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کاری نشود که به زیان مملکت و نظام باشد
آیت اهلل یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای 
خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره بررسی اف ای تی اف 
از آن ه��ا خواس��ت کاری نکنند که به زیان مملکت و نظ��ام حاکمیت جمهوری 

اسالمی و در تاریخ کشور نقطه  ضعف مجلس به حساب آید.
جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم طی نامه ای از رئیس و نمایندگان خانه ملت 

خواس��ت، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و س��ایر مراجع عظام تقلید 
مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسالمی در مجلس به تصویب 
نرس��د. در متن این نامه که به امضای آیت اهلل یزدی رس��یده اس��ت آمده است: با یادآوری 
آث��ار مثبت و منفی آنچه در دس��تور کار روز یکش��نبه پانزدهم مهر 97 ق��رار دارد متذکر 
می شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، به زیان مملکت و نظام حاکمیت 

جمهوری اسالمی و در تاریخ کشور نقطه  ضعف مجلس به حساب آید.  تسنیم

حامی جمهور
برخی مردم حس می کنند کشور رها شده است

دبیر شورای نگهبان گفت: رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی 
مردم احساس می کنند کشور رها شده است.

آیت اهلل احمد جنتی افزود: مهمترین حربه دشمن تزریق ناامیدی و یاس در جامعه 
است و ما نباید اجازه دهیم دشمن در این مورد موفق شود. وی با تاکید بر برخورد با 

فساد سازمان یافته و سوءاستفاده برخی مسئوالن که موجب کسب ثروت های نجومی 
آنان شده است افزود: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم باید منتظر نزول عذاب الهی باشیم.

آیت اهلل جنتی گفت: پاسخ موشکی قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران به تروریست های 
همجوار پایگاه های آمریکایی ، نش��ان داد تروریست ها و حامیان آنان باید منتظر عواقب 
س��خت باش��ند. وی با اش��اره به انتخابات مجلس گفت: نباید در مسیر تایید صالحیت 
هیچگونه نقطه ضعفی وجود داش��ته باشد و مطابقت همه مراحل با قانون ضروری است 

و هرگز در این زمینه خدا را فراموش نکنید.  باشگاه خبرنگاران

شورای نگهبان
حامیان »CFT« تضمین می دهند با ما مانند برجام رفتار نشود؟

عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: چه کس��ی تضمین می کند با پیوستن به 
CFT می توانیم تحریم ها را دور بزنیم؟ 

احمد امیرآبادی گفت: سوال ما از حامیان اف ای تی اف و CFT این است که 
آیا تضمین می دهند که اگر اینها تصویب شدند 50 کشور و یا 50 بانک بزرگ با ما 

همکاری کنند؟ آقای روحانی، آقای الریجانی، آقای ظریف، وزیر اقتصاد یا ش��ورای 
عالی امنیت ملی هرکدام می خواهند تضمین بدهند، بیایند این کار را انجام دهند.

وی ادام��ه داد: آقای ظریف می گوید عربس��تان به معاهده رف��ع تبعیض علیه زنان 
پیوسته ولی نمی گذارد زنان رانندگی کنند! این قیاس مع الفارق است، آن عربستان است 
و دالرهایش را به پای ترامپ می ریزد ، ما جمهوری اسالمی هستیم نه عربستان. اگر ما 
در ایام تحریم های آمریکا بیاییم تمام مس��ائل اقتصادی خود را شفاف کنیم این به نفع 

ملت است یا به ضرر ملت؟ یکی این سوال را پاسخ دهد!  فارس

دیدگاه

حاجی دلیگانی مطرح کرد؛
 محرمانه  بودن ۳۷ بند از ۴۰ بند اف ای تی اف

یک نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با تصریح به اینکه  ریش��ه تحریم ه��ای بانکی را اف ای تی اف دانس��تن دادن ديـــــدگاه
آدرس غلط به مردم دادن اس��ت گفت: با امضای ده اف ای تی اف نیز مش��کل 

تحریم های بانکی حل نخواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با هشدار نسبت به تبعات منفی الحاق به اف ای تی اف 
گفت: الحاق به این کنوانس��یون باعث می شود که دشمن از تمامی تراکنش های 
مالی مردم ایران از مردم عادی گرفته تا نهادها و سازمان های دولتی و حکومتی 
باخبر شود. وی افزود: در چنین شرایطی تحریم ایران بسیار آسان تر خواهد شد 
چراکه برای تحریم کشور شناخت گلوگاه های حیاتی کشور چندان کار مشکلی 

نخواهد بود و در این صورت دور زدن تحریم ها نیز امکان نخواهد داشت.
حاجی دلیگان��ی ب��ا انتق��اد از رویکرد کارشناس��انی که نس��خه الحاق به 
اف ای تی اف را طرح می کنند گفت: دش��منی که در راه دشمنی خود از ایجاد 

قحطی در کشور حمایت می کند با چه استداللی می خواهیم تمامی معامالت 
بانکی و غیربانکی خود را تحت رصد و اش��راف آنها قرار بدهیم. وی با تصریح 
به اینکه اگر درد برخی از نس��خه پیچان اف ای تی اف فقدان یک سیستم جامع 
مالی اس��ت بایستی اش��اره کرد که جوانان این مرز و بوم پیام رسان های مالی 

داخلی در این زمینه طراحی کرده اند که به راحتی می تواند جایگزین شود.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در مورد بحثی که پیرامون ضرورت 
روابط بین الملل برای پیوس��تن به اف ای تی اف مطرح اس��ت نیز افزود: راهکار 
بس��تن پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه پولی با کش��ورهای همس��ایه و 
همسو است. حاجی دلیگانی در رابطه با راهکار پیشنهادی خویش گفت: راهکار 

ما برای گذر از این مساله بی اثر کردن تحریم ها است.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به محرمانه بودن 37 بند 
از 40 بن��د امضاش��ده در اف ای ت��ی اف گفت: این قرارداد ب��دون هماهنگی با 
مجلس شورای اسالمی امضا شد و از کجا معلوم از مفاد این 37 بند محرمانه 
ک��ه نه تنها مردم بلک��ه نمایندگان ملت نیز از آن بی خبرند تجویز فروپاش��ی 
موسسات مالی و نوسانات اخیر ارز نباشد که یکی از مهترین عوامل نوسانات 

در بازار ارز بخشنامه های متعدد و متضاد بانک مرکزی بود.  الف

قانون باید درپی حّل مشکالت مردم باشد
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواّد 
مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد 
همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح ش��د در این 
چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقالًاّ خودش قانون بگذراند. 
فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه ی با تروریس��م یا با پولشویی 
است؛ خیلی خب، مجلس ش��ورای اسالمی یک مجلس 
رش��ید و عاقل و بالغی است و پش��توانه های کارِی خیلی 
خوبی هم دارد؛ بنش��ینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، 
قانون مبارزه ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، 
ش��رایط زیادی ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها 
میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. 
هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه 
آن چیست یا حّتی میدانیم که مشکالتی هم دارد، به خاطر 

آن جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.
 خب، قانون باید درپی حّل مش��کالت مردم باشد؛ 
اولویّته��ای داخلی را باید رعایت کن��د؛ در درجه ی اّول 
درصدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد. 
در کشور طبقاتی هستند که ضعیفند یا متوّسطینند یا 
زیر حّد توّس��طند؛ قانون بیشتر باید متوّجه رفع مشکل 
اینها باش��د. البّته قانون برای همه اس��ت و خیِر همه ی 
طبقاِت کش��ور را میخواهد -فرقی نمیکند- اّما این در 
اولویّت است، چون مسئله ی طبقات ضعیف، مشکالت 
فعلی زندگی اس��ت؛ ]قانون[ درصدد برطرف کردن این 
مشکالت باش��د. عمده این اس��ت که قانون نباید آلت 
دست صاحباِن َزر و زور باشد؛ این مهم است؛ آلت دست 
آنها نباشد. حاال یک وقت یک قانونی شما وضع میکنید 
که اگر فرض بفرمایید کس��ی نردبان گذاش��ت به دیوار 
خانه ی کس��ی و باال رفت، قانونش این است که این جور 
مجازات بشود؛ فرقی نمیکند که نردبان را به خانه ی چه 

کسی بگذارد؛ همه از این قانون سود میبرند.

  
بیانات در ديدار نمايندگان و کارکنان مجلس 
شورای اسالمی
2۰ خرداد 9۷

مخاطب شمایید

خروج آمریکا تعجب چندانی نداشت
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت: اعالم خروج آمریکا از عهدنامه مودت 
1955 تعج��ب چندانی نداش��ت چ��ون دولت ترامپ 
تاکن��ون از تعدادی از کنوانس��یون ها و س��ازمان های 
بین المللی دیگری نیز خارج شدهاس��ت، لیکن هیئت 
مدی��ره آمریکا باید بداند چنین رویه ای نمی تواند رافع 
مسئولیت این دولت در قبال جامعه بین المللی باشد.

سیاست مجازی

ت دوم
نوب

وزارت نيرو فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

(سهامى خاص)

  روابط عمومي و آموزش همگاني-  شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
 نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت

( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : عمليات اجرايي شبكه جمع آوري فاضالب توسعه شهرك پيامبر اعظم ( ص ) و پراكنده سطح شهر بندرعباس
مبلغ برآورد اوليه: 44/818/590/225 ريال ( چهل و چهار  ميليارد و هشتصد و هجده ميليون و  پانصد و نود  هزار و دويست و بيست و پنج ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 2/241/000/000 ريال (دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون  ريال )

رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 00/000 0 /3ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 97/7/15 تا ساعت 15 تاريخ 97/7/22
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 97/8/5

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/8/7
محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها 

آزاد است .
امتياز كيفي الزم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان 

هرمزگان به نشاني:  WWW.Abfa Hormozgan.com   اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131 
 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                       

شناسه آگهى 234870                                         

«كم آبي ديگر شعار نيست.»

آگهى تجديد مناقصه عمومى
شهردارى ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 ، پروژه هاى ذيل را از طريق  تجديد مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد

- داوطلبان مى توانند حداكثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامين مراجعه و اسناد تجديد 

مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهردارى تسليم و رسيد دريافت نمايند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلى -366-364) 

- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهى و كارشناسى به عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه خواهد بود.

دهقان – شهردار ورامين- ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط تجديد مناقصه موجود مى باشد.

ت اول
نوب

قيمت بر اساساعتبار (ريال)رديف بودجه مصوب سال 1397پروژه

خريد و حمل هر تن مخلوط3/000/000/000رديف 122خريد و حمل مخلوط

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

از همان روزهای نخستی که  ب��ه دست بـه نقد موس��وم  کنوانس��یونی 
اف ای تی اف و به تبع آن شفافیت مالی برای مقابله 
با تروریس��م و پولشویی توسط دولت الیحه شد و 
در خ��الل ش��لوغی و بحبوحه اخبار ناخوش��ایند 
تلفات زلزل��ه کرمانش��اه، نابس��امانی در توجه به 
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و همچنین 
اولویت های دیگری که در جامعه وجود داش��ت در 
آبان ماه س��ال گذش��ته! الیحه اف ای تی اف، بدون 
هیچ س��ر و صدایی به مجلس ارسال شد! مشخص 

بود که چه اتفاقی در حال رخ داده است.
 آن موق��ع در اخب��ار آمد ک��ه »الیحه الحاق 
دولت جمه��وری اس��المی ایران به کنوانس��یون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریس��م از سوی 
رئیس جمهوری به مجلس ارس��ال ش��ده اس��ت« 
الیح��ه ای که حتی ب��دون خواندن مت��ن آن هم 
می توانس��تیم درباره تیتری که دارد قضاوت کنیم 
و ب��ا تحلیل کلمه به کلمه آن بنویس��یم، که اتفاقا 
آن زمان نوش��تیم! اما حاال این الیحه ابعاد جدید 
یافته و روز به روز بیش��تر پیش می رود و به جای 
رو شدن ماهیت اصلی آن تالش دارد تا تعداد افراد 
بیش��تری را فریب دهد، غافل از اینکه آنچه کشور 
را ب��ه افزایش ناگهانی قیمت ارز رس��اند، به گفته 
یکی از نمایندگان مجلس اجرایی شدن بخشی از 

اف ای تی اف بوده است! 
ام��ا حاال که روز حس��اب رس��یده و برخی از 
نمایندگان اصرار دارند این الیحه تصویب ش��ود و 
برای محق بودن صحبتهایشان مدام از نصف شدن 
قیمت ارز با تصویب این کنوانسیون می گویند، الزم 
اس��ت یک خواهش از آنهایی که ب��ا الیحه موافق 
نیستند داشته باشیم، از آنها می خواهیم اسامی شان 
را علنی کنند تا مردم بدانند چه کس��انی بر طبل 
اف ای تی اف می کوبند و موافقان آن هس��تند که در 
صورت پیش نرفتن کارها طبق روال، بدانند س��ال 
دیگر چه کسانی را باید به عنوان نماینده شان راهی 
بهارستان کنند. الزم اس��ت مخالفان اسامیشان را 
منتشر کرده و با برگه رای های مخالفت خود عکسی 
را گرفته و در رس��انه ها منتش��ر کنند تا در نهایت 
مشخص شود چه کسانی تالش دارند علی رغم همه 
توصیه های صورت گرفته شده به سمت کنوانسیون 
موهومی به نام اف ای ت��ی اف حرکت کنند. تکلیف 
دولت که مش��خص اس��ت دولت از سال گذشته با 
ارس��ال این الیحه نظر خ��ود را داده، هر چند که 
گاهی سخنگوی آن تالش داشت خود را بی تفاوت 
نش��ان دهد اما اصل ماهی��ت اف ای تی اف و الیحه 

بودن آن نظر دولت را نشان می دهد.
علی رغم خطرات بسیار در پیوستن به کنوانسون 

عبری، عربی و غربی CFT، و اف ای تی اف موافقان 
آن ب��ا دو ترفند وجود »حق ش��رط« و » مبادالت 
بانکی« س��عی در گمراه ک��ردن افکار عمومی برای 

تصویب چنین کنوانسیونی دارند.
اصرار دولت بر پیوستن به اف ای تی اف دارای یک 
پیشینه تاریخی بنام حفظ برجام است. پس از برجام 
در س��ال 94 رفته رفته پیوس��تن به دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT )کنوانس��یون مقابل��ه با تامین مالی 
تروریسم( در س��پهر سیاسی کشور سر و صدا به پا 
ک��رد. اولین صدای طبل اعتراض از آنجایی ش��روع 
ش��د که دولت در خرداد 95 ب��دون در نظر گرفتن 
قانون اساسی اقدام به دادن تعهدات خارج از عرف به 
اف ای ت��ی اف کرد و طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و 

دارایی با دستور روحانی این تعهدات را پذیرفت.
پ��س از آن دول��ت چهار الیح��ه را به مجلس 
شورای اسالمی فرس��تاد که به نوعی مکمل انجام 
تعه��دات در اف ای تی اف هس��تند این چهار الیحه 
که به لوایح چهارگانه ش��هره شدند شامل »الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان 
یافته«، »الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه 
با تامین مالی تروریس��م«، »الیح��ه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی« و »الیحه اصالح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریس��م« بودن��د که تنها »الیحه 
الحاق ایران به کنوانس��یون مب��ارزه با تامین مالی 
تروریس��م« یا CFT هنوز در مجلس باقی اس��ت 
که از سوی بس��یاری از کارشناسان نقطه بحرانی 
پیوس��تن به گروه کاری اقدام مالی )اف ای تی اف( 

همین الیحه است.
ب��ا توجه به اینکه برای عضویت در اف ای تی اف 
نیاز ب��ه پذیرش چند کنوانس��یون و بومی س��ازی 
تعدادی از قوانین بین المللی است موافقان مساله ای 
بنام »حق شرط« که در حقوق بین الملل به جهت 
محدودس��ازی توان ارزش اجبارکنن��ده معاهدات 
بین المللی گنجانده می ش��ود را بر س��ر زبان ها قرار 
داده است الزم به ذکر است این حق به دلیل وجود 
فرهنگ، آداب و رس��وم و قوانین متفاوتی است که 
در س��رزمین های مختلف پابرجا است اما علی رغم 
اص��رار دولت بر اجازه حق ش��رط در پیوس��تن به 
دو کنوانس��یون پالرم��و و CFT دقیقا متن این دو 
معاه��ده با آنچه از پاس��تور و بهارس��تان به گوش 

می رسد متفاوت بوده است.
در ماده 6 کنوانس��یون بین الملل��ی مبارزه با 
تامین مالی تروریسم CFT آمده است: »هر کشور 
عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت 
اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد 
نمود تا اطمینان حاص��ل نماید اعمال کیفری در 
حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی 

با مالحظات سیاس��ی، فلس��فی، عقیدتی، نژادی، 
قوم��ی، مذهبی و یا س��ایر مالحظات ب��ا ماهیت 

مشابه قابل توجیه نباشد.«
همی��ن یک پاراگراف ب��رای از بین بردن حق 
ش��رط ایران در الحاق به CFT کافی اس��ت زیرا 
اعضای ناظر بر اف ای تی اف که ش��امل عربستان و 
رژیم صهیونیستی می ش��ود اجازه هیچ ترجمه ای 

غیر از آن را به ایران نمی دهند.
پی��ش از این دو تن از نمایندگان کمیس��یون 
حقوق��ی و قضایی مجلس به سیاس��ت روز در این 
خصوص پاسخ های قابل تاملی داده بودند که یکبار 
دیگر آنها را م��رور می کنیم، محمدعلی پورمختار 
عض��و کمیس��یون حقوق��ی و قضای��ی مجلس در 
این باره به سیاس��ت روز می گوی��د: در نیمه پنهان 
این نوع اهداف بین المللی اوال دس��ت کشورهایی 
مث��ل امری��کا و کش��ورهای حامی تروریس��ت را 
می بینیم و وقت��ی که نگاه می کنیم به اصل ماجرا 
متوجه این موضوع می شویم که آنها نوعا به دنبال 
این هس��تند تحت عنوان ممنوعیت و محدودیت 
تروریست محدودیتی را برای آنهایی که در مبارزه 

با تروریست فعالیت دارند اعمال کند. 
وی اف��زود: ل��ذا با ای��ن نگرش دنب��ال اهداف 
مختلف سیاس��ی و اقتصادی و سلطه از طریق این 
کنوانسیون ها هستند. این موضوع در یک مرحله به 
تصویب مجلس رسیده است قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریس��م و بعدش موضوع اف ای تی اف است 
که مجلس این را تصویب کرده و حاال این موضوع 
دوباره به اعتقاد م��ن با توجه به اینکه دیدگاه های 
تعریف تروریست ما کامال متفاوت با غرب و امریکا 
اس��ت که ما مقاومت به حق کشورها و مردم و در 
براب��ر هرگونه س��لطه و تجاوز و اش��غال را مصداق 
اقدام مش��روع و صحیح و قانونی بر مبنای اس��ناد 
بین المللی می بینیم و محدودیت برای کار ماست. 

پورمخت��ار معتقد اس��ت که این کنوانس��یون 
ب��ا قوانین کش��ور ک��ه در آن صراحت��ا حمایت از 
مظلومین اس��ت مغایرت دارد. وی ادامه داد: ما نه 
می توانیم بپذیریم و دس��ت از ی��اری از مظلومین 
برداری��م و نه امثال گروه منافقین که تروریس��تی 
هس��تند و 17 هزار بی گناه را در کش��ور ش��هید 
کرده ان��د را می توانیم تروریس��ت نبینی��م! بر این 

اساس کنوانسیون را تهدیدآمیز می بینیم. 
پورمختار درباره اینکه دولت با این الیحه موافق 
پیوس��تن به کنوانسیون است یا خیر نیز گفت: اگر 
دول��ت مخالف بود الیحه نمی داد و حاال باید درباره 
الیحه پاسخگو بوده و تعریف خود را ارائه دهد. البته 
در قوانین قبلی این را گذاشتیم که مبنای تشخیص 

تروریستی را تشخیص ایران قرار دادیم. 

حسن نوروزی س��خنگوی کمیسیون حقوقی 
و قضای��ی نیز درب��اره این ماجرا به سیاس��ت روز 
می گوی��د: موافق تصویب کنوانس��یون در مجلس 
نیس��تم چراکه این قراردادها با مدیریت س��ازمان 
سیا انجام می ش��ود و در حقیقت گروهک انقالبی 
را ن��ام تروریس��ت در آن می گذارن��د و از گ��روه 
تروریستی واقعی حمایت می کنند. وی افزود: آنها 
حمایت از حزب اهلل و انصاراهلل را اقدام تروریس��تی 
دانس��ته و سازمان منافقین را از لیست ترور خارج 
کرده اند. پیوس��تن ما به این نوع کنوانس��یون ها با 

طراحی استکبار ضرر آفرین خواهد بود. 
سیدامیرحس��ین قاض��ی زاده هاش��می نیز به 
سیاس��ت روز گف��ت: کنوانس��یون بین الملل حق 
تحف��ظ دارد و تعریفی که ما از تروریس��م داریم با 

این پیش شرط مشکل نداریم. او نخواست سواالت 
دیگر را درباره این ماجرا بش��نود و با گفتن اینکه 
گفتید س��وال کوتاه دارید به همین مقدار صحبت 
بس��نده ک��رده و گفت: اگ��ر می گفتی��د مصاحبه 

می گفتم وقت ندارم. 
در نهایت این نکته مطرح است که حال دولت 
باید پاسخ دهد که براساس چه ضرورت و چه نیازی 
چنین الیحه ای که مبهم بوده و مشکل ساز می تواند 
باش��د را به مجلس ارائه داده است؟ این کنوانسیون 
مبارزه با تروریست است یا بستن دست و پای کشور 
در حمایت مظلومان و افت��ادن در چاه تحریم های 
جدید؟! و اینکه آیا پیش شرط گذاشتن می  تواند ما 
را از تبعات احتمالی هدف ش��ومی که پشت چنین 

کنوانسیون هایی است مصون دارد؟

 مخالفان اف ای تی اف رای خود را اعالن کنند
تا برای آيندگان مشخص شود چه کسانی موافق تصويب اين قانون بودند

 حتی در برجام  نقض شده هم تضمین  وجود داشت برای ثبت در تاریخ
اما در اف ای تی اف هیچ ضمانتی نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در صورت پذیرفتن اف ای تی اف هیچ تضمینی 
برای استفاده و بهره گیری از روابط و عضویت ایران در اف ای تی اف وجود ندارد که نمونه 

بارز آن برجام است.
ایجاد  دنبال  به  اف ای تی اف  با  مرتبط  لوایح  چند  هر  افزود:  پورابراهیمی  محمدرضا 
شفافیت، جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین پولشویی و موارد اینگونه است اما 
به نظر می رسد آنچه وجود دارد ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها پیگیری 
و  اطالعات  شفافیت  موضوع  آن  و  می کنند  اعالم  را  هدف  آن  ظاهر  در  چه  اگر  می کنند؛ 
جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است اما واقعیت خیلی متفاوت از این است. وی در همین 
رابطه عنوان کرد: تصور من این است که آنچه در ارتباط با موضوع همکاری ما با کنوانسیون 
تأمین مالی تروریسم مطرح می شود این است که ماهیت و اهدافی که در این حوزه پیگیری 

می شود متفاوت از آن چیزی است که ما در کشور تشریح و تبیین می کنیم.
پورابراهیمی افزود: الزاماتی که در این ارتباط مطرح می شود مبنی بر اینکه که اگر ما 
به آن شرط و الزامی اضافه کنیم و در متن کنوانسیون آن را لحاظ کنیم باعث می شود که ما 
محدودیت هایی اعمال کنیم و در قالب آن محدودیت ها بتوانیم موضوعات خود را پیگیری 

کنیم، این چنین نخواهد بود.
به  توجه  با  می کنم  فکر  من  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  نماینده  این 
تجربه کنوانسیون های دیگر و همچنین نظر متخصصان حوزه بین الملل،  براساس گزارش های 
الزاماتی که کشورهایی مانند جمهوری اسالمی ایران در  واصله حقیقت این است که آن 
بحث وارد می کند هیچ نقشی برای اجرایی شدن ندارد. وی در همین رابطه اضافه کرد: لذا 
به نظر می رسد آن الزامات علی رغم اینکه در متن کنوانسیون و در متن قانونی که در کشور 
ما وجود دارد، مشخص نیست که بالاثر است یا خیر، اصالً این موضوع مشخص نیست. به 
نظر می رسد که بالاثر است و عمالً قابلیت اجرا ندارد. بنابراین یکی از دغدغه های اصلی ما 
این که اگر ما در متن مواردی را قید و الزاماتی را در آن تعریف کردیم آیا در شرایط اعمال 

آن توسط اعضای کنوانسیون آیا الزامات ما مبنا قرار می گیرد یا خیر؟
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین الملل مطرح می کنند 
عمالً  و  نمی شود  رعایت  مسئله  این  الزامات  قاعدتاً  داریم  دست  در  که  گزارشی  براساس 
شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بالاثر است. وی تصریح کرد: 
اگر الزامات ایران بالاثر باشد به نظر می رسد یکی از اساسی ترین مشکالت ما در ارتباط با 
همکاری های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن های مرتبط با واژه هایی همچون 
تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه 
می کند؛ طبیعتاً جمهوری اسالمی ایران در این حوزه نمی تواند آن برداشتی که آنها از بحث 

تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد را یکسان بداند.  فارس

نمای نزدیک


