجاد نکرده ،سرزنش
کردهاند .نیکی هیلی ،نماینده ســابق
ایران در ســازمان ملل ،تیرماه پارسال
گفته بود« :خیلی دلمان میخواست
شــورای امنیت ایــران را بــه خاطر
فعالیتهای موشکی تحریم کند ،اما
نمیتوانیم».
نگاهیبهقطعنامه2231
شورای امنیت ســازمان ملل 12
سالپیشباصدوراولینقطعنامهخود
ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد که
مربوط به صلح و امنیت جهانی است،
برنامهاتمیایرانرا«تهدیدعلیهصلحو
امنیتجهانی»خواندوباتصویبشش
قطعنامهایرانراتحریمکرد.بابهنتیجه
رسیدنبرجام ،این شورا ،ایران را از ذیل
فصل هفتم منشــور ملل متحد خارج
کرد و بدین ترتیب تحریمهای پیشین
اینشوراعلیهایرانلغوشد.
دولت ترامپ بسیار دوست دارد که
این تحریمها بازگردد و برای بازگشتن
آنها دســت روی برنامه موشکی ایران
و قطعنامه 2231گذاشــته است .این
قطعنامه در امتداد برجام و در  29تیر
 94به رأی شورای امنیت گذاشته شد.
باتصویبآن،همهششقطعنامهقبلی
که منجر به تحریمهای وســیع علیه
ایرانشدهبود،ملغیشد.تمام 15عضو
دائموغیردائمشورایامنیتبهآنرأی
موافق دادند و این قطعنامه بدون حتی
یکرأیمخالفبهتصویبرسید.
در صورتی که نقض توافق از سوی
ایران برای شورای امنیت محرز شود،
امکان بازگشــت خودکار تحریمهای
پیشین سازمان ملل در یک فرآبند 60
روزه به درخواســت هر یک از اعضای
دائمشورایامنیتوجوددارد.
گرچــه در هیچ قســمت از برجام
اشارهای به برنامه موشکی ایران نشده،
امادراینقطعنامهاشارهکوچکیبهاین
برنامهشدهاست؛اشارهایکهیکتوصیه
استوالزامآورنیست.امضاکنندگاناین
قطعنامهبهایران«توصیه»کردهاندکه
هیچ فعالیتی در ارتباط با موشکهای
بالســتیکی که «برای برخــورداری
از قابلیت ســاح هســتهای طراحی
میشوند»صورتندهد.
پایانیکنشست
وآغازیکاحتمال
جلسه پریشب شورای امنیت برای
بررسی آزمایشهای موشکی ایران نیز
برمبنای همین قطعنامه و توصیهاش

درنهایتالیحهجنجالی
 CFTدو شقه شد؛ بخشی
که اصالح شد به شورای
نگهبانمیرودوبخشی
که دست نخورده ماند و به
مجمعتشخیصمصلحت
نظام میرود تا این مجمع
کاله خود را میان اختالف
مجلسوشوراینگهبان
قاضیکند
تشکیل شــد .آمریکا خواسته بود که
شورایامنیتایناقدامایرانرامحکوم
کند ،اما این جلســه بدون هیچ بیانیه
مشترکی درباره برنامه موشکی ایران
به پایان رسید ،چون اعضا به این اجماع
نرســیدند که آزمایش موشکی ایران
ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان
مللباشد.
نماینده کویت که کشــورش عضو
غیردائم شــورای امنیت است نیز در
پایان این نشست به خبرنگاران گفت:
«اجماعی میان اعضای شورای امنیت
در خصوص آزمایش موشــکی ایران
وجودنداشت».
در عیــن حــال «کارن پیرس»،
نماینده بریتانیا گفته اســت« :دلیل
مشروعی وجود ندارد که ایران بخواهد
این قطعنامه را نقض کند و سخنگوی
آنها تظاهــر کند که قطعنامــه از آنها
نمیخواهدچنینموشکهایینسازند.
اگر میخواهید به جامعه جهانی نشان
دهید که عضو مســئول این قطعنامه
هستند و واقعا به حفظ صلح و امنیت
در منطقه عالقه داریــد ،نباید این نوع
موشکهاراآزمایشکنید».
اشــاره او به اظهارات بهرام قاسمی
بود که دو روز پیــش گفته بود« :هیچ
قطعنامهای در شــورای امنیت برنامه
موشکیویاآزمایشهایموشکیایران
راممنوعنکردهاست».
خبرگــزاری رویترز نیــز به نقل
از دیپلماتهــای اروپایــی احتمال
اجماع اروپا بر ســر تحریــم ایران به
دلیــل برنامههای موشــکی را مطرح
کرده و نوشــته که موضع محکم ایران
درخصوص برنامه موشکی ،اروپاییان
رامستاصلکردهاست.
شاید آنچه که رویترز نوشته نوعی
فضاسازی رســانهای باشد ،اما با توجه
به رویکرد کشورهای اروپایی به برنامه
موشکی ایران و موضع اخیر کشورهای
فرانسه،انگلیسوآلماندراینباره،این
احتمالدورازذهننیست.
حال ســوال اینجاســت که اگر
این احتمال به یقین نزدیک شــود
و آمریکا موفق شــود با دســتاویز
قــرار دادن برنامــه موشــکی و
قطعنامــه  ،2231اروپــا را از ایران
دور کند ،پیوســتن یا نپیوستن به
کنوانســیونهایی مانند  CFTچه
آوردهای برای کشور خواهد داشت؟
قطعا تمام معادالت و محاســبات
دربــاره ایــن الیحه و دیگــر لوایح
 FATFکه ماههاست برای آن وقت
و هزینه صرف شــده ،به هم خواهد
ریخت و دستگاههای تصمیمگیر در
این مورد را با چالش تازهای مواجه
خواهد کرد.

خبر
از سوی نمایندگان اصفهان صورت گرفت

استعفای دسته جمعی در مجلس
نماینــدگان مردم اصفهــان به دلیل تحقــق نیافتن
وعدههای دولت و رئیس مجلس درباره احیای زایندهرود
و حل مشکل آب این استان استعفا کردند .
حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در گفتوگو با فارس
اظهار داشت :پیرو جلسه اسفند سال گذشته نمایندگان
اصفهان با وزیر نیرو و رئیس مجلــس که قول دادند که با

تامین اعتبار و انتقال آب مشــکل آب اصفهان حل شود،
با توجه بــه این که هیچ اقدامی انجام نشــده و مشــکل
پابرجاســت؛ نمایندگان اصفهان اســتعفای خود را به
رئیس مجلس تقدیم کردند .در نامه اســتعفا خطاب به
رئیس مجلس شورای اســامی آمده است :همانطوری
که مستحضرید و در یک مورد در حضور جنابعالی با وزیر

محترم نیرو ،مشکالت آب در استان اصفهان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت ،متاسفانه با وجود این که آقای رئیس
جمهور در فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی ،احیای زاینده
رود را در حضور مردم اعالم و سال ها از آن قرار میگذرد،
احیای زاینده رود که هیچ ،سازمان برنامه و بودجه علیرغم
پیگیری بسیار زیادی که انجام شد حتی از گذاشتن اعتبار
در ردیف مرتبط با تامین آب شــرب (که در سال جاری تا
مرز بحران پیش رفت) خودداری کرده ،لذا در صورتیکه
حداقــل نتوانیم حق مــردم اســتان و جمعیت چندین
میلیونی را برای تامین آب شرب آن ها از طریق این دولت
تامین نماییم دلیلی برای حضور در مسوولیت نمایندگی

نمیبینیم و ما امضا کنندگان زیر استعفا خود را تقدیم و از
زمان تقدیم در حضور در صحن و کمیسیونها خودداری تا
تکلیف مشخص گردد.
به گزارش فارس ،اسفند سال گذشته طی جلسهای با
حضور رئیس مجلس و وزیر نیرو ،وزارت نیرو موظف شد
یک جدول زمانبندی برای اجرای مصوبات  9گانه شورای
عالی آب و اینکه تا چه زمانی این بندها اجرا میشود ارائه
دهد ،سپس مقرر شــد طی اتخاذ فرایندی تمام برداشت
کنندگان حــوزه زاینــدهرود ،اعم از یــزد ،چهارمحال
بختیاری و اصفهان به نســبت آب موجــود و جدولی که
شورای عالی آب تصویب کرده است ،برداشت کنند.

باپسگرفتنبرخیامضاهایاستیضاحظریف،
ایناستیضاحازحدنصابافتادوعمالمنتفیشد.
علیرضا رحیمی ،عضو هیات رئیســه مجلس از
کاهش امضاهای استیضاح محمد جواد ظریف
وزیر امورخارجه خبــر داد و گفت امضاهای این
استیضاح از حد نصاب افتاد و دیگر قابل طرح در
مجلسنیست.بهگفتهرحیمیکهبااعتمادگفت
وگوکرده،تعدادامضاهابه 9امضارسیدهاست.

اظهارات تازه قالیباف درباره
«چهار درصدیها»

محمدرضــا قالیباف ،در جمع دانشــجویان
دانشگاهشهیدباهنرکرمانگفت:اینجریانوتفکر
بیش از سه دهه سکان اداره و مدیریت کشور را در
حوزهاقتصاددردستداشتهواقتصاددولتیوشبه
دولتیراگسترشدادهاست؛اقتصادیکهدردست
خود این آدمهاست ،یا اگر خصوصی کردهاند ،در
اختیارافرادمحدودوهمانچهاردرصدیهاست.
این آدمها وقتی نمیتوانند به دغدغه اصلی مردم
پاسخبدهند،دستبهجنگروانیمیزنند.وانمود
میکنند که مشکل اصلی مردم رفتن به کنسرت
و ورزشگاه و  ...است .البته که توجه به آزادیهای
اجتماعی در چارچوب قانون حق مردم است اما
داشتن سفره مناسب ،داشتن کار و درآمد حقوق
اساسیتریاست.

به زودی شاهد ثبت SPV
خواهیم بود

محمدجواد ظریف در حاشــیه جلسه هیأت
دولت در ارتباط با آخرین اخبار از همکاری اروپا
با ایران در حوزه برجام گفت :خبرهایی که هفته
گذشته در سفرهایمان به بروکسل و ژنو شنیدیم
ایناستکهتوافقهاینهاییانجامشدهودرآینده
نزدیکشاهدثبت (SPVسازوکارمالی)خواهیم
بود.ویافزود:باتوجهبهاینکهآمریکاییهابهمحظ
اطالع پیدا کردن از هــر تحولی میخواهند مانع
اجرایآنشوند،اروپاییهامیخواهنداینمرحله
رابهصورتمحرمانهدنبالکنندتابهنتیجهبرسند.
بنابراین خودشان این مرحله را ادامه میدهند و
وقتیبهنتیجهرسیدنداعالممیکنند.

بودجه دفاعی در سال 98
افزایش خواهد داشت

سیدحسیننقوی،عضوکمیسیونامنیتملی
و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مطرح شدن
شائبههایی مبنی بر امکان کاهش بودجه دفاعی
در الیحه بودجه ۹۸گفت :طبق روال ســالهای
گذشته ،دولت سعی میکند حداقلها را در حوزه
دفاعیدرنظرگیردومتأسفانهدرتخصیصبودجه
توجه چندانی به افزایش بنی ه دفاعی کشور ندارد.
اما سعی میکنیم با ارائه پیشــنهادها و تعامل با
دولتبودجهدفاعیکشوردرسال ۹۸افزایشپیدا
کند.کمیسیونقطعاًپیشنهادهاییرابرایافزایش
بودجه دفاعی کشــور ارائه میدهد که اغلب این
پیشنهادهادرکمیسیونتلفیقبهتصویبمیرسد.

اتهام میرسلیم به نمایندگان
فراکسیون امید

سیدمصطفیمیرسلیم،عضومجمعتشخیص
مصلحت نظام در حاشیه نشستی با دانشجویان
دانشگاه شیراز که به مناســبت بزرگداشت روز
دانشجوبرگزارشد،گفت:االنمنبرایرایآوردن
در این شرایط حداقل باید سه چهار میلیارد تومان
برای مجلس خرج کنم ،اگر رای آوردم میآیم در
مجلس ،ســه چهار میلیارد هم خرج کردهام ،کل
حقوقمهمدرمجلسماهی16میلیونتوماناست.
نه همه نمایندگان مجلس اما خیلی از آنها کاسب
شدهاند.یعنیفراکسیونامیدیهاکاسبشدهاند؟
بله ،خیلیهایشان کاسب شدهاند ،البته بهتر این
استکهازدکترعارفبپرسیدکهرئیسشاناست.

غیبت رحیم مشایی در جلسه
دادگاه تجدیدنظرش

جلسه دادگاه تجدیدنظر اســفندیار رحیم
مشایی روز گذشــته علی رغم ابالغ قبلی و اعالم
وقت ،بــدون حضور وی و با حضــور وکالیش به
ریاست قاضی زرگر برگزار شد .در این جلسه پس
از اظهارات وکالی مشایی مبنی بر سابقه مطلوب
ویدردفاعازنظامجمهوریاسالمی،قاضیزرگر
گفت :فردی که در نظام اسالمی زندگی میکند
برای همکاری با نظام تکلیف و وظیفهای مضاعف
دارد اما وقتی در مقابل نظام میایستد و یک حکم
قانونیراآتشمیزنداینبرایهرکسیکهوجدان
دارد آشکار میکند که مسئله چیز دیگری است و
همکارینیستبلکهدرگیریاست.

