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 مراکز پژوهشی ۳ قوه
 را در کنار هم قرار دادیم

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای شورای 
هماهنگی اقتصادی قوا کمیس��یون مقدماتی تشکیل 
می ش��ود و مراکز پژوهش��ی س��ه قوه را در کنار هم 

قرار داده ایم.
محمد نهاوندی��ان معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در حاش��یه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، 
اظه��ار داش��ت: در ش��رایط فعلی توجه بیش��تری به 
هماهنگی بین قوا اس��ت که تدبیر مقام معظم رهبری 
در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز در 

این راستا است.
 وی افزود: تا به حال چهار جلس��ه داش��ته ایم و 
برای آن هم کمیسیون مقدماتی تشکیل می شود و از 
ظرفیت سه قوه استفاده می کند. مراکز پژوهشی سه 
ق��وه را در کنار هم قرار داده ایم.  نهاوندیان ادامه داد: 
در جلسه اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری هم 
بر میان داری دولت در مس��ائل اقتصادی تاکید ش��د. 

 باشگاه خبرنگاران جوان  

 پاسداران و بسیجیان
در دفاع از انقالب محکم ایستاده اند

نماینده ولی فقیه در س��پاه در همایش اس��اتید و 
نخبگان بس��یجی حوزه های علمیه گفت: پاس��داران و 
بسیجیان در دفاع از انقالب اسالمی محکم ایستاده اند.

حجت االس��الم و المس��لمین حاج��ی صادقی با 
تاکی��د بر اینکه دش��من به خوبی از ق��درت ما اطالع 
دارد ،گفت : زمان آن فرا رسیده که روحانیت با غیرت 
دینی و روحیه جهادی همیش��گی به میدان آمده و از 

اسالم دفاع کند.
وی از روحانیون ب��ه عنوان پرچمداران بصیرت و 
فرماندهان جبهه های جدید مقابله با استکبار یاد کرد 
و گفت:  دعوای ما با اس��تکبار بر سر سرزمین نیست 
،بلک��ه این تقاب��ل ،در موجودیت و مبتن��ی بر مبانی 

فکری و اعتقادی  است.  سپاه نیوز 

دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان 
حرفه ای و سابقه دار ابالغ شد

رئیس قوه قضاییه، دس��تورالعمل اجرایی "کنترل 
مجرمان حرفه ای و سابقه دار" را ابالغ کرد.

در بخش��ی از ای��ن دس��تور آم��ده اس��ت: ای��ن 
دس��تور العمل در راس��تای  اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ 
قان��ون اساس��ی و سیاس��ت های کلی قضایی کش��ور 
مص��وب رهبر معظ��م انقالب و به منظور شناس��ایی، 
تش��کیل بانک اطالعات��ی روزآمد، اط��الع از آخرین 
وضعی��ت حبس، رهای��ی و آزادی، اش��راف اطالعاتی 
و رص��د اقدام��ات و س��لب هرگون��ه تح��رک و اقدام 
 س��وء، پیش��گیری از تکرار جرم صادر ش��ده اس��ت.

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

خاتمی امام جمعه این هفته تهران 
نماز عبادی - سیاس��ی جمعه این هفته تهران به 
امامت س��ید احمد خاتمی در مصلی امام خمینی)ره( 

برگزار می شود.
حجت السالم و المسلمین سید علی قاضی عسگر 
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت به مناسبت 
س��الروز میالد حضرت امام رضا)ع( و هفته حج پیش 
 از خطبه ها س��خنرانی می کن��د.  روابط عمومی

و امور بین الملل ستاد برگزاری نماز جمعه تهران

اخبار

بحث ترمیم کابینه در دولت مطرح نشد
حسینعلی امیری در ارتباط با موضوع ترمیم کابینه در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت : این موضوعی است که شخص رئیس جمهور باید در موردش حرف 

بزند و در این جلسه نیز صحبتی در این زمینه به میان نیامد.
وی با اش��اره به اینکه رئیس جمهور باید در مورد اینکه با چه کس��انی و با 
چ��ه ویژگی های��ی می تواند کار کند، نظر بدهد، افزود: آن چیزی که مهم اس��ت 

هماهنگی و روح مسئولیت پذیری اعضای کابینه است.
وی تاکی��د کرد: من قبال عرض کردم رئیس جمهور مس��ائل مربوط به مجلس را از 
طرق مختلف مثل رس��انه ها می بینند و می ش��نوند من هم در هیات دولت مسائلی را 

مطرح می کنم و نظرات را انعکاس می دهم.
امیری گفت: شخص آقای روحانی است را خودشان موضوعات جمع بندی می کنند 

و من هیچ اطالعی از تصمیم ایشان در زمینه ترمیم کابینه ندارم.  ایسنا

درحاشیه 
مردم خواستار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند 

نائب رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی گفت: اف��راد خائن درون دولت 
وس��ودجویان تبان��ی کننده به خاطر منافع خودش��ان ضربه س��ختی به منافع 
کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسالمی محسوب 

می شود.
محم��د دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در گفتگو گفت: اکنون نه تنها 
عموم مردم خواس��تار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند بلکه تقاضای مردم تشدید 
مجازات این دس��ته از افراد اس��ت، خواس��ت مردم برخورد با کسانی است که با تبانی با 

برخی عناصر دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.
وی ادام��ه داد: اث��ر چپاول بیت المال فقط این نیس��ت که حق��وق عموم به جیب 
س��ودجویان و خائنان واریز می شود بلکه این افراد فاسد نابکار پایه های نظام اسالمی را 

متزلزل می کنند.  خبرگزاری دانشجو

دیدگاه 
سازمان هواشناسی باید اثبات کند

رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه باید عدم دخالت انسانی در کم 
آبی به لحاظ علمی ثابت ش��ود، گفت: سازمان هواشناسی در صورت عدم اثبات 

این موضوع باید تبعات حقوقی این بحران را به عنوان تهدید کشور بپذیرد.
س��ردار غالمرضا جاللی، گفت: موضوع کم آبی دو منش��أ دارد، اول منش��ا 
طبیعی و دوم منش��ا انس��ان س��اخت اما برخی از س��ازمان ها از جمله س��ازمان 
هواشناسی این موضوع را نپذیرفتند و اعالم کردند طرح چنین موضوعی در خصوص 

کم آبی اشکال علمی دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر س��ازمان هواشناسی مطمئن اس��ت که هیچ نوع دخالت 
انس��انی در موض��وع کم آبی وجود ندارد باید این موض��وع را ثابت کند و اگر بعدا اثبات 
ش��ود که خالف آن بوده اس��ت این سازمان باید این موضوع را بپذیرد که تشخیص یک 

نوع تهدید علیه کشور را رد می کند.  خبرگزاری شبستان 

امنیت و اقتدار 

سخنگوی وزارت کشور:
 تصمیم جدیدی برای ورود خانواده ها 

به ورزشگاه ها اتخاذ نشده است
س��خنگوی وزارت کش��ور در مورد اظهارات ابتکار  فاطمي مبن��ی بر صدور مجوز ش��ورای تأمین ب��رای ورود میدان 
خانواده ه��ا ب��ه ورزش��گاه ها گف��ت: تصمیم جدی��دی در این باره از س��وی 

شوراهای تأمین استان ها اتخاذ نشده است.
سیدس��لمان سامانی س��خنگوی وزارت کش��ور در مورد اظهارات صبح 
مع��اون امور زنان و خان��واده رئیس جمهوری مبنی بر صدور مجوز ش��ورای 
تأمی��ن برای ورود خانواده ها به ورزش��گاه ها گفت: مطلبی که ایش��ان مطرح 
کرده اند، ناظر به تصمیمی اس��ت که اس��تانداری تهران با هماهنگی وزارت 
ورزش و جوان��ان در مقط��ع بازی های جام جهانی گرفتند که بر اس��اس آن 
خانواده ها بتوانند در ورزش��گاه آزادی حضور پیدا کنند و مس��ابقه تیم ملی 

کشورمان را تماشا کنند.  فارس

نقوی حسینی: 
 دیدار پوتین و ترامپ

 باعث تقویت ایران می شود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی  رلمــــان و سیاس��ت خارج��ی مجلس با پا
تاکی��د بر اینک��ه »آمریکا نمی تواند روی مناس��بات 
ایران و روس��یه تاثی��ر بگذارد«، گف��ت: قطعا دیدار 
ترامپ و پوتین باعث تقویت جمهوری اسالمی ایران 
می شود چون رییس جمهور روسیه در هیچ موضوعی 
از زیاده خواهی های رییس جمه��ور آمریکا حمایت و 

همکاری نکرد.
سیدحسین نقوی حس��ینی در ارزیابی از دیدار 
روس��ای جمه��ور آمریکا و روس��یه، اظهار داش��ت: 
طبیعی بود که مالقات بین ترامپ و پوتین مهم باشد 

و ب��ر روی تحوالت مناطق مختل��ف جهان و عرصه 
بین المللی تاثی��ر بگذارد. حتما طرفی��ن مطالبات و 
انتظ��ارات باالیی از یکدیگر داش��ته و ب��ا این دید با 

یکدیگر مالقات کردند.
وی اف��زود: قطع��ا در ای��ن دیدار ای��ران یکی از 
موضوع��ات مه��م مذاکرات ب��ود چون ب��ه هر حال 
آمریکایی ه��ا همه امکانات ش��ان را ب��ه کار گرفتند 
تا مقابل��ه با ایران را ترویج دهند. ب��ا توجه به اینکه 
روسیه یکی از شرکای استراتژیک جمهوری اسالمی 
در فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاس��ی و نظامی 

است، آنها به دنبال مقابله با این موارد بودند.
نقوی حس��ینی با اش��اره به اظهارات ترامپ در 
م��ورد ادام��ه حضور ایران در س��وریه، گف��ت: قطعا 
روس ها حواس ش��ان جمع اس��ت و باهوش و متوجه 
هس��تند که آمریکایی ها دنبال چه اهدافی هس��تند 

و چط��ور می خواهن��د حضورش��ان را در منطق��ه 
تثبیت کنند، همچنین با کس��انی ک��ه مقابل اقتدار 
آنها می ایس��تند و اجازه گس��ترش آن را در منطقه 
نمی دهند، برخ��ورد کنند. این موضوع در برابر ایران 
صدق می کند که در منطقه و در چارچوب مقررات و 

روابط بین الملل حضور دارد.
این عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس توضیح داد: حضور جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه هیچگاه مخرب نبوده که سازنده هم 
بوده است، اگر ایران در سوریه و عراق حضور داشته 
ب��ه دعوت دولت مرکزی آن کش��ور و برای مقابله با 
تروریسم بوده است و هیچگاه همچون آمریکا دنبال 
غارت نفت، منابع کش��ورها و حتی گرفتن هزینه از 
ملت های مناطق به دلیل حضور در آن منطقه نبوده 

است.  ایسنا
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آدرس درست بدهیم 
ادامه از صفحه اول

حال این س��وال مطرح می ش��ود راه��کار مقابله 
با چالش ها چیس��ت و چه راه��کاری را باید در پیش 

گرفت؟
دو راهکار مهم برای تحقق این مهم را می توان در 
پیش گرفت نخس��ت آنکه به جای دلخوش کردن به 
مخالفان آمریکایی ترامپ باید واقعیت دشمنی آمریکا 
م��ورد یقین ق��رار داد و با کنار نهادن این دلخوش��ی 
س��رابی، ب��ا تکیه بر داش��ته های درونی ب��رای تحقق 
اقتص��اد درون زا گام برداش��ت که در این راس��تا اگر 
تغیی��ر در تفکر دولت و مس��ئوالن الزم می نماید باید 

هر چه سریع تر صورت گیرد.
 ام��ا در ب��اب موضوع برق باید ای��ن درس بزرگ 
را گرف��ت که نیاز کش��ور پیش از هر زم��ان دیگر به 
انرژی هسته ای ملموس شده لذا باید در جهت تحقق 
این مهم گام برداش��ت که رس��یدن به ظرفیت ۱90 
هزارس��و بخش��ی از این طراحی می تواند باش��د. باید 
آدرس درس��ت داد و آن آدرس این اس��ت که تجربه 
نشان داده است که دلبستن به غرب نمی تواند گره ای 
از مشکالت کش��ور باز کند و راهکار نهایی تنها تکیه 
بر داخل، از جمله حرکت در مس��یر تقویت و توس��عه 
توان هس��ته ای است که می تواند زمینه ساز عدم تکرار 
تجرب��ه تلخ کمبود اخیر ب��رق و البته حل چالش های 

اقتصادی کشور باشد.

سرمقاله

ارائ��ه لوایح 4 گانه ازس��وی گـــزارش دو گروه رویداد 
دولت به مجلس موضوعی اس��ت ک��ه در ماههای 
اخیر با کش و قوس��های فراوانی همراه بود، اصرار 
دولت از یک سو، ابراز مخالفتهای بسیاری از سوی 
صاحبنظران، کارشناس��ان، نمایندگان و... از سوی 
دیگر، حساسیت ویژه ای را نسبت به این الیحه در 

میان افکار عمومی به وجود آورده است. 
به دنبال بررس��ی های انجام شده، بسیاری از 
کارشناس��ان و نمایندگان مجلس با پیوستن ایران 
گ��روه ویژه اقدام مالی ) اف. ای. تی. اف( مخالف و 

دالیل بسیاری را برای این امر عنوان کردند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
نیز ، در نشس��ت خبری هفتگی خود با خبرنگاران 

از رد الیحه پالرمو خبر داد
وی ب��ا اش��اره ب��ه مغای��رت ای��ن الیح��ه با 
سیاس��ت های کلی نظام و با سیاست های امنیتی 
گفت: »ای��رادات مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

برای مجلس ارسال شده است.«
اخیراً نیز مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
نامه ای به ش��ورای نگهب��ان ایراداتی جدی به اف. 
ای. تی. اف(  وارد کرده و پیش از این نیز ش��ورای 
نگهبان نیز ایراداتی مشابهی را در این مورد اعالم 
کرده بود.  این ایرادات تقریبا نشان می دهد که هم 
ش��ورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت با 

پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
اما ای��ن مخالفت ها در حالی صورت می گیرد 
که اتحادیه اروپای��ی در موارد مختلف اعالم کرده 
اس��ت که ب��رای باز ک��ردن کاناله��ای مالی برای 
 FATF بانکهای ایرانی، تهران باید استانداردهای

را پاس کند.
اخی��راً روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از 
چند مقام اروپایی نوش��ت که فرانس��ه، انگلیس و 
آلمان در برای باز کردن کانالهای مالی برای بانک 
مرک��زی ایران تالش می کنن��د  اما ایران هم نیاز 

دارد استانداردهای FATF را پاس کند.

اصرار از دولت، انکار از مجلس 
مجل��س در بررس��ی های ای��ن لوای��ح، کش 
و قوس ه��ای فراوان��ی را پش��ت س��ر گذاش��ته و 
تحلیلگران، نظرات متفاوتی در این باره ارائه دادند  
تا اینکه کار دوتا  از لوایح در مجلس تمام و الیحه 

به شورای نگهبان رفت.
یکی از این دو الیحه مربوط به مبارزه با جرائم 
س��ازمان یافته فراملی اس��ت که به آن کنوانسیون 
پالرمو گفته می ش��ود و دیگ��ری هم اصالح قانون 

مبارزه با پولشویی است.
در این میان، مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
نیز همزمان با ش��ورای نگهبان لوایح »الحاق ایران 
به کنوانس��یون پالرمو« و نیز »اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی« را نیز بررس��ی و ایرادات عمده ای به 
آن وارد ک��رده ک��ه این ایرادات از س��وی مجمع، 
طبق قانون و در نامه ای از سوی شورای نگهبان به 

مجلس شورای اسالمی اعالم شده است.
در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام اعالم کرده اند که  ایراد کنوانس��یون پالرمو 
و س��ایر بندهای مورد درخواس��ت گ��روه اف. ای. 
ت��ی. اف که در آنها  شناس��ایی دقیق فعالیت های 
اقتصادی اش��خاص حقیقی و حقوقی  مورد توجه 
قرار گرفته، این است این افراد در مرحله بعد مورد 

هدف تحریم و فشار دشمن قرار گرفته و در شرایط 
تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون 
و ش��روط گروه اف. ای. تی. اف به معنای تس��لیم 
ش��دن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در 

حوزه اقتصادی است.
اگرچ��ه محم��ود واعظی ریی��س دفتر رییس 
جمهور پش��تر اعالم کرده بود ک��ه دولت به هیچ 
وجه به دنبال عضویت در اف. ای. تی. اف نیس��ت 
اما س��خنگوی دولت در نشس��ت خب��ری خود با 
رس��انه ها درباره ایرادات  وارده  به لوایح چهارگانه 
اف. ای. تی. اف عنوان کرد: دولت به دنبال تصویب 
لوایح چهارگانه است و تاکید می   کند که این لوایح 
باید در چارچوب قانون اساس��ی به تصویب برسد. 
تمام تالش ترامپ این است که کشورها را با خود 
علیه م��ا همراه کند اما ناموفق اس��ت. نگاه دولت 
بر این اس��ت که اگر ش��ورای نگهبان نظری دارد، 
مجلس آن را برطرف کند چراکه دولت به تصویب 

این لوایح نیاز دارد.
وی اظه��ار داش��ت : اگر الزم اس��ت الیحه از 
سوی قوه قضائیه مطرح ش��ود تا اقدامات الزم در 

این باره انجام گیرد.

اف. ای. تی. اف چیست؟
 The Financial Action Task Force
ی��ا اف. ای. تی. اف ، یک مجموعه سیاس��ت گذار 
پرنفوذ اس��ت که نکاتی در قال��ب توصیه در حوزه 
مبارزه با پول ش��ویی و تأمین مالی تروریس��م ارائه 
می کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می شوند، 
اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی 
اس��ت، اما اینکه چرا پیوستن ایران به این گروه بر 

کشورمان خطرناک است دالیل مختلفی دارد. 
پیش��تر کارگروه اقدام مالی )اف. ای. تی. اف( 
ایران را در لیست کشورهای پرخطر قرار داده بود 
و این امر به معنای آن بود که از نظر این مؤسسه، 
دولت اقدام به پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م 
می کند. چنین برآوردی از ایران در شرایطی است 
که مصادق و تعریف ایران از تروریسم با کشورهای 
دیگرمتفاوت اس��ت و ای��ن می تواند خطراتی برای 

کشور در پی داشته باشد.
در عین حال پیوس��تن به ای��ن گروه موجب 
قط��ع ارتباط مالی ب��ا محور مقاوم��ت در منطقه 
ش��ده که این امر مورد نظر کشورهای متخاصم و 

امریکایی هاست.
دستیابی بی واسطه و س��ریع به تراکنش های 
مالی و رصد لحظ��ه ای رویدادهای پولی-بانکی از 

جمله دیگر اشکاالت پیوستن به این گروه است.
به این ترتیب کش��ورهای غرب��ی راههایی که 
ایران ب��رای دور زدن تحریم ه��ای ظالمانه از آن 
اس��تفاده می کرد کش��ف کرده و ب��ا وضع مجدد 
تحریم ها به راحتی این راههای ارتباطی را مسدود 
م��ی کنند و حتی با طرف هایی که در این مدت با 

ایران همکاری کردند نیز مقابله خواهند کرد.
در نهایت مش��خص ش��دن هویت تجار ایرانی 
و ش��رکای خرج��ی آن ه��ا در تب��ادل کااله��ای 

اس��تراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های 
بانکی اش��خاص و س��ازمان ها، شرایط فشاربیشتر 

غربی ها را بر ایران فراهم می آورد.

ارتباط لوایح با اف. ای. تی. اف 
جالب اینجاس��ت ک��ه برخ��ی ازدولتمردان و 
حامیان آنها این ش��بهه را در رسانه ها ایجاد کرده 
اند، ک��ه لوایح اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی و 
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م با اف. ای. تی. اف 

مرتبط نیست.
در این ب��اره  جواد کریمی قدوس��ی نماینده 
م��ردم مش��هد و کالت در مجلس  اظهار داش��ت: 
برجام و لوایح اف. ای. تی. اف  طراحی ش��ده اند تا 
نمایندگان را ب��رای عضویت ایران در اف. ای. تی. 

اف متقاعد کنند.
وی  ادامه داد: این در حالی است که درحالی 
ک��ه  کنوانس��یون اف. ای. ت��ی. اف ، 2۶ دس��تور 
العم��ل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این 

دستورالعمل ها به قانون است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افزود: مس��ئوالن دولتی ت��الش می کنند 
بگوین��د این لوایح هیچ ارتباطی ب��ه برجام ندارند 
و قب��ل از برجام هم بحث عضویت کش��ورمان در 
این لوایح مطرح بوده، درحالیکه عراقچی در پایان 
مذاکراتی که چند با اروپایی ها داش��ت عنوان کرد 
که اروپایی ها اقداماتی را در راستای اجرای برجام 
در دس��تور کار قرار خواهن��د داد و  صراحتاً گفت 
 که اروپایی ه��ا به ازای مان��دن در برجام، تصویب

اف. ای. تی. اف را از ایران خواسته اند. 

آیا اف. ای. تی. اف در ایران قابل اجراست 
اما اصرار دولت در این زمینه این س��وال را به 
میان م��ی آورد که اصوال آی��ا اف. ای. تی. اف در 

ایران قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟
اخیراً حیدر متس��خدمین حس��ینی ، مشاور 
س��ابق طیب نی��ا در گفتگو با ما درب��اره اینکه آیا 
قوانینی مانن��د       اف ای تی اف یا پالرم��و می تواند       به 
رفع فساد       اقتصاد      ی در کش��ور کمک کنند       گفت: 
د      ر س��ال های اخیر قوانینی را بر نظام بانکی جهان 

حاک��م کرد      ه اند       که با س��اختار نظ��ام بانکی ایران 
همسو نیس��ت و لذا بانک های خارجی نمی توانند       
ب��ا بانک ه��ای ای��ران کار کنند      . وی اف��زود: اینکه 
روی کاغذ آورد      ه ش��ود       که تحریم ها برد      اشته شود       
مش��کلی را حل نمی کند       چراک��ه آنها انتظار د      ارند       
ش��رایط بانکی گلوگاه��ش را د      ر اختیار بگیرد       و تا 
زمان��ی که چنی��ن کاری نکرد      ه اند       ب��ا ایران رابطه 

نخواهند       گرفت و تحریم ها باقی می ماند      .
وی با طرح این س��وال که اگ��ر آنها مراود      ات 
بانکی د      یگران را رصد       می کنند      ،  چه کسی برای آنها 
این رصد را انجام می دهد، اظهار داش��ت:  سیستم 
نظارتی یا سازمانی نظارتی که برای نظارت بر آنها 
وجود       د      ارد       یک ساختار کامل نیست ساختاری که 
باید       سیاس��ت گذاری ش��ود       و نظارت شود       اما این 
طور نبود      ه و صرفا د      ر حد       سیاس��ت گذاری اس��ت، 

این مشکلی است که د      ر اف ای تی اف وجود       د      ارد      . 
مس��تخدمین حس��ینی با بیان آنک��ه  هیأت 
اجرایی این گروه ، نظام بانکی ایران را تحت فشار 
قرار می د      هد       خاطر نشان کرد: ساختار بانکی کشور 
یک ساختار منسجم و د      رستی نیست اما مسئوالن 
اف ای ت��ی اف کاری به س��اختار معیوب ما ند      ارند       و 

صرفاً می گویند       اف ای تی اف را امضا کنید      .
وی اف��زود:  نکته کلیدی اینجاس��ت که حتی 
اگ��ر این قوانی��ن را امضا کنیم،     باز ه��م با توجه 
به س��اختار بانکی کش��ور نمی توانیم با بانک های 

خارجی همکاری د      اشته باشیم      . 
مشاور س��ابق طیب نیا اظهار داشت: براساس 
حسابرس��ی های  روز د      نیا ما هنوز س��ازمان بند      ی 
بانک��ی ند      اریم، د      ر این ش��رایط د      ر صورت امضای 
اف ای تی اف بازهم آنها ایراد      اتی را براساس ساختار 
د      رون��ی ما میگیرند و با این بهانه ها اجازه همکاری 
بانک هایشان را نمی د      هند      . این درشرایطی است که 
با امضای اف.ای.ت��ی. اف ما تمام اطالعات مالی و 

بانکی خود       را د      ر اختیار آنها قرار د      اد      ه ایم.
وی با اش��اره به اینک��ه نیازمند فرصتی ۵ الی 
۱0 ساله برای اصالح ساختار بانکی کشور  هستیم 
، گفت : ش��اید بع��د از ای��ن د      وران بتوانیم به این 

قوانین بپیوند      یم. 
مستخدمین حس��ینی با تاکید بر این امر که 

امض��ا اف ای ت��ی اف تنها منجر ب��ه د      اد      ن اطالعات 
ای��ران به طرف مقاب��ل می ش��ود و ارتباط بانکی 
همچن��ان تعطیل خواهد ماند، افزود : اف. ای. تی. 
اف. تا شهریورماه به ایران مهلت داده است که این 
گروه  بپیوندیم. این ش��رایط مانند زمانی است که 
ایران برای عضویت در س��ازمان تجارت جهانی در 

دوره اصالحات مذاکره می کرد. 
در آن زمان برخی از کشورها مانند       چین و هند       
و اند      ونزی اعالم کردند که به دلیل نداشتن درآمد 
س��رانه باال،  نیاز به فرصت دارند و خواهان کمک 
در تعرفه ها هستند.       اما تیم ایرانی د      ائماً از شرایط 
مناس��ب ایران می گفت و این موجب توقعات زیاد       
د      ر طرف مقابل  ش��د       و مطالبات آنها از ایران را باال 
 برد      .  آنها با چانه زنی و بیان مشکالت خودشان  د      ر 
مذاکرات مساعد      ت و امتیاز های جهانی می گرفتند       
د      ر حالی که ما با رفتارهایمان امتیاز نه تنها امتیاز 

نگرفتیم بلکه باید       امتیاز می د      اد      یم. 

رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش رو
مقامات کشورمان باید در نظر داشته باشند که 
مقام معظم رهبری در رهنمودهایی به نمایندگان 
در مورد  پیوس��تن ایران به کنوانس��یون مبارزه با 
تامین مالی تروریس��م تاکی��د فرمودند که دلیلی 
برای پیوس��تن ب��ه قوانین خارجی وج��ود ندارد و 
نمایندگان  خود قانونی را تصویب کنند که حاوی 

نکات مثبت باشد.
ایش��ان در زمینه معاهدات و کنوانسیون های 
بین المللی گفتند: »این معاهدات ابتدا در اتاقهای 
فک��ر قدرت ه��ای بزرگ و ب��رای تأمی��ن منافع و 
مصالح آنها پخت وپز می ش��ود و سپس با پیوستن 
دولت های همس��و ی��ا دنباله رو یا مرعوب، ش��کِل 
به ظاه��ر بین الملل��ی می گیرد، به گون��ه ای که اگر 
کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را 

مورد هجوم شدید قرار می دهند«.
رهب��ر انق��الب در تبیین راه صحی��ح برخورد 
با این گونه کنوانس��یون ها افزودند: همان گونه که 
درب��اره »برخ��ی کنوانس��یونهای بین المللِی اخیراً 
مطرح ش��ده در مجلس« گفتیم، مجلس ش��ورای 
اسالمی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل 
در موضوعات��ی مثل مبارزه با تروریس��م یا مبارزه 
با پولش��ویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته 
ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب 
باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد 
به کنوانس��یون هایی بپیوندیم ک��ه از عمق اهداف 

آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند.

کار یکسره 
ایرادات جدی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و ش��ورای نگهبان گویای این نکته است که هر دو 
نهاد تصمیم گیرنده در کش��ور با پیوستن ایران به 

گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
این ایرادات دقیق تقریباً کاراف. ای. تی. اف را  
در ایران یکس��ره می کند بعید است که دیگر این 
لوایح نیز در ش��ورای نگهبان یا مجمع تش��خیص، 
تصویب شود. نباید فراموش کرد که کارگروه اقدام 
مالی و یک سازمان و یا نهاد بین المللی به مفهومی 
ک��ه در تعری��ف س��ازمان های بین الملل��ی وجود 
داردنیس��ت، بلکه تصمیمی اس��ت که کشورهای 
متخاص��م برای رص��د وضعیت مالی کش��ورها به 

خصوص ایران  درست کرده اند.

مخالفت صریح مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی 

اصرار دولت برای الیحه ای اجرا نشدنی 

فرمانده  و  باق��ری  سرلش��کر  ارت��ش پاکس��تان ب��ا صدور بیـانیـــــه
بیانیه ای بر گس��ترش همکاری ه��ای اطالعاتی و 

امنیتی بین دو کشور تاکید کردند.
سرلش��کر محم��د باق��ری رئیس س��تاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و فرمانده 

ارتش پاکستان بیانیه مشترکی صادر کردند.
در بیانیه مشترک سرلشکر باقری و ژنرال قمر 
جاوی��د باجوا که در پایان س��فر رئیس س��تاد کل 
کش��ورمان به پاکستان صادر ش��د آمده است: دو 
کش��ور درخصوص رسیدن به یک چارچوب جامع 
نظامی برای هم��کاری دو جانبه در حوزه امنیتی 
و مبارزه با تروریس��م و تب��ادل اطالعات به تفاهم 

رسیدند.
در این بیانیه با اش��اره به اهمیت منطقه ای و 
تاثیرگذاری سفرسرلش��کر باقری در جهان اسالم 
آمده اس��ت: این چارچوب به ط��ور اختصاصی بر 
توس��عه هماهنگی مرزی برای رس��یدن به اهداف 
یک مرز صلح و تجاری - دوس��تی و جلوگیری از 
پدیده ه��ای غیرقانونی مانند قاچ��اق موادمخدر و 

انسان متمرکز خواهد شد.
در بخش دیگر این بیانیه آمده اس��ت: طرفین 
توافق کردند گفت وگوهای مداوم و چند مرحله ای 

و هم��کاری مش��ترک عملیات��ی و تاکتیکی برای 
توس��عه فضای امنیتی منطقه مج��اور مرز ایران و 

پاکستان ادامه یابد.
همکاری و بهره گیری از روش های بین المللی 
و قوانین منطقه ای از س��وی ارتش دو کشور برای 
دست یابی به امنیت مرزی از دیگر مفاد این بیانیه 

مشترک است.
در این بیانیه نیروهای مسلح ایران و پاکستان 
همچنین به گشت زنی منسجم و مراقبت مشترک 
طرفین در امتداد خط مرزی بین المللی به عنوان 

گام مثبت اولیه تاکید و در خصوص حفظ همکاری 
پلیس مرزی و نیروهای امنیتی در حوزه اطالعات 

برای مقابله با تهدیدات مشترک توافق کردند.
در بیانیه مش��ترک رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران و فرمانده ارتش 
پاکس��تان هم چنین آمده اس��ت طرفی��ن اجازه 
نخواهند داد از خاک کشورش��ان ب��رای تجاوز به 

خاک دیگری استفاده شود.
عملیاتی کردن س��ریع تفاه��م نامه اصولی دو 
خط مرزی در پیش��ین - مند و گب��د- ریمدان و 

توس��عه راه ه��ای همکاری در حوزه ه��ای ظرفیت 
ساخت، اشتراک تجربیات و ارتباط چند الیه برای 
مدیریت موثر ش��رایط اضطراری از دیگر مفاد این 
بیانیه اس��ت. طرفین همچنین بر تعهدات ش��ان و 
مسئولیت مشترک برای ارتقا و کمک موثر به صلح 
و ثبات در منطقه ب��ه خصوص در مقابله با تهدید 
تحمیلی تروریس��ت های فراملیت��ی مانند داعش 

تاکید کردند.
رئی��س س��تادکل نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران در س��فر س��ه روزه به پاکستان با 
مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی این کشور دیدار 
و بر توس��عه مناسبات و همکاری ها تاکید کردند.

 تسنیم 

همکاری های اطالعاتی و امنیتی ایران و پاکستان گسترش می یابد


