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آماده سازی جت آموزشی »کوثر ۸۸« در آینده نزدیک
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، از آماده سازی جت آموزشی »کوثر 

۸۸« در آینده نزدیک خبر داد.
امیر حاتمی گفت: امروز در شرایطی هستیم که امکانات صنعت دفاعی شرکت های 
دانش بنیان، دانشگاه های بزرگ کشور با همدلی و هماهنگی دست در دست هم دارد و 

در یک سنگر در حال تقویت و پیشرفت حوزه هوایی کشور هستند.
وی افزود: پیشرفت های صنعت هوایی به گونه ای است که در حال حاضر صنعت 

هوای��ی ما موفق ش��د، جت جنگنده کوثر را با تکیه ب��ر توانمندی های داخلی و بومی با 
حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رونمایی کند و این در حالی است که تمام 
تس��ت های آزمایشی این جت با موفقیت پشت سر گذاش��ته شده است و امروز صنعت 
دفاعی آماده است که در صورت تأمین منابع مالی، تولید این جت جنگنده را در دستور 

کار قرار داده و در اختیار سازمان رزم نیروی هوایی قرار دهد.  ایلنا

ارتش اسالم
ساخت موتور جنگنده ایرانی به پیشرفت 9۸ درصدی رسیده است

رئیس س��تادکل نیروهای مسلح گفت: ساخت موتور جنگنده ایرانی بیش از 
۹۸ درصد پیشرفت دارد و مراحل آخر را پشت سر می گذارد.

سردار سرلشکر محمد باقری اظهار کرد: قدرت دفاعی ایران در حوزه صنعت 
هوایی باید به روز باشد و هر روز پیشرفت کند و حتی در بخش غیرنظامی نیز با 

ریسک پذیری صنعت بومی می توان به پیشرفت های خوبی دست یافت.
وی با بیان اینکه س��اخت موتور جنگنده ایرانی بیش از ۹۸ درصد پیشرفت دارد 

و مراحل آخر را پش��ت س��ر می گذارد، افزود: دفاع از فضای کشور و مقابله با متجاوزان 
از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نیروهای مسلح در صنعت دفاعی 
پیشرفت خوبی داشته و کارهای خوبی در این حوزه انجام گرفته است، در مسئله قدرت 
هوای��ی نی��ز با توجه به هزینه ه��ای آن باید راه های ابتکاری در پیش گرفته ش��ود تا از 

هدررفت سرمایه جلوگیری شود.  باشگاه خبرنگاران

امنیت و اقتدار
تسلیت برای کشته شدن نظامیان ترکیه

مع��اون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور در گفت وگوی تلفن��ی با قائم مقام 
وزیر کش��ور ترکیه، کشته ش��دن ۸ نظامی این کشور توسط گروهک تروریستی 

»پ.ک.ک« را تسلیت گفت.
حسین ذوالفقاری همچنین ضمن اعالم آمادگی کامل ایران در زمینه مبارزه با 

تروریسم، افراطی گری و قاچاق موادمخدر در تعامل و همکاری با دولت ترکیه، از کشف 
و ضبط بیش از یک تن محموله هروئین در مرز بازرگان پیش از ورود به ترکیه خبر داد.

قائم مقام وزارت کشور ترکیه نیز از پیام همدردی جمهوری اسالمی ایران درخصوص 
اقدام تروریستی اخیر، از اقدامات عملیاتی مناسب ایران در برخورد با برهم زنندگان نظم 
و امنی��ت منطقه قدردانی ک��رد. در پایان این گفت وگو دو ط��رف آمادگی خود را برای 
برگزاری سومین کارگروه مشترک امنیتی در ماه های آتی اعالم و ابراز امیدواری کردند 
با تشکیل جلسات مشترک امنیتی به بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه کمک کنند.

دیدگاه

مجلس لوایح چهارگانه درباره عادی شدن وضعیت ایران در 
اف.ای.تی.اف را تصویب کرد و هم اکنون دو الیحه »پالرمو یا 
الحاق ایران به کنوانس�یون مبارزه با جرائم س�ازمان یافته« 

و »اص�اح قانون مبارزه با پولش�ویی« در مجمع تش�خیص 
مصلحت نظام و دو الیحه » الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تامین مالی تروریس�م« و »اصاح قان�ون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم« در شورای نگهبان است، شما چه دیدگاهی 

درباره تکمیل پروسه قانونگذاری این لوایح دارید؟
با تکمیل فرایند، آن لوایح قانون می ش��وند. شورای نگهبان 
هر مصوبه ای را با احکام ش��رع و قانون اساس��ی می سنجد و اگر 
تغایر ببیند ایراد می گیرد و مصوبه به مجلس شورای اسالمی بر 
می گردد. نماینده ش��ورای نگهبان در کمیسیون ذی ربط حاضر 
می ش��ود و مباحثه می کنند تا ایراد تغایر با قانون اساسی یا شرع 
برطرف شود. اگر تفاهم کنند مصوبه اصالح و در صحن رای گیری 
می ش��ود. اما اگر کمیس��یون به نظر خود اصرار کند، مصوبه به 
شورای نگهبان می رود و اگر شورای نگهبان نپذیرد، مصوبه دوباره 
به کمیسیون تخصصی مجلس بر می گردد و دوباره اگر کمیسیون 
تخصصی مجلس اصرار ب��ورزد، مصوبه به صحن می آید، در این 
حالت اصرار بر این مصوبه به عنوان یک مصلحت تلقی ش��ده و 

برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.
مجمع به این کاری ندارد که مصوبه مجلس با شرع یا قانون 
اساسی مغایر است یا خیر، چون این وظیفه شورای نگهبان است و 
آن مرجع نظر خودش را اعالم کرده است بنابراین بررسی می کند 
که موضوع مصلحت وارد است یا خیر؟ اگر مصلحت را وارد بداند 
رای می دهد و مصوبه قانون می ش��ود اما اگر مصلحت را وارد نداد 
رای نمی دهد و مصوبه قانون نمی ش��ود. البته براس��اس آیین نامه 
می تواند اصالحاتی در مصوبه اعمال کند تا حتی المقدور رد نشود.

نظر ش�ما چیس�ت؟ آی�ا باید ای�ن لوایح چهارگان�ه قانون 
بش�وند؟ آقای ظریف در صحن مجلس گف�ت اگر وضعیت 
ای�ران در اف.ای.ت�ی.اف عادی ش�ود، تضمین�ی برای حل 
مش�کات کش�ور نیس�ت اما یکی از مهمتری�ن بهانه ها از 

آمریکا برای فشار بر ایران گرفته می شود.
آیا با قانون شدن این لوایح، آمریکا مودب و منصف می شود 
و دیگر هیچ بهان��ه ای نمی گیرد؟ جواب خیل��ی تعیین کننده 
اس��ت. یک زمانی می گوییم آمریکا همین را مسئله دارد و اگر 

کوتاه بیاییم مس��ئله اش حل می شود اما این طور نیست. باید 
نوع نگاه مان به موضوع این طور باش��د که آیا مصلحت کشور 
ما در پذیرش این موضوع است یا خیر. اگر مصلحت در قانون 
ش��دن لوایح چهارگانه مربوط به اف.ای.تی.اف است، بپذیریم، 
ولو اینکه آمریکا بهانه های دیگری بتراش��د. اما اگر مصلحت ما 
در پذیرش نباشد، حتی در صورت کوتاه آمدن، مطمئنا آمریکا 

بهانه دیگری می تراشد. اتفاقی که در موضوع برجام افتاد.
من خودم 6 پیشنهاد مطرح کردم اما با آن نحوه تصویب، 
به طور غیرقانونی از طرح آن پیش��نهادها جلوگیری ش��د. در 
حالیکه ما می توانستیم مصوبه بهتری داشته باشیم. اما آن شد 
که شد. دوستان فکر می کردند که آمریکا دیگر درست با ایران 
رفتار می کند. حال آنکه با عدم پایبندی به تعهدات و س��پس 
خ��روج از برجام بدترین، غیراخالق��ی ترین و بی منطق ترین 
رفتار را از خود نشان داد. آقای ظریف در مجلس گفتند شرکا 
و متحدان ایران نیز برای ادامه همکاری، عادی شدن وضعیت 

در اف.ای.تی.اف را شرط کردند.
خود چین همه چیز را قبول می کند؟

این مش��خص می کند، همه مقررات اف.ای.تی.اف قابل قبول 
نیس��ت و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به 
اف.ای.تی.اف شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری عقالیی می شود 
و می ت��وان آن را پذیرف��ت. اما این دلیل و اس��تدالل که اگر لوایح 

چهارگانه را نپذیریم آمریکا بهانه می گیرد، نارسا و گول زننده است.
به نظر ش�ما پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به اف.ای.تی.اف 
با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش 

مصلحت است؟
بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم. مقررات بین المللی 
یکس��ری محاسن و یکسری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع 
و قانون اساس��ی ما نمی خواند ش��رط می گذاریم که اجباری در 
رعایت آنها نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را می پذیریم چون به 

مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است.
در مصوب��ه مجل��س مربوط به س��ی.اف.تی آم��ده که هر 
مقرراتی از این کنوانس��یون با ش��رع و قانون اساسی مغایرت 

داشت، ایران الزامی به اجرای آن ندارد. البته باید معلوم باشد 
تحفظ مان نفاذ قانونی دارد یا خیر و بعد اگر حق تحفظ برای 
ما در اف. ای.تی.اف به رسمیت شناخت شده باشد، آن وقت با 

لحاظ حق تحفظ می توان آن را پذیرفت.
اعضای مجمع تش�خیص برای رد دو مصوبه پارلمو و اصاح 
قان�ون مبارزه با پولش�ویی چقدر تحت فش�ارهای بیرونی 

هستند؟ آیا از این فشارها تاثیر می پذیرند؟
من احساس فشاری نکردم. اگر صحبت منطقی بیان شود با 
سر می پذیرم اما اگر صحبت غیرمنطقی باشد نمی پذیرم. چون 
بعضی فش��ارها منطقی است یعنی عده ای که خیرخواه هستند 
می آیند با هیاهو خبرگانی را که غفلت دارند هوش��یار می کنند 
بنابراین باید از آنها تشکر کرد چون نوعی تذکر دادن و راهنمایی 
کردن جمعی اس��ت. اما فش��ار به معنای منفی یعنی از طریق 
غیرقانونی و البی های نامناسب برای تهدید کردن افراد، را درست 
نمی دانم. اعتراض حق مردم است و از آن استقبال می کنم. من 
احس��اس فشار منفی نکردم که عده ای من را تهدید کنند. آنچه 
هم درباره مجلس اتفاق افتاد موضوع علنی بود نه مخفی. یعنی 

جمع شدند و بیانیه ای در مخالفت یا در تایید دادند.
شما پیامک تهدیدآمیزی دریافت نکردید؟

من پیامک تهدیدآمیز دریافت نکردم و از همکارانم درمجمع 
نیز نشنیدم که چنین پیامک هایی را دریافت کرده اند.

برخی افراد و رسانه ها، نمایندگانی را که به تصویب سی.اف.تی 
رای موافق دادند، خائن می خوانند، از نظر ش�ما آیا این تعبیر 

درستی است؟
اینکه نماینده ای براساس تشخیصش به موضوعی رای مثبت 
یا منفی دهد، مصداق خیانت نیس��ت. ه��ر الیحه یا طرحی در 
مجل��س موافق و مخالف دارد. طرح ها و لوایح طبق آیین نامه در 
دستورکار قرار می گیرند و پس از صحبت های موافقان و مخالفان، 
اعالم نظر کمیس��یون تخصصی و نماینده دولت به رای گذاشته 
می شوند و عده ای رای موافق، عده ای رای مخالف و عده ای رای 
ممتنع می دهند. اینکه موافقان یا مخالفان یک الیحه یا طرح را 

خائن خطاب کنند، دیگر مجلسی باقی نمی ماند.

خیال می کنند این هنری است که ما کشور 
را به حالت ابتذال قبل از انقالب بکشانیم

من بعضی از این مطبوعات و روزنامه ها و آدمهای 
نو ب��ه میدان رس��یده بی خبر از همه ج��ا - حمل بر 
تش، بیخبر اس��ت؛ واالاّ مغرض - را میبینم. اینها  صحاّ
خیال میکنند این هنری است که ما کشور را به حالت 
ابتذال قبل از انقالب بکش��انیم. در این جهت س��عی 

میکنند. چقدر غفلت است! 
ف آور اس��ت! جوانان ما در دوره جوانی  چقدر تأساّ
توانستند خود را از آن تخدیری که فضای کشور شده 
ب��ود، خالص کنن��د؛ حرکتی کنند و ای��ران را نجات 
دهند. ایران رفته بود؛ ما گم شده بودیم؛ ما زیر دست 
و پاها له شده بودیم. سیل گنداب فرهنگ غربی - که 
مه سلطه اقتصادی و سیاسی و استعمار به معنای  مقداّ
حقیق��ی کلمه ب��ود - در واقع ما را از بی��ن برده بود. 
وس��ط زمین و هوا، دس��ت قدرتمند انقالب و اسالم، 
ه ای  به وسیله همین جوانان، کش��ور را نجات داد. عداّ
میخواهند این دوره افتخارآمیز به فراموش��ی س��پرده 
ش��ود و مردم به همان حال تخدیر قبلی برگردند. این 
حالت را چه کس��ی میخواهد؟ دش��مناِن این کشور و 

این ملت میخواهند.
به نظرم این را ش��اید در یک سخنرانی هم گفته 
ت  باشم. همین اخیراً - قبل از عید - در یکی از مجالاّ
امریکایی، س��رمقاله ای به وسیله یک نویسنده معروف 
امریکایی نوشته ش��ده بود که خالصه اش این بود که 
ب��رای مقابله با کش��ورهایی مثل ای��ران - که او البته 
تعبیر زش��تی میکند؛ مث��اًل یاغی - م��ا نمیتوانیم از 
راههای نظامی و اقتص��ادی عمل کنیم؛ اینها راههای 
تجربه شده و شکست خورده است؛ از راههای فرهنگی 

باید وارد شویم. تصریح هم میکند. 
میگوید چگونه باید وارد ش��ویم؟ در وسط همان 
صفحه، عکس کاماًل عریان یک زن را کش��یده و گفته 
از ای��ن طریق! گفته اینها را بایس��تی ترویج کنیم، تا 
بتوانی��م ب��ر آنها فائق آییم. راس��ت ه��م میگوید؛ راه 
ه ای نمیفهمند در کشور چه  ��فانه عداّ این اس��ت! متأساّ
ه الهی نمیگذاریم و  کار میکنن��د! البته به حول و ق��واّ
نخواهند توانس��ت. ما اجازه نمیدهیم این خیانت را به 
این کش��ور و این انقالب انجام دهند و به پایان ببرند. 
اما این هوسها در سرشان هست؛ میخواهند مردم را به 

آن روز بدبختی و سیه روزی این کشور برگردانند.
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مخاطب شمایید

انتقاد از توهین  به نهاد قانون گذاری کشور
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
درباره نحوه بیان دی��دگاه نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی نوش��ت: بررس��ی هر مصوبه ای در 
مجل��س نیازمند بی��ان دیدگاه های مواف��ق و مخالف 
نماین��دگان محت��رم اس��ت. مطابق اص��ل ۸6 قانون 
اساس��ی نماین��دگان نی��ز در مق��ام ایف��ای وظای��ف 
نمایندگی آزاد هس��تند. البته الزم اس��ت دغدغه های 
م��ردم عزی��ز مورد توج��ه نمایندگان ق��رار گیرد و از 

طرفی انتقادها نیز نباید همراه با توهین باشد.

سیاست مجازی

 تجديدآگهي مزايده عمومى واگذارى مجموعه 
استخر شناى شهردارى بندرخمير به بخش خصوصى  

به استناد مصوبه شماره 29  مورخ 97/4/26  شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در 
نظر دارد نسبت به واگذارى مجموعه استخر شناى شهردارى بندرخمير به بخش خصوصى واقع در بندرخمير- شمال بلوار امام خمينى(ره) خيابان 
شهيد مطهرى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد قرارداد ، تا تاريخ 97/7/30 و تحويل تا تاريخ 97/8/5 در 
ساعات ادارى به شهردارى بندرخمير امور قراردادهاى شهردارى به آدرس استان هرمزگان- بندرخمير- بلوار امام (ره) سه راه شهردارى-شهردارى 

بندرخمير- مراجعه و يا با تلفن 07633227602 تماس حاصل نمايند الزم بذكر است :
1-مبلغ پايه مزايده ساليانه 180,000,000 ريال (يكصد و هشتاد ميليون ريال)

2-مدت زمان اجراى قرارداد حداكثر 12 ماه است 
3-متقاضى بايد مبلغ  9,000,000 ريال به حساب  72191145857821 عهده بانك قرض الحسنه مهر ايران بنام شهردارى بندرخمير واريز و يا ضمانت 
نامه معتبر بانكى بابت شركت در مزايده ضميمه پيشنهاد وارائه نمايد كه در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مزايده به ترتيب نفرات دوم و سوم 

به عنوان برنده اعالم خواهند شد و سپرده هاى آنها به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
4-هزينه نشر هر دو نوبت آگهى به عهده برنده مى باشد.

5-كليه پيشنهادات در تاريخ 97/8/6 روز يكشنبه ساعت 11 صبح مفتوح و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده قانونى 
با معرفى نامه در جلسه بازگشايى پاكات بالمانع مى باشد.

6-شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد.
7-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

شهردارى بندرخمير8- شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات  مختار است.

ت دوم
نوب

آگهي فراخوان جلب سرمايه گذار و مشاركت احداث 
ساختمان بازار تجارى شهردارى بندرخمير 

به استناد مصوبه شماره 51  مورخ 97/2/25  شوراي اسالمي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد با مشاركت بخش 
خصوصى (اشخاص حقيقى،حقوقى) نسبت به احداث مجتمع بازار تجارى واقع در استان هرمزگان-بندرخمير- جنوب بلوار امام خمينى(ره) شرق بانك ملت اقدام نمايد. 
متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت يا تحويل اسناد مشاركت و پاكات ،رويت نقشه هاى اجرايى و پالن معمارى و بازديد محل و ارائه مدارك الزم كه مويد 
توانايى هاى مالى ،فنى و مديريتى جهت اجراى پروژه باشد تا تاريخ 97/7/30  و تحويل تا تاريخ 97/8/5 ساعات ادارى به شهردارى بندرخمير امور فنى شهردارى به آدرس 

استان هرمزگان- بندرخمير- بلوار امام (ره) سه راه شهردارى-شهردارى بندرخمير- مراجعه و يا با تلفن 07633227602 تماس حاصل نمايند الزم بذكر است :
1- شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات  مختار است.

1-مساحت زمين 2608/94 و زيربنا 5619/66 مترمربع است.
3-تعداد واحدهاى تجارى 79 واحد مى باشد.

4-مدت زمان اجراى پروژه حداكثر 24 ماه است و نوع بنا اسكلت بتنى در دو طبقه با همكف مى باشد.
5-پيشنهاد مشاركت از قرار هر مترمربع                        ريال ساخت كامل زير بنا مقطوع مرقوم فرماييد.

6-متقاضى بايد مبلغ  500,000,000  ريال به حساب  72191145857821  شهردارى بندرخمير نزد بانك مهر ايران شعبه خمير واريز و يا ضمانت نامه معتبر بانكى بابت شركت در 
فراخوان ضميمه پيشنهاد وارائه نمايد كه در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده فراخوان به ترتيب نفرات دوم و سوم به عنوان برنده اعالم خواهند شد و سپرده هاى آنها به 

نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7-آورده شهردارى شامل بهاء زمين ، نقشه هاى فنى و اجرائى و عوارض پروانه ساختمانى و نظارت مى باشد.

8-آورده شريك سرمايه گذار :هزينه هاى احداث كامل ساختمان ، خريد انشعابات برق و آب  مى باشد. 
9-هزينه نشر هر دو نوبت آگهى به عهده برنده مى باشد.

10-كليه پيشنهادات در تاريخ 97/8/6 روز يكشنبه ساعت 10 صبح مفتوح و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده قانونى با معرفى نامه در جلسه 
بازگشايى پاكات الزامى مى باشد.

11-پيشنهادات طى 3 پاكت جداگانه تحت عنوان پاكت الف و ب و ج تسليم دبيرخانه شهردارى گردد پاكت الف ضمانتنامه و ب شامل مشخصات كامل، سوابق و شناسه توانمندى 
سرمايه گذارى در پروژه هاى مشابه و در پاكت ج  مبلغ هر مترمربع ساخت ارائه شود.

شهردارى بندرخمير12-شركت در فراخوان و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد.

ت دوم
نوب

سوشیانت آسمانی

ی��ک س��ال داد می زنن��د که  قانونی مترقی را الیحه کردیم دست ب�ه نقد
و بردی��م مجلس، چند ماه تحلیل می کنند که اگر 
تصویب ش��ود چنین و چنان می شود، سکه نصف؛ 
ارز منطقی و معیشت بهبود می یابد، مدعی هستند 
حباب همه چیز با ای��ن قانون می ترکد، حتی رای 
دادن را انق��در مهم جلوه می دهند که خانومی را با 
گردنی آسیب دیده و در حالی که استراحت مطلق 
دارند روانه مجلس می کنن��د! اما حاال که تصویب 

می شود دنبال شریک جرم می گردند. 
یکی از رس��انه ها نوش��ته اس��ت که »آنهایی 
ک��ه امروز رگ گردن ش��ان ب��اد می کن��د و فریاد 
عزاعزاست س��ر می دهند و پیامک های تهدیدآمیز 
علی��ه نمایندگان مجلس ارس��ال می کنند و حتی 
اعضای پارلمان رای دهنده به الیحه س��ی.اف.تی را 
خائن خط��اب می کنند که چ��را در برابر ظریف و 
دولت حس��ن روحانی و الیحه سی.اف.تی سر خم 
کرده اند ظاهرا به آلزایمری سیاسی و مصلحتی در 
این روزها دچارند. فریادزنان پارلمان نشین و سینه 
دران مخالف اف.ای.تی.اف یادش��ان رفته که آنچه 
تحت عنوان لوایح اف.ای.تی.اف این روزها بر س��ر 
زبان هاست، همان چیزی است که پی و اسکلت اش 
س��ال ها قبل در دولت احمدی نژاد ش��کل گرفته 
بود. موضوع مبارزه با پولش��ویی و ایجاد مانع برای 
کمک ه��ای مالی به تروریس��م چیری نیس��ت که 

حس��ن روحانی و یارانش یک ش��به به آن رسیده 
باش��ند و از سر ضعف و عجز در دنیای برجام بدون 
ترامپ به آن چنگ زده و خواستار اجرای سریعش 

برای خوشامد اروپایی ها افتاده باشند. 
حقیقت، س��خت اما غیرقابل کتمان این است 
کس��انی که اف.ای.تی.اف را عامل نفوذ دشمنان در 
ایران و و شکست اقتصاد مقاومتی می دانند و حتی 
پا را از این موضوع فراتر گذاش��ته و از آن به عنوان 
کاپیتوالس��یون بانکی یاد می کنند، یادش��ان رفته 
که الیحه مبارزه با تامین مالی تروریس��م در تاریخ 
بیست و ششم تیرماه سال ۸۹ از سوی هیئت دولت 
)احمدی ن��ژاد( به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم 
ش��د.« بعد هم مدعی شده اس��ت که معمار اصلی 
اف.ای. تی.اف جلیلی، سیدش��مس الدین حسینی و 
احمدی نژاد هستند، اما سوال اینجاست که اگر اینها 
معمار اصلی هس��تند چرا درباره برجام آنها را موثر 
نداستید؟! چرا هر افتخاری را با پیشینه گذشته مال 
خود می کنید و هر چیز تردیدآوری را که اتفاقا شما 

اصرار بر اجرایش کردید را به دیگری می چسبانید؟
ب��رای پیگیری موضوع با دفتر س��عید جلیلی 
تماس گرفتیم که ظاهرا ایش��ان در جلسات مهمی 
بودند و نتوانستیم با او صحبت کنیم اما با ابوالفضل 

ظهره وند معاون سابق رسانه ای شورای عالی امنیت 
ملی )در دوره دبیری جلیلی بر شورای عالی امنیت 
مل��ی( همکالم ش��دیم، او به سیاس��ت روز گفت: 
مس��اله مذاکرات هسته ای هم در دوره احمدی نژاد 

شد اما خروجی قرار نبود برجام باشد.
وی افزود: اف.ای.تی.اف به همراه کنوانس��یون 
تروریسم و پالرمو مربوط به خاتمی است، پیوستن 
مبارزه با تروریس��م را ابطحی رئیس دفتر خاتمی 
دنب��ال می کرد، حت��ی زمانی که م��ا همان موقع 
ت��الش می کردی��م بگوییم که این کنوانس��یون ها 
چه پیامدهای منفی دارد و به خاطر اطالع رس��انی 
همین ماجرا هم نهاد ریاس��ت جمهوری بخشی از 

دوستان را اخراج کردند.
ظهره وند گفت: اف.ای.تی.اف الیحه بود، دولت 
روحان��ی آن را به مجلس داد، آقای طیب نیا آن را 
پذیرف��ت و 37 بند مخف��ی آن را که تقریبا اطالع 
کم��ی از ماهیت��ش وج��ود دارد در دولت اجرایی 
ش��د. اما نکته مهم این است که اگر اف.ای.تی.اف 
افتخ��ار دولت می دانند چ��را آن را به احمدی نژاد 
منتس��ب می دانند. وی گف��ت: در دوره خاتمی و 
احمدی نژاد یا روحانی بوده مهم نیس��ت، مهم این 
است که حضرت آقا توصیه داشتند اما برخی توجه 

نکردند. حضرت آقا فرمودند همین چهار الیحه که 
آماده کردید در چارچوب قوانین داخلی و مجلس 

خودمان تولید کنیم و مصوب کنیم. 
وی درباره اینکه مصوبه ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی دوره قبل آیا این الزام را برای روحانی ایجاد 
کرد ک��ه لوایح چهارگانه را ب��ه مجلس ارائه دهد، 
گف��ت: اصال چنین مصوبه ای نبود، اما بهتر اس��ت 
خود افراد هم درب��اره آن نظر دهند من کلیات را 
می داندف دولت تدبیر و امید الزام اینچنینی برای 

الیحه بردن به مجلس نداشت.
ظهره وند خاطرنشان کرد: این لوایح مطالبات 
غربی ه��ا ب��ود از قدیم هم بوده اما مهم اس��ت که 
دول��ت قبل ن��ه آن را مصوب کرد و ن��ه اجرا کرد. 
و یک��ی از دوره پولی و مالی کنوانس��یون ها مطرح 
می ش��د، اصال چون کنوانس��یون همین مسایل را 
داشت دولت قبل به آن نپیوست. اما دولت روحانی 
به آن پیوسته است. دولت قبل نبال شفافیت مالی 
دورن نظام و اس��تفاده درس��ت از شفافیت بود نه 

شفافیت برای غربی ها.
وی گفت: ما مخالف ش��فافیت نیس��تیم اما نه 
ش��فافیتی که نقش حلقه مفثوده غربی ها را بازی 
کن��د، دنبال ش��فافیتی بودیم که س��اختار پولی و 

بانکی را بهت��ر کند. وی گفت: دنب��ال قانونمندی 
و ش��فافیت توامان بودی��م، آنچه در کنوانس��یون 
اجرا می کنند مش��کوک بود و ب��ه همین دلیل که 
شفافیتی مشکوک را می خواست و همین سی.اف.

تی که بیش��ترین ابهامات را داش��ت باعث شد به 
اف.ای.تی.اف نپیوندیم.

وی با اش��اره به اینکه هیچگونه مساله  مبهمی 
از قبل درباره الزام به پیوس��تن ب��ه اف.ای.تی.اف 
وجود نداش��ت و هم��ه مس��ایل در همین دولت 
کلید خورده خاطرنش��ان ک��رد: کلید این ماجرا را 
را طیب نی��ا وزیر وقت اقتصادی می زند و هنوز هم 
هنوز است معلوم نیس��ت او با کارگروه ویژه اقدام 
مال��ی چه چیزی را تواف��ق کردند و 37 بند از 41 
بند را اجرایی کردند. ظهره وند در پایان تاکید کرد 
این کلیاتی اس��ت درباره آن زم��ان که من اطالع 
داشتم و حساس��یت آن را می دانستم اما جزئیات 
را خودش��ان بگویند قطعا بهتر است. همین افراد 
ام��روز هم همان نظرها را دارن��د و می گویند نه و 

زیر بار تعهدات رفتند و نه می روند. 
اما باید دید که این مدعیان چه س��ندی برای 
اثبات سخنان خود دارند در حالی که همه چیز از 
الیحه نوش��تن تا موافقت با ان و تا وعده به بهبود 
اوضاع در دولتش��ان رخ داده است. آیا قرار است با 
پیوستن به این لوایح اتفاق بدی رخ دهد که هنوز 
چند روز نگذش��ته دنبال شریک جرم می  گردیم؟! 
مگ��ر قرار نبود این قان��ون بهانه ها را بگیرد چرا به 
جای این کار برخ��ی دنیال بهانه پیدا کردن برای 

تبری جویی از این موافقت و تالش هستند؟

اگر منطق به کنوانسیون رای مثبت داد چرا دلواپس شدید؟

بهانه گیری از ترس باخت برجام بانکی

مجمع  عضو  توکلی  احمد 
گ���و و گفت و نظام  مصلحت  تشخیص 

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: 
همه مقررات اف.ای.تی.اف قابل قبول نیست و 
برای  اگر  باشیم.  امکان تحفظ داشته  باید  ما هم 
الحاق به اف.ای.تی.اف شرط و تحفظ بگذاریم، آن 
را  آن  می توان  و  می شود  عقالیی  امری  وقت 
لوایح  اگر  اما این دلیل و استدالل که  پذیرفت. 
آمریکا  نپذیریم  را  چهارگانه 
بهانه می گیرد، نارسا و گول 
زننده است چون برجام را 
را  آمریکا  تا  پذیرفتیم 
آیا  کنیم،  منزوی 

منزوی شد؟ 
در ادامه مصاحبه 
خبرآنالین و توکلی 

را می خوانید:

نمای نزدیک

توکلی:
همه مقررات اف.ای.تی.اف 
قابل قبول نیست و ما باید 
امکان تحفظ داشته باشیم


