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تصویب کنوانسیون پالرمو به صالح کشور نیست
یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کنوانسیون پالرمو به صالح کشور 

نیست گفت: باید براساس شاخص های انقالب و قرآن حرکت کنیم.
آیت اهلل حسین نوری همدانی با اشاره به زمزمه های تصویب لوایح ضد استعماری 
پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روزهای گذشته عده ای از طالب 

و فضالی حوزه علمیه قم در نامه ای که نوشتند و امضا کردند، حساسیت و مخالفت 
خود را نسبت به بعضی از مسائل مانند تصویب چند الیحه از جمله پالرمو اعالم کردند. 

الزم است از این حرکت اعتراض آمیز و حضور همیشه در صحنه حوزه عملیه قم نسبت حوادث 
کشور تقدیر کرده و اجازه ندهیم برای تداوم انقالب و اهداف امام راحل مشکلی ایجاد شود.

وی بر بیداری روحانیت و طالب حوزه عملیه قم نسبت به حوادث و اتفاقات سیاسی 
و اجتماعی کش��ور تأکید کرد و اظهارداش��ت: حوزه انقالبی، حوزه ای است که نسبت به 

حوادث کشور همیشه بیدار است و نسبت به اتفاقات کشور حساسیت نشان می دهد.

دیدگاه
دولت برای حل مشکالت فضای مجازی دل نمی سوزاند

مرجع تقلید شیعیان گفت: دولت برای حل مشکل فضای مجازی عالقه مند 
اس��ت اما دل نمی س��وزاند و در این ش��رایط که دیگران کوتاه می آیند، مراکزی 

مانند شورای عالی انقالب فرهنگی باید جور آن ها را نیز متحمل شوند.
آیت اهلل  ناصر مکارم ش��یرازی با اش��اره به اهمیت فضای مجازی اظهار داشت: ما 

ش��نیدیم که در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصمیمات مهمی گرفته شده اما اجرا 
نشده، در حالی که یکی از وظایف مهم این شورا رسیدگی به مسئله فضای مجازی است.

وی با اشاره به آسیب های فضای مجازی بیان کرد: باید مشخص شود که پهنای باند 
به چه کسانی باید داده شود و با استفاده از پهنای باند می شود فضاهای مجازی فاسد را 
کمرنگ کرد، اما متأس��فانه این کار را نمی کنند. دولت برای حل مش��کل فضای مجازی 
عالقه مند اس��ت اما دل نمی سوزاند و در این شرایط که دیگران کوتاه می آیند، مراکزی 

مانند شورای عالی انقالب فرهنگی باید جور آن ها را نیز متحمل شوند.

نظرگاه
تصمیم گیری درباره الحاق به »پالرمو« به نشست آتی موکول شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به علت آماده نبودن گزارش های 
کمیسیون های تخصصی مجمع، الحاق به کنوانسیون پالرمو در نشست های آتی 

مجمع بررسی خواهد شد.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم با اش��اره به تش��کیل نشست دیروز 

مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دیروز الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانس��یون مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی که مورد اختالف میان مجلس 

شورای اسالمی و شورای نگهبان بود مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: درباره کلیات الیحه بحث های مفصلی میان موافقان و مخالفان صورت 
گرفت، اما چون گزارش های کمیسیون های تخصصی آماده نبود مقرر شد پس از تکمیل 
و ارائه این گزارش ها، الیحه الحاق به کنوانس��یون پالرمو در نشس��ت های بعدی مجمع 

مورد بررسی قرار گیرد.

مصلحت

کنوانسیون ها اغلب اینطور هستند
گاه��ی اوق��ات یک قانون��ی تصویب میش��ود که 
معلوم است عملی نیست، یعنی کار کارشناسی نشان 
نمیده��د که اگر این قانون تحّق��ق پیدا کرد، این کار 

عملّیاتی خواهد شد؛ ]این[ کنار گذاشته بشود.
 یا بعض��ی از اوقات، خالف مصالح کش��ور اس��ت 
ک��ه حاال این قاعدتاً عم��داً در مجلس صورت نمیگیرد. 
همین جا من اش��اره کنم به این مس��ائل کنوانسیون ها 
و ای��ن معاه��دات بین الملل��ی. ببینید؛ ای��ن معاهدات 
بین الملل��ی ک��ه ب��ه آن در لغت فرنگی گفته میش��ود 
کنوانسیون، در اصل در یک نقطه ای پخت وپز میشود که 
اطراف قضّیه، ِمن باب مثال آن ١۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور 
ک��ه بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت وپز 
اّولّی��ه ندارند. یک جایی باالخ��ره چند قدرت بزرگ در 
مجموعه های هیئتهای فکری ش��ان -به قول خودشان 
اتاق فکرشان- می نشینند برای یک منافعی و مصالحی 
که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز 
میکنند، بعد این را به وس��یله ی دولتهایی که همسوی 
با آنها هس��تند یا مرعوب آنها هس��تند یا دنباله رو آنها 
هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب 
میکنند؛ اگر یک دولت مس��تقلّی هم پیدا بشود -حاال 
مثل جمهوری اسالمی- که مثاًل بگوید »من این را قبول 
ندارم؛ این کنوانس��یون را، ای��ن معاهده ی بین المللی را 
قبول ندارم«، سرش میریزند که »آقا! ١۲۰ کشور، ١۵۰ 
کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول 

نمیکنید؟« کنوانسیون ها غالباً این]جور[ است.

 بیانات در دیدار نمایندگان
و کارکنان مجلس شورای اسالمی
30 خرداد 97

مخاطب شمایید
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آگهى مناقصه عمومى    (1397/5581)

1-مناقصه گزار:شركت گاز استان خراسان رضوى 
2-موضوع مناقصه: گازرسانى به روستاهاى ايرج آباد و شوراب از توابع شهرستان خليل آباد

3-شرايط اوليه متقاضيان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-مدت اعتبار پيشنهادها جهت انعقاد قرداد: از تاريخى كه براى تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت 3ماه ميبايست معتبر باشد.
 5-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 397/400/000 ريال مى باشد كه مى بايست بر اساس يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره

 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد.
6-متقاضيان مى توانند از تاريخ 97/10/29 الى 97/11/06 ضمن واريز مبلغ 400،000 ريال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانك ملى شعبه سجاد بنام شركت گاز استان 
خراسان رضوى جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد- بلوار خيام ، نبش تقاطع ارشاد شركت گاز استان خراسان رضوى ، طبقه دوم ، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند.
7-آخرين مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 97/11/17

8-پيشنهادهاى واصله در ساعت 11 صبح  مورخ 97/11/17 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن معرفى 
نامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات آزاد است.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتربا تلفن 37072213-051 تماس بگيريد.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/10/29            تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/10/30

روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى

 دوم
نوبت

« آگهي مزايده »
شهردارى اصفهان 

سازمان ميادين ميوه و تره بار
و ساماندهى مشاغل شهرى

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاى كشاورزى شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره برخى از غرفات و سوله هاى ميدان مركزى ميوه و تره بار (به استثناى 
كاربرى هاى عمده فروشى ميوه، سبزى و ماهى) به نشانى اصفهان، كيلومتر پنج جاده اصفهان- نائين را از طريق مزايده (با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان) به اشخاص 
حقوقي يا حقيقي واجد صالحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 30/دى/1397 تا پايان وقت اداري مورخ 08/بهمن/1397 به دبيرخانه سازمان واقع در اصفهان، 
كنارگذر غربى بزرگراه شهيد صياد شيرازى، حدفاصل خيابان هاى هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پالك 5، طبقه اول يا ساختمان ادارى ميدان مركزى ميوه 
و تره بار واقع در كيلومتر پنج جاده اصفهان- نائين، ساختمان ادارى ميدان مركزى مراجعه نموده و پس از كسب اطالعات الزم، اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 

32683601-4
1-  ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به شرح و ميزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مدت قرارداد، درصورت رعايت كليه قوانين و مقررات سازمان، حداكثر در تاريخ 30/بهمن/1400 خاتمه مى يابد.
3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادارى مورخ 09/بهمن/1397 به دبيرخانه سازمان مي باشد.

4- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك الزم به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاى پيشنهادى را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده 
و هردو پاكت را الك و مهر شده تسليم نمايند.

5- پيشنهادها در تاريخ 10/بهمن/1397 توسط كميسيون عالى معامالت باز مى شود.
6-  سازمان در رد يا قبول تمام پيشنهادات مختار مى باشد.

7-ساير شرايط و نحوه واگذارى و مشخصات كامًال در اسناد مزايده اعالم گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولى امضاء كرده و به همراه 
ساير مدارك و مستندات اعالمى به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

 شناسه: 7138748

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاى كشاورزى شهرداري اصفهان

خرازی:
وپا در اس.پی.وی قابل قبول نیست   تاخیر ار

وپا اعتماد کرد و نمی توان به امضای ار
رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارج��ی گفت:  تاخیر اتحادیه اروپا برای عملیاتی کردن س��ازوکار گالی������ه
مال��ی ویژه تعامل با ایران به بهانه ناتوانی از اعمال نفوذ بر ش��رکت های 

اروپایی غیرقابل پذیرش است.
س��یدکمال خرازی در دیدار ب��ا هیئتی از موسس��ه ایتالیایی امور 
بین المللی )IAI( با بیان اینکه هدف ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فقط 
اعمال فشار بر ایران نیست، بلکه تضعیف و تجزیه اروپا را دنبال می کند. 
تصریح کرد: اقدام آمریکا برای برگزاری اجالس ضدایرانی در لهستان در 

راستای تشدید اختالف میان کشورهای اروپایی هم هست.
وی با اشاره به اینکه ایران صداقت خود را در اجرای برجام نشان داده 
و نگاه افکار عمومی ایران به رویکرد اروپا در قبال برجام منفی تر شده است، 
افزود: منافع اروپا ایجاب می کند که گام های عملی در قبال برجام بردارد.

رئیس شورا با تصریح اینکه تن دادن اروپا به فشارهای آمریکا در این 
مقطع موجب فشارهای بیشتر آمریکا بر اروپا در آینده خواهد شد، هشدار 

داد: شکست برجام، امنیت اروپا را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
خ��رازی در همین حال روابط ایران و اروپ��ا را حائز اهمیت خواند و 

ادامه داد گفت وگو در زمینه های مختلف میان طرفین مفید خواهد بود.
وی با اشاره به عهدشکنی آمریکا در قبال برجام گفت: امضای دولت ها 
به معنی تعهد بین المللی کش��ور متبوع شان است، لذا رویکرد ترامپ در 
قبال برجام که س��ندی بین المللی است و به تائید شورای امنیت سازمان 

ملل هم رسیده، از نظر حقوق بین الملل محکوم و غیرقابل قبول است.
رئیس شورا با اشاره به تاخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای عملیاتی 
کردن سازوکار مالی ویژه تعامل با ایران موسوم به اس.پی.وی ادامه داد: 
اینکه دولت های اروپایی توان حمایت و هدایت ش��رکت های اروپایی را 

برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش نیست.
خرازی تاکید کرد: این بدان معناست که نمی توان به امضای دولت های 
اروپایی اعتماد کرد و این سوال مطرح می شود که اگر دولت های اروپایی 
می دانستند که بر شرکت های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره 
شدند؟ وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران برای حفظ استقالل خود 
هزینه سنگینی پرداخته و ضمن اینکه تسلیم فشارها نخواهد شد، تدابیر 

الزم را برای تامین نیازهای کشور اتخاذ کرده است.  مهر

علیرضابیگی:
یکا باید می داد  یان سازش تعهداتی را که آمر  جر

از قول خودش به مردم ایران داد
نماینده  مردم تبریز در مجلس گفت: سازشکاران آبروی  سیاسی خودشان را در گرو اراده  و خواست امریکا قرار ب�دون روتوش
دادند و تعهداتی را که امریکا باید به ایران می داد، از قول خودش��ان به مردم 

ایران دادند و در حال حاضر دستشان از هر جهت خالی است.
احم��د علیرضا بیگ��ی در واکنش به اصرار برخی جریانات سیاس��ی 
برای ادامه  مذاک��رات با اروپایی ها به منظور توالی برجام و جلب رضایت 
اروپایی ها در حوزه  موشکی گفت: این رویه، رویه  جدیدی نیست. ترامپ 
با همین بهانه از برجام خارج ش��د و متعقد بود باید دو موضوع موشکی 
و حضور فرامرزی ایران در برجام گنجانده می شد و همین مسئله باعث 
ناقص بودن برجام است. لذا امریکا از برجام خارج شد و امروز با استفاده 
از اروپا سعی دارد این دو مسئله را نیز ذیل برجام به میز مذاکره بیاورد. 
اروپا نیز ثابت کرد توانایی اس��تقالل از امریکا را ندارد و صرفا قصد وقت 
کش��ی دارد به همین دلیل است که باید برتوانمندی های خودمان تکیه 
کنیم البته این به معنای قطع ارتباط با دنیا نیس��ت ولی باید بدانیم که 

چشم امید داشتن به غربی ها بی فایده است.
وی درباره ترویج دهندگان گفتمان سازش و افرادی که باوردارند باید 
بر سر دستاوردهایمان مذاکره کنیم افزود: خوشبختانه این جریان و بطور 
خاص جریان اصالحات چندماهی هس��ت به این نتیجه رسیده  و اعتراف 
کردند که مذاکرات با امریکا دیگر فایده ای ندارد. پس از خروج امریکا از 

برجام مشخص شد که غرب طرف مناسبی برای اعتماد نیست.
عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اظهارات 
اخی��ر ظریف مبنی بر این که امام)ره( نگفتند اس��رائیل باید از بین برود 
تصریح کرد: آقای ظریف ثابت کرد برای آن که به هدف خود دست پیدا 
کند حاضر اس��ت از هم��ه چیز مایه بگذارد. او به منتقدان س��ی.اف.تی 
تهمت پولشویی و قاچاق سازمان یافته زد و بعد هم در مجلس حاضر شد 
و در جلس��ات مجلس تالش کرد که بگوید مقصود من این نبوده است، 
ول��ی به وضوح می توان از مصاحبه ی او چنی��ن مطالبی را دریافت کرد؛ 
لذا از آقای ظریف دور از انتظار نبود که بخواهد در این سطح از حضرت 
امام)ره( هزینه کند. در این ش��رایط تکلیف برعهده  بنیاد حفظ و نش��ر 
آثار امام خمینی)ره( اس��ت که با انتشار اسناد مربوط به بیانات حضرت 

امام)ره( در این رابطه، پاسخگوی چنین تحریفاتی باشد.  فارس

سوشیانت آسمانی

در حال��ی که س��ه س��ال از  اج��رای تعه��دی موس��وم به دست ب�ه نقد
برجام گذشته و هیچ دس��تاوردی عایدمان نشده، 
در حالی که ما ه ه��ا از بی تعهدی توتال، بوئینگ و 
امثالهم سپری می ش��ود بدون هیچ دستاوردی از 
پیگیری ش��کایت! روزها از رای دادگاه الهه به نفع 
ما گذشته و س��فره مان از اقدام عملی خالی است، 
دول��ت اصرار دارد تا پای تعهد جدید بین  المللی را 
به کش��ور باز کرده و امضای جدید را پای توافقی 

بزند که عاقبتش بهتر از برجام نمی تواند باشد!!! 
این روزها بحث داغی مبنی بر درخواست دولت 
از مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��رای تصویب 
س��ریع الیحه پالرمو مطرح است، بحثی که معلوم 
نیس��ت بر چه اس��اس با وجود ه��زاران اولویت در 

کشور از سوی دولت پیگیری می شود؟!
ماجرا از این قرار است که لعیا جنیدی معاون 
حقوق��ی رئیس جمه��وری خبر داد ک��ه دولت از 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا 
الیح��ه پالرمو، یکی از لوایح مرتبط با این مقررات، 
سریع تر بررسی شود. او در توضیحاتش این را نیز 
گفته که بعد از تصویب الیحه مقابله با پولش��ویی 
باید »هر چه س��ریع تر« تکلیف الیحه الحاق ایران 
به کنوانس��یون مب��ارزه ب��ا جرایم س��ازمان یافته 
فراملی )پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تامین مالی 

تروریسم )سی.اف.تی( مشخص شود.
وی ب��ا اش��اره به تش��کیل کارگروه��ی برای 
بررس��ی الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون پالرمو 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام، افزود که »از 
رئیس مجمع درخواست کرده ایم رسیدگی به این 

الیحه تسریع یابد«.
ام��ا »الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته فراملی« موس��وم به »الیحه 

پالرمو« بعد از رای مجلس و رد آن توس��ط ش��ورای 
نگهبان و اصرار مجلس برای تصویب، اکنون در انتظار 

رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ه��ر چند که دو الیحه دیگ��ر گروه ویژه اقدام 
مالی ش��امل »الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین 
مال��ی تروریس��م« و »الیحه اصالح قان��ون مبارزه 
با پولش��ویی« به تایید ش��ورای نگهب��ان و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
در همی��ن حال خبرگزاری تس��نیم روز جمعه 
متن مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس را منتشر کرد که براساس آن این کمیسیون 
بر مصوبه قبلی خود درباره این الیحه »اصرار« دارد. 
اگر این مصوبه کمیس��یون در صحن علنی مجلس 
نیز تصویب ش��ود، این الیحه برای بررسی به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. اینها در 
شرایطی اس��ت که می خوانیم علی الریجانی رئیس 
مجلس و برخ��ی دیگر از نماین��دگان مجلس خبر 
داده بودند که بانک ه��ای اروپایی و حتی بانک های 
»کشورهای دوست« اعالم کرده اند، شرط همکاری با 
ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه 
اقدام مالی )اف.ای.تی.اف( است، هر چند که دیگر از 
امضای کری!! که تضمین باشد خبری نیست و معلوم 

نیست این اعالم چقدر می تواند عملیاتی شود!
در همین حال مع��اون حقوقی رئیس جمهور 
گفت که تصویب این لوایح »اجرایی شدن سازوکار 

مالی اروپا را تسهیل می کند«.
مخالفان پیوس��تن ایران به مق��ررات اف.ای.
تی.اف، ک��ه عمدتاً از بین منتق��دان به برجام نیز 
بودند که ش��اید صحت انتقادشان به این قرارداد، 

روش��ن ش��ده اس��ت ح��اال درب��اره ای��ن لوایح و 
کنوانسیون های بین المللی که یکی پس از دیگری 
دول��ت آنها را برای پیوس��تن پیش��نهاد می دهد، 
می گوین��د با تصوی��ب این لوایح، ش��رایطی ایجاد 
می ش��ود که در اثر تعاریف متف��اوت از واژه هایی 
نظیر تروریس��ت، طرف غربی تحریم های جدید را 
ش��امل حال کش��ور کرده و اتهامات بی اساسی را 

علیه مان در نهادهای حقوق بشری ثبت کند. 
در همین حال به جز واکنش اغلب مراجع به این 
موضوع و صحبت درباره نپذیرفتن این کنوانسیون ها، 
حجت االسالم محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه 
ته��ران در خطبه ه��ای نماز جمعه هفته گذش��ته 

گفت: »اگرچه اف.ای.ت��ی.اف در ظاهر برای مبارزه 
با پولش��ویی و تروریسم شکل گرفته اما در حقیقت 
ساز و کاری برای اشراف اطالعاتی بر منابع و سیستم 
اطالعاتی سایر کش��ورها و بازوی خزانه داری آمریکا 
در اعمال هرچه بیش��تر تحریم ها علیه ایران و سایر 
کش��ورها بویژه جریان مقاومت اس��ت« و به نوعی 
اینطور بیان داش��ت که چنین کنوانسیون هایی که 
به عقیده رهبر معظم انقالب نیز از اساس مشکوک 
هس��تند زمینه هایی را برای نفوذ در کش��ور و وارد 
آوردن اتهامات بی اساس برای تشدید تحریم ها ایجاد 
می کنند، اما معلوم نیست دولت و طرفداران توافقات 
بین المللی با س��ابقه تلخی که جمهوری اسالمی از 
تعهدناپذیری نظام بین الملل علیه کشور دارد بر چه 
اس��اس و با چه اطمینانی س��خن از امضای تعهدی 

می دهند که انتهای خواسته آنها مشخص نیست.
اما موافقان پیوس��تن ایران به این کنوانسون ها 
ادعا دارند که که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی 
و جلوگیری از فساد بانکی می ترسند اما این موضوع 
با توجه ب��ه اینکه اغلب مخالفان کنوانس��یون های 
بین المللی را طرفداران انتشار علنی رای نمایندگان 
در مجل��س و انتش��ار فیش های حقوقی  تش��کیل 
می دهند از اساس نمی تواند درست باشد، ضمن اینکه 
اجرایی نش��دن دسترسی آزاد به اطالعات و روشن 
نشدن مواردی چون اتهامات نزدیکان رئیس جمهور 
نشان می دهد که برعکس آنچه موافقان تعهد پالرمو 
در تالش هس��تند که در افکار عمومی ترویج دهند 
این طیف از هیچ شفافیت عملی ای استقبال نکرده 
و موافقان پالرمو بیشترین اتهامات را در پنهان  نگه 
 داشتن اطالعات مورد نیاز جامعه و ملت دارند، اینها 

هستند که سامانه دسترسی آزاد به اطالعات، سایت 
انتشار حقوق مدیران و انتشار رای شفاف نمایندگان 
را به بوته نقد گرفته و عمال با وجود ش��عارهایی که 
در ای��ن زمینه می دهند حاضر به انتش��ار ش��فاف 
رفتارهای مالی خود نبودند پس این دلیل موافقان 
پالرمو درباره منتقدانشان نمی تواند دلیل منطقی و 

اصلی قلمداد شود.
ضمن آنکه افکار عمومی یادش��ان است که چه 
کس��انی در انتخابات دوره یازدهم از انتش��ار لیست 
اموالشان برای عموم به این بهانه که این لیست را تنها 
برای قوه  قضاییه افش��ا کرده اند طفره رفتند و عمال 

اینطور ثابت کردند که مخالف شفافیت هستند.
اما آنچه از همه مهتر می نماید این اس��ت که 
ابتدا طرفداران پالرمو و کنوانسیون های بین المللی 
قب��ل از اینکه مجوز داش��ته باش��ند درب��اره این 
کنوانس��یون ها اظهارنظر کنند، باید توضیح دهند 
بقی��ه اصرارهایش��ان ب��رای تصوی��ب قراردادهای 
بین المللی از جمله برجام به کجا رس��یده است و 
چطور از آن در مقابل پیشگاه ملتی که سخنانشان 
را ب��اور کردند دفاع می کنن��د، در واقع طرفداران 
تعهدات جدید قبل از تحمیل و اصرار برای تصویب 
تعهد جدید باید توضیح دهند که تعهدهای قبلی 
به کجا رس��یده و چرا انتظارات برآورده نشده، در 
آن صورت اس��ت که می توانند موضوع جدیدی را 
درخواس��ت داده و پیگیر ش��وند، آنها باید بدانند 
که مس��ئولیت سخنانشان را همیشه باید به عهده 

گرفته و در راستای تحقق آن کوشا باشند.
به نوعی قبل از اینکه دوباره سیاست خارجی 
را به گردابی بیندازند که حتی برای خارج ش��دن 
و نجات از آن الزم به اجازه از غیر هس��ت! مس��یر 
را ب��رای مردمی که آنها را باور کردند تبیین کنند 
تا نیتشان از اصرارها مشخص شود. به نوعی مردم 
خود برگزینند که می خواهند به آنها اعتماد کنند 
یا ب��ه این مثل مع��روف که »آزم��وده را آزمودن 

خطاست« تن می دهند.

تعهد  های مبهم بین المللی ابزاری برای نفوذ؟!

اصرار برای پرت شدن به گردابی جدید!


