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عملکرد ضعیف مدیران نباید به نام انقالب و نظام نوشته شود
عضو هیئت رئیس��ه مجلس با اشاره به اینکه اقتدار ایران در منطقه غیرقابل 
انکار اس��ت، گفت: وجود مشکالت در کشور نتیجه عملکرد ضعیف مدیران است 

که نباید به نام نظام و انقالب نوشته شود.
اس��داهلل عباسی گفت: طی ۴۰ساله گذشته ملت ایران محکم و با اقتدار کامل 

در همه صحنه ها حضور داشته و برابر توطئه ها، تحریم و فشارهای دشمن ایستاده اند. 
وی افزود: ایران بدون وابستگی به کشورهای سلطه گر و استکباری با تکیه بر توان داخلی 

به این جایگاه در منطقه و جهان رسیده و مشکالت را پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه بهداشت، فناوری نانو، هسته ای 
نظامی و دفاعی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقات، گفت: امروز ایران اسالمی در بسیاری از 
این حوزه های حرفی برای گفتن در میان کشورهای پیشرفت جهان دارد.عملکرد ضعیف 

برخی از مدیران سبب بروز مشکالت و نارسایی هایی در جامعه شده است.

نظرگاه
پیوستن به اف.ای.تی.اف عاقالنه به نظر نمی رسد

عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی گفت: ش��واهدی وجود دارد که 
نشان می دهد پیوستن به پالرمو و اف.ای.تی.اف به صالح منافع ما نیست.

سیدمحمدرضا مرندی گفت: در این رابطه هم شرط کردند که باید اف.ای.تی.اف 
را بپذیریم! همین موضوع نشان می دهد که ما نباید چنین موضوعی را بپذیریم چون 
اینها چیزی نمی خواهند که به نفع ما باشد و همه در راستای منافع خودشان است.

وی گفت: ما در برجام تجربه تلخی داشتیم و کاله گشادی به اسم برجام سر ما رفت، 
حاال باز هم می گوییم، اینها یکسری چیزها را تعهد کردند و انجام می دهند، اینها در مورد برجام 
هم همین را می گفتند و می گفتند اگر برجام را نپذیریم دچار مشکل می شویم ولی ما، هم برجام 
را پذیرفتیم هم دچار مشکل شدیم، البته اگر برجام نبود این مشکالت هم نبود و ما خیلی از 
تعهدات را انجام نمی دادیم. در رابطه با اف.ای.تی.اف هم مانند برجام یک س��ری حرف ها زده 

می شود ولی در کل به نظر نمی رسد عاقالنه باشد که ما چنین موضوعی را بپذیریم.

دیدگاه
شروط اینستکس نقض برجام است

عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: ش��روطی که اروپا ضمن عقد اینس��تکس 
مطرح کرده است، نقض برجام و استقالل ملی ایران است.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می بگفت: ش��روطی که اروپا ضمن عقد 
اینس��تکس مطرح کرده است نقض برجام و استقالل ملی ایران است. وی افزود: 

اروپ��ا و آمری��کا طبق برجام موظف بودند دسترس��ی ایران به تج��ارت جهانی را 
تسهیل کنند. هدف ابرجام حل برخی محدودیت های اقتصادی بود.

قاضی زاده گفت: اینستکس در واقع تحقیر ملت ایران است و مشخص نیست دولت 
تا چه زمانی می خواهد این تحقیر را ادامه دهد. این سازوکار ضعیف مشکالت دسترسی 
ایران به تجارت جهانی را حل نمی کند. وی گفت: غربی ها در قبال ایران شرطی شده اند. 
نق��اط ضعف برجام و همچنین دفاع ضعیف دولت از برجام موجب ش��ده اس��ت غرب و 

آمریکا با استفاده از این ابزار بر دولت ضعیف فشار وارد کند.

پارلمان

مسوالن در آزمون بزرگند که آیاحفِظ 
عّزت و اقتداِر مّلت عزیز رامی کنند یا نه؟

حاال گفته میش��ود که برج��ام را میخواهیم با این 
س��ه کش��ور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور 
هم اعتماد ندارم. من میگویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ 
]اگ��ر[ میخواهید ق��رارداد بگذارید، تضمین به دس��ت 
بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- َواالاّ فردا اینها 
ا[  ه��م همان کاری را خواهند کرد ک��ه آمریکا کرد، ]اماّ
به یک ش��یوه ی دیگر. روش��های سیاسی و دیپلماسی، 
روش��های ویژه ای است؛ گاهی لبخند میزنند و در حال 
لبخند، خنجر را تا دسته در سینه ی انسان فرو میکنند؛ 
دیپلماس��ی این است دیگر؛ با اخالق خوش، با تعریف و 
تمجید که »بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما میدانیم 
ش��ما قرارداد را به هم نمیزنید،«! اگر چنانچه توانستید 
تضمین از آنها بگیرید به طوری که بش��ود اعتماد کرد، 
خب اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید 
چنین تضمین قطعی ای را بگیرید -که بنده هم بس��یار 
بعی��د میدانم که بتوانید تضمین بگیرید- آن وقت دیگر 

نمیشود این جوری حرکت کرد و این جوری ادامه داد.
اس است. امروز مسئولین کشور  مسئله بسیار حساّ
در مع��رض یک آزمون بزرگند؛ آیا حفِظ عزاّت و اقتداِر 
این ملاّت عزیز را خواهند کرد یا نه؟ باید عزاّت این ملاّت 
تأمین بش��ود، منافع ملاّت باید تأمین بش��ود به معنای 
واقعی کلمه، که خب حاال خوش��بختانه مسئولین هم 
بر روی حف��ظ منافع ملاّی تکیه کردن��د و گفتند باید 
منافع ما تأمین بشود؛ بله، باید تأمین بشود منتها برای 
تأمین منافع، به حرِف فالن رئیس و فالن نخست وزیر 
و فالن صدراعظم اعتم��اد نکنید؛ حرف اینها اعتباری 
ندارد؛ امروز یک چیزی میگویند، فردا یک جور دیگری 
عمل میکنند؛ هیچ رودربایستی هم ندارند، خجالت هم 
فانه در عالم دیپلماسی چیزی که  اصاًل نمیکشند. متأساّ
وجود ندارد اخالق انسانی است؛ بخصوص این غربی ها، 
اروپایی ها که هیچ اصاًل اخالق را در ارتباطات گوناگون 
دیپلماس��ی و امثال اینها، بو نکرده ان��د؛ فقط صرفاً بر 
طبق منافع خودش��ان فکر میکنند و حرکت میکنند و 
نقش��ه میکشند. با اینها باید با دقاّت رفتار کرد، عاقالنه 
بای��د رفتار کرد. بنابراین عزاّت ملاّت باید حفظ بش��ود، 
منافع ملاّت باید حفظ بشود؛ به معنای واقعی هم حفظ 

بشود، اعتماد هم نشود.
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مخاطب شمایید

بهار چهل سالگی، #آغازی_برای_تکامل!
عباس��علی کدخدایی س��خنگوی شورای 
نگهبان نوشت: بهمن را بهار نامیدند، زیرا 
بهار انقالب، بهار آزادی و بهار استقالل است . آنروزها 
ک��ه س��ردی ظلم و س��تم تا مغ��ز اس��تخوان ها نفوذ 
می ک��رد، نهال آزادی و اس��تقالل و مب��ارزه با ظلم و 
خودکامگ��ی ش��کوفه زد و گرم��ای آزادی ب��ا نفس 
مس��یحای روح خدا، سردی ها را زدود و زمستان سرد 
و یخ زده کشور را به فصلی آزاد و رها مبدل ساخت.

امسال چهلمین سال ش��روع بهار انقالب را جشن 
می گیریم در حالی که ظلم و ستم طاغوت به پایان رسیده 
و شکوفه های انقالب به ثمر نشسته اند. شکوفه های آن 
دوران اکنون خود، نهالی هایی هستند مثمر که با تنفس 
هوای بهاری در لطافت این هوا نیز نقش��ی موثر دارند. 
چهلمین جشن پیروزی را باید آغازی بر ادامه راه انقالب 
بدانیم که در آن حضور و تالش نیروهای جوان تضمینی 
خواهد بود بر استمرار این راه. رویش هایی که طبیعت 
هر جامعه ای است و اقتضای زنده بودن آن جامعه. امروز 
باور به رویش های انقالب و نسل جوان می تواند راهبرد 

"ما می توانیم" را محقق سازد.
 امروز حضور نس��ل جوان عاملی اس��ت برای تبلور 
آرمان اس��تقالل طلبی مردم ایران. امروز "اصالح طلبی" 
و "اصولگرایی" باید در ج��ذب و به کارگیری نهال های 
انق��الب حرکت کنند تا ش��اهد تحقق م��ا "اصالحات" 
مبتن��ی بر "اصول" باش��یم. و بدانیم هی��چ "اصالحات 
اصولی" بدون تکیه بر نس��ل پرش��ور، خالق و پیش��رو 
جوان به بار نخواهد نشست. در چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی، تدوین منشور چهل سال آینده را به رویش های 
انقالب بس��پاریم تا با خط جوانان این مرز و بوم نوشته 
ش��ود، چراکه رهرو مس��یر چهل س��ال آینده خود این 
جوانان هس��تند، جوانانی که باید مشعل این کاروان را، 
تا چهل س��ال آینده فروزان نگه دارند و برای اس��تمرار 

حرکت تکاملی انقالب، آنرا به نسل بعدی واگذار کنند.

 بی بی سی فارسی
و دفاع از متهمان محیط زیستی

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی نوشت: 
برنامه بی بی س��ی فارس��ی در دف��اع از متهمان 
محیط زیستی در واقع مفهومی جز این نداشت که انتخاب 
پوشش محیط زیست برای جاسوسی از تاسیسات نظامی 

ایران بسیار دقیق و حساب شده بوده است!

سیاست مجازی

اکنون مدت هاست که موضوع پیوستن ایران  وعده به سازمان بین دولتی اف.ای.تی.اف به یکی پیگیری 
از داغ ترین مباحث در فضای سیاسی کشور بدل شده است.

منتقدان اف.ای.تی.اف با دالیل فنی و کارشناسی و با استناد 
به متن »اکش��ن پلن« کارگروه ویژه اق��دام مالی )اف.ای.تی.اف( 
به صورت مس��تند به نقد لوایح مرتبط با این موضوع پرداخته و 

مضرات آن را بیان کرده اند.
اما در س��وی مقابل، حامی��ان اف.ای.تی.اف ب��ا فرافکنی، از 
اس��تناد به دالیل فنی و کارشناس��ی طفره رفته و دقیقاً مش��ابه 
روند برجام که منتقدان را »کاس��ب تحریم«! می نامیدند، این بار 
نیز منتقدان را »آلوده به پولش��ویی«!، »بی منطق«!، »بی عقل«!، 

»مرتبط با باندهای قاچاق«! و... نامیدند!
حامیان اف.ای.تی.اف همزمان با توهین و فحاش��ی نسبت به 
منتقدان، دروغ های پرتکراری را در دفاع از تصویب لوایح مرتباط 
ب��ا اف.ای.تی.اف مطرح کردند. در ادام��ه ۵ مورد از پرتکرارترین 

دروغ های حامیان اف.ای.تی.اف می پردازیم:
۱- هدف اصلی پیوستن به اف.ای.تی.اف مبارزه با پولشویی است:

حامیان اف.ای.تی.اف مدعی هس��تند که هدف اصلی پیوستن 
به این س��ازمان بین دولتی، ایجاد یک اب��زار قانونی برای مبارزه با 
پولشویی در کشور است. اما این ادعا چقدر با واقعیت تطابق دارد؟!

درخصوص این ادعا، دو سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا ما در 
داخل کشور با خالء قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی مواجه 
هس��تیم؟ و دوم اینکه، کشورهایی که اف.ای.تی.اف در آنها اجرا 

می شود چه وضعیتی در مبارزه با پولشویی دارند؟
در ابتدا ش��اید به نظ��ر بیاید که ایران هیچ س��اختار قانونی 
و اجرایی در مبارزه با پولش��ویی ندارد و از س��وی دیگر، اعضای 
اف.ای.تی.اف نیز کارنامه درخش��انی در مبارزه با پولشویی دارند. 

اما واقعیت، چنین نیست.
الیحه مبارزه با پولش��ویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای 
اس��المی تصویب و به قانون تبدیل ش��د و بعد از تائید ش��ورای 
نگهب��ان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین 

و از سوی دولت وقت ابالغ شد.
 FINANCIAL ( »ع��الوه بر این، »واحد اطالعات مال��ی
INTELLIGENCE UNIT ( - ک��ه رئی��س آن ب��ا حک��م 
وزیر اقتصاد تعیین می ش��ود - مرکزی است که به محرمانه ترین 
اطالعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه های 
مالی و اقتصادی کشور )سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، 
بیمه، بورس و...( دسترس��ی مس��تقیم و نامح��دود دارد و از این 

منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.
براساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، 
برخی از وظایف و دسترسی های واحد اطالعات مالی به این شرح 
اس��ت؛ جمع آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک و تحلیل و 
ارزیابی آنها، درج و طبقه بندی اطالعات در سیستم های مکانیزه، 
اعالم مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی 
تروریس��م به اش��خاص مشمول جهت مراقبت بیش��تر و یا قطع 
همکاری، تهیه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جریان 
مبارزه با پولشویی، تهیه نرم افزارها و سیستم های اطالعاتی مورد 
نیاز، تأمین امنیت اطالعات جمع آوری ش��ده و... واحد اطالعات 
مال��ی همان طور که ذکر ش��د، دسترس��ی خ��اص و ویژه ای به 
سامانه های مالی کش��ور دارد. همچنین این واحد از سامانه های 
ارزیاب��ی و کنترل خاصی نیز برخوردار اس��ت که ب��ه آن امکان 

رص��د و پایش لحظه ای تراکنش های مالی و مبادالت را می دهد. 
برای نمونه یکی از این سامانه ها با رصد تراکنش ها و حساب های 
بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حس��اب را اعالم می کند و 

نسبت به آن هشدار می دهد.
از سوی دیگر براساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت 
س��الیانه در جهان انجام می شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون 
دالر است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر 
شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و 
اروپا )اعضای اصلی اف.ای.تی.اف( صورت می گیرد. یعنی س��االنه 
حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دالر. براساس گزارش های موجود، 
۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی آمریکا 
و اروپ��ا ش��ده اند و ح��دود ۸۰ درصد از این پول ه��ا مجدداً برای 

سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند.
پس بنابراین ادع��ای حامیان اف.ای.تی.اف درخصوص نقش 
این سازمان در مبارزه با پولشویی، هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

۲- اگر به اف.ای.تی.اف نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کشورهایی 
همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.

حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده اند که اگر به اف.ای.تی.اف 
نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کش��ورهایی همچون روس��یه، چین، 

ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.
اما این ادعا چقدر با واقعیت تناسب دارد. ایران در فاصله سال های 
۸۸ تا ۹۵ در لیس��ت سیاه اف.ای.تی.اف )حالت اقدام متقابل( بوده 
اس��ت و از سال ۹۵ از این لیست تعلیق شده است. نکته قابل توجه 
اینجاست که در این ۷ سالی که ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف 
قرار داشت، همکاری های مالی ایران با کشورهای دیگر به هیچ عنوان 
قطع نشده است. تبادالت وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از 
جمله روسیه، چین، عراق، ترکیه و... در این دوران، نشان می دهد که 
وجود ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، منجر به قطع همکاری های 

مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
چن��دی پیش »دیوید لوئیس« دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف در 
مصاحبه با بی بی س��ی گفت: »مجموعه استانداردهای ما درباره 
ارتباط بانک های مرکزی با هم نیس��ت«. این اظهارنظر تنها یکی 
از مصادیق این مس��ئله است که اف.ای.تی.اف نمی تواند منجر به 

قطع همکاری بانک های مرکزی با یکدیگر شود.
نکته قابل توجه اینجاس��ت که لوئی��س در مصاحبه مذکور 
تاکید کرده بود که »هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای 

خواسته های اف.ای.تی.اف از لیست سیاه آن خارج شود«.
۳- اش��خاصی از جمل��ه جلیلی، پیش از ای��ن حامی اف.ای.
تی.اف بودند و اکنون بخاطر مخالفت سیاسی با دولت، با اف.ای.

تی.اف مخالفت می کنند.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی ش��ده اند که »با دست خط 
جلیلی توصیه ش��د که اف.ای.تی.اف تصویب شود« و اشخاصی از 
جمله جلیلی، پیش از این حامی اف.ای.تی.اف بودند و اکنون بخاطر 

مخالفت سیاسی با دولت، با اف.ای.تی.اف مخالفت می کنند.
اما این ادعا در حالی اس��ت که در دولت دهم س��ازمان بین 
دولتی اف.ای.تی.اف مدعی می شود که چون ایران قانونی داخلی 
در موض��وع مقابله با تروریس��م ن��دارد، پس این کش��ور حامی 

تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، الیحه ای 
تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می کند.

نکته قابل توجه اینجاست که این الیحه مطابق قانون اساسی و 
شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به اف.ای.تی.اف ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ »علی طیب نیا« وزیر وقت 
اقتصاد به طور پنهانی از س��وی دولت ایران متعهد می ش��ود که 
۴۱ بند مربوط به دس��تورات اف.ای.تی.اف را آن هم بدون اطالع 

مجلس اجرا کند!
ام��ا ۴ بند از ۳۷ بن��د مذکور مربوط به تغییر قوانین اس��ت 
و اینجاس��ت ک��ه دولت مجبور می ش��ود ک��ه این ۴ بن��د را در 
قالب الیح��ه تنظیم کرده و نتیجه آن می ش��ود لوایح چهارگانه 
مرتبط با پیوس��تن به اف.ای.تی.اف و جنجال های چند ماه اخیر 

اصالح طلبان و حامیان دولت.
الزم به ذکر اس��ت که در حدود ۲ س��ال و نیم اخیر، دولت 
حدود ۹۰ درصد دس��تورات اف.ای.ت��ی.اف را اجرایی کرده ولی 
این س��ازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران 

داده است!
۴- ای��ران ب��ه راحتی می تواند در موضوع تروریس��م، از حق 

تحفظ استفاده کند.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده اند که ایران درپیوستن 
به اف.ای.تی.اف می تواند درخصوص موضوع تروریسم و مصادیق 

آن از حق شرط یا به عبارتی حق تحفظ استفاده کند.
این ادعا در حالی اس��ت که بنابر قوانین موجود در س��اختار 
اف.ای.تی.اف هیچ کش��وری اجازه تعیین ح��ق تحفظ برای این 
س��ازمان را ندارد. از نظر اف.ای.تی.اف در موضوع تروریس��م یک 
تعریف واحد وجود دارد و آن تعریفی است که وزارت خزانه داری 
آمری��کا )اتاق جن��گ اقتصادی آمریکا علیه ای��ران( تعیین کرده 
اس��ت. براس��اس تعریف وزارت خزانه داری آمریکا، س��پاه قدس 
به فرماندهی س��ردار حاج قاسم س��لیمانی، وزارت دفاع، صنایع 
موشکی ایران و محور مقاومت در منطقه در لیست تحریم ها و از 

مصادیق تروریسم به حساب می آید.
عالوه بر این در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم CFT )از کنوانسیون های مرتبط با اف.ای.تی.اف( 
آمده است: »هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله 
در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود 
ت��ا اطمینان حاص��ل نماید اعمال کیفری در حیطه ش��مول این 
کنوانسیون، تحت هیچ ش��رایطی با مالحظات سیاسی، فلسفی، 
عقیدت��ی، نژادی، قومی، مذهبی و یا س��ایر مالحظات با ماهیت 

مشابه قابل توجیه نباشد«.
۵- اجرانکردن اف.ای.تی.اف یعنی خودتحریمی و محدودیت 

گسترده در مبادالت بانکی.
حامی��ان اف.ای.ت��ی.اف بارها مدعی ش��ده اند که در صورت 
نپیوس��تن ایران به این س��ازمان، دچار خودتحریمی می شویم و 

مبادالت بانکی به شدت محدود خواهد شد.
برخالف این ادعا، اتفاقاً پیوس��تن به این س��ازمان به معنی 

خودتحریمی و محدودیت در مبادالت بانکی است.
اف.ای.ت��ی.اف مج��ری پیاده س��ازی سیاس��ت های وزارت 

خزانه داری آمریکاست. هدف اصلی اف.ای.تی.اف هوشمندسازی 
تحریم ها از طریق الزام بانک ها به اجرای لیس��ت تحریمی وزارت 

خزانه داری آمریکاست.
متاسفانه در دولت آقای روحانی، برخی بانک ها در اقدامی غیرقانونی، 

از لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا تبعیت کرده اند!
ب��رای نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولش��ویی و 
تطبیق بانک کش��اورزی طی ابالغیه ای اعالم کرد: »در راس��تای 
الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص رعایت قوانین 
و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن 
ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
و گروه های تحریمی... طبق لیس��ت اعالمی از سوی سازمان های 
بین المللی )نظیر س��ازمان مل��ل، اتحادیه اروپ��ا، وزارت خارجه 
آمریکا، خزانه داری آمریکا و...( کلیه لیست های تحریمی اعالمی 
ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی مدخل در واحدها قابل 

دسترس می باشد«.
این اتفاق تأس��ف برانگیز در برخی دیگر از بانک ها نیز اتفاق 

افتاده بود.
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ ش��خص، موسسه و شرکت ایرانی 
در لیس��ت تحریم ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به اف.ای.

ت��ی.اف، متعهد ب��ه اعمال تحریم ه��ا علیه آنها در داخل کش��ور 
می ش��ود. صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته از جمله هسته ای و نانو، 
فرماندهان نظامی از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان 
کش��ور در حوزه های مختلف و... همگی در لیس��ت تحریم وزارت 

خزانه داری آمریکا قرار دارند.
ام��ا دروغ های حامی��ان اف.ای.ت��ی.اف به همی��ن جا ختم 
نمی ش��ود. ادعای مخالفت آمریکا با پیوس��تن ای��ران به اف.ای.

تی.اف، ادعای خروج ایران از لیس��ت س��یاه به شرط پیوستن به 
اف.ای.تی.اف و...از جمله این دروغ های پرتکرار است.

حامی��ان اف.ای.تی.اف در عین ح��ال که تاکید دارند که »با 
اف.ای.تی.اف مشکالت اقتصادی ایران نمی شود«، مدعی هستند 

که »اف.ای.تی.اف یک بهانه مهم را از آمریکا می گیرد«.
حامیان اف.ای.تی.اف همان طیفی هستند که پیش از این مدعی 
بودند که اگر بهانه هسته ای را از آمریکا بگیریم، تمامی تحریم ها از 
جمله تحریم ه��ای مالی و بانکی به یکباره لغو خواهد ش��د و همه 
مش��کالت اقتصادی کشور نیز رفع خواهد شد. حاال همان جماعت 
خود را به فراموش��ی زده و به جای عذرخواهی و جبران خس��ارت 

برجام، درپی تکرار این توافق پرضرر و بی دستاورد هستند.
در ش��رایط فعلی، جریان سیاس��ی خاص درپی آن اس��ت تا 
با هراس افکنی، فحاش��ی به منتق��دان، مظلوم نمایی و وعده های 
نجومی، »اجرای اف.ای.تی.اف به هر قیمت« را کلید بزند. هدف 
اصلی این جریان، تقلیل موضوع اف.ای.تی.اف از یک مسئله فنی 

و کارشناسی به یک دعوای سیاسی است.
حال سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که بهانه های 
آمریکا با پیوس��تن ایران به اف.ای.تی.اف پایان یابد؟! آیا آمریکا و 
هم پیمانان این کش��ور به س��راغ موضوع موش��کی و منطقه ای و 
حقوق بشر و قانون اساسی و...نمی روند؟!. چرا ایران باید به آمریکا 
که رکورددار پولش��ویی و حامی درجه یک تروریسم در دنیاست 
درخصوص مبارزه با پولشویی و تروریسم تضمین و تعهد بدهد؟! 
مق��ر اف.ای.تی.اف در پاریس اس��ت. پاریس ع��الوه بر میزبانی از 
اف.ای.تی.اف، پناهگاه و میزبان گروهک تروریستی منافقین است، 

تناقض از این فاحش تر؟!  مشرق نیوز

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

با اعالم نهایی کانال مالی اروپا  اینستکس مشت دست بـه نقد به  موس��وم 
دیگر غربی ها برای ایران باز ش��د و مش��خص ش��د 
مانند مش��ت کدخدا، مش��ت اروپا هم پوچ بوده و 
تنها می توان با دو دست خالی کف زد برای آنهایی 
که با خوش بینی برای اجرای تعهدات برجامی!! سه 
س��ال وقت و هزینه مملکت را بعد از تصویب برنامه 
جامعه اقدام مش��ترک و دو سال روان مردم را برای 

توجیه حضور در مذاکرات!! به بازی گرفته  بودند! 
در آس��تانه جش��ن چهل س��الگی انق��الب به 
در  مقاوم��ت  از دس��تاوردهای  رونمای��ی  ج��ای 
وزارت خارجه، افتضاح رونمایی از دس��تاوردی به 

نام اینس��تکس رخ داد که ب��ه جای برخورد قاطع 
از س��وی مس��ئوالن اجرایی در ای��ن وزارتخانه و 
نزدیکان و هم طیفانش��ان تالش می شود که گفته 
ش��ود این یک مس��یری جدید اس��ت که به روی 
کشور باز شده و می تواند مشکالت معیشتی مردم 
را س��امان داده و دالر اوج گرفته را پایین بکش��د!! 
غاف��ل از اینکه اینس��تکس نه تنها ق��درت پایین 
کش��یدن قیمت دالر را ندارد بلکه حتی نمی تواند 
به موجودی پوش��ک مان هم اضاف��ه کند!! چون با 
رعایت ش��رط هایی ک��ه برایمان گذاش��ته اند!!! در 
صورت تصویب اف.ای.تی.اف. و سی.اف.تی پارلمو 
و هر کنوانسیون مشکوک دیگر اگر مساله جدیدی 
را گروی اجرایش نکنند، تنها توان رد و بدل کردن 

پول و غذا را به ما می دهد و نوع دیگری از فروش 
نفت در برابر غذاس��ت و ب��س! و این یعنی اعمال 
تحریم جدیدی از س��وی اتحادیه اروپ��ا بر ایران! 
چراکه پیش از این جمهوری اسالمی ایران تحریم 
دارویی و غذایی نداشت! حتی از سمت ترامپ که 
ب��ه تندروترین فرد و ضد ایرانی ترین فرد مش��هور 

است چنین تحریمی صورت نگرفته بود!
این جف��ت پوچ واین کف زدن! نه خوش��ایند 
ماست و نه آرزوی مایی که در زمان خودمان یکی 
از منتقدان منطق��ی برجام بودیم نبوده! اما آرزوی 
ما درس عبرت گرفتن از کالم ولی فقیه است، اویی 
که در همان روزهای هیجان زده بارها تکرار کردند 
که امریکا قابل اعتماد نیست و پس از خروج امریکا 

از برجام این جمله را درباره اروپا به کار بستند! 
ولی فقیه��ی که هرچه برای اجرای گام به گام 
تعهدات تا ن��گاه به دس��تاوردهای داخل به جای 
امی��د به خارج توصیه کردند برخی نش��نیدند و یا 
نخواستند که بش��نوند و امروز مانند همان فردی 
که برای کم نی��اوردن وقتی در جوی آب می افتد 
تا رس��یدن به مقصد صدای قوط��ی! در می آورد، 
همچن��ان عده ای از خوش بین��ان به وعده غرب از 
اینس��تکس طرف��داری ک��رده و آن را گام مثبتی 
می بینند و انگار نه انگار که در چهل سالگی انقالبی 
که همه دنیا تالش کردند س��رنگون ش��ود و نشد، 
عده ای ملت بزرگ ای��ران را با راه انداختن راهکار 
غذا و دارو تحقیر می کنند. انگار نه انگار که موضع 
ما در قابل اروپا طلبکارانه باید باش��د نه گدایایی! 
انگار نه انگار که آنها بدهکارند و حق شرط ندارند 
نه اینکه اجازه بدهیم با گردن کلفتی برای اجرای 

تحریم جدید برایمان حق شرط بگذارند!!
برخی انگار سر شده اند و نمی فهمند که تا کجا 
در باتالق غرب ف��رو رفته اند، برخی انگار نه صدای 

م��ردم را می ش��وند و نه نهیب دلس��وزان را و یک 
راست دارند به عمق چاه ویل غربی سقوط می کنند 
و می خواهن��د ملت را هم به قهق��را ببرند غافل از 
اینک��ه ملتی که بارها و بارها پای انقالب ایس��تاده 
و ساده اندیش��ان و خائن��ان را زدوده ت��وان بازیابی 
آرمان های��ش را دارد. ملت ت��وان زدودن آنهایی را 
ک��ه روز فرار ش��اه را روز اجرای برج��ام می کنند و 
حاال جش��ن چهل س��الگی را با تحقیر رونمایی از 
اینس��تکس آغاز می کنند را دارا هستند، ملت این 
روزها توان بازگو کردن آرمان های انقالب را برای هر 
فرد و مسئول و منتقد و... که هنوز انقالب و خواست 
ملت را نفهمیده دارد و برایشان فرقی نمی کند این 

افراد و مسئوالن داخلی هستند یا خارجی.
ملت ای��ن روزها برای جفت پوچ آوردن تدبیر 
و امی��د دلی��ل و عذرخواهی و راه��کار می خواهد 
نه توجیه و امتداد خوش��بینی. ملت امروز منتظر 
اس��ت که تدبیر و امید تحقیر اروپایی را با جوابی 
دندان ش��کن پاسخ دهد. ملت امروز منتظر است تا 

آرمان های انقالب را دوباره فریاد بزند.

۵ دروغ پرتکرار حامیان اف.ای.تی.اف به مردم
تقالی یک جریان سیاسی خاص برای »اجرای اف.ای.تی.اف به هر قیمت«

اینستکس اروپایی فرقی با نقض عهد امریکایی برجام ندارد؛

جفت پوچ، کف بزن!

صالحی: ثبت اینستکس امیدوارکننده است!!
رئیس سازمان انرژی اتمی ثبت "اینستکس" از سوی کشورهای اروپایی 
را "امیدوارکنن��ده " خواند و گفت: انتظار داریم اروپایی ها قدم های نهایی را با 

شتاب بیش تری بردارند.
علی اکبر صالحی گفت: اروپایی ها در بعد اقتصادی قدم امیدوارکننده ای 
برداشتند، امیدواریم در همین مسیر با سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند. 
آن گونه که خودشان اعالم می کنند مشکالتی دارند و با وجود اینکه با تأخیر 
انجام دادند، در عین حال ثبت شرکت اینستکس قدم امیدوارکننده ای است 
و انتظ��ار داریم قدم های نهای��ی را بردارند. وی افزود: س��ازمان انرژی اتمی 
همواره آماده است و چنانچه طرف مقابل در چارچوب تعهدات برجامی عمل 

نکند، تصمیمات مقتضی را در زمان خود خواهیم گرفت.
صالحی، افزود: اگر کشورهای همسایه عالقه مند به راکتورهای تحقیقاتی 
آب س��بک هس��تند می توانیم برای آنها طراحی و در اختیار آنها بگذاریم و 

آموزش بدهیم که رادیوداروی خود را تولید کنند.
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی با بیان اینکه "ما به قس��م خود پایبندیم" 
گفت: اینکه می گویند صنعت هس��ته ای متوقف ش��ده اس��ت چنین نیست 
و باید دس��تاوردهای هس��ته ای به مردم نش��ان داده ش��ود. ما در اکتشاف و 
اس��تخراج قدم های بلندی برداش��ته ایم. وی درباره همکاری با اروپایی ها نیز 
گفت: همکاری در بعد فنی خوب جلو می رود و حتی پروژه هایی را اروپایی ها 
در ایران انجام می دهند از جمله ایجاد بهترین مرکز ایمنی هسته ای در غرب 

آسیا که ۲۰ میلیون یورو برای آن تعهد کرده اند.

آصفی: »اینستکس« باید گسترده تر عمل کند
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان اینکه نباید به صورت کامل 
دس��ت رد به س��ینه اروپایی ها بزنیم، تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه 
داش��ت که آنها به دنبال این هس��تند که قدم به قدم امتیازاتی را از ایران در 

مورد مسائل مختلف بگیرند.
حمیدرضا آصفی تصریح کرد: وقتی آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی ها 
اصرار کردند که ایران در برجام باقی بماند و بر این موضوع تاکید داشتند که 
م��ا نمی گذاریم ایران از منافع اقتصادی برجام بی بهره بماند و مش��کالتی که 
درپی خروج آمریکا از این توافق بین المللی به وجود می آید را رفع می کنیم. 
وی افزود: اروپایی ها در مناسبت های مختلف این موضع را مطرح کردند، 
اما در برابر این موضوع دو دیدگاه وجود داش��ت اینکه اروپا می تواند این کار 
را انج��ام دهد و دیدگاه دیگر مبتنی بر این موضوع بود که اروپا توان اجرای 
این کار را ندارد، در مقابل این تحوالت جمهوری اس��المی ایران هوش��یارانه 
عمل کرد، از برجام خارج نشد و نگذاشت بهانه ای به دست آمریکایی ها برای 

اعمال فشار بیشتر به اروپا فراهم شود.
این دیپلمات پیشین کشورمان با اعتقاد بر اینکه برجام از همان ابتدا یک 
توافق ش��کننده بود که در مورد برخی از مفاد آن بعضاً تفسیرهای گوناگونی 
وجود داش��ت، خاطرنشان کرد: خروج آمریکا از این توافق بین المللی، برجام 
را پیش از گذش��ته تضعیف کرد چنان که بس��یاری از شرکت ها و بانک های 
بزرگ و حتی متوس��ط اروپایی از تعامل با ایران ترس��یدند و تبادالت مالی و 

تجاری خود با تهران را قطع کردند.

فالحت پیشه: اروپا نباید اف.ای.تی.اف را با اینستکس مرتبط کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه »اثر سازوکار مالی اینستکس بیشتر سیاسی است«، گفت: سازوکار 

جدید مالی اروپا برای ایران انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
حشمت اهلل فالحت پیشه افزود: اینستکس بسیاری از نیازهای ایران را رفع 
نمی کند، لذا عمدتاً اثر سیاسی دارد که بیشتر از اثر اقتصادی آن است. در ایران 
هم به دلیل اثرات سیاسی سازوکار مالی از آن استقبال شد. برای ارزیابی از اثر 
اقتصادی اینستکس باید منتظر ماند تا مشخص شود چقدر می تواند مشکالت 

اقتصادی را رفع کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
یادآوری اینکه راه اندازی »این کانال مالی چند روز بعد از گزارش ۱۶ دستگاه 
اطالعات��ی آمریکا مطرح ش��د«، ادامه داد: این گزارش پیام آش��کار به دولت 
ترامپ داد که راه را اشتباه رفته است و اینکه برجام و پایبندی ایران منجر به 
نتیجه دادن رژیم منع اشاعه شد. شاید به همین دلیل است که ترامپ چندی 
بعد از تمامی دستگاه های اطالعاتی خود برای حضور در جلسه ای دعوت کرد 

و بعد از آن اعالم نمود که نظرات آنها به یکدیگر نزدیک است.
وی افزود: اینستکس هم همین موضوع را دنبال می کند. اروپا هم معتقد 
است که برجام رویکرد مشارکت جویانه ایجاد کرده که به سود جامعه بین المللی 

است. گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا نظر آنها را تامین کرد.
وی در عی��ن حال با بیان اینکه »روابط اقتص��ادی با اروپا نکاتی دارد«، 

توضیح داد: اروپایی ها برای آنکه اینستکش را توجیه سیاسی کنند.


