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دادگاه تجدید نظر
اسفندیار رحیم مشایی
برگزار شد

بخش سیاسی -جلسه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی
صبح دیروز برگزار شد .به گزارش ایسنا ،جلسه دادگاه
تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی که چندی پیش از سوی
شعبه اول دادگاه انقالب به  5سال حبس محکوم شد،
صبح دیروز (چهارشنبه  14آذرماه) در شعبه  36تجدیدنظر
دادگاه انقالب برگزار شده است.
حسینی وکیل مدافع مشایی پیشتر به ایسنا گفته بود :قرار
بر این بوده که دادگاه در تاریخ  ۲۵دیماه برگزار شود ولی
احتماالً زودتر برگزار شود.
به گزارش ایسنا ،شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی به
ریاست غضنفرآبادی در روزهای سوم و یازدهم شهریور ماه
 97به اتهامات مشایی رسیدگی کرد.
غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران
چهارشنبه  ۲۱شهریور با اعالم جزییات حکم صادره برای
مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب گفت :در سه فقره
عنوان اتهامی رحیممشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای
ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده  ۶۱۰قانون
مجازات اسالمی به  ۵سال حبس ،در رابطه با تبلیغ علیه
نظام به استناد ماده  ۵۰۰قانون مجازات اسالمی به تحمل
یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات
قضایی به سبب انجام وظیفه به  ۶ماه حبس محکوم شد.
وی همچنین اظهار کرد :از آنجایی که اتهامات اسفندیار
رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴
قانون مجازات اسالمی دادگاه الزاما میبایست در مورد هر
یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم
قرار میداد .بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و
آرای صادره ،مجازات اشد ( ۵سال حبس) در صورت تایید
از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد
داشت.
اسماعیلی جمع حکم مشایی را  ۶سال و  ۶ماه عنوان
کرد و گفت :چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر
قرار بگیرد ،به موجب اجرای قانون اشد مجازات و صرفا ۵
سال آن اجرا خواهد شد .اسفندیار رحیم مشایی روز ۲۶
اسفندماه  ۹۶در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.
مهران عبداهللپور ،دیگر وکیل مدافع اسفندیار رحیممشایی
دلیل احتمالی بازداشت موکلش را «آتش زدن حکم صادره
برای بقایی دانسته بود».

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور :

حمله به زیرساخت های
هستهای ایران یک بُلُف است

بخش سیاسی -معاون بسیج و امور استانهای سازمان
پدافند غیرعامل کشور گفت :تالش پدافند غیرعامل حفظ
حالت جزیره ای زیر ساختهای کشور است .به گزارش
ایسنا ،سردار غالمعلی حیدری در شورای پدافند غیرعامل
استان مرکزی با اشاره به توجه ویژه ستاد پدافند غیرعامل
کشور به مباحث آسیب های زیرساختی عنوان کرد :با
پیشرفت علم و تکنولوژی تهدید نیز افزایش یافته است.
وی بیان کرد :امروز مباحث ساختاری فناورانه و دانش پایه
به خود گرفته است و باید تالش شود که برای مقابله با
این تهدیدات ،دفاع دانش پایه و علمی مدنظر قرار گیرد .
حیدری با اشاره به قطعه ها قدیمی و ارگ ها که در
ساخت آنها الزامات دفاعی در نظر گرفته شده است این
امر را نشان از رسوخ پدافند در ذات معماری ایران دانست
که دشمنان امکان نفوذ به این قطعه و ارگ ها خاصه ارگ
بم را نیافت و بیان کرد :امروز ساختار تهدیدات تغییر کرده
است و به دلیل دانش پایه بودن تهدیدات باید مقابله تفاوت
داشته باشد .وی گفت  :راهبرد نهایی پدافند غیرعامل به
معنای خود اتکایی استانهاست که این امر قطعا یکی از
راهکارهای توسعه استان ها محسوب می شود که در بحث
ذخایر راهبردی ،غذا و انرژی نیز صدق میکند و حتی نباید
به استان های همجوار نیز وابسته بود .معاون بسیج و امور
استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور هدف از پدافند
غیرعامل را صیانت از سرمایه انسانی دانست تا در صورت
بروز خطر حداقل تلفات به حداقل برسد .
وی افزود :یکی از راههای تحقق این هدف مسیر تدوین
سند راهبردی است و قطعا تحقق این اهداف و اجرای آن
می تواند از جنگ احتمالی پیشگیری کند .گاهی دشمن
صحبت از حمله به زیرساخت های هسته ای کشور میکند
که این نگاه قطعا یک ب ُ ُلف است؛ چراکه توانمندی کشوری
بسیار باالست ،یکی از کارشناسان هستهای معقتد است که
زیرساخت های هسته ای ایران دارای  3حسن و شاخصه
است که شامل فزونی هزینه بر فایده در صورت حمله،
پراکنده سازی و استفاده از فناوری بومی میشود ،به همین
علت رعایت الزامات پدافند غیرعامل مانع جنگ خواهد شد
و در واقع پدافند غیرعامل راهبردهای صلح آمیز را دنبال
میکند .معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند
غیرعامل کشور در خصوص هم پوشانی وظایف مدیریت
بحران و سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت :این دو سازمان
در برخی وظایف دارای هم پوشانی هستند اما سازمان
مدیریت بحران در حوزه حوادث طبیعی و سازمان پدافند
غیرعامل در حوزه دست سازهای انسانی فعالیت دارد به
همین دلیل دارای وظایف جداگانه نیز هستند.
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با رای نمایندگان

مجلس الیحه  CFTرا اصالح کرد

بخش سیاسی -نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTرا جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی
تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که
نمایندگان بخشی از این الیحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند و در مورد
ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبهی قبلی خود اصرار کردند.
بر اساس اصالحیه مجلس در ماده
واحده الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت
جمهوری اسالمی ایران اجازه داده
میشود کنوانسیون بینالمللی مقابله
با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک
مقدمه ۲۸ ،ماده و یک پیوست را با
اعالم شروط زیر پذیرفته و سند زیربط
را مطابق مقررات این ماده نزد امین
اسناد تودیع کند.
بر این اساس دولت موظف است
 ۶ماه پس از تودیع سند الحاق این
کنوانسیون نزد امین اسناد ،وضعیت
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه
مسال ه خارج شدن قطعی ایران از
لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده
و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای
این گروه عضویت در کنوانسیون را
مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با
قانون اساسی الزمالرعایه نمیباشد
با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره  ۶/۵۰مورخ  ۲۴اکتبر  ۱۹۹۵که در مقدمه
کنوانسیون منعکس شده است و « تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه
ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد
تاکید قرار میدهد ،شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد ،گروهها و سازمانهای
تروریستی مندرج در جزء ب بند  ۱ماده  ۲کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به
مراجع قانونی کشور ابالغ خواهد کرد .مفاد ماده  ۶کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح
در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
دولت ایران به موجب جزء الف بند  ۲ماده  ۲کنوانسیون اعالم میکند که مفاد آن دسته
از کنوانسیونها و تشریفات ( پروتکلهای مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت
آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی میکند و الزام آور شدن مفاد ماده
 ۲۳در خصوص اصالح فهرست موافقت نامههای منضم به کنوانسیون برای ایران منوط
به رعایت اصول  ۷۷و  ۱۲۵قانون اساسی ایران است.
حل اختالف موضوع بند  ۱ماده  ۲۴در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی
دادگستری کنوانسیون برای ایران الزمالرعایه نمیباشد .دولت میتواند در مواردی که
ارجاع به داوری هنگام بروز اختالفات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی
اقدام کند .الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر
صهیونیستی نیست.
صالحیت مقرر در بند  ۵ماده  ۹کنوانسیون برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها
در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانهای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته میشود.
دولت ایران دربارهی بند  ۴ماده  ۱۱کنوانسیون ،موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون
اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با  ۱۲۵رای موافق ۵۹ ،مخالف و  ۶رای ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده
حاضر با اصالح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ادامه مجلس با  ۱۳۴رای موافق ۵۸ ،رای مخالف و  ۹رای ممتنع از مجموع ۲۰۸
نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب بند  ۱ماده  ، ۲ماده ۷و بندهای
آن ،بند  ۶ماده  ، ۹اطالق استرداد در بندهای ماده  ، ۱۱بند  ۲ماده  ، ۱۲ماده  ۱۵و
ماده  ۱۷اصرار ورزید.
بر این اساس بخشی از این الیحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع میشود و بخش دیگری
که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
الریجانی :رهبری مخالف بررسی  CFTدر مجلس نبودند
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که دستگاههای مختلف با نامه نگاری به موضوع
تحریمهای مضاعف اشاره کردند ،گفت :آخرین دستور رهبری آن بود که مخالف بررسی
 CFTدر مجلس نیستند و مسیر قانونی باید طی شود.
به گزارش «انتخاب» ،علی الریجانی در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی نماینده شاهین
شهر در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله
با تامین مالی تروریسم()CFTدر جلسه علنی روز چهارشنبه گفت :آقای حاجی دلیگانی
بحثهای شما مربوط به زمان بررسی الیحه  CFTاست .اکنون ما در حال بررسی
ایرادات شورای نگهبان هستیم .که باید در این باره اخطار دهید.

وی افزود :بنده آخرین بار دربارهی صحبتهای اینچنینی پاسخ دادم .بعداز بیانات رهبری
دربارهی کنوانسیونها ما بررسی الیحه  CFTرا دو ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم
گفتیم که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود .منتها بعد از آن دستگاههای مختلف
مستمرا نامه نگاری کردند .نمونه آن وزارتخانههای اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی است
مبنی بر این که ما در آستانه تحریم مضاعف هستیم.
رئیس مجلس افزود :این نظرات به مقام معظم رهبری منعکس شد با این مضمون
که با توجه به صحبتهای شما
تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند
بیاناتشان مربوط به کنوانسیونها
به صورت عام و نه مشخصا این
ن است .لذا مخالفتی با
کنوانسیو 
بررسی در مجلس نداشته و سیر
قانونی باید طی شود .این آخرین
دستور رهبری معظم است.
الریجانی ادامه داد :ما مطابق این
موضوع بررسی کردیم و همان
موقع مخالف و موافقها صحبت
کردند .االن اگر اخطاری دارید باید
در مورد نحوه کار کمیسیون امنیت
ملی برای حل مشکل شورای نگهبان
بیان کنید.
حاجی دلیگانی در اخطار خود
با استناد به اصل  ۱۱۰گفت :در
ابتدا الزم است از رئیس مجلس
تشکر کنم که در روز گذشته بعد
از فرمایشات رهبری دربارهی قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
به آقای جاللی دستور رسیدگی داد.
وی افزود :سوال ما این است که چطور این روند دربارهی  CFTنشد یعنی آن زمانی که
رهبری صحبتهایی پیرامون معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی مطرح کردند ،شما
چطور آن موقع این دستور را ندادید.
آبستراکسیون نمایندگان مخالف بی نتیجه ماند
تعدادی از نمایندگان مخالف الیحه ،در پی رای گیری ،از مجلس خارج شدند ولی شمار
آنها برای از حد نصاب افتادن مجلس کافی نبود.
قاضیپور :مخالفان و موافقان  CFTحرف بزنند تا نترسها
و ضعیفالنفسها مشخص شوند
نادر قاضی پور در اخطاری مستند به اصل  ۱۵۳قانون اساسی و در جریان بررسی
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت :هرگونه
قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر شئون کشور شود ممنوع است .من از زحمات شما
( الریجانی) دربار ه آمریکاستیزی تشکر میکنم ولی در این مورد خاص اجازه دهید
مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند تا نترسها و مردان شجاع
چه کسانی هستند و افراد ضعیفالنفس هم مشخص شوند .وی اضافه کرد :ما هر چه
داریم از اسالم است و پیروزی نهایی هم از آن اسالم است .علی الریجانی در پاسخ به
اخطار وی گفت :تذکر و اخطار باید مستند باشد در حرفهایتان به بقیه تعرضی نداشته
باشید .اظهارات قاضیپور واکنش برخی از نمایندگان را نیز در پی داشت .از جمله پروانه
مافی در تذکری مستند به ماده  ۷۵آیین نامه داخلی مجلس گفت :آقای قاضی پور با چه
اجازهای بیش از نیمی از نمایندگان مجلس اعم از زن و مرد را به بی شجاعتی ،ترسویی
و صفاتی که در نطقتان داشتید متهم میکنید.

نجفی :ایرادات  CFTبا نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام رفع شده است
علی نجفی خوشرودی در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسالمی و در جریان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی
تروریسم ( )CFTدر دفاع از مصوبه کمیسیون امنیت ملی ،گفت :شورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام دو دسته ایراد را به این کنوانسیون وارد کردند که ما تالش کردیم
آن را رفع کنیم .وی افزود :آقای نقوی حسینی نکته ای را اشاره داشتند که ما برای رفع
این ایرادات جلسات متعددی را با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام برگزار کردیم .آن چه که آقای نقوی درباره بند هفت این الیحه هم بیان
کرده است با نظر این دو نهاد رفع ابهام و تصمیم گیری شده است .لذا این پیشنهاد جدید
را ما به مجلس شورای اسالمی ارائه کردیم.
نجفی افزود :اساسا لیست سیاه در گروه اقدام ویژ ه مالی  CFT، FATFوجود ندارد ما
متن جدیدی را به جای این عنوان برای رفع ابهام گذاشتیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت :سه مساله اصلی مربوط به حق شرط
مصادیق تروریست و مسائل مربوط به استرداد مورد توجه شورا قرار گرفته بود که ما این
ایرادات را رفع کردیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران :

ایران در لیست سیاه  FATFنیست

بخش سیاسی -رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به معنای خود تحریمی نیست گفت
که اکنون ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی ( )FATFقرار ندارد.
به گزارش ایسنا ،حشمت اهلل فالحتپیشه در حاشیه جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) در
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسشی درباره اعتقاد تعدادی از نمایندگان به خودتحریمی
بودن پیوستن به  CFTگفت :بنده شکی ندارم که موافقان و مخالفان دلسوز هستند و
دلسوزانه صحبت میکنند .کار ما این بود که دغدغهی دو طرف را ببینیم .لذا تاکید میکنم
که پیوستن به  CFTبه معنای خود تحریمی نیست .رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با بیان این که یک سری شروط در الیحه  CFTاضافه شده است
گفت :در شرط اول آمده هر اقدام ،رفتار و گفتار و ارائه اطالعات که خالف قانون اساسی
باشد جایز نیست و از این موضوع کشور منع شده است .وی افزود :برخی نگران بودند که
ممکن است  CFTشرط پذیر نباشد حال این که  ۷۳کشور دنیا شروطی را تعیین کرده و
اکنون هم عضو هستند .با این فرض که آنها شرط ما را نپذیرند ما برای این دغدغه بندی را
به انتهای طرح دوم آوردهایم مبنی بر این که مفاد ماده  ۶این کنوانسیون مانع شرط گذاری
جمهوری اسالمی ایران نمیشود با این عبارت مشکل را حل کردیم.
فالحت پیشه با اشاره به تشکیل کار گروه مشورتی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان
گفت :سعی کردیم موضوع را با توافق و تفاهم پیش ببریم به همین دلیل رای گیری صورت
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گرفت .اعضای کمیسیون رای اجماعی دادند .در مجلس هم بیش از  ۱۲۵نفر رای دادند.
وی توضیح داد :برخی از موارد به مجمع تشخیص مصلحت رفت عمدتا مواردی است که
مربوط به رای محاکم خارجه از ایران است که شورای نگهبان آن را خالف شرع میداند
چون این احکام نباید در ایران اجرا شود .حال آن که این روال دربارهی سایر قراردادها و
کنوانسیونهای قضایی و استرداد انجام میشود لذا ما آن را به مجمع تشخیص ارجاع دادیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا ایران
با الحاق سیاسی از لیست سیاه  FATFخارج میشود گفت :نامی به عنوان لیست سیاه
وجود ندارد که این هم از ایرادات شورای نگهبان بود .نام آن لیست دولتیهای غیر همکار
است کما این که ما اکنون در چنین لیستی یا همان لیست سیاه که مصطلح شده هم قرار
نداریم .فالحت پیشه ادامه داد :ما در لیست دارای ریسک باال هستیم .کشوری هستیم
که همکاری میکنیم ۶ .مورد ایراد را هم رفع کردیم .لذا این که به  CFTپیوستیم خود
تحریمی نیست بلکه جلوگیری از بهانههایی است که ممکن است علیه ایران شکل بگیرد به
ویژه بهانههایی که معموال آمریکاییها در حوزههای بانکی دنبالش هستند.
فالحت پیشه در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از پایان مهلت چهار ماهه  FATFمجمع
تشخیص نظرش را اعالم میکند گفت :این را باید از مجمع بپرسیم .مجمع همان جلساتی
را برگزار کرده که منتظریم نظرش را بدهد .ما جلسات مشورتی و اجماعی را برگزار کردیم
که حتما این کار در مجمع هم صورت میگیرد.

خبر

ظریف در حاشیه جلسه دولت:

به زودی شاهد ثبت اسپیوی
خواهیم بود
بخش سیاسی -وزیر امور خارجه گفت :ما اصال برنامه سالح هستهای
نداریم  ،موشکی را هم برای حمل سالح هستهای طراحی نمیکنیم.
موشکهای جمهوری اسالمی با توجه به اینکه نقطه زن هستند فقط
برای سالح متعارف طراحی شده است.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف با حضور در جمع خبرنگاران در
حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به موضوعات اخیری که درباره
مبحث موشکی ایران مطرح شده است ،اظهار کرد :واضح است که
آمریکاییها هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی اعالم کردند که
نه برجام و نه قطعنامه  2231فعالیت موشکی ایران را محدود نمیکند.
وی ادامه داد :هم خانوم شرمن در دوره مذاکرات این حرف را زد و هم
آقای برایان هوک دو ماه پیش گفت قطعنامه  2231از ایران در مورد
یک نوع به خصوصی از موشک تقاضا می کند.
ظریف تاکید کرد :ما اصال برنامه سالح هستهای نداریم  ،موشکی را هم
برای حمل سالح هستهای طراحی نمیکنیم.
وی در تبیین گفتههای خود ،تصریح کرد :موشکهای جمهوری
اسالمی با توجه به اینکه نقطه زن هستند فقط برای سالح متعارف
طراحی شده است.
ظریف ادامه داد :با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده و ناقض
تعهداتش در قطعنامه شورای امنیت و خود برجام است  ،ناچار است
برای اینکه پوششی جهت نقضهای خود دست و پا کند این ادعاها را
انجام دهد؛ اما همانطور که دیدم دیروز شورای امنیت حاضر نشد این
ادعای بیجا را بررسی کند.
وی سپس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضع جمهوری اسالمی
ایران درباره بازگشت ناوهای آمریکایی به خلیج فارس چیست ،گفت:
ما همیشه اعتقاد داشتیم حضور خارجیها در خلیج فارس مخل
امنیت خلیج فارس است و به نفع هیچکس نیست .هنوز هم همین
اعتقاد را داریم .سابقه این کار هم همین موضوع را اثبات کرده است.
وزیر امور خارجه ادامه داد :جمهوری اسالمی با اقتدار از حاکمیت،
تمامیت ارضی و امنیت آبهای خودش دفاع میکند و نیروهای مسلح
ما این توانایی را دارند.
وی با بیان اینکه « موضوع استیضاح به نمایندگان محترم مجلس
مربوط است» از نتیجه پرسش و پاسخها با مجلس اظهار بیاطالعی
کرد و گفت :اگر تصمیم گرفتند استیضاح را ادامه دهند ،حتما در
خدمتشان خواهم بود و اگر تصمیم گرفتند منتفیاش کنند حتما به
تصمیم آنها احترام می گذاریم.
ظریف گفت :در جلسه کمیسیون ،نمایندگان گروه استیضاح کننده
درخواست کردند که ادامه کار به بعد از تعطیالت مجلس موکول
شود ،ما هم پذیرفتیم گرچه برخی دوستان میگفتند همین امروز
تمام شود.
وی در ارتباط با آخرین اخبار از همکاری اروپا با ایران در حوزه برجام
نیز گفت :خبرهایی که هفته گذشته در سفرهایمان به بروکسل و ژنو
شنیدیم این است که توافقهای نهایی انجام شده و در آینده نزدیک
شاهد ثبت ( SPVساز و کار مالی) خواهیم بود.
وزیرامور خارجه تصریح کرد:با توجه به اینکه آمریکاییها به محظ
اطالع پیدا کردن از هر تحولی میخواهند مانع اجرای آن شوند،
اروپاییها می خواهند این مرحله را به صورت محرمانه دنبال کنند تا
به نتیجه برسند .بنابراین خودشان این مرحله را ادامه میدهند و وقتی
به نتیجه رسیدند اعالم می کنند.
ی  CFTدر مجلس گفت :آنچه که
ظریف در ارتباط با موضوع بررس 
من خبر دارم این است که بعد از بررسی که در کمیسیون امنیت ملی
با کمک شورای نگهبان شد  ،برخی ایرادات شورای نگهبان اصالح شد
و اصالح آن ایرادات امروز به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
در برخی موارد که معمول است ایرادات شورای نگهبان به مجمع
تشخیص میرود،مجلس با اصرار بر موضع خودش آنها را به مجمع
ارسال می کند که به نظر من موضوع مهم نیست.
وی ادامه داد :موضوع مهم ایراد اصلی شورای نگهبان به تعریف
اقدامات تروریستی بود که فکر می کنم با اصالحی که در مجلس
صورت گرفت این موضوع برطرف شد.
وزیر امور خارجه سپس با اشاره به تعهدات ایران در پیمان نامه پاریس
در حوزه گازهای گلخانهای گفت :ما اهدافی که برای کاهش گازهای
گلخانهای در سیاستهای کلی ابالغیه از سوی مقام معظم رهبری و
برنامه ششم تهیه کردیم از اهدافی که در کنوانسیون پاریس تعهد
کردیم بسیار جدی تر و محکم تر است.
وی ادامه داد :برای جمهوری اسالمی ایران مهم است که در این
موضوع بسیار مهم بینالمللی که میتواند منافع ما را متاثر کند حضور
فعال داشته باشد .غیاب از محافل بینالمللی هیچ وقت ،کمکی نکرده
است .تفاوت ما با ایالت متحده در میزان تعهداتی است که داریم و
حتما میزان تعهدات ما از میزان تعهداتی که خودمان برای خودمان
در داخل کشور تعریف کردهایم کمتر است .وی اظهار کرد :ما هیچ
کشوری را هیچگاه مجبور نکردیم که بر خالف منافع خودش عمل
کند .اما منفعت بزرگتری همه کشورها دارند که قوانین بینالمللی از
سوی یکی از قدرت ها دستخوش تغییر قرار نگیرد .وزیر امور خارجه
گفت :همکاری با ایران تصمیمی است که کشورها باید در ارتباط
با ایران بگیرند .ضمن اینکه بازار ایران نیز بازار مطلوبی برای اکثر
کشورها است .ما معتقد هستیم که سیاست کنونی جمهوری اسالمی
و انزوای آمریکا باعث میشود تا این حرکت به نفع ما باشد.
ظریف در پایان تصریح کرد :ما بر توان دفاعی خود همواره تاکید
کرده و اعالم کردیم سیاست ما بازدارندگی و تدافعی است و سابقه
ما این موضوع را نشان داده است .کشورهایی که درباره توان دفاعی
جمهوری اسالمی اظهار نظر میکنند سالح را به منطقه ما سرازیر
کردند و باعث ناامنی در منطقه شدند؛ این کشورها نمی توانند از
جمهوری اسالمی بخواهند توان نظامی نداشته باشد.

