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همه می دانند مردم از اصالح طلبان راضی نیستند
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره میزان احتمال پیروزی اصولگرایان در انتخابات 
مجلس چنین ابراز عقیده کرد: مش��خص اس��ت که مردم از اصالح طلبان و دولت، 
مجلس و ش��ورای شهر راضی نیس��تند. این را همه می دانند ولی باید منتظر رای 
و تصمیم م��ردم در انتخابات ماند. البته از نظر ما اص��ل برگزاری انتخابات مهم تر 

از پیروزی جناح هاس��ت. اس��داهلل بادامچیان با اشاره به در جریان بودن فعالیت های 
انتخابات��ی ح��زب موتلفه در تهران و شهرس��تان ها، اظه��ار کرد: ما با هم��ه گروه ها و 

تشکل هایی که دنبال انتخاب اصلح باشند، همکاری می کنیم تا مجلسی تشکیل شود که 
به جای ناکارآمدی، فس��اد مالی و مشکل س��ازی برای مردم، کارآمد بوده و با سالمت مالی 
و اقتصادی، دنبال حل مش��کالت مردم باش��د.وی افزود: ما معتقدیم مجلس یازدهم، باید 
مجلسی در مسیر گام دوم انقالب باشد و همه باید کمک کنیم تا در قالب یک ائتالف بزرگ، 

فهرستی ارائه کنیم که قادر باشد خواسته های مردم را برآورده کند.   ایسنا 

کنگره میلیونی اربعین فتنه عراق را به حاشیه برد
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: حضور میلیون ها عاش��ق امام حسین )ع( از سراسر 

جهان در راهپیمایی اربعین فتنه عراق را به حاشیه برد.
 آیت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در جلس��ه این ش��ورا با تس��لیت به 
مناس��بت ایام رحلت پیامبر مکرم اسالم )ص( و ش��هادت امام حسن مجتبی و 

امام رضا )ع(، گفت: امسال نیز با عنایت خداوند متعال راهپیمایی میلیونی اربعین 
بس��یار باش��کوه برگزار شد و مردم از سراس��ر جهان به ویژه ایران اسالمی با عشق و 

عالقه در این کنگره عظیم شرکت کردند.
وی ب��ا بی��ان اینکه همزمان ب��ا راهپیمایی اربعین، دش��من تالش کرد ب��ه بهانه برخی 
اعتراض��ات در ع��راق، فتنه ای ایجاد کند ت��ا این پدیده را تحت تأثیر ق��رار دهد، اظهار 
داشت: حضور میلیون ها عاشق امام حسین )علیه السالم( از سراسر جهان در راهپیمایی 

اربعین این فتنه را به حاشیه برد.  مهر

مسئوالن تا پایان آبان دارایی  های خود را اظهار کنند
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت: 
مسئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران در سراسر کشور الزم است بعد 
از دریافت حساب کاربری "ثنا" از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان آبان 
ماه دارایی ها و اموال را در س��امانه اظهار کنند. حجت االسالم شهریاری با بیان 

اینکه اینکه س��امانه ثبت دارایی مسئوالن بر روی ش��بکه ملی قرار گرفته است، 
اظهار کرد: مس��ئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران در سراسر کشور از ۲۸ 

مهرماه که این س��امانه روی شبکه ملی قرار گرفته است، می توانند دارایی و اموال خود 
را اظهار کنند.وی ادامه داد: مسئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران در سراسر 
کش��ور مهلت ۳۰ روزه ای برای ثبت اموال و دارایی خود دارند و بعد از دریافت حس��اب 
کاربری "ثنا" از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و الزم اس��ت تا پایان آبان ماه دارایی ها 

و اموال را در سامانه مذکور اظهار کنند.   ایسنا 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

با وجود تحریم ها صحبت از FATF بی معناست

این غلط است
نکته ی دیگر این اس��ت که ما در کش��ورمان ش��اهد 
هس��تیم که بعض��ی از فعاالن زن و بعض��ی از مردها 
تالش میکنند برای هماهنگ شدن با کنوانسیون های 
جهان��ِی مرتبط با زن، و با احکام اس��المی َور بروند و 

بازی کنند و کم و زیاد کنند؛ این غلط است. 
در همین مسأله ی ارث زن از زمین و غیر منقول - که 
خانم اشاره کردند - نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم 
و ام��روز نظر فقهی خود ما هم همین اس��ت که آنچه 
منع از میراث شده، عین قیمت آن زمین بالشک حق 
همس��ر و زوجه است و ارث می برد؛ اشکالی هم ندارد. 
بنابراین در مسائل فقهی چنین چیزی امکان دارد که 
ما بگوئیم ای��ن تغییر پیدا میکند؛ لیکن آنچه که باید 
در زمینه ی مس��ائل فقهی انج��ام بگیرد، کار فقهی به 
وسیله ی فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است؛ آن 
هم با نگاه به متد فقه، به ش��یوه ی استفاده ی فقاهتی؛ 
نه اینکه کس��ی ب��ر طبق میل خودش، ب��رای انطباق 
ب��ا آنها، برای اینکه خ��ودش را هماهنگ کند با فالن 
معاهده ی جهانی، فالن کنوانسیون جهانی - که فراهم 
آورندگان��ش با مردمی که در این س��رزمین با مبانی 
اس��المی زندگی میکنند و اعتقاد به مبانی اس��المی 
دارن��د، اصاًل از لحاظ مبانی فکری متفاوتند - بیاید از 
گوش��ه ی احکام اسالمی بساید و بُبّرد؛ این کاماًل غلط 

است؛ اصاًل قابل دفاع نیست. 

ببیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه سالروز میالد 
حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(
13 تیر 1386

مخاطب شمایید

پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی »اف ای تی اف« 
اع��الم کرد، مهلت ایران برای اجرای موارد مورد 
نظر این گ��روه را چهار ماه دیگ��ر تمدید کرده 
اس��ت، طرفداران این اقدام، به تکاپو افتاده و در 
این میان از مقام معظم رهبری خرج می کنند. 
این الیحه ابتدا در مجلس بررسی و تصویب شد، 
اما ش��ورای نگهبان با این مس��ئله مخالفت کرد 
و بعد ای��ن الیحه به عنوان الیح��ه اختالفی به 

مجمع ارجاع شد.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه مهلت قانون��ی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به اتمام رسید و حال 
با پایان مهلت قانون��ی و عدم اعالم نظر مجمع، 
برخ��ی می گویند که این الیحه به قانون تبدیل 
ش��ده و در مقابل برخی دیگر طرفداران تصویب 
لوای��ح FATF را امری الزم و ضروری خوانده و 
تاکید می کنند: »اگر این لوایح به تصویب نرسد 

کمک بزرگی به ترامپ است.« 
چگونگی ورود »FATF« به گفتگوهای سیاسی 
در کش��ورمان باره��ا از مطبوعات عنوان ش��ده 
اس��ت اما در این میان س��والی که ذهن همگان 
را م��ی آزارد این اس��ت که چرا س��ازمان ملل و 
ش��ورای امنیت این سازمان که توافق هسته ای 
به تصویب و تأیید آنها رسیده است، هیچ توقعی 
از آمریکا و اروپا  که از برجام خارج شده و هیچ 
یک از تعه��دات خود را اجرا نکرده اند، ندارد، و 
هیچگاه از طرفهای مقابل ایران برای زیر فش��ار 

قرار دادن ایران سوال نمی کند؟ 
در این میان س��وال دیگری ه��م که مطرح می 
ش��ود این اس��ت که چرا در داخل کشور عالوه 
بر اصرار دولت بر تصویب و اجرای کنوانس��یون 
های باقی مان��ده از اف ای تی اف،  برخی دیگر 
نیز اصرار و اعتقاد دارند که باید ایران به سازمان 
اف ای تی اف بپیوندد و همه کنوانس��یون های 

آن را نیز اجرا کند؟
در ایران کس��ی مخال��ف مبارزه با پولش��ویی و 
جلوگی��ری از تامی��ن مال��ی تروریس��م در دنیا 
نیس��ت، اما به نظر می رس��د ک��ه اف ای تی اف 
ظاه��ر چنین موضوعی را دنبال می کند چرا که 
ای��ن قوانین برای دیگر کش��ورها مانند امریکا یا 
عربس��تان که علناً از داع��ش حمایت می کنند 
بازخواس��ت نمی ش��ود و تنها برای کشورهایی 

همچون ایران ضروری است.
جالب  اینجاست که دس��ت اندرکاران این گروه 
وی��ژه، هر بار که مهلت ایران را تمدید می کنند، 
ب��ا تهدید و ارعاب اعالم می کنند که این آخرین 
باری است که به ایران فرصت می دهند تا ایران 

مفاد اف ای تی اف را اجرا کند. 

 بیش فعالی داخلی ها 
در این میان بسیاری از مسئولین داخلی با تأکید 
می کنن��د اجرا نکردن اف ای تی اف هزینه های 
بس��یاری برای کش��ور دارد و می تواند دس��تان 

جمهوری اسالمی را از پشت ببنند.
به عنوان مثال اخیراً اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهوری ایران در مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام  اوض��اع و ش��رایط جمهوري 
اس��المي در صورت عدم تصوی��ب الیحه الحاق 
ب��ه کنوانس��یون بین الملل��ي مقابل��ه ب��ا تامین 
مالي تروریس��م موس��وم به CFT ترسیم کرد؛ 

دورنمای��ي که حداقل در ۲۰ ماه گذش��ته بارها 
و بارها از س��وي رس��انه ها، چهره هاي سیاسي و 

کارشناسان حوزه FATF ارایه شده است. 
او پیوس��تن ای��ران ب��ه FATF را گام بلن��د 
جمهوری اسالمي ایران برای فرار از لیست سیاه 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد »با توج��ه به اینکه 
لوایح FATF و CFT در جلس��ه سران ۳  قوه 
تصویب و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده 
اس��ت، مجمع تش��خیص مصلحت نظام باید هر 
چه سریع تر این لوایح را تصویب کند.« پیش از 
او نی��ز مقامات دولتی بر لزوم تصویب نهایي این 
لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به 
میان آورده بودند حتي عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزیر کش��ور خبر از اب��الغ آیین نامه های اجرایی 

FATF داده بود.
دول��ت ب��رای این که ای��ران ب��ه اف ای تی اف 
بپیوندد می گوید ک��ه نمیتواند تضمین دهد با 
پیوس��تن ایران به این سازمان، اوضاع بهبود می 
یابد اما میتوان بهانه را از دست آمریکا گرفت. 

 استفاده نابجا
اینکه جهانگیری از موافقت سران قوای سه گانه 
و تأیید رهبری ب��ا لوایح در ارتباط با گروه ویژه 
اقدام مالي خبر داده موضوعی اس��ت که موجب 
انتقاد بس��یاری از صاحب نظران و کارشناس��ان 

سیاسی شده است .
مع��اون اول رئیس جمهور در ای��ن زمینه گفت: 
نم��ی توان دس��ت و پای فردی را بس��ت و از او 
خواست تا در دریا شنا کند. اما آنها می دانند که 
مدیران کش��ور با وجود تنگناها این کار ناممکن 
را ش��دنی می کنند، زیرا یکی از دس��تاوردهای 
نظام جمهوری اسالمی تربیت مدیرانی در بخش 
های مختلف اس��ت که دل در گرو کشور دارند 
مدیرانی که اگر می خواس��تند می توانس��تند با 
چندین برابر حقوق و دس��تمزد در کش��ورهای 

اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.
این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها از 
این کنوانسیون انتقاد کردند حتی پرویز داودی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد ادعای 
موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن 
به این کنوانسیون های بین المللی گفت: در نامه 
۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور و نیز نامه اخیر 
جهانگیری ب��ه رهبر معظم انق��الب با محتوای 
لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و کنوانسیون 
ها، رهب��ر معظم انقالب در این ب��اره هیچگونه 
اظهارنظر صریحی انجام ندادند بلکه پی نوش��ت 
کردند که »برای تش��خیص مصلحت به مجمع 
ارسال شود و مجمع با دقت و امعان نظر نسبت 

به این مساله تصمیم گیری کند.« 
داوودی گفت: نظر مقام معظم رهبری این بوده 
است که بررس��ی این کنوانسیون ها با دقت نظر 
باش��د، اما کد های عمومی را از ایشان در اختیار 
داریم که دیدگاهش��ان را مش��خص می کند، به 
عن��وان نمونه معظ��م له در ۳۰ خ��رداد ۹۷ در 
بیاناتش��ان فرموده اند »من باب مثال، آن ۱۰۰ 
کشور یا ۱۵۰ کشور که بعدا به آن )کنوانسیون 
ه��ا( می پیوندند هیچ تاثیری در پخت و پز اولیه 

آن ندارند.«
وی اف��زود: رهبر معظم انقالب در همین بیانات 

فرموده اند »یک جایی باالخره چند قدرت بزرگ 
در مجموعه ها و هیات های فکری شان و به قول 
خودشان اتاق فکرش��ان می نشینند برای منافع 
و مصالح��ی که برای خودش��ان تعریف کرده اند 
ی��ک چیزی را پخت و پز می کنند بعد این را به 
وس��یله دولت هایی که همسو با آن ها هستند یا 
مرعوب آن ها هس��تند یا دنباله رو آن ها هستند 
و خیلی منافع��ی هم در این باره ندارند تصویب 
می کنند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود و 
حاال مثال جمهوری اسالمی ایران که بگوید من 
این را قبول ندارم این کنوانسیون را این معاهده 
بی��ن المللی را قبول ندارم س��رش می ریزند که 
آقا ۱۲۰ کش��ور، ۱۵۰ کش��ور، ۲۰۰ کشور این 
را قبول کرده اند ش��ما چط��ور قبول نمی کنید، 

کنوانسیون ها غالباً چنین هستند.«
داودی گفت: فرمایش��ات دقیقی که مقام معظم 
رهب��ری در ای��ن باره دارند بس��یار مهم اس��ت 
چنانک��ه فرم��وده ان��د " این مهم اس��ت و هیچ 
لزومی ندارد که ما برویم چیز هایی که نمی دانیم 
ته آن چیس��ت یا حتی می دانیم که مش��کالتی 
دارد به خاطر آن جهات مثبت و چیز های مثبت 

قبول کنیم ".
یادمان باش��د که رهبر معظ��م انقالب فرمودند 
انته��ای این کنوانس��یون بس��ته نیس��ت، چون 
مرت��ب به آن اضافه می ش��ود و امکان دارد بعدا 
موضوعاتی مانند مباحث حقوق بش��ری، مسایل 
محیط زیس��ت، مسایل نفتی و استخراج آن و از 
این قبیل مطرح ش��ود و مرتب ما را در مسیری 
بگذارند که همیشه به عنوان طلبکار وارد صحنه 

شوند.

 رد ادعای موافقت 
رهب��ر معظم انق��الب بارها تاکی��د کرده اند که 
در اظه��ار نظرهای خود قاطع هس��تند، چنانکه 
ایشان در ۱۹ بهمن ۹۱ فرموده اند:»من انقالبی 
ام، ح��رف را صریح و صادقانه می گویم دیپلمات 
یک کلمه ای را می گوی��د معنی دیگری را اراده 
می کن��د، ما صری��ح و صادقانه ح��رف خودمان 
را می زنی��م، ما قاطع و ج��ازم حرف خودمان را 

می زنیم.«
بنابراین دلیلی ن��دارد در اظهارات و خط فکری 

که ارائه می دهند تردید کنیم. 
ایش��ان بارها فرموده اند که رهنمودهایش��ان را 
علن��اً بیان م��ی کنند . به عن��وان مثال  در ۱۷ 
مه��ر ۸۶ فرموده اند »حرف ما همان اس��ت که 
از م��ا می ش��نوید چ��ه در نماز جمع��ه، چه در 
دیدار های عمومی، چه در دیدار های دانشجویی 

و دیدار های گوناگون اختصاصی.«
از این رو بهتر است تا مسئولین در موضع گیری 
های خود دقت کنند و راه و چاه را بشناس��ند تا 

در مسیری که ته آن معلوم نیست نیفتند. 
مس��ئولین بدانند که م��ردم بر ای��ن باورند که 
تصویب این لوایح ربطی به قیمت مرغ و گوشت 
و اجاره خانه ندارد و آنچه امروز اقتصاد کش��ور 
به آن مبتال اس��ت حاصل بی تدبیری هایی است 
ک��ه اگر انجام نمی ش��د هی��چ گاه کار به اینجا 

نمی رسید . 
مس��والن بدانند اگر جلوی فسادهای اقتصادی 
گرفت��ه و ب��ه توانایی ه��ای داخلی توجه ش��ود 

مش��کالت حل خواهد ش��د و دلیل��ی ندارد که 
اقتصادمان را در گروی این کنوانس��یون ها قرار 
دهی��م. یکبار ب��ا توافق هس��ته ای نتیجه ای که 
اکنون حاکم اس��ت به دس��ت آمد،  آیا بار دیگر 
قرار است اف ای تی اف نیز به واسطه اصرارهای 

غیر منطقی به ایران تحمیل شود؟!

سیدحس��ین نقوی حسینی گفت: وقتی بخش��ی از نظام مالی و پولی جهان 
به خاطر تحریم های آمریکا با ما کار نمی کند، صحبت از FATF بی معناست 

و تصویب آن خودتحریمی است.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره ب��ه اظهارات اخیر مع��اون اول رئیس جمهور مبنی ب��ر تایید لوایح 
مرتبط با FATF از س��وی رهبر معظم انقالب گفت:                                                                                                                        در زمان اجرای برجام 
ط��رف متقابل مدعی بود ب��رای انجام تعهداتش با محدودیت هایی توس��ط 
مق��ررات FATF مواجه هس��تند و عنوان می کردند این مقررات دس��ت و 

پایشان را                                                                                        برای اجرای تعهدات برجامی بسته است.
وی اف��زود: و نکته اینجاس��ت وقت��ی آمریکایی ها از برجام خارج ش��دند و 
اروپایی ها هم به تعهداتش��ان عمل نکردند و بنا ه��م ندارند به این تعهدات 
عمل کنند و ط��رف آمریکایی همه تحریم های قبل��ی را                                                                                        مجدد بازگردانده، 
دیگ��ر صحبت از FATF و لوایح پالرمو و ... جایگاهی در کش��ور جایگاهی 

ندارد. س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اظهار 
داشت:                                                                                                                                                                                                           تحریم های آمریکا فوق FATF و پالرمو است. 

اگ��ر ما همه توصیه های 4۱گانه FATF را                                                                                        هم اجرا کنیم و پالرمو را                                                                                        هم به 
تصویب برس��انیم، آورده ای برای ما ندارد جز اینکه تعهدات بیش��تری بر ما 

تحمیل می شود.
نقوی خاطرنشان کرد: بخشی از نظام پولی و مالی جهان با ما کار نمی کند، 
تحریم های ثانویه آمریکا بر علیه ملت ایران موانع بر س��ر راه ما ایجاد کرده،  
اینکه ما در لیس��ت س��یاه FATF باش��یم یا نباش��یم تاثیری در تحریم ها 
نمی گذارد، پس در چنین شرایطی نه صحبت کردن از FATF معنا دارد و 
نه تصویب این لوایح برای ما دستاوردی به همراه دارد، جز اینکه تعهدات ما 
را                                                                                        بیش��تر می کند و دست و پای ما را                                                                                        می بندد و محدودیت های ما را                                                                                        بیشتر 
می کن��د و با این کار یک ن��وع خودتحریمی را                                                                                        بر خودمان تحمیل می کنیم.
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