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از مردم عقب نمانيم!
روزنامه كيهان نوشت: مردم ايران دشمن خود 
را خ��وب ش��ناخته اند. ديگ��ر فري��ب او و 
شعبده بازي ها و فريبكاري هاي او اظهار فضل! 
بعضي به اصطالح غرب��زدگان روش��نفكرنماي عقب مان��ده داخلي را 
نمي خورند. راه مقابله و شكست دادن او را هم مي دانند، بنابراين تا زماني 
كه انقالب اسالمي، انقالب اسالمي است، يعني از بزرگ ترين پشتوانه خود 
مردم برخوردار است؛ فشارهاي استكبار به طور حداكثري و حتي بيشتر 
و باالتر ادامه خواهد داش��ت. يك نظرس��نجي كه از سوي يك دانشگاه 
امريكايي و مؤسسه كانادايي انجام شده است نشان مي دهد كه اكثريت 
مردم ايران ضمن حمايت از »قانون راهبردي مجلس براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت اي��ران« اعالم كرده اند بي��ن جمهوريخواهان و 
دموكرات هاي امريكايي تفاوت چنداني وجود ندارد. اخيراً آقاي آنتوني 
بلينكن وزير امور خارجه دولت بايدن گفته است »تمام تحريم ها عليه 
ايران به قوت خود باقي خواهد بود« و توضيح مي دهد »ما )دولت بايدن( 
هيچ يك از اهرم هاي فش��ار خود را كنار نگذاشته ايم... در واقع دست ما 
حتي باالتر است، چراكه بار ديگر در موضع مشترك با متحدان اروپايي 
خود هستيم.« مردم ايران دشمن را خوب شناخته اند و بر خالف بعضي 
مدعيان سياست شناسي و سياست داني، مي دانند راه شكست اين دشمن 
غدار و كينه توز و خنثي كردن توطئه ها و ترفندهاي او فقط و فقط تكيه 

بر ظرفيت هاي درون و »مقاومت« جانانه است و بس. 
حاال جمهوري اسالمي قوي تر از هميشه است. اخيراً آقاي »مايكل برنز« 
كه به عنوان جدي ترين نامزد رياس��ت آينده سازمان سيا مطرح است 
ايران را در كنار چين و روسيه به عنوان يكي از اصلي ترين تهديدهاي 
امريكا مي داند. موضوع باالتر از دس��تيابي ايران به س��الح هسته اي و 
ارتقاي توان موشكي و... است. اينان مي دانند كه ايران از هر دوتاي ديگر 
هم خطرناك تر است. اختالف امريكا با چين و روسيه اختالف »درون 
تمدني« است و تنش هاي معمول درباره مسائل اقتصادي و مسابقات 
تسليحاتي و رقابت هاي تجاري و...، اما اختالف با ايران اسالمي از نوع 
رقابت ايدئولوژيك و تمدني اس��ت. آنها مي دانند كه اي��ران با انقالب 
خود)برخالف رقباي ديگر( پيام آور يك »منظومه فكري نو« و فرهنگي 
انسان ساز وآخرت نگر است كه در تقابل و تضاد كامل با فرهنگ متكي 

بر ماديت محض و اصالت سود و سرمايه غربي است. 
........................................................................................................................

چرا FATF نبايد تصويب شود؟
روزنامه وطن امروز نوشت: در بحبوحه 
 FATF پرونده هسته اي ايران، سازمان
براي افزايش فشارها، سال 2008 ايران 
را در ليست پرريسك ترين كشورهاي جهان براي سرمايه گذاري قرار داد 
و تا امروز نيز هيچ گاه از اين موضع غيرواقعي خود دس��ت برنداشته و در 
بيانيه هاي متعددي كشورهاي عضو را به قطع رابطه پولي- بانكي با ايران 
فراخوانده است. محسن رضايي 26 بهمن ماه گفت آقاي روحاني پيشنهاد 
داده است اين لوايح با شرط عدم ارائه اطالعات مرتبط با دور زدن تحريم ها 
در مجمع تصويب شود اما به نظر مي رسد اين استدالل پر از ايراد و مشكل 

و بدون آينده نگري مطرح شده است. 
1- اصاًل مشخص نيست سازمان FATF چنين ظرفيتي را براي معاف 
كردن برخي كش��ورها از عدم ارائه برخي اطالعات خود داش��ته باشد و 
تضميني هم وجود ندارد كه در صورت تصويب اين لوايح با آن موافقت كند 
و ممكن است بعد از تصويب آنها از سوي ايران، دبه كند. برخي كارشناسان 
مي گويند با توجه به تركيب اعضاي اين سازمان و سازوكار تصميم گيري 
ويژه اي كه مبتني بر اجماع مؤثر است، تقريباً هيچ اميدي وجود ندارد كه 

در اين نهاد بين دولتي تصميمي به نفع ايران گرفته شود. 
2- در برابر اس��تدالل جديد دولتي ها بايد گف��ت دور زدن تحريم ها 
معموالً از طريق مبادي غيررسمي و غيردولتي صورت مي گيرد. هدف 
اصلي FATF هم رديابي تعامالت مالي كش��ورهاي جهان در چنين 
حوزه هايي به ويژه از راه هاي غيررسمي اس��ت. مثاًل اگر ايران بخواهد 
از طريق يكي از نيروهاي مورد اعتماد خ��ود در منطقه تحريمي را در 
حوزه هاي نفتي يا پتروش��يمي دور بزند، اين سازمان به خاطر شروط 
ايران نظاره گر نخواهد بود و حتماً در برابر آن واكنش نشان خواهد داد. 
مخصوصاً اينكه برداش��ت آنها در زمينه تروريستي خواندن گروه ها، با 

ديدگاه ايران در اين زمينه 180 درجه متفاوت است. 
3- از سوي ديگر بايد گفت اساس��اً يكي از اهداف اصلي FATF عليه 
ايران به نيابت از امري��كا، مقابله با دور زدن تحريم ه��ا و جلوگيري از 
شكست سياست هاي تحريمي اياالت متحده و همچنين مؤثرتر بودن 
رژيم تحريم هاي امريكا به عنوان يكي از ابزارهاي نوين سلطه اين كشور 

در سيستم بين المللي است. 
4- مشكل سازمان FATF با ايران، فقط تصويب اين دو اليحه نيست، 
بلكه اين سازمان عالوه بر پيوستن به اين كنوانسيون ها، خواسته هاي 
ديگري نيز از ايران دارد كه همچنان بي پاس��خ مانده اس��ت. بنابراين 
در صورتي كه ايران به همه خواس��ته هاي FATF هم تن بدهد، تازه 

گام هاي بعدي آغاز خواهد شد!
همچنان به ضرس قاطع مي توان گفت داليل وافي و كافي براي تصويب 
لوايح FATF وجود ندارد و ضرر تصويب اين لوايح براي منافع ملي كشور، 

به مراتب بيشتر از فوايد آن است. 
........................................................................................................................

سند تحول قوه مجريه!
محمدكاظ��م انبارلويي در رس��الت 
نوشت: به نظر مي رسد رجال سياسي 
و مذهبي مدعي تصدي پست رياست 
جمهوري در س��ال 1400 نياز به يك اتاق فكر ب��راي تنظيم و تدوين 
»سند تحول قوه مجريه« هستند. به نظر مي رسد افكار عمومي كمترين 
انتظاري كه از نامزدهاي رياست جمهوري دارند، اين است كه بدانند 
آنها چه نقشه اي براي تحول در دستگاه اجرايي كشور دارند. اين انتظار 
قبل از طرح مطالبات حقيق��ي آنها از رئيس جمهور آينده اس��ت كه 

مي شود آن را در فهرست زير خالصه كرد. 
1- مردم انتظار دارند رئيس جمهور آينده براي عملياتي كردن اجراي 
سياست هاي كلي ابالغي از سوي رهبري وفق بند يك اصل 110 قانون 

اساسي يك برنامه زمان بندي شده داشته باشد. 
2- مردم از دستگاه فشل اجرايي كشور و ديوان ساالري ناكارآمد به جا 

مانده از رژيم گذشته گله دارند. 
3- اقتصاد كش��ور دربس��ت در اختيار رئيس دولت اس��ت. او مسئول 
مستقيم برنامه و بودجه كشور طبق اصل 126 است. او مسئول مستقيم 
حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مبارزه با زياده خواهي هاي عناصر 
ش��رور در بازار مس��لمين و مبارزه مستمر با گران فروش��ي، احتكار و 
شعبده بازي با قيمت هاس��ت. اين وظيفه و مسئوليت مستقيم رئيس 
دولت است. او به هيچ بهانه اي نمي تواند آن  را بر دوش ديگري بيندازد. 

آيا نامزدهاي مطرح، فكري براي اين مسئوليت مهم كرده اند؟
اكنون سند تحول در »برنامه نويس��ي« و در »بودجه نويسي« به دليل 
غفلت رؤساي جمهور گذشته بر زمين مانده است. اين وظيفه بر زمين 
مانده بايد مهم ترين دغدغه رئيس جمهور آينده باش��د. آيا نامزدهاي 

مطرح تاكنون سخني در اين رابطه گفته اند؟!
4- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشي از آن مربوط به حقوق 
اجتماعي ، اقتصادي و سياسي اس��ت كه در قانون اساسي تعريف شده 
است. بخش ديگر وعده هايي است كه رؤساي جمهوري در ايام انتخابات 
وعده مي دهند و با آن وعده ها رأي جمع مي كنند. رئيس جمهور 1400 
بايد در سند تحول خود در پاسخگويي به مطالبات مردم در چارچوب يك 
برنامه زمان بندي شده طراحي درخور داشته باشد. به طوري كه مردم 

بتوانند در عالم واقع آن را وجدان كنند، ببينند و مطالبه كنند.

88498443سرويس  سياسي

»فقدان مسئوليت پذيري مقامات ارشد قوه 
مجريه« در باب پذيرش ضعف ها و كاس�تي و 
تالش براي جبران ناكارآمدي ها، طي سال هاي 
بعد از پي�روزي انقالب اس�المي از مهم ترين 
معضالت سياس�ي- اجرايي كش�ور به شمار 
مي رود ت�ا جاي�ي كه ش�نيدن اي�ن عبارت 
از س�وي رؤس�اي جمهور ي�ا وزرا و معاونان 
رئيس جمهور بعد از گذش�ت هشت سال كه 
»اختيار الزم و كافي را براي تحقق شعارهاي 
انتخاباتي نداش�تيم« توسط افكار عمومي به 
يك اتفاق عادي و تكراري تبديل شده است. 
از مهم تري��ن ش��اخص هاي مورد توج��ه افكار 
عمومي براي سنجش ميزان صداقت دولتمردان، 
مسئوليت پذيري آنهاست. ظرفيت باال در پذيرش 
عدم توانمن��دي در برخي  حوزه ه��اي اجرايي 
و برعه��ده گرفت��ن مس��ئوليت يك اتف��اق، به 
افكارعموم��ي اثبات مي كند ك��ه جريان حامي 
دولت مربوطه متوجه نقاط ضعف خود ش��ده و 
از آنجا كه درصدد جبران برآمده است، مي توان 
با در نظر داش��تن برخي مالحظ��ات خاص، به 
نامزدهاي مورد حمايت اين جريان در انتخابات 

پيش رو مجدداً اعتماد بيشتري كرد. 
   حب قدرت و فرار از بار مسئوليت

ولع و طمع جريانات سياس��ي براي پيروزي در 
انتخابات رياس��ت جمهوري و حتي نمايندگي 
مجلس ش��وراي اس��المي تا  حدي است كه از 
ماه ها قبل از برگزاري انتخاب��ات، بدون در نظر 
گرفتن خطوط قرم��ز اخالقي و دين��ي انواع و 
اقس��ام اتهام افكني ه��اي سياس��ي، اخالقي و 
مذهبي را نس��بت به رقيب جايز دانسته و براي 
فري��ب افكار عموم��ي عمليات روان��ي مختلف 
رس��انه اي و رواني را مورد توجه قرار مي دهند و 
به محض رأي آوري در انتخابات، نه تنها به هيچ 

مقام و نهادي پاسخگو نيستند بلكه خود در مقام 
مدعي بالمنازع براي فشار به حاكميت برآمده و 
انگشت اتهام را به سمت اصل نظام نشانه گرفته و 
آن را مسئول ناكارآمدي ها و ناتواني هاي موجود 

عنوان مي كنند. 
مبدع يا پيشقراول فرار از بار مسئوليت و حواله 
دادن ضعف و ناتواني خود و مجموعه تحت تكلف 
خود را بايد رئيس دولت اصالحات دانست كه بعد 
از آنكه طي هشت س��ال قوه مجريه را در اختيار 
داشت در روزهاي پاياني حكمراني خود در كشور 
در گفت وگويي مدعي شد كه رئيس جمهوري در 

حد يك آبدارچي است!
   ارث حزبي

ردپاي منش و طرز تفك��ر رئيس جمهور دولت 
هفتم و هشتم را به صورت پررنگ مي توان طي 
ماه هاي اخير و در وجود برخي مقامات ارشد قوه 
مجريه مش��اهده كرد. آنجايي كه رضا خاتمي 
دبيركل سابق همين حزب، در آستانه انتخابات 
96 تصريح كرده بود م��ا اصالح طلبان تضمين 
وعده هاي روحاني هس��تيم ام��ا طي هفته هاي 
اخير همفك��ران او ت��الش مي كنند ت��ا ميزان 
مسئوليت دولت از وضع موجود را بسيار ناچيز 
نش��ان داده و در مقابل نظام و ساختار حقوقي- 
سياس��ي نظام در عرصه داخلي و بين المللي را 

باني اصلي مشكالت كشور جلوه دهند. 
به طوري كه كمتر از سه ماه مانده به روز برگزاري 
انتخابات، »ارائ��ه برنامه م��دون و داراي قدرت 
اجرايي« ب��راي برون رفت از مش��كالت كنوني 
كش��ور جاي خود را به فرار از پاسخگويي درباره 
وظايف و اختيارات گسترده اي كه رئيس جمهور 

در اختيار دارد، داده است. 
در همين باره »محم��د عطريانفر« از محكومان 
فتن��ه 88 در گفت وگو با آرم��ان مي گويد: »هر 

كسي اختيار داشته باشد بايد پاسخگو باشد و هر 
كسي پاسخگوست، بايد اختيارات روشني داشته 
باشد. اختيارات و مسئوليت هايي كه براي دولت 
تعريف مي شود در ارتباط با واقعيت حقوقي اش 
در قانون و مقررات روش��ن است گرچه در عرِف 

جامعه نه، اينطور نيست.« 
وي مي افزايد: »اختيارات دولت نسبت به توقع 
جامعه اندك است. به طور مثال اگر دولت در امر 
هسته اي پاسخگوس��ت بايد اختياراتش تقويت 
شود و او تصميم گيرنده باشد. ما اين فاصله ها و 
تفاوت را بين داوري عرفي جامعه و داوري حقوقي 
مي بينيم و اين اختالف الجرم وجود دارد. داوري 

عرف، مبتني بر قاعده حقوقي نيست.« 
  فرافكنی تكراری 

در ادامه فرار جريان غربزده از بار مسئوليت ناشي 
از ناكارآمدي هاي دولت متبوع خود روزنامه شرق 
نيز در مطلبي به نقل از محس��ن آرمين نوشت: 
»حمالت تند و عوام فريبانه راست گرايان افراطي 
عليه روحاني علت دارد، نه دليل. عملكرد روحاني 
براي كشور با عملكرد فاجعه بار احمدي نژاد قابل 
مقايسه نيست. . . علت حمله آنان به روحاني نه 
قيمت ارز است و نه بيكاري و نه گراني؛ زيرا آنها 
بهتر مي دانند كه اين همه نتيجه تحريم هاست و 
تحريم ها نتيجه سياست هاست. برعكس آنها از 
پايين آمدن قيمت ارز دلواپس مي ش��وند. سهم 
تصميمات خطا و مديريت ضعيف در پديدآمدن 
وضعيت كنوني بسيار اندك بلكه خود يك معلول 

است.« 
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه به نقل از آرمين 
نوش��ت: »علت حمل��ه اقتدارگراي��ان به دولت 
روحاني، انحراف افكار عموم��ي از عوامل اصلي 
وضعيت نامطلوب كنون��ي، نااميدكردن جامعه 
از امكان بهبود ش��رايط از طريق مش��اركت در 

انتخابات و بلكه ممتنع  بودن اصالح و بهبود است. 
با دلسردي و بي تفاوتي جامعه به انتخابات، حذف 
كانديداهاي رقي��ب ممكن و نتيج��ه انتخابات 
تضمين مي ش��ود. بنابراي��ن ورود اصالح طلبان 
به اين مس��ابقه متوجه كردن مس��ئوليت ها به 
س��وي روحاني، مغاير با صداقت و پرنسيپ هاي 
اصالح طلبانه اس��ت«. »مرتض��ي مبلغ« معاون 
وزير كشور در دولت اصالحات نيز در گفت وگو 
با روزنامه اعتماد ابراز مي كند: »امپراتوري هاي 
رسانه اي تالش كردند با فرافكني، همه مشكالت 
را به دولت نسبت دهند. بس��ياري از مشكالت 
كشور ناشي از عوامل متعددي است كه ريشه در 
فعاليت و عملكرد دستگاه هاي موازي گوناگوني 
دارد كه دست به دست هم دادند و اين وضع را به 

وجود آوردند.« 
مبل��غ در ادامه مي گويد: »نمي ت��وان با قضاوت 
احساس��ي و غيرواقع بينانه با دولت مواجه شد. 
اينگونه قضاوت ها در راستاي خواست و اهداف 
جريان هاي تندروست. بايد مشكالت را به  طور 
اساسي ريشه يابي كنيم و عملكرد همه دستگاه ها 
را كنار يكديگر ببينيم. بايد ببينيم هر دس��تگاه 
چقدر در وضع موجود س��هم داش��ته است؛ نه 
اينكه همه مش��كالت و ناكارآمدي ه��ا به  طور 

ناجوانمردانه به سمت دولت فرافكني شود.« 
    طعنه هاشمي به روحاني:

 »اختيار نداشتيم« توجيه است
در روزهايي كه جماعت تجديدنظرطلب شانه به 
ش��انه دولتمردان تالش مي كنند نظام را مقصر 
وضع موجود جلوه دهند محسن هاشمي رئيس 
شوراي شهر تهران در گفت وگويي مي گويد: »به 
نظر من رئيس جمهور در آن اختياراتي كه دارد 
و بيشتر هم براي حل مش��كالت اجرايي مردم 
اس��ت، اگر صادق و كامل عمل كن��د مي تواند 
مش��كالت را حل كند و قواي ديگر هنگامي در 
كار رئيس جمهور دخالت مي كنند كه با چنين 
حسي مواجه اند كه رئيس جمهور سياسي تر شده 
است و مي خواهد تصميماتي را بر حاكميت يا بر 
قواي ديگر تحميل كند. علت اين است كه دچار 
ناكامي مي ش��وند؛ مخصوصاً وقتي كسي هشت 
س��ال رئيس جمهور باش��د برخي عملكردهاي 
مثبت دارد و برخي فعاليت هاي منفي كه اس��م 
آن ناكامي است و وقتي بخواهند ناكامي هايشان 
را توجيه كنند باالجبار يكي از مواردي كه مطرح 

مي كنند اين است كه اختيارات ندارند.«
    طمع بي پايان

فرار از بار مس��ئوليت و عدم پاسخ دهي بابت 
ضعف و ناتواني هاي گس��ترده اي كه كش��ور 
را متحم��ل هزينه ه��اي س��نگين اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي كرده است در حالي است 
كه همين جماعت از ماه ها قبل براي پيروزي 
در انتخاب��ات س��ال 1400 حمله ب��ه رقباي 
انتخاباتي خود را در س��طوح مختلف شروع  و 
چندين نامزد انتخاباتي را ب��راي تكيه دوباره 
به اريكه قدرت به صف كرده ان��د كه نمايانگر 
آن اس��ت كه طمع اين طيف براي دس��تيابي 
قدرت سيري ناپذير است و احتماالً با استحاله 
يا فروپاشي ساختارهاي سياسي- حقوقي نظام 

اين احساس متوقف شود.

 بازتوليد »رئيس جمهور تداركاتچي نظام است« 
پس از 8سال فرصت سوزي در عالي ترين سطح قدرت

رئيس جمهور تدارکاتچی با اين همه خواهان!

هشدار رئيس دفتر روحانی به طرف های غربی

قطعنامهعليهايراندرتعاملباآژانستأثيرميگذارد
قطعنامه انتقادي عليه ايران در آژانس، بر نوع 
مذاكرات ما در برجام و تعامل با آژانس تأثير 
مي گذارد و تا دير نشده است بايد اصالح شود. 
به گزارش فارس، محم��ود واعظي رئيس دفتر 
رئيس جمهور در باره قطعنامه پيشنهادي عليه 
ايران گف��ت: قطعاً اين قطعنام��ه اي كه به قول 
خودشان خيلي از بندهاي آن را برداشته و نرم 
كرده اند؛ غير س��ازنده تلقي مي شود. وي ادامه 
داد: كشورهاي اروپايي و امريكا يك اقدام روشن 
انجام دهند و بعد از راستي آزمايي ما هم تعهدات 

را انجام مي دهيم. 
واعظي ضمن ب��ا اهميت دانس��تن گفت وگوي 
مك��رون و روحان��ي بي��ان داش��ت: موضوعات 
مختلفي در اين تماس تلفني يك ساعته از جمله 
در ارتباط با مس��ئله برجام مطرح شد. مكرون 
گفت كه هم ما، ه��م اروپا و امري��كا عالقه مند 
هستند كه برجام حفظ شود و تعهدات اجرا شود 
و اينكه مقداري طول مي كشد به دليل بروكراسي 
است كه وجود دارد، تعداد تحريم هايي كه امريكا 
وضع كرده، زياد بوده و حدود 1600 تحريم فقط 
در دوران چهار ساله دولت ترامپ داشته است و 
تحريم هاي برجامي هم هست كه بايد براساس 
برجام برداشته شود و يك مقدار بحث ها به اين 

شكل مطرح شد. 
وي با تأكيد بر اينكه موضع ما روش��ن است كه 
بايد تحريم ها برداشته ش��ود، تصريح كرد: هم 
كشورهاي اروپايي و هم امريكا بايد اقدام خيلي 
روشن عملي بردارند و متقاباًل ما هم همين اقدام 
را بعد از اينكه راستي آزمايي شد و مطمئن شديم 

انجام خواهيم داد.  
وي درب��اره پيش��نهاد س��ال گذش��ته مكرون 
رئيس جمهور فرانس��ه گفت: شرايط ما و برجام 

با آن زمان كاماًل فرق كرده است. آن زمان فرض 
ما بر اين بود كه دولت امريكا يعني ترامپ به هيچ 
وجه نمي خواهد به برجام برگ��ردد. بنابراين در 
آن زمان پيشنهاد ما اين بود كه اروپايي ها بايد با 
يك پيشنهاد جديدي جبران كنند اما االن نوع 

مذاكرات متفاوت شده است. 
رئيس دفتر رئيس جمه��ور درباره صحبت هاي 
منتسب به خود بيان داش��ت: نوار صحبت من 
وجود دارد و صحبتم  در جايي دربس��ته نبود و 

تمام بخش خصوصي اصفهان هم آنجا بودند. 
واعظي افزود: من در ارتب��اط با موضوع ديگري 
صحبت مي كردم بحث اين بود كه به ما مي گفتند 
ش��ما ارزي را كه صادر مي كنيم اج��ازه دهيد 
خودمان براي آن تصميم بگيريم. من استدالل 
كردم در شرايطي كه ما تحت تحريم هاي بسيار 

ظالمانه و فشار حداكثري هستيم و فروش نفت 
ما كاهش يافته است اولويت اول كشور اين است 

كه بتوانيم دو كار مهم انجام دهيم. 
وي افزود: يكي آنچه را كه كاالي اساسي و سفره 
مردم نياز است آن را بايد بتوانيم وارد كنيم و دوم 
تأمين مواد اوليه براي كارخانجات است كه چرخ 
آن بچرخد و كارگران ما آنجا مشغول باشند. اما 
وقتي خودمان نفت صادر نمي كنيم يا كم صادر 
مي كنيم چاره اي نداريم با ارز صادراتي نيازهاي 
كشور را وارد كنيم. بنابراين ما اين كار را كرديم. 
من در جايي گفته بودم حتي زماني ارز به 25 تا 
2۷ هزار تومان رسيد كه قاعدتاً ارز براي دولت 

ارز گراني است. 
واعظي اظهار داشت: اما به هر حال ما براي اينكه 
اي��ن ارز را بتوانيم بگيريم و كااله��ا را هم براي 

توليدكنندگان و هم براي تأمين كاالي اساسي 
تأمين كنيم اين كار را انجام داديم. يعني اينكه 
توانس��تيم تمام اين ارز را در س��ه سال گذشته 
يعني ارز صادراتي را صرف كاالي وارداتي يا مواد 
اوليه كنيم و اين را بانك مركزي ما در سامانه نيما 
ثبت كرد اما شيطنتي كردند و آگاهانه هم بود، 
نوار صحبت من و نوش��ته ها وجود دارد بخوانيد 
مگر اينكه آدم خودش مريضي داشته باشد كه 

بخواهد عوض كند. 
وي درباره طلب ايران از عراق، كره جنوبي، امارات 
و ژاپن و اينكه ظريف گفته است صحبت ها با كره 
جنوبي نهايي ش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: پول 
در كشورهاي اشاره ش��ده مال ماست و اينطور 
نيست كه امريكا يا كشور اروپايي بخواهد پولي 
به ما بدهد. دولت قبلي امريكا با رفتارهاي غلط 
خود، با زور و قلدري آنها را تهديد كرده كه پول 

ما را مسدود كنند. 
واعظي با بيان اينكه دولت جديد امريكا مي گويد 
كه روش هاي دول��ت قبلي را قبول ن��دارد و از 
طرف ديگ��ر دولت هاي��ي مانند ك��ره، عراق و 
ژاپن مي گويند اين پول متعلق به شماس��ت و 
ما آمادگي داريم به ش��ما برگردانيم، افزود: اين 

كارخيلي سختي نيست. 
وي تأكيد كرد: اگر دولت جديد امريكا اعتقادش 
بر اين اس��ت كه روش هاي دولت قبلي درست 
است كه البته تا االن هم گفته است اينها را قبول 
ندارد اما نمي شود بگويد هم قبول نداريم و هم در 
عمل رفتارهاي دولت قبلي را ادامه دهد. بنابراين 
صحبت آقاي ظريف درس��ت است كه اين پول 
متعلق به ايران است و با آنها مذاكره مي كنيم و به 
آنها هم گفتيم اگر از طريق مذاكره حل نشود از 

طريق حقوقي اين كار دنبال خواهد شد. 

   دولت

سعيد همتي
   گزارش یک

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 FATF جمع بندي مجمع درباره  

احتمااًل در فروردين ۱۴۰۰ خواهد بود 
دبير مجمع تش�خيص مصلحت نظام با اش�اره به بررس�ي لوايح 
مرتبط با گروه اقدام مالي دراين مجمع گف�ت: جمع بندي مجمع 
درب�اره لواي�ح FATF احتم�االً در فروردي�ن ۱۴۰۰ خواهد بود. 
به گزارش تس��نيم، محس��ن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، روز گذشته در نشس��ت خبري خود با بيان اينكه مسئله مهمي 
كه امروز ما با آن مواجه هس��تيم اين اس��ت كه دهه پنجم انقالب كه 
وارد آن ش��ده ايم كاماًل متفاوت با دهه دوم و سوم انقالب است، گفت: 
همه فرصت ها و تهديدهاي اين دهه متفاوت و چيزي شبيه دهه اول 
انقالب است يعني با فرصت ها و تهديدهاي بسيار بزرگي در اين دوره 

مواجه هستيم. 
رضايي با بيان اينكه دو سال از اين دهه گذش��ته است و در همين دو 
ساله نيز مي توانيم وضعيت را مقايس��ه كنيم، تصريح كرد: آينده را در 
اين دو سال از نظر تهديدات مشاهده كنيم؛ اما هرچند فرصت سوزي 
شده است مي توان هشت سال آينده را مشاهده كرد. در زمينه اقتصاد، 
امنيت و نفوذي ها و همچنين در زمينه انتقال بين نس��لي فرصت ها و 

تهديدات زيادي داريم. 
رضايي گفت: ما حرف هاي متناقضي از دولتي ها مي شنيديم؛ قرار شد 
كل مستندات و پاسخ ها به سؤاالت اعضاي مجمع تشخيص را امضا شده 
ارائه دهند تا در جلسه بعدي تصميم گيري كنيم؛ بايد اين مستندات 
به مجمع برسد و بعد رأي گيري ش��ود. يكي از وزرا گفته بود اين لوايح 
را تصويب كنيد چون هر آن ممكن است تحريم ها را بردارند تا ما آماده 
باش��يم و بتوانيم كار كنيم كه بعضي از اعضاي مجمع گفتند تاريخي 
به ما بدهيد، اگر فروردين ماه اس��ت ما تا فروردين ماه صبر  و به محض 
اينكه تحريم ها را بردارند بحث مي كنيم و مثاًل نظر موافق مي دهيم، اما 
همين موضوع هم ابهام دارد يعني كسي به اعضاي مجمع نمي گويد كه 
تحريم ها كي لغو مي شود و اين »گام بعدي« چيست؟ لذا ما منتظريم 
تا پاسخ مستند و مكتوب دولتي ها بيايد تا در جلسات بعدي مجمع كه 

احتماالً فروردين ماه سال آينده است به جمع بندي برسيم. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسي لوايح مرتبط با 
FATF گفت: در مورد حق شرط آنچه مشخص است حق شرط نبايد با 
محتوا و موضوع اين لوايح مغايرت داشته باشد، چراكه اگر مغايرت داشته 
باش��د در حقيقت ترتيب اثري به آن داده نمي شود. در مجمع عده اي 
مي گويند حق شرط عملي مي شود و عده اي ديگر مي گويند كه عملي 

نمي شود و هر دو طرف هم به داليل حقوقي استناد مي كنند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه دولت تاكنون تضمين 
نداده كه اگر لوايح مرتبط با FATF تصويب ش��ود، FATF عضويت 
ما را خواهد پذيرفت يا خير، گفت: بحث اين اس��ت كه اگر شما اين دو 
اهرم ديپلماسي را از كشور گرفتيد، آيا چنين تضميني از طرف مقابل 

گرفته ايد كه آنها را قانع كند كه ايران عضو FATF شود؟
وي با بيان اينكه ما از دولت مي خواهيم به طور واضح و صريح بگويند كه 
آيا تضمين مي كنند كه عضويت اي��ران در FATF مورد پذيرش قرار 
بگيرد، گفت: اين نگراني از آن جهت اس��ت كه از 41 توصيه اف اي تي 
اف، فقط دو توصيه عملي نشده، اما برخي مواردي كه عملي كرده ايم 
را آنها نپذيرفته اند. رضايي تصريح كرد: موضوع تصويب لوايح مرتبط 
با FATF براي غربي ها مطرح نيس��ت، آنها بحث پيوس��تن ايران به 
FATF را مطرح مي كنند كه براي اعضاي مجمع روشن نيست كه با 

وجود تصويب اين دو اليحه، آنها پيوستن ما را قبول مي كنند يا خير. 
وي در پاسخ به س��ؤالي درباره احتمال كانديداتوري اش در انتخابات 
1400 گفت: در ارتباط با انتخابات هنوز زود است اظهارنظر كنيم. البته 
سرعت شما جوانان خوب است و ما قبول داريم كه نسل سوم و چهارم 
آنقدر از صحنه دور ماندند كه انگيزه بااليي براي نقش آفريني دارند كه 

ان شاءاهلل در دولت آينده از ظرفيت شما استفاده مي شود. 
........................................................................................................................

نماينده ارامنه در مجلس شوراي اسالمي: 
 FATF سردمداران 

خود حاميان اصلي تروريسم هستند
نماينده مس�يحيان ارمني ش�مال اي�ران در مجلس ب�ا انتقاد از 
تالش دولت ب�راي تصوي�ب لواي�ح مرتبط با گ�روه اق�دام مالي 
گف�ت: س�ردمداران FATF خ�ود از حامي�ان اصلي تروريس�م 
از گروه ه�اي  پنهان�ي  و  هس�تند و حمايت ه�اي آش�كار 
تروريس�تي ب�ه وي�ژه در منطق�ه غ�رب آس�يا داش�ته اند. 
به گزارش فارس، آرا شاورديان نماينده مسيحيان ارمني شمال ايران 
گفت: س��ردمداران FATF خود حاميان اصلي تروريس��م هستند و 
حمايت آشكار و پنهان اين كشورها از گروه هاي تروريستي در منطقه 
غرب آسيا گواهي بر اين مدعاست. وي افزود: شفافيت مالي و مبارزه با 
تأمين مالي تروريست ظاهر FATF اس��ت و در باطن موجب تسلط 
استكبار جهاني بر اقتصاد كشورها مي شود. نماينده مسيحيان ارمني 
شمال ايران در مجلس اظهار داشت: هيچ كشوري حاضر نيست اطالعات 
مالي خود را در اختيار كشور ديگر قرار دهد و به اينكه به اسم شفافيت 
 FATF ما بخواهيم اطالعات مالي خود را در اختيار كنوانس��يو ن هاي
قرار دهيم كار قابل قبولي نيست. شاورديان خاطرنشان كرد: عضويت 
در كنوانسيون هاي FATF نه تنها براي ما گشايشي ندارد، بلكه تنگناها 
و سختي هاي بيش��تري را به ما تحميل خواهد كرد و س��فره مردم ما 

كوچك تر خواهد شد. 
وي افزود: قوانين FATF به گونه اي اس��ت كه هيچ برداش��تي از آن 
نمي توان داش��ت كه عضويت در اين كنواس��يو ن ها موجب گشايش 
در اقتصاد كش��ور مي ش��ود و اين موضوع به هيچ وجه در قوانين اين 
مجموعه تصريح نشده است. اين نماينده مجلس در پايان گفت: مبارزه 
با پولشويي و تروريسم خوب است و ايران هم از آن حمايت مي كند اما 
چه تضميني وجود دارد كه به اس��م مبارزه با پولشويي اطالعات مالي 

ايران در اختيار دشمنان قرار نگيرد.
........................................................................................................................

فرمانده كل ارتش:
قدرت پهپادي ارتش در اوج تحريم ها ظهور کرد
در ش�رايط بسيار س�خت تحريمي و فش�ار حداكثري، قدرتي به 
عنوان قدرت پهپ�ادي ارتش ظه�ور و بروز كرد كه كارشناس�ان 
نبايد ريش�ه ظه�ور اين ق�درت را در ارق�ام بودجه دنب�ال كنند 
بلكه اين قدرت ريش�ه در اراده، اس�تحكام خانواده هاي كم نظير 
ارتش و  در اج�راي تدابير فرمانده معظم كل ق�وا و معنويت دارد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، سرلش��كر س��يدعبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش در جش��نواره فرهنگي مصباح با بيان اينكه در هر 
حوزه اي وارد ش��ويم ارتش به خوبي در آن عمل كرده است، گفت: در 
همين چند سال تحريم و فشارهاي حداكثري كه از سوي دشمنان بر 
ملت ايران تحمل ش��ده بود؛ ما در خانواده معنويت محور ارتش همه 
داشته ها و نداشته ها را تقسيم كرديم و توانستيم از اين مرحله سخت به 
سالمت عبور كنيم كه حتي براي برخي اين سؤال بود كه چگونه ارتش 

توانست به سالمت و با اقتدار از اين مرحله سربلند عبور كند. 
فرمانده كل ارتش با اشاره به توان كم نظير پهپادي ارتش گفت: قدرت 
پهپادي ارتش در اوج تحريم  ها ظهور كرد؛ يعني در شرايط بسيار سخت 
تحريمي و فشار حداكثري، قدرتي به عنوان قدرت پهپادي ارتش ظهور 
و بروز كرد كه كارشناسان نبايد ريشه ظهور اين قدرت را در ارقام بودجه 
دنبال كنند؛ اين قدرت ريشه در اراده، استحكام خانواده هاي كم نظير 

ارتش و ريشه در اجراي تدابير فرمانده معظم كل قوا و معنويت دارد.

عليرضا معصومی  |    ايسنا


