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دول��ت اصرار بر تصویب کنوانس��یون پالرمو و 
س��ی.اف.تی دارد، اعتق��اد دولت بر این اس��ت که 

تصویب و اجرای آن بهانه را از دشمن می گیرد.
س��ازمان اف.ای.تی.اف یک نهاد بین المللی با 
قوانین خاص است که بر اساس آن همه کشورهای 
دنیا بای��د به آن بپیوندند و قوانین آن را بدون کم 

و کاست اجرا کنند.
اگ��ر کش��ورهایی به عضوی��ت آن در نیایند با 
اقدامات تنبیهی روبرو خواهند شد که یکی از آنها 
قطع ارتباطات بانکی با کش��وری اس��ت که تن به 

خواسته اف.ای.تی.اف نداده است.
بارها گفته و نوش��ته شد که حتی اگر اصالحاتی 
از س��وی ایران در برخی از مفاد کنوانسیون های زیر 
مجموعه اف ای تی انجام شود، قابل قبول نیست و باید 
عین همان قوانین رعایت شود، اما نمایندگان مجلس 
و اعضای ش��ورای نگهبان وقت خود را برای اصالح و 
تغیی��ر برخی از آن مفاد که ب��ا قوانین و دیدگاه های 

جمهوری اسالمی ایران در تضاد است، هدر دادند. 
نهاد مالی و پول��ی اف.ای.تی.اف هیچ تغییر و 
اصالحی را بر اس��اس آنچه کشور عضو انجام داده 

باشد، نمی پذیرد. 
طبیعی است که چنین سازمانی با دستور کار 
مش��خص نباید هم اجازه بدهد ک��ه قوانین آن از 

سوی کشورها تغییر پیدا کند.
ب��ه هر صورت کنوانس��یون های زی��ر مجموعه 
اف.ای.تی.اف در صورت پیوستن ایران به این سازمان 

بدون هیچ اصالح و تغییری الزم االجرا است.
آنهایی ک��ه می گفتن��د میتوان م��واردی که 
بر خالف قوانین جمهوری اس��المی اس��ت تغییر 
داد ب��ه مصاحبه س��خنگوی اف.ای.ت��ی.اف توجه 
کنن��د ک��ه گفته؛ »باید ای��ن اس��تثناهایی که در 

قوانین شان)ایران( می گذارند حذف کنند.«
خطاب س��خنگوی نه��اد مال��ی اف.ای.تی.اف 
ایران اس��ت، مجلس ش��ورای اس��المی و شورای 
نگهبان تغییراتی را در برخی مفاد دو کنوانس��یون 
پالرم��و و اس پی وی انجام داده اند که از چش��م 

مسئولین اف.ای.تی.اف پنهان نمانده است.
عالوه بر این که اف.ای.تی.اف چهار ماه به ایران 
مهلت داده تا تکلیف خود را با پیوستن یا نپیوستن به 
این سازمان روشن کند، تهدید هم کرده است که در 

صورت نپیوستن عواقبی در انتظار ایران خواهد بود.
عواقبی که اف.ای.تی.اف ایران را با آنها تهدید 
کرده، قطع روابط و مناسبات بانک های بین المللی 
با ایران است که باید توجه داشت هم اکنون چنین 

وضعیتی علیه ایران حاکم است.
دلیل این ک��ه بانکهای خارجی با ایران تبادل 

مالی ندارند به خاطر توافق هسته ای است.
قرار بود توافق هس��ته ای تحریم های اقتصادی 
و بانک��ی را لغو کند اما نه تنها اینگونه نش��د بلکه 

شرایط بدتر از پیش از برجام گشت.
به واق��ع نپیوس��تن ای��ران ب��ه اف.ای.تی.اف 
سودمندتر از پیوس��تن به آن است، اگر به سازمان 
اف.ای.تی.اف بپیوندیم، اطالعات مالی و پولی خود 
را در اختیار این س��ازمان ق��رار داده ایم ضمن این 
که بر اس��اس فهرس��تی که آمریکا به این سازمان 
در باره گروههای تروریس��تی داده است، حزب اهلل 
لبنان، گروه های مقاومت و حتی مردم مظلوم یمن 
نیز در فهرس��ت گروه های تروریس��تی قرار دارند و 
ایران حامی حزب اهلل و گروه مقاومت است. به همین 

خاطر ایران حامی تروریسم شناخته می شود.
مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی آمریکا و 
رئیس دوره ای اف.ای.تی.اف در نشس��ت خبری خود 
که سوم اسفند ماه برگزار شد در پاسخ به این پرسش 
که اف.ای.تی.اف حاضر اس��ت چ��ه کمکی به دولت 
ایران برای رفع نگرانی مخالفان دو کنوانسیون بکند؟

او چنین پاس��خ داده اس��ت: »م��ا توضیحات و 
اطمینان خاطر نمیدهیم. استانداردهای اف.ای.تی.اف 
کامالً واضح است، اینها اصالً استانداردهای ما نیست 
استانداردهای بین المللی است که همه جای دنیا اجرا 
می شود. باید کنوانس��یون پالرمو را اجرا کنند، هنوز 
نکردند، باید کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
را اجرا کنند، هنوز نکردند، باید این استثناهایی را که 
در قوانین می گذارند حذف کنند، این که کلماتی مثل 
نژاد پرستی و استعمار وارد قانون می کنند و می گویند 

تأمین مالی تروریسم در این صورت اشکالی ندارد...«
م��ی بینید که همه قوانین موجود در گروه ویژه 
اقدام مالی، تحمیلی و باید است. یا باید تن به خواسته 
آنه��ا داد یا این که مقاومت کرد. ک��دام راه برگزیده 
خواهد ش��د، چهار ماه مهلت داده ش��ده به ایران بار 
دیگر زمان کمی نیس��ت، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هر آنچه که تصویب کند، نظر نهایی خواهد بود 
و کس��ی هم نباید نس��بت به آن انتقاد داشته باشد. 
مجمع ب��ا توجه به عملکرد اروپا و تمدید مهلتی که 
اف.ای.تی.اف به ایران داده است، در جلسه روز گذشته 
بررسی پالرمو و سی.اف.تی را به پس از تعطیالت عید 
موکول کرد که تصمی��م خردمندانه ای بود. اصرارها 
برای پیوس��تن به اف.ای.تی.اف نیز مش��کوک است. 
اگر برجام به نتیجه رسیده بود، نوع برخورد ایران نیز 

می توانست به گونه دیگری باشد.
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وزیر بهداشت:
پایکسیکهچوبالیچرخمردمبگذاردراقطعمیکنم

وزیر بهداشت گفت: پای کسی را که چوب الی چرخ مردم بگذارد می شکنم، نباید 
کسی برای مجوز مسیر پر پیچ و خم طی کند و دیگری با رانت مجوز بگیرد.

س��عید نمکی در مراسم توامندسازی صنعت داروس��ازی به مناسبت چهل سالگی 
انق��الب اس��المی گفت: دس��تاوردهای پس از انق��الب در عرصه س��المت از ناب ترین 
دس��تاوردها در تمام عرصه ها است، کاهش مرگ و میر کودکان، پوشش واکسیناسیون 
 و خدم��ات بهداش��تی و درمانی، توس��عه آموزش پزش��کی از اقدامات مهم به ش��مار 

می رود.
وی افزود: در س��ال ۵۷، ۱۴هزار پزش��ک داشتیم که بیشتر آنها خارجی بودند، در 
س��ال ۵۷ کارخانه معتبر داروس��ازی داشتیم اما به صنعت دارویی چند ملیتی خارج از 

مرزها گره خورده بود.
وزیر بهداش��ت با اش��اره به طرح ژنریک گفت: این کار بزرگی بود که هیچ یک از 

کشورهای منطقه این کار را انجام نداد.
نمکی با بیان اینکه وقتی پا به این عرصه گذاش��تم اولین جایی که تصمیم گرفتم 
فکری برای آن کنم س��ازمان غذا و دارو بود گفت: تغییر در آنجا ضروری بود و زمانی 
که رئیس جدید سازمان غذا و دارو را منصوب کردم درخواست رفع بروکراسی را از وی 

داشتم، بزرگترین گرفتاری ما در دولت های نفتی دولت است.
نمکی گفت: سه عامل رانت وجود دارد، بانک،مجوز و پول نفت اگر این مراکز پاک نشوند 

تولید پیشرفت نمی کند، در هیچ جای دنیا برای تولید بانک وام سی درصدی نمی دهد!
وی ب��ا انتقاد از عماکرد بیمه ها گفت: به تولیدکننده ها اوراق می دهند و باید آن را 
با تزیل ۳۰ درصد بفروش��د، چک هایش برگشت بخورد و در بانک برای پرداخت حقوق 

پرسنل باید التماس کند، این حمایت از تولید نیست.
نمکی تاکید کرد: پای کس��ی را که چوب الی چرخ مردم بگذارد می ش��کنم، نباید 

کسی برای مجوز مسیر پر پیچ و خم طی کند و دیگری با رانت مجوز بگیرد.
وی تصریح کرد: راه باید برای تولید داخل فراهم ش��ود، بیزاموتین را وارد می کنیم 
درحالی که ۶۰ سال است آن را تولید میکنیم. باید داروی بی کیفیت از هند وارد کنیم 

و به تولید کننده داخل بها ندهیم.
وزیر بهداشت گفت: تولید داخل که ۹۷ درصد صنعت داروست ۵۵۰ میلیون دالر 
ارز میبرد س��ه درصد واردات ما ۱.۲ میلیارد دالر ارزبری دارد، به رئیس سازمان غذا و 

دارو گفتم که نباید داروی مشابه داخل وارد شود.
نمکی گفت: برخی می گفتند ما متولی سالمت مردم هستیم این حرف درست است 

اما اگر روزی جای سه درصد واردات با ۹۷ درصد تولید عوض شد باید چه کرد؟
وی گفت: اس��تفاده از انتقال دانش فنی، اس��تفاده از ش��رکت دانش بنیان و بخش 

تحقیق و توسعه کارخانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر بهداش��ت گفت: در قیمت تمام شده از داروسازها لیستی را دریافت می کنیم 
اما هزینه تحقیق و توس��عه در نظر گرفته نمی ش��ود، در هیچ کش��ور مترقی بیش از ۱ 
درصد را به بخش تحقیق و توس��عه اختصاص نمی دهد و بخش خصوصی از این حوزه 

حمایت می کند.
نمکی با بیان اینکه صرفه جویی از محل ممنوعیت واردات داروهای مشابه داخل صرف 

تولید می شود گفت: باید از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان حمایت کرد.
وزیر بهداش��ت گفت: اگ��ر فکر کردید در مجموعه من حرکت��ی میکنم که حقش 
نیست و کاری که حق شما است را انجام نمی دهم اخالق را رعایت نکرده ام و مشکالت 

را به من ارجاع دهید.
نمکی گفت: چرخه اقتصاد داروی کش��ور باید اصالح ش��ود، قیمت داروهایی که از 
بی��رون وارد می ش��ود هر تولید کننده ای که آن را تولی��د کند بهترین قیمت ممکن به 

وی پیشنهاد خواهد شد.
نمکی گفت: زمانی به داروخانه مراجعه کردم مسئول داروخانه از من پرسید داروی 
ایران��ی می خواهید یا خارجی؟ گفتم ایرانی به متصدی گفت به این آقا گچ بدهید! این 

موضوع نشان دهنده فاسد بودن چرخه است.
وزیر بهداش��ت با اشره به مکانس��یم های مالی حوزه دارو گفت: مکانیزم مالی باید 

اصالح شود، من تا کنون داروی خارجی نخریده ام.
وی در پای��ان تاکید ک��رد: گروهی برای به اج��را در آوردن بیانیه گام دوم انقالب 

تشکیل شود تا زودتر بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم.
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پرویز سروری:

تهدید کردن مجمع تشخیص 
نمایی از استبداد است

3

آیت اهلل صادق آملی الریجانی:

سخنان رئیس جمهور 
درباره مجمع قابل قبول نیست

3

علی رغم برتری قاطع مخالفان پالرمو، رای گیری به بعد از عید موکول شد

مصلحت اندیشی مجمع
نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

با پوتین بر سر خروج ایران از سوریه توافق کردیم!

دروغ های شاخ دار 
برای جبران شکست 

از محور مقاومت 
گروه دیپلماس�ی  ناظران سیاس��ی  دروغ پردازی های ضد ایرانی نخست وزیر پرون�����ده
رژیم غاصب صهیونیس��تی را بعد از سفرش به روسیه نوعی 
ف��رار به جلو برش��مردند و معتقدند به زودی با اعالم مواضع 
رس��می دولت س��وریه تمام این دروغ ها برای افکار عمومی 

جهان افشا خواهد شد.

با حکم عیسی کالنتری، معاون محیط زیست دریایی
سازمان محیط زیست برکنار شد

عاقبت 
دانستن و گفتن

»دولت« جای مخالفان 
طرح های غیرکارشناسی نیست!

صفحه 5

در ادامه جلسه علنی دیروز صورت گرفت

موافقت مجلس 
با کوپنی شدن کاالهای اساسی

هفته شانزدهم اعتراضات مردمی به نظام سرمایه داری حاکم بر فرانسه برگزار شد 

جلیقه زردها 
مصمم تر از 

شنبه های گذشته 


