چمران:

در شرايطي هستيم که
دشمنان ميخواهند
با فشار به ما ضربه بزنند

2

رئيس ستاد بزرگداشت شهيد مصطفي چمران گفت :در شرايطي هستيم که دشمنان
ميخواهند با فشار به ما ضربه بزنند.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان مهدي چمران در نشست خبري که به مناسبت سيوهفتمين
سالگرد شهادت شهيد چمران برگزار شد ،گفت :ما بعد از انقالب مشکالت بسياري پيدا
کرديم که نياز به وحدت ملي و همکاري بيشتر داريم .ما در شرايطي هستيم که دشمنان
مي خواهند با فشار به ما ضربه بزنند و ما بايد در مقابل آنها بايستيم .شهيد دکتر مصطفي
يکي از شهداي برجسته ما است و زنده نگهداشتن شهدا ،زنده نگهداشتن انقالب و اسالم
است و بايد ياد آنها را زنده نگهداريم.وي افزود :شهيد چمران يک فرمانده شجاع و دلير
بود که دوران خاص نظامي را طي کرد .وي دو سال در مصر آموزش نظامي چريکي ديد
و به ديگران نيز آموزش داد .در طول جنگ تحميلي آنچه را که مي گفت ،خود نيز اجرا
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در گفتگو با کارشناسان مطرح شد؛

» يادداشت

چهار نكته

محمد ناظمي اردكاني
رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه نماز عيد سعيد فطر امسال به
نكاتي در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي اشاره فرمودند كه مناسب
است صاحب نظران و مسئولين بيش از پيش در آن تأمل نموده و هر
يك به سهم خود بدان بپردازند.
ايشان با استناد به سخنان رئيس جمهور آمريكا كه « 7تريليون دالر در
منطقه هزينه كرديم و نتيجهاي نگرفتيم» اشاره فرمودند كه «دشمن از
ايستادگي ،اقتدار  ،استقالل و فكر بلند ايران اسالمي در هراس است» و
به همين جهت از درون و برون بسيار پرهزينه وارد ميشود تا انقالب
اسالمي را به محاصره درآورده و از پيشروي آن در اقصي نقاط جهان
جلوگيري نموده و از درون سركوب كند و آنچه كه امروز دشمن را تا
حدي اميدوار كرده است «ناهنجاريها و مسائل داخلي است و در رأس
آن اوضاع اقتصادي و حواشي پيرامون آن مي باشد» كه رهبر انقالب
به خوبي فرازهاي آن را به اختصار يادآور شدند:
 -1اگر حجم نقدينگي مديريت نشود ،مي تواند بسيار مخرب و ويرانگر
باشد .در اين روزها شاهد بوديم كه حركت بخشي از آن ،چه تالطمي
در بازار ارز ،سكه و مسكن ايجاد نمود .تنها راه هدايت و مديريت
نقدينگي به سمت توليد و اقتصاد مولد ،اصالح فضاي كسب و كار
است .بايد اولويت قرارگاه اقتصادي كه با حضور رؤساي سه قوه تشكيل
گرديده است مي تواند اين موضوع باشد و همت دستگاههاي اداري و
اقتصادي ذيربط را نيز ميطلبد .در صورتي كه اين مهم اتفاق بيفتد،
مردم نيز نقدينگي خود را به سمت توليد خواهند برد و باعث رونق
اقتصاد مولد مي شوند.
 -2اسراف و تبذير در يك اقتصاد ناسالم ،طبقاتي و رانتي ،عاملي مخرب
و زائل كننده منابع است ،چرا كه درآمدهاي بادآورده و حاصل از رانت
و اقتصاد غير مولد و ناسالم براي تشريفات ،خريد خودروهاي لوكس،
داشتن و ساخت ويال ،واردات كاالهاي غير ضرور ،سفرهاي تفريحي
و بيحاصل هزينه مي شود و منابع كشور توسط اقليتي از جامعه به
هدر ميرود و تبعات سوء اجتماعي ،سياسي و فرهنگي هم به دنبال
خواهد داشت.
قرارگاه اقتصادي كه در صدد است نسخه اقتصاد مقاومتي را اجرايي
كند براي مقابله با اسراف و تبذير چه سياست و مكانيزمي را در
دستور كار خود قرار ميدهد؟ به نظر ميرسد براي كارآمدي اين نوع
سياستها ،مسئولين ميبايست از خود شروع كنند و تشريفات زائد
اداري را به نوعي حرام دانسته و براي زندگي فردي و شخصي نيز به
شدت پرهيز نمايند.
« -3فساد» عامل ديگري است كه طومار اقتصاد سالم يك كشور را در
هم ميپيچد .فساد باعث باتالقي شدن اقتصاد مي شود .اسراف و تبذير
روزنهاي است كه از آن روزنه ،فساد اتفاق ميافتد .اگر قناعتپيشگي
زمينهساز يك اقتصاد مولد و كارآمد است ،اسراف و تبذير زمينهساز
اقتصاد فسادآلود و ناكارآمد مي باشد .براي مقابله با فساد نياز به
مبارزهاي بيامان مي باشد ،به ويژه اينكه فساد گسترده كه تبديل به
زخمي عميق و به استخوان رسيده باشد .بايد ديد قرارگاه اقتصادي
براي مبارزه با فساد ارائه خواهند نمود؟
 -4وحدت ملي حول محور گفتمان رهبري ،مي تواند همه توطئههاي
دشمن از درون و بيرون را خنثي كند .بهانههاي زيادي بخصوص در
عرصه سياسي و رقابتهاي انتخاباتي وجود دارد كه باعث انشقاق و
خدشه به وحدت ملي شود .برخي ناكارآمدي ها در قواي سه گانه نيز
به تفرقه و اختالفات در سطح ملي و محلي دامن ميزند .با توجه به
اينكه امروز دشمن مشتركي وجود دارد كه نه تنها دشمن ملت بزرگ
ايران بلكه خصم همه ملتهاي مظلوم و تحت ستم جهان است ،اتحاد
و همبستگي ملي امري عقالني و حياتي است .حضور رهبري فرزانه و
هوشمند در اين ميدان رويارويي كه در ابعاد جهاني تصوير مي شود،
فرصتي بي نظير و خدادادي است كه در صورت عدول از آن و حتي
كوچكترين خدشه ،مي تواند باعث شكست تاريخي يك ملت بزرگ و
انقالبي را رقم بزند .دشمن براي اينكه شيرازه وحدت و همگرايي ملي
حول محور رهبر فرزانه انقالب اسالمي را از بين ببرد ،از بدو پيروزي
انقالب هزينه هاي سنگيني متحمل شده و امروز نيز آن را هدفگذاري
كرده است .تجربه تاريخي نشان داده است دشمن نتيجهاي از اقدامات
خود در برابر وحدت جامعه و اقتدار ملي ايرانيان نخواهد گرفت.

»

مي کرد .او در جنگ هاي بسياري از جمله لبنان اولين تانکهاي اسرائيلي را به آتش
کشيد.چمران اضافه کرد :شهيد چمران در عمليات هاي بسياري شرکت کرد و يک رزمنده
شجاع و توانمند بود .وي به عشق قدس و فلسطين به لبنان رفت و کمک هاي بسياري را
به رزمندگان کرد ،تا جايي که به ايران برگشت و امام خميني از او خواست که در ايران
بماند و به رزمندگان ايران کمک کند .رئيس ستاد بزرگداشت شهيد چمران تصريح کرد:
شهيد مصطفي چمران در دانشگاه تهران و بسياري از دانشگاه هاي داخل و خارج کشور
فعاليت داشت و بعد از تالش هاي زياد در آمريکا به دليل مخالفت آنها با کشورمان از آن
کشور به ساير نقاط رفت .او مدرسه جبل العالم در لبنان را مرکز آموزش اصلي خود قرار
داد و در زمان کوتاهي حرکت المحرومين را سازماندهي کرد و بسياري از نهضت هاي مهم
را در لبنان و فلسطين ايجاد کرد.

اخبار برگزيده »

» خبر

حجت االسالم سليمي خبر داد:

شکايت جديد دولت از 30نماينده مجلس
عضو هيئت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان از شکايات جديد دولت
از نمايندگان مجلس خبر داد و گفت :اخيرا دولت از  30نماينده مجلس
شکايت کرده است.حجت االسالم عليرضا سليمي نماينده محالت در مجلس
در گفتگو با خبرنگار الف با بيان اينکه دولت به هر بهانه اي از نمايندگان
مجلس شکايت مي کند ،افزود :اخيرا شکايات جديدي از دولت به مجلس
رسيده است که بررسي آنها در دستور کار هيئت نظارت مجلس بر رفتار
نمايندگان قرار دارد.وي با تاکيد بر اينکه شکايت دولت از نمايندگان
مجلس افزايش يافته است ،افزود :فقط در يک مورد دولت از  30نماينده
مجلس شوراي اسالمي شکايت کرده است.وي گفت :البته شکايات دولت از
نمايندگان خيلي بيشتر از اينهاست و پرونده هاي زيادي از شکايات دولت
در هيئت نظارت مجلس وجود دارد.سليمي با خودداري از بيان جزئيات
اين شکايات گفت :بيشتر اين شکايات مربوط به اظهارات نمايندگان در
مجلس و مصاحبه هاي آنها راجع به عملکرد دولت است.

زارعي:

برخي مسئولين راهحل تحريمها را
فقط در عقبنشيني ميدانند
کارشناس مسائل منطقه گفت :برخي مسئولين راهحل تحريمها را فقط در
عقبنشيني ميدانند.علي اصغر زارعي در گفتگو با خبرنگار مهر ،پيرامون نقش
و عملکرد وزارت امور خارجه در اجراي سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي
و فرصت و چالش هاي آن اظهار داشت :آنچه امروز در ديپلماسي دنيا حاکم
شده اين است که سياست و ديپلماسي در خدمت توسعه اقتصاد و رونق فضاي
اقتصادي کشورها هستند و نه عکس آن ،يکي از مواردي که نمايندگيهاي
خارجي کشورهاي دنيا آن را مد نظر قرار داده اند توسعه حضور و نفوذ آنها در
موسسات و نهادهاي اقتصادي و تجاري کشورهاي ميزبان است.وي با بيان اين
كه برخي مسئولين راهحل تحريمها را فقط در عقبنشيني ميدانند ايجاد يک
بازار مناسب براي کسب منافع بيشتر اقتصادي براي کشورها را يکي از اهداف
ديپلماسي نوين دانست و گفت :سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران هم
بايد در اين مسير حرکت کند و با تاکيدات مقام معظم رهبري در حداقل
 ۱۰سال اخير در خصوص توسعه اقتصاد کشور و رونق فضاي کسب و کار و
توليدات داخلي که ماحصل آن تاکيدات ،امروز در قالب سياستهاي اقتصاد مقاومتي
متبلور شده است ،دستگاه هاي مختلف از جمله دستگاه ديپلماسي کشور بايد
در راستاي تحقق اين هدف گام هاي رو به جلويي را بردارند.

محال است در تعريف تروريسم با غرب به اشتراک نظر برسيم

 FATFيک قرارداد نيست ،يک سازمان بين دولتي است« .گروه ويژه اقدام
مالي» ( )Financial Action Task Force – FATFدر سال 1989
به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي  »7تشکيل شد ،تا بررسيهايي درباره
وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در جهان انجام
دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يکبار خود به اطالع کشورهاي
عضو برساند ،تا اين کشورها بتوانند ريسک سرمايهگذاري در بازارهاي مالي
هدف را بررسي و در مورد سرمايهگذاراني که به «کشورهاي مشکوک» ميروند
احتياط کنند.در اين زمان ،گروه ويژه اقدام مالي ،تنها  16عضو رسمي داشت
و وظيفهاي که برايش در نظر گرفت ه شد ،اين بود که روند پولشويي در دنيا را
بررسي کند ،در سطح ملي و بينالمللي بر نحوه اجراي قوانين و فعاليتهاي
مالي کشورها نظارت و استانداردهايي براي مبارزه با پولشويي طراحي کند.
مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است که اشخاص و شرکتها را
موظف ميکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضيح دهند ،از
اين راه ،پولهايي که از راههاي نامشروع ،مانند قاچاق ،رشوه و تخلفهاي
مالي بهدستآمده است ،براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري
روبهرو ميشود و سالمت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمينتر خواهد بود.
خبرنگار خبرگزاري «حوزه» در گفتگو با چند تن از کارشناسان به بررسي
ابعاد مختلف  FATFو لزوم اجرا يا عدم لزوم آن ،پيامدها و عواقب آن براي
کشور پرداخته است که در پي ميآيد.
سالک:
در استعماري بودن  FATFشکي نيست
نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به پيامدهاي منفي
و ناگوار اليحه  FATFبراي کشور و مطرحشدن آن در
مجلس شوراي اسالمي ،اظهار داشت :امروز بحث مهمي که
مطرح است ،اين است که استکبار جهاني در شاخه نظامي ،سياسي و اقتصادي
طراحيهايي را ايجاد کرد و اينها فکر کردند با شاخه نظامي مشکل خودشان
را با ايران حل ميکنند ،لذا صدام و منافقين را پايکار آوردن و در شاخه
نظامي بسيار تالش کردند اما شکستهاي فاحشي خوردند.حجتاالسالم
والمسلمين احمد سالک ،تصريح کرد :در بحث سياسي نيز عليه جمهوري
اسالمي خيلي کارها کردند ،اما طرحي از سوي دشمنان بسته نشد که با
شکست مواجه نشود و اين در حالي است که حاکميت سياسي جمهوري
اسالمي در سراسر جهان استقرار پيداکرده؛ يعني آن را بهعنوان يک قدرت
ميشناسند و در بعد اقتصادي مسئله تحريمهاست و برجام و نظير آن و
از اين موارد ،اما امريکا و سلطه جهاني به يک نتيجه رسيدند که اينگونه
فايدهاي ندارد و بايد قراردادهايي را تنظيم کنند و از طريق اين قراردادها
به درون کشور نفوذ کنند تا به اهداف براندازي و مسائل مربوط به خودشان
برسند ،لذا در موضوعات مختلف قرارهايي را که در دنيا داشتند ،به سمت
جمهوري اسالمي سوق دادند.وي افزود :مسئله انرژي ما را در خليجفارس با
قرارداد  IPCرقم زدند که اشکاالت فراواني داشت ،آموزش و تربيت نيروهاي
ل و انتقال
کشور را با قرارداد  2030پيگيري کردند و در حال حاضر هم نق 
پول را با قرار  FATFتنظيم کردند که دو لبه تيز اين قرارداد که  41بند
دارد يکي از آنها مسئله پولشويي و ديگري نيز پالرمو مسئله تأمين مالي
تروريسم است.سالک با بيان اينکه در استعماري بودن اف اي تي اف شکي
نيست خاطرنشان کرد :در اليحه  FATFدو مطلب ديگر هم وجود داشت
يکي از آنها کنوانسيون ،يکي هم خود  ، FATFبنابراين اينها به اين
نتيجه رسيدند که بهترين راه براي جمعآوري اطالعات از آحاد مردم ايران
از طريق همين  FATFاست.
عبدالملکي:
 FATFپذيرش خودتحريمي نهادهاي نظامي و امنيتي
کشور است
استاد دانشگاه امام صادق(ع) تهران نيز با اشاره به پيامدهاي
منفي و ناگوار اليحه  FATFبراي کشور اظهار داشتFATF :
يک گروه نامشروع بينالمللي است که در آن چند کشور قصد دارند تا ساير
دولت ها را مجاب کرده که از اصول و قوانين مورد نظر آنها پيروي کنند.
حجتاهلل عبدالملکي ،با بيان اينکه لوايح دولت در مورد  FATFبه ضرر
ي که همکاري با  FATFپذيرفته
اقتصاد کشور است ،تصريح کرد :در صورت 
شود ،در واقع نيابت داده خواهد شد تا هر دستورالعملي که تا ابد در اين
مجموعه تصويب شود را براي ما الزماالجرا بداند و براي پذيرفتن FATF
نظير برجام بايد تا انتهاي آن متعهد شد.وي افزود :يکي از اصول و قوانين
موردنظر در  ،FATFعدمحمايت مالي از گروههاي تروريستي با تعريف خود
گروه  FATFاز تروريسم است که ماهيت بسيار متفاوتي با ماهيت اصلي
تروريسم دارد و اين محال است که ايران و غرب در تعريف از تروريسم به
اشتراک نظر برسند.استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اينکه با توجه به
وضعيت فعلي منطقه و با وجود فعاليتهاي تروريستي عليه ايران ،دستگاهها
امنيتي و نظامي براي تأمين امنيت کشور مجبور به انجام فعاليت گسترده
بينالمللي هستند ،خاطرنشان کرد :در  FATFطبيعتاً تمامي اين فعاليتها و
اقدامات رصد خواهد داشت که اطالعات اين تراکنشها در صورت درخواست
گروه  FATFبه جهت پذيرفتن قوانين اين گروه بايد در اختيار آنها قرار
بگيرد.وي تصريح کرد :التزام به عدم اقدامات تأمين مالي تروريسم ،با تعريفي
که گروه  FATFاز تروريسم دارد مستلزم خود تحريمي نهادهاي نظامي
و امنيتي کشور است و بانکهاي کشور بايد نهادهاي نظامي و امنيتي خود
کشور را تحريم  3که البته نهادهاي نظارتي نظام اجازه خود تحريمي کشور
را نخواهند داد زيرا خود تحريمي کشور و تحريم نهادهاي نظامي و امنيتي
خود کشور تضعيف قدرت انقالب اسالمي را به دنبال دارد.

کاتب:
نظر مقام معظم رهبري بايد در سياستهاي بينالمللي
رعايت شود
نماينده مردم گرمسار در مجلس هم با اشاره به پيامدهاي

نشانگان ديپلماسي هستهاي ايران؛

مماشات يا اقدام متقابل

ادامه از صفحه اول
ارزيابي قانون اساسي نشان ميدهد كه نقش رهبري و رياست جمهوري
در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي ماهيت درهمتنيده ،بههم پيوسته
و همتكميل دارد.
در اين فرآيند ،رياست محترم جمهوري نيز بهعنوان دومين مقام اجرايي
كشور مسئوليت تأمين منافع ملي و اهداف راهبردي جمهوري اسالمي را
عهدهدار خواهد بود .اگر سياستهاي كالن و جهتگيري كلي سياست
خارجي و اهداف امنيتي جمهوري اسالمي براساس رويكرد رهبري تنظيم
ميشود ،الگوي اجرا براي حداكثرسازي منافع ملي نيز مربوط به رياست
جمهوري خواهد بود .انگاره ذهني تيم سياست خارجي ايران در دوران
آقاي روحاني معطوف به نشانههايي از عملگرايي ،همكاريهاي چندجانبه
و ديپلماسي هستهاي براي پايان دادن به تحريمها بوده است.
در نگرش رياست محترم جمهوري ايران ،حل مشكالت اقتصادي و سياسي
كشور در گرو سياست خارجي بوده و محور اصلي سياست خارجي ايران
را ديپلماسي هستهاي تشكيل ميداد .به همين دليل است كه ميزان
موفقيت و يا عدم موفقيت ديپلماسي هستهاي تأثير خود را در زندگي
اجتماعي و اقتصادي جامعه بهجا خواهد گذاشت .پيوند مسائل اجتماعي
و اقتصادي در ايران با موضوع ديپلماسي هستهاي كه مورد توجه آقاي
روحاني قرار گرفته ،منجر به شرايطي گرديد كه چالشهاي ترامپ براي
ديپلماسي هستهاي تأثير خود را بر اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران
بهجا خواهد گذاشت.
 .1جهتگيري و فرآيند ديپلماسي هستهاي ايران
گام اول ديپلماسي هستهاي ايران مربوط به فعاليتهايي است كه وزارت
امورخارجه ايران در سال  1391آغاز نمود .در اين دوران تاريخي ،دو
گروه مذاكرهكننده ديپلماسي هستهاي وجود داشت .سعيد جليلي

اليحه  FATFبراي کشور و مطرحشدن آن در مجلس شوراي اسالمي اظهار
داشت :امروز مهمترين موضوع کشور مسئله منافع ملي و توسعه مباحث
اقتصادي است و نظام پولي نيز بيشترين نقش را در توسعه دارد و مبارزه با
پولشويي جزء تفکيکناپذيرترين بخش سيستم مالي در کشور است.غالمرضا
کاتب ،با بيان اينکه در موضوع  FATFمهمترين اصل توجه به منافع ملي
است ،تصريح کرد :تحت هيچ شرايطي نبايد منافع ملي در کشور خدشهدار
شود و بهطور يقين دولت نيز به اين امر مهم دقت ميکند و بايد نظر مقام
معظم رهبري در بحث سياستهاي بينالمللي در جهت پذيرفتن موضوع
 FATFتأمين شود.وي بابيان اينکه در مسئله  FATFکه موضوع تأمين
مالي تروريستها يک توافق بينالمللي به شمار ميرود ،افزود :اگر بخواهيم
با قراردادي نظير  FATFگروههايي که از مردم کشورشان دفاع ميکنند
همچون حزباهلل لبنان ،فلسطين و سوريه را از حقوق مالي بينالمللي محروم
کنيم ايران اسالمي اين قرارداد را نميتواند بپذيرد.

حسنبيگي:
 FATFنهادهاي تأمينکننده امنيت را
"
تروريسم ميداند
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم با
اشاره به پيامدهاي منفي و ناگوار اليحه  FATFبراي
کشور و مطرحشدن آن در مجلس شوراي اسالمي ،گفت :اليحه FATF
از  16سال قبل از سوي آمريکاييها اعالم شد که بتوانند با آن نهضتهاي
آزاديبخش و گروههاي انقالبي که در مقابله با اسرائيل در جهت حفظ منافع
ملي کشورشان اقدام ميکنند ،کنترل کنند.ابوالفضل حسنبيگي تصريح
کرد :يکي از مباحث مطرحشده تعريف تروريسم بود که تعريف جهان و
آمريکا از آن متفاوت است؛ چنانچه آمريکاييها داعش و منافقين را از
فهرست گروههاي تروريستي درآورده و حزباهلل لبنان را تروريست ناميدهاند؛
درحاليکه امثال رژيم صهيونيستي و رژيم آل سعود و آل خليفه تروريسم
دولتي است .وي با بيان اينکه آمريکاييها سپاه پاسداران انقالب اسالمي را
همگروه تروريستي ميدانند ،درحاليکه سپاه پاسداران يک ارگان نظامي
حقوقبگير است ،افزود :آمريکاييها به دنبال آن هستند تا سپاه پاسداران
و گروههاي آزاديبخش فلسطين ،حزباهلل ،انصاراهلل و ديگر گروههايي که
براي تأمين امنيت کشور و مردم خود اقدام ميکنند را در چارچوبي با
عنوان «تروريسم» قرار دهد و به آنها معرفي کند ،اما منافقيني که 17
هزار نفر از ملت را به خاک و خون کشاندهاند ،تروريسم نميداند و از آنها
حمايت ميکند.حسنبيگي با اشاره به اين که  FATFبه مصلحت ايران
و کشورهاي انقالبي نيست ،زيرا آمريکا با دو هدف مهم پولشويي و تأمين
منابع مالي تروريسمها درصدد از بين بردن کشورهاي اسالمي و آزاديخواه
است ،خاطرنشان کرد :يکي از مباحث مسئله پولشويي است و دسترسي
و دستاندازي به حسابهاي مردم است و آمريکا با پذيرش اين دو بند بر
تمام حسابهاي بانکي در ايران تسلط دارد.

موضوع نگراني جدي داريم ،گفت :اين موضوع باعث ميشود تحريمهاي
مصداقي آمريکا دقيق و گزنده شود و اثر زيادي بر اقتصاد ايران بگذارد
زيرا به آنها اطالعاتي ميدهد که اين اطالعات توان ايران ،براي دور زدن و
يا بي اثر کردن تحريمها را تقريبا به صفر نزديک ميکند.

حاجيدليگاني:
پذيرش  FATFدست ايران را زير گيوتين دشمن
قرار ميدهد
نماينده مردم شاهينشهر در مجلس شوراي اسالمي نيز
گفت :پذيرش  FATFدست ايران را زير گيوتين دشمن
قرار ميدهد.حسينعلي حاجيدليگاني ،در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري
رسا ،با اشاره به خطرات تصويب الحاق ايران به  FATFدر مجلس
اظهار داشت :تصويب اليحه الحاق به کنوانسيون بينالمللي مقابله با
تأمين مالي تروريسم از بعد امنيتي به نظام آسيب ميرساند.وي با بيان
اين که تصويب اليحه  FATFمانند قرارداد گلستان و ترکمنچاي است،
ابراز داشت :با ورود رسمي به  FATFخاک کشور محفوظ ميماند اما
تمام استقالل کشور را از دست خواهيم داد.نماينده مردم شاهينشهر در
مجلس تصريح کرد :امروزه مردم ايران در صرف اموال و پولهاي خود
در مسائل مختلف اختيار عمل کاملي دارند ولي با تصويب  FATFدر
مجلس شوراي اسالمي تمام اطالعات و دادههاي مالي مردم و مسئوالن
کشور در اختيار برخي از کشورهاي عضو اين کنوانسيون قرار خواهد
گرفت.وي عنوان کرد :امروزه انگليس ميليونها دالر هزينه ميکند تا دهها
جاسوس پرورش داده و به کشورها اعزام کند تا بدين وسيله اطالعات
نظامي برخي کشورها را به دست آورد .اين درحالي است که با پيوستن
ما به کنوانسيون مبارزه با پولشويي ،اطالعات دفاعي و نظامي خود را به
راحتي در اختيار بيگانگان قرار ميدهيم.حاجيدليگاني با تأکيد بر اين که
پذيرش  FATFدست ايران را زير گيوتين دشمنان قرار ميدهد ،گفت:
با پيوستن به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم بايد اشخاص،
شرکتها ،سازمانها و نهادهايي که توسط نهادهاي بينالمللي تحريم
شدهاند ،مورد تحريم حکومت ايران قرار بگيرند.
عليرضابيگي:
پذيرش  FATFايران را ذيل بند هفت سازمان
بينالملل قرار ميدهد
عضو فراکسيون نمايندگان واليي نيز تأکيد کرد :پذيرش
 FATFايران را ذيل بند هفت سازمان بينالملل قرار
ميدهد.احمد عليرضابيگي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،درباره
پيامدهاي قرارداد  FATFبا بيان اينکه ايران به جهت مقابله با تروريسم
بيشترين خسارت و ضربه را از فعاليتهاي تروريستي متحمل شده است
افزود :ما آفتهاي ناشي از تروريسم را در داخل کشورمان و روريارويي با
آنان را در خاورميانه داشتهايم دنيا نيز با تجربه و مشاهده شاهد موفقيت
ايران در مبارزه با تروريسم بوده است.وي پذيرش پيمان  FATFرا متضمن
نظارت نهادهاي مالي و بين المللي بر عملکرد مالي جمهوري اسالمي ايران
دانست و ابراز کرد :البته اين نظارت به نحوي اعمال ميشود که ظاهرا
مانع از کارکردها در عملکرد مالي براي پشتيباني از تروريسم است.نماينده
مردم تبريز در مجلس ادامه داد :ايران قوانين خوب و پيشرفتهاي درباره
پولشويي و عمليات ناصواب مالي دارد و ظاهر پيمان  FATFنيز ناظر
بر همين موضوع است با اين تفاوت که ما در تعريف و قرائت از تروريسم
با نظام بين الملل دچار اختالف هستيم.وي اضافه کرد :نظام بينالملل
به هيچ عنوان حاضر نيست منافقان را تروريسم بشناسد و عملکرد آنها
در ارتباط با کشتار مردم بي سالح ايران را يک جنايت تلقي کرده و
پشتيبانان آنان را محاکمه و مجازات کند و همين موضوع در ارتباط با
داعش نيز وجود دارد.عليرضابيگي نتيجه برجام را اعمال بيشتر تحريمها
توسط نظام سلطه دانست و گفت :آهنگ برجام نشان از حرکت ايران به
سوي تحريمهاي بيشتر است بنابراين پذيرش اين قرارداد نوعي بستن
دست خودمان است .اگر ما نتوانيم شرايط تحريم و بحران کشور را با
تمسک جستن به مقررات سازمان بين الملل اداره و برطرف کنيم طبيعي
است که مشکالت بسياري براي کشور ما بوجود خواهد آمد .پس اگر اين
قرار داد را بپذيريم نظام بين الملل ميتواند ما را براساس همين قرار داد
مورد پيگرد قرار دهد همچنين ضمانت اجرايي اين پيمان ميتواند ما را
ذيل بند هفت سازمان بين الملل قرار دهد.

شاکري:
 FATFتحريمهاي آمريکا را گزندهتر ميکند
يک تحليلگر اقتصادي هم گفت FATF :تحريمهاي آمريکا
را گزندهتر ميکند.مجيد شاکري در گفتگو با خبرنگار مهر
درباره ابهاماتي که حول محور  FATFدر کشور عنوان
مي شود ،اظهار داشت :با رصد اخبار مربوط به  FATFبا کلماتي در رسانه ها
مواجه مي شويم که فاقد صحت کافي و اطالعات است .از سوي موافقان
نيز مباحثي مطرح مي شود که نشان ميدهد به حداقل هاي موضوع تسلط
ندارند.وي توضيح داد FATF :يک کنوانسيون يا پيمان نيست بلکه يک
نهاد مشاوره اي بينالدولي است که ابتدا براي مبارزه با پولشويي تشکيل شد
و بعد به تدريج مبارزه با اشاعه و تامين مالي تروريسم نيز به اصول اين نهاد
اضافه شد.وي تصريح کرد :کساني که با پيوستن ايران به  FATFمخالف
هستند درواقع مخالف برنامه اقدامي هستند که کشورمان در دوره وزارت
آقاي طيب نيا بر وزارت اقتصاد ،با اين نهاد تدوين و امضا کرد؛ زيرا اين
برنامه اقدام،يک برنامه اقدام سخت ،تلخ و بي ارتباط به منافع ملي ايران
است و از سويي ديگر اين برنام اقدام روند قانوني را هم در کشور طي نکرده
است؛ به اين معنا که با وجود تاکيد چند باره در برنامه اقدام بر کلمه «تعهد
سياسي سطح باال» که آينه وار در بيانيه عمومي اخير  FATFهم ذکر
شد ،آقاي طيب نيا بدون گرفتن نظر و مصوبه مجلس به تنهايي اين برنامه
اقدام را امضا کرد و از جانب همه  ۸۰ميليون ايراني ،درباره اين برنامه اقدام
به  FATFتعهد داد.شاکري اظهار کرد :بعد از اينکه اين برنامه اقدام امضا
شد ،دولت تازه به فکر افتاد که اجزايي که ناچارا بايد تصويب شود را به
مجلس بياورد اما بخش هاي اصلي را بر خالف قانون اساسي و بدون تاييد
مجلس و شوراي نگهبان امضا و اجرا کردند ،از اين رو به لحاظ حقوقي اين
برنامه اقدام« ،رد» است.وي با اشاره به ابهام ديگري که در خصوص برنامه
اقدام مطرح مي شود ،گفت :گفته مي شود نگراني اصلي در اين خصوص
است که چگونه از حزب اله و حماس حمايت مالي کنيم ،در حالي که اين
مسئله بسيار کوچکي است .ما نگراني هاي جدي تري داريم.شاکري با بيان
اينکه بخش اصلي نگراني به موضوع شناخت ذي نفعان برمي گردد ،افزود :در
زير ساخت شناخت ،ذينفعان آن نهادي که ايجاد ميشود موظف هستند هم
طي برنامه اقدام و هم ذيل فصل همکاري هاي بين المللي به طرف مقابل در
خصوص تراکنشهاي ريالي گزارش دهي کند .به عنوان مثال طرف خارجي
همچون ترکيه يا آذربايجان (اسرائيل و يا آمريکا) ميپرسد فالن تراکنش
مابين فالني و فالني چگونه است و ما بايد به سواالت آنها پاسخ و درباره
آن توضيح دهيم.وي در خصوص اينکه ممکن است گفته شود ما دروغ
مي گوييم يا اينکه ما هم از طرف مقابل ميپرسيم و از اطالعات آنها استفاده
ميکنيم ،توضيح داد :حقيقتي که وجود دارد اين است که با توجه به اينکه
ما بر لبه اقدامات متقابل هستيم اگر خالف بگوييم ،هر نوع باليي ممکن
است بر سرمان بيايد ،اما وقتي طرف مقابل خالف ميگويد و در بيانيه هم
نيست عمال هيچ ريسکي برايش وجود ندارد.وي با بيان اينکه ما براي اين

حسينيهمداني:
کوچکترين خسارت  FATFورشکستگي کامل
اقتصاد کشور است
نماينده وليفقيه در استان البرز هم در خطبههاي نماز
عيد سعيد فطر ،با بيان اينکه هر مسئلهاي که موجبات
وابستگي ما به ديگر کشورها را فراهم کند ،ممنوع است ،گفت :امروز
ميبينيد که به دنبال سنجاق کردن مکملهايي مانند لوايح چهارگانه
 FATFبه برجام هستند تا بلکه با اين کارها ،قدري از فشار خسارتهاي
اين توافق کم کنند ،اما باز گرفتاري ديگري را براي کشور فراهم ميکنند.
آيتاهلل حسينيهمداني با اشاره به استقبال غربيها از فشار به ايران در
قالب معاهده  ،FATFخاطرنشان ساخت :وقتي مسئولين آمريکايي اعالم
ميکنند براي در تنگنا قرار دادن ايران ،الزم است از طريق  FATFبه ايران
فشار بياوريم ،الزم است که دوستان دقت بيشتري کنند تا ضرب ه ديگري
از اين ناحيه نخوريم.وي تأکيد کرد :اجراي برنامههاي گروه  FATFآثار
خطرناکي براي منافع ملي و امنيت کشور دارد و کوچکترين خسارت آن،
قرار گرفتن اطالعات دقيق افراد و نهادهاي مهم کشور در دست دشمنان
است که موجب ورشکستگي کامل اقتصاد کشور خواهد شد و اينکه اروپا،
اجراي  FATFرا پيششرط همکاري خود با ايران قرار داده است ،چاه
ديگري است که سر راه مسئولين ما قرار دادهاند.

مذاكرهكننده ارشد شوراي عالي امنيت ملي ،فعاليتهاي خود را در
قالب گروه  5+1ادامه ميداد.
بهموازات چنين فرآيندي ،زمينه براي مشاركت وزارت امورخارجه در
روند ديپلماسي رسمي و غيرعلني آغاز شد .علياصغر خاجي معاون وقت
اروپا و آمريكا در وزارت امورخارجه سه دوره مذاكرات غيرعلني با هيئت
امريكايي به رياست «ويليام برنز» ادامه داد.
تمامي مذاكرات انجامشده در اين دوران تاريخي معطوف به تالش
سازمانيافته براي توجه به خطوط قرمز راهبردي جمهوري اسالمي
ايران بوده است .حتي در مذاكرات مسقط تيم وزارت امورخارجه ايران
تالش داشت تا سياستهاي رسمي كشور مبتني بر ديپلماسي براي
كاهش تهديدات از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك را پيگيري نمايد.
تيم شوراي عالي امنيت ملي نيز عمدتاً بر سياستهاي اعالمي نظام
سياسي تأكيد داشته و عليرغم حفظ معيارهاي اصلي ديپلماسي انقالبي،
نتوانست در سياست عملي گام مؤثري براي ارتقاء اهداف و منافع ملي
كشور بردارد.روند ديپلماسي هستهاي ايران براساس اين انگاره انجام
گرفت كه زمينه براي پايان دادن به تحريمهاي اقتصادي بهوجود آيد.
مأموريت تيم مذاكرهكننده در تمامي سطوح معطوف به همكاري براي
پايان دادن به تحريمها و تالش براي به حداقل رساندن خصومتهاي
راهبردي همانند تحريمهاي اقتصادي بوده است .در اين دوران ،مقام
معظم رهبري تأكيد داشتند كه ديپلماسي هستهاي ميبايست منجر
به حفظ عزت ملي و پايان دادن به تحريمها شود .از سوي ديگر ،ايشان
تأكيد داشتند كه اعتماد به سياستهاي جهاني و اياالت متحده هيچگونه
مطلوبيتي را براي كشور ايجاد نخواهد كرد .در عين حال اجازه دادند كه
روند ديپلماسي هستهاي براي تحقق اهدافي همانند كاهش خصومتها،
غيرامنيتيشدن ايران و پايان تحريمها انجام گيرد.
گام دوم ديپلماسي هستهاي ايران مربوط به شرايطي است كه زمينه
براي انتقال پروندههاي مذاكراتي در حوزه ديپلماسي هستهاي از رياست
جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امورخارجه فراهم شد .وزير
امورخارجه نقش محوري در روند مذاكرات را عهدهدار شده و زمينه براي

شكلگيري ماراتن كنش ديپلماتيك بهوجود آمد .چنين فرآيندي توانست
تأثير خود را در موقعيت و روابط ايران با ساير كشورها بهجا گذارد .اگرچه
اين ذهنيت وجود داشت كه برنامه جامع اقدام مشترك ميتواند ايران
را از فضاي امنيتيشدن خارج سازد ،اما چنين روندي نتوانست منجر
به عاديشدن روابط اقتصادي و راهبردي ايران در مقياس منطقهاي
و جهاني شود .روند ديپلماسي هستهاي ايران در دوران روحاني افكار
عمومي جامعه را بهگونهاي تهييج نمود كه ديپلماسي هستهاي بهعنوان
تنها راهحل ايران براي عبور ار بحران خواهد بود .دولت روحاني بر اين
اعتقاد بود كه بحران هستهاي غيرضروري بوده و ايران بايد بتواند از طريق
سازوكارهاي همكاريجويانه جايگاه خود را در سياست جهاني ارتقاء دهد.
حسن روحاني در آبان  1392و چندماه بعد از آغاز ديپلماسي هستهاي
نامهاي به رهبري جمهوري اسالمي ايران نوشتند كه ماهيت تبريكآميز
داشت .ايشان اعالم داشتند كه حق ايران در غنيسازي اورانيوم تضمين
شده و ديپلماسي هستهاي ايران چنين موفقيتي را بهوجود آورده است.
چنين رويكردي توسط مقامهاي سياسي آمريكا بهويژه جانكري وزير
امورخارجه به چالش كشيده شد و نامبرده تفسير كام ً
ال متفاوتي را ارائه
داد .تفسير متفاوت در ارتباط با سازوكارهاي برجام مربوط به شرايطي
بود كه مذاكرات لوزان در سال  1394به پايان رسيد .در پايان مذاكرات
لوزان ،زمينه براي تنظيم «فكت شيت» ايراني و آمريكايي بهوجود آمد.
آمريكاييها فكت شيت خود را منتشر نموده و مقامهاي رسمي ايراني
از انجام چنين اقدامي خودداري نموده و آن را معطوف به مواضع و
مصاحبه كارگزاران ديپلماتيك و هيئت مذاكرهكننده دانستند .ماراتن
ديپلماسي هستهاي مربوط به تيرماه  1394بوده كه بيش از  20روز
به طول انجاميد و مقامهاي وزارت امورخارجه متن پيشنهادي برجام
را براساس مفاهيم تأثيرگذار بر تعهدات كشورها مورد تبادل نظر قرار
دادند .تصويب برجام مورد پذيرش نهادهاي سياسي و بخش قابل توجهي
از گروههاي اجتماعي ايران قرار گرفت .همگان بر اين اعتقاد بودند كه
روندهاي جديد معطوف به سازوكارهاي همكاريجويانه نظام بينالملل
با ايران بوده و اميدوار بودند كه تحريمها پايان پيدا كند.

نماينده مردم تبريز ،اسکو و آذرشهر در مجلس گفت :طرح سؤال از
رئيسجمهور با امضاء  ۸۰تن از نمايندگان مجلس تقديم هيئترئيسه
مجلسشده است .به گزارش مهر ،احمد عليرضا بيگي اظهار کرد:
متأسفانه در مجلس برجام در عرض  ۲۰دقيقه به تصويب رسيد و
رئيسجمهور اين توافق را بهقدري بزرگ دانست و خواستار درج
آن در کتابهاي درسي نيز شد اما اکنون شاهد هستيم که ماهيت
آن بر همگان آشکار شده است .وي قانون مبارزه با حمايت مالي
از تروريسم را که اصطالحاً  fatfگفته ميشود ادامه توافق ننگين
برجام عنوان کرد ،افزود :غربيها ادعا ميکنند براي مقابله با تروريسم
کشورها بايد قانون مبارزه با حمايت مالي از تروريسم را قبول کنند.
آنها در کمال بيشرمي ميگويند اگر ميخواهيد معامله کنيد
بايستي اين قانون را بپذيريد .بيگي با تأکيد بر اينکه مديريت بازار
بيثبات سکه ،خودرو و ارز نيازمند عزم جدي دولت است ،تصريح
س جمهور بابت گراني ارز ،سکه و خودرو
کرد :طرح سؤال از رئي 
تقديم هيئترئيسه مجلسشده است.
***

شتر در خواب بيند پنبه دانه!

رئيس جمهور آمريکا مدعي شد که ايران به دنبال نجات برجام است
اما آنها به زودي براي انجام يک توافق جديد باز خواهند گشت .ترامپ
گفت از زماني که رئيس جمهور آمريکا شده است به آمريکا در سرتاسر
جهان احترام گذاشته مي شود .وي افزود :به ايران نگاه کنيد ،آنها
ديگر در باره سيطره بر خاورميانه صحبت نمي کنند .من از توافق
احمقانه اي که اوباما به آنها داد خارج شدم .ايران ديگر به مديترانه
نگاه ندارد و براي رسيدن به مديترانه بايد مسافت طوالني را طي کنند.
رئيس جمهور آمريکا در ادامه گفت :آنها به دنبال نجات دادن (برجام)
هستند اما به شما مي گويم که به زودي آنها بازخواهند گشت و آنها به
دنبال مذاکره براي يک توافق خواهند بود و ما به يک توافق (جديد)
دست خواهيم يافت .ترامپ گفت :آنها خيلي ناخوشايند بودند .آنها
خيلي خيلي ناخوشايند بودند و اين بايد متوقف مي شد .من از توافق
خارج شدم و فکر مي کنم که آنها با آمريکا با احترام بيشتري رفتار
مي کنند .من بايد بگويم که شما ديگر شاهد نزديک شدن قايق هاي
کوچک اطراف کشتي هاي ما نخواهيم بود.
***

کاهش  ۲۵۰۰ميليارد توماني درآمدهاي
دولت با بازگشت رانت خوراک!

فارس نوشت :اخيرا در جلسه هيئت دولت ،قيمت خوراک واحدهاي
پتروشيمي در سال  ۱۳۹۷تعيين شد و دولت به وزارت نفت اجازه
داد تا در سال جاري براي محاسبه قيمت ميعانات گازي ،گاز طبيعي
خوراک و ديگر خوراک هاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي
توسط شرکت هاي تابعه اين وزارتخانه ،نرخ تسعير ارز مورد عمل
براي واردات کاالهاي اساسي را به ازاي هر دالر ۳۸ ،هزار ريال
منظور کند .اين مصوبه دولت به معناي کاهش ارز مبناي محاسبه
نرخ خوراک پتروشيمي ها از  ۴۲۰۰به  ۳۸۰۰تومان است .با تسليم
شدن دولت در برابر باج خواهي ارزي پتروشيمي ها و بازگشت رانت
خوراک آنها ،بايد منتظر توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي و تقويت
خام فروشي در اين صنعت و همچنين کاهش حدود  ۲۵۰۰ميليارد
توماني درآمد ساالنه دولت باشيم.
***

ي شوند
ت هاي کهنهکار آمريکا تفتيش عقيده م 
ديپلما 

رئيسجمهور آمريکا يک مقام وزارت خارجه اين کشور را مأمور
بازرسي ميزان وفاداري ديپلماتهاي کهنهکار و کارکنان نهادهاي
بينالمللي به خودش کرده است .حدود  12مقام فعلي و قبلي
آمريکايي به نشريه فارن پاليسي گفت ه اند فردي به نام «ماري
استال» در دو ماه گذشته مأمور بررسي ميزان وفاداري به ترامپ و
برنامههاي سياسي او شده است .طبق اين گزارش« ،استال» براي
وارسي اختالفهاي ايدئولوژيکي کارکنان وزارت خارجه آمريکا با
ترامپ ،صفحات آنها در شبکههاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داده
است .وي همچنين نام مقامهاي دولتي را جستجو کرده تا ببيند آيا آنها
سياستهاي دوران اوباما را مورد تأييد قرار دادهاند يا خير؟ «استال»
ماه آوريل به عنوان مشاور ارشد در «اداره سازمانهاي بينالمللي
وزارت خارجه آمريکا» منصوب شد .منابع مورد استناد فارينپاليسي
ميگويند تحقيقات «استال» که به شکل کام ً
ال محرمانه انجام ميشود
به حدي ناراحتکننده بوده که دستکم سه مقام ارشد در اداره
ياد شده قصد دارند از سمتشان استعفا کنند.
***

ي کنيم!
در کف و صابون زندگي م 

حسين دهباشي فعال رسانهاي و از حاميان سابق رئيس جمهور
روحاني در توئيتي کنايه آميز درباره اوضاع اين روزهاي اقتصاد کشور
ت ها نوشت :ک ً
ال
و واکنش دولتيها در "حباب" خواندن افزايش قيم 
در کف و صابون زندگي ميکنيم!
***

دومين نهاد کشور در زمينه دريافت وقف و هدايا

رئيس دانشگاه تهران با بيان اينکه اين دانشگاه بعد از آستان قدس
دومين نهاد کشور در دريافت وقف و هداياست ،گفت :هرکسي که
براي آينده اين کشور دلش ميتپد و به دنبال افتخار هرچه بيشتر اين
کشور است قاعدتاً اولين جايي که فکر ميکند بايد کمک کند همين
دانشگاه تهران است .به گزارش ايسنا ،دکتر محمود نيلي احمدآبادي
در مراسم آيين نيکانه چهرههاي ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران اظهار
داشت :من بهعنوان کسي که در جريان جزئيات مسائل دانشگاه
تهران هستم ،به نظر من حرکت بسيار بزرگي در دانشگاه تهران
در عرصه خيرين شروع شده و اتفاقهاي بسيار بزرگي در راه است.
زماني در اين کشور کار خير از مسجد شروع و به مدرسه و دانشگاه
و آزمايشگاه کشيده شد .امروز محصول کساني که در اين مدارسي
که خيرين ساختند و فارغالتحصيل شدند ،دانشجوياني هستند که
به واسطه پشتوانه خيرين در دانشگاهها تحصيل کردهاند ،يعني آن
سرمايهگذاريهاي ديروز ما امروز به شکل مضاعف ميخواهد در عرصه
سازندگي و توسعه کشور وارد شود .وي گفت :اينکه دانشگاه تهران
دومين نهاد کشور در دريافت وقف و هداياست ،اين موضوع نشان
از جايگاه ويژه دانشگاه و اعتماد مردم به اين نهاد است.
***

کدام بازيکنان تيم ملي تحريم آمريکا را
زيرپا گذاشتند؟

به رغم اطالعيه اي که شرکت آمريکايي نايکي توليدکننده لوازم
حرفه اي ورزشکاران منتشر کرده بود ،برخي بازيکنان تيم ملي فوتبال
عليه اين تحريم هاي شرم آور موضع گرفته و در بازي مقابل مراکش
از در جام جهاني  ۲۰۱۸با کفشهاي اين شرکت به ميدان رفتند.
به گزارش تابناک ،در بازي مقابل مراکش  6بازيکن از  14بازيکني
که براي ايران به ميدان رفتند کفشهاي اين شرکت آمريکايي را
پوشيدند تا نشان دهند تحريم هاي آمريکا براي شان مهم نبوده
است و ساير بازيکنان ترجيح داد ه بودند کفشهاي شرکت آديداس
يا برندهاي ديگر را انتخاب کنند .سردار آزمون ,کريم انصاريفرد,
رامين رضاييان ,مهدي طارمي ,مسعود شجاعي و سامان قدوس
بازيکناني بودند که در بازي با مراکش از کفشهاي نايکي استفاده
کردند که همگي در خارج کشور شاغل هستند .همچنين در نخستين
بازي ايران در جام جهاني  2018مهدي ترابي و اشکان دژاگه با
کفشهاي نايکي روي نيمکت به چشم ميخوردند .حاال بايد ديد
واکنش نايکي و دولت آمريکا به اين بي توجهي ملي پوشان موفق
ايران چيست؟
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