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سرویس سیاسی-
روزنامه شــرق در شماره پیشین خود در گزارشی با عنوان »بایدن برگ برنده انتخاباتی اصالح طلبان؟« نوشته است: 
»دوگانه مذاکره- مقابله مهم ترین دلیلی بود که حسن روحانی در انتخابات سال 92 توانست با بیش از 18 میلیون رأی، رقبای 

مقابله خواه ]!![ خود را پشت سر بگذارد و با پیروزی در همان دور نخست انتخابات بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند.«
طیف موسوم به اصالح طلب همواره به تحریف انفعال خود در برابر عزت خواهی جریان اصولگرا پرداخته است. سخن 
جریان اصولگرا عزت خواهی اســت به این معنی که لزومی ندارد در مقابل کســانی که به ملت ایران ظلم روا می دارند سر 
تسلیم فرود آوریم اما طیف موسوم به اصالح طلب با تفکر انفعالی خود به چنین رفتاری معتقد است که مثالً فرانسه و شرکت 
توتال هر خیانتی در قبال ایران مرتکب شوند باز هم این جماعت در نخستین فرصت به سراغ آنها می روند. به همین خاطر 

است که آمریکا و اروپا از رسیدن طیف اصالح طلب به قدرت حمایت می کند.
در ادادامه گزارش شرق آمده: »درحقیقت گرچه سیدمحمد خاتمی در جایگاه لیدر جریان اصالحات و نیز مطلق اصالح طلبان، 
از روحانی حمایت کردند -که اگر نمی کردند بی تردید جامعه به او اقبال نشان نمی داد- اما اصالح طلبان هم مهم ترین شعار 
و دلیل حمایت شان از روحانی را سامان دادن به اوضاع دیپلماتیک معرفی می کردند و حتی با خوانش مجموع اظهارنظرهای 
نیروهای اصالح طلب از سال 92 تاکنون می توان دریافت که آنها در دوراهی روحانی-عارف، روحانی را انتخاب کردند تا بتواند 
با توجه به تجربیاتش در مذاکرات بین المللی راهی برای رفع مناقشات با غرب پیدا کند که البته با تأیید نظام پیدا هم کرد و 
دستاوردش برجام شد؛ برجامی که محمدجواد ظریف همه توان خود را برای به سرانجام رسیدنش به کار گرفت و تا حد امکان 
سعی کرد که در مفاد آن توافق نامه منافع ایران لحاظ شود. فارغ از آنکه چقدر در این هدف موفق بود، توافق نامه برجام توانست 
تا پایان دولت اوباما زمینه های رفع فشارهای بین المللی بر ایران را فراهم کند که البته این شرایط با روی کارآمدن دونالد ترامِپ 
جمهوری خواه در آمریکا دچار آشــفتگی شــد و او به سرعت آمریکا را از این توافق خارج کرد و به وضع تحریم های یک جانبه 
علیه ایران پرداخت.« با وجود گذشت فقط چندسال اما روزنامه های زنجیره ای و اصالح طلبان به تحریف حقایق در مورد برجام 
مشغول هستند. اگر برجام طبق ادعای این جماعت توانست »تا پایان دولت اوباما زمینه های رفع فشارهای بین المللی بر ایران 
را فراهم کند« پس چرا مقامات دولت روحانی از قبیل، سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در همان دوره اوباما گفتند دستاورد 
ایران از برجام تقریباً صفر بوده است؟! ضمن آنکه پس از برجام در همان دوره اوباما تحریم های جدیدی علیه ایران وضع شد.

تقالی جریان تحریف برای تعمیم خسارت محض برجام
داوود هرمیداس باوند، فعال سیاسی مدعی اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »بنده معتقدم اگر بایدن در 
انتخابات آینده به پیروزی دست پیدا کند مواضع متعادل تری نسبت به ایران خواهد داشت و احتمال اینکه برجام احیا شود 
وجود خواهد داشت. اگر برجام احیا شود و تحریم های بین المللی علیه ایران از بین رود شرایط برای ورود سرمایه گذاری های 

خارجی به ایران فراهم می شود و به همین دلیل وضعیت اقتصاد ایران بهتر از گذشته خواهد شد«.
هرمیداس باوند افزود: »تجربه تاریخی نشان داده که دموکرات ها انعطاف پذیری بیشتری دارند. برجام یکی از نشانه های 

انعطاف پذیری دموکرات ها بود که در دولت اوباما اتفاق افتاد«.
این فعال سیاســی حامی برجام در ادامه گفت: »بدون شــک حل تنش بین ایران و آمریکا تنها از راه احترام متقابل و 
پذیرفتن شــروط یکدیگر میســر خواهد شد. به همین دلیل نیز ایران باید مطالبات و دغدغه های به حق خود را در عرصه 
بین المللی و در مقابل آمریکا را با جدیت دنبال کند. در عین حال باید شرایطی به وجود بیاید که دیدگاه های دوطرف به 

جای اینکه از یکدیگر دور شود به هم نزدیک شود تا در چنین شرایطی دغدغه های هر دو طرف مرتفع شود«.
در ماه های اخیر جریان تحریف به دفعات به بزک جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته 

و در اقدامی تأمل برانگیز، پیروزی وی را مسبب گشایش اقتصادی برای مردم ایران جا زده است.
این در حالی است که »دونالد ترامپ« و »جو بایدن« و به عبارتی جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکایی در دشمنی 

با مردم ایران هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
دموکرات ها می کوشند تا با استفاده از دروغ ها و مکرهای متعارف خویش، چهره ای زیبا از هیوالی بدسیرت آمریکا به 
نمایش بگذارند، چهره ای که از یکسو خوش خیال ها را خام می کند و از سوی دیگر ابزار الزم را در اختیار جریان تحریف 
برای بزک دولت استکباری و تروریست آمریکا و زمینه   سازی برای تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مؤلفه های قدرت 

ایران، قرار می دهد.
بزک دموکرات ها توسط جریان تحریف در حالی است که آغاز جنگ تحمیلی، ترور دانشمندان هسته ای، قطع رابطه 

ایران و آمریکا و شدیدترین تحریم های ضدایرانی همگی در دوران دموکرات ها رخ داده است.
بایدن معاون اول دولت اوباما بود. همان دولتی که قانون سنگین تحریمی آیسا را در پسابرجام تصویب کرد. دولت اوباما 

قانون محدودیت ویزا را نیز تصویب و قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد.
دولت غارتگر و تروریست آمریکا فقط زبان زور را می فهمد. دموکرات ها و جمهوری خواهان در دشمنی با ایران هیچ 

تفاوتی با یکدیگر ندارند. برخالف فضا  سازی جریان تحریف، راه حل رفع مشکالت کشور در داخل است.
اصالح طلبان: ما روحانی را سر کار آوردیم

روزنامه سازندگی در مطلبی به نقل از محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران به مقطع انتخابات ریاست جمهوری 92 
پرداخت و نوشت: »در آن مقطع دیدگاه ها متفاوت بود اما نفس حمایت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این قضیه 
مؤثر بود و رأی کمتر از 5 درصد آقای روحانی را به 55 درصد رساند. بنابراین دوستان اصالح طلب موفق شدند دولتی از 

جنس اسمی اصولگرا اما در محتوا و مسّمی اصالح طلب را سر کار بیاورند.«
در ادامه مطلب به مشکالت اقتصادی امروز کشور اشاره شده و آمده است: »امروز به اشتباه نفرت و کینه فراگیر و ملی 
نسبت به دولت شکل گرفته است. به رغم مظلومیت دولت اما نمی توان به مردم ایراد گرفت که اشتباه می کنید.... با این وصف 

اگرچه اصالح طلبان حامی دولت امروز ناچارند مسئولیت این نفرت ملی نسبت به دولت را بپذیرند اما حق این نیست.«
دولت، مسئول شرایط فعلی و اصالح طلبان پاسخگو هستند

عطریانفر افزوده است: »برخی در این میان اصرار دارند که اصالح طلبان در کوچک شدن سفره مردم نقش داشته اند. 
اما در پاسخ به آنها باید گفت دولت مسئول شرایط فعلی و اصالح طلبان پاسخگو هستند. اما آیا اصالح طلبان مقصرند؟ خیر 
مقصر نیستند آنها پاسخگو و شارح وضع موجود هستند. پاسخگویی مقدمه ای است برای اینکه از خالل آن قاصر و مقصر 

و بی گناه را بشناسیم.«
عضو کارگزاران، در راستای »فرار از پاسخگویی« نوشته است: »آنچه بر سر ملت آمده و مردم از چشم دولت می بینند 

ضربه ای است که فراتر از دولت بر سر این ملت وارد شده اما مردم فقط دولت را می بینند!«
رپرتاژ روزنامه اصالح طلب برای جاسوسان محیط زیستی!

روزنامه اصالح طلب اعتماد به مدیرمسئولی »الیاس حضرتی« -نماینده اصالح طلب مجلس دهم و کاندیدای ردصالحیت 
شــده انتخابات مجلس یازدهم- روز پنجشنبه نامه خانواده های جاسوسان محیط زیستی به رئیس دستگاه قضا با عنوان 
»مرخصی پس از 1000 روز حبس« منتشر کرد و نوشت: »خانواده فعاالن محیط زیستی زندانی در نامه ای به سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه نسبت به عدم مرخصی زندانیان خود در شرایط کرونایی اعتراض و گالیه کردند...مراد طاهباز، 
امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، سام رجبی، هومن جوکار، حمیده کاشانی دوست )سپیده کاشانی( و نیلوفر بیانی 7 فعال 
محیط زیستی هستند که بهمن ماه 96 بازداشت شدند و بیش از 2 سال در بازداشت موقت بودند تا نهایتاً 29 بهمن ماه 98 
دادگاه تجدیدنظر، احکامی را که در بدوی صادر کرده بود، عیناً تأیید کرد. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به 10 سال زندان، 
هومن جوکار و طاهر قدیریان به 8 سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به 6 سال زندان 
محکوم شدند...حاال همزمان با فرا رسیدن هزارمین روز از زندانی بودن این 7 فعال محیط زیستی خانواده آنها در نامه ای 
خطاب به سیدابراهیم رئیسی با طرح نکاتی از ریاست دستگاه قضایی خواستند تا در این شرایط سخت این حداقل امکان 
یعنی مرخصی را از آنها دریغ نکرده و با ارائه مرخصی به این زندانیان در این روزهای پر از اضطراب و نگرانی از بالی عالمگیر 

کرونا، مرهمی بر درد جانکاه 3 سال دوری و جدایی و دلنگرانی برای خانواده های این افراد باشد.«
گفتنی است این روزنامه اصالح طلب در اقدامی مسبوق به سابقه، محکومان محیط زیستی را کنشگران مدنی نامیده بود. 
این در حالی است که یکی از فعالیت های عمده این شبکه جاسوسی که در پوشش موسسه حیات وحش میراث پارسیان و 
در قالب پروژه یوز ایرانی در منطقه حفاظت شده خارتوران به مساحت بیش از یک میلیون هکتار مربع فعالیت می کرده، نصب 
برخی دوربین های بسیار پیشرفته در اطراف یک پایگاه موشکی بوده است. جاسوسانی که در پوشش فعالیت های زیست 
محیطی فعالیت می کردند، تمرکز و توجه خاصی روی یکی از این سایت ها داشتند. الزم به ذکر است که سایت موشکی 
ایران در منطقه حفاظت شده خارتوران که توسط فعاالن به ظاهر زیست محیطی دید زده می شد، از آن پایگاه هایی است 
که برای رژیم صهیونیستی از خطرات بالقوه به شمار می رود. رسانه های اصالح طلب تاکنون بارها به تطهیر و مظلوم نمایی 

از این جاسوسان پرداخته اند.

ترک و محدود كردن صالحیت 
توسط مقام اداری، تخلف است

یکــی از وظایف محوله بر عهده قوه قضائیه، اعمال نظارت قضایی بر اعمال اداری 
نهادهای ارائه دهنده خدمت عمومی است تا دستگاههای اجرایی به دلیل وجود قدرت 
عمومی، موجب تضییع حقوق شــهروندان نگردند و حکومت قانون در جامعه محقق 
شود. بخش اعظم این نظارت به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در حال 
حاضر توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اعمال می گردد. یکی از 
جهات نظارت قضایی، خروج و تجاوز از حدود اختیارات است؛ بدین معنا که مقام اداری 
حدود صالحیت اعطا شده توسط قانون را نقض کرده و فراتر از آن اعمال اختیار می کند 
اما جهت دیگر نظارت که در عرصه نظارت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 
محدود کردن صالحیت اســت؛ بدین معنا که مقام اداری، صالحیت اعطا شده قانونی 
خود را اعمال نمی کند، به صورت ناقص اعمال کرده یا صالحیت تشخیصی خود را به 
صالحیت تکلیفی تبدیل می کند که این محدود کردن صالحیت در حقوق انگلستان، 
ذیل عنوان سوءاســتفاده از اختیار و در حقوق فرانسه ذیل عنوان اشتباه حکمی مقام 

اداری تحت نظارت قضایی و اعمال ضمانت اجرا قرار می گیرد.
در قانون اساســی و قوانین عادی ایران نیز بــر اعمال صالحیت و وظیفه قانونی 
توسط مقامات اداری تأکید شده است اما در عرصه نظارت قضایی، غالبا رویکرد مثبت 
آن یعنی تجاوز از حدود صالحیت مورد رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا قرار می گیرد و 
رویکرد منفی یعنی ترک و محدود کردن صالحیت توسط مقام اداری، معموالً با نظارت 
قضایی و روشــهای جبرانی همراه نبوده است. ریاست محترم قوه قضائیه در روزهای 
اخیر با ابالغ »دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشگیری از آن«، این قسمت از تخلفات اداری و نظارت بر آن را نیز محل توجه قرار 
دادند. در این دستورالعمل، در محدوده وظایف و حدود صالحیت قانونی)اعم از قانون 
اساسی و قوانین عادی( سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادها 
مانند دادستانی کل، راهکارهای اجرایی در حدود مقرره برای اعمال نظارت قضایی بر 
محدود کردن صالحیت مقامات اداری در نظر گرفته شــده است. این نکته قابل ذکر 
است که محدود کردن صالحیت هم درخصوص تصمیمات شخصی و هم نوعی اداری 
قابل اعمال اســت؛ با این توضیح که نظر به صالحیت قانونی دستگاه اداری و مأمور، 
چه در زمان اعمال تصمیمی موردی، ترک صالحیت صورت پذیرد و چه وظیفه اعمال 
تصمیــم نوعی مانند وظیفه وضع آیین نامه اجرایی ترک شــود، امکان اعمال نظارت 

قضایی به دلیل ترک صالحیت قانونی وجود دارد.
نظر به وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی مبتنی بر نظارت 
بر حســن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، نظارت بر عــدم اجرای قانون و ترک 
صالحیت قانونی نهادهای تحت شمول ســازمان نیز از وظایف آن به شمار می رود و 
سازمان می تواند در این موارد نیز علیه دستگاه اجرایی یا مأمور اداری گزارش بازرسی 
تنظیم کرده و ســایر اقدامات پیگیرانه را انجام دهد. نکته قابل توجه آن اســت که به 
موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تحت نظارت سازمان بازرسی 
به دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و تمام 
دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است یا دولت 
به نحوی از انحاء بر آنها نظارت و کمک می کند نیز مشمول نظارت سازمان بازرسی در 

راستای اجرای صحیح وظیفه قانونی خواهند بود. 
ایراد موجود در اعمال این وظیفه توسط سازمان بازرسی کل کشور آن است که 
اختیار ســازمان محدود به نگارش گزارش و اعالم جرم در موارد وقوع جرم می شود 
و نمی تواند در موارد تضییع حقوق عامه توسط دستگاه اجرایی و وقوع جرم وارد در 
دعوا شده و به دفاع از حقوق عامه بپردازد. دیگر محدودیت قانونی سازمان در مواردی 
اســت که جرم به وقوع نپیوســته و تنها تخلف اداری مانند ترک و محدود کردن 
صالحیت وجود دارد که ســازمان، امکان اقامه دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را 
ندارد و نمی تواند در موارد وقوع تخلف این چنین دستگاه اجرایی، تخلف دستگاه یا 
مقام اداری را به دیوان گزارش دهد و علیه دســتگاه اجرایی اقامه دعوا کند چرا که 
شــرط اقامه دعوا در شعب دیوان ذینفع بودن است؛ لذا موارد فاقد ذینفع مستقیم 
مانند حقوق عامه در موارد وقوع تخلف توســط دستگاه اجرایی بالتکلیف و معطل 
می ماند. در این موارد، تنها امکان ارائه گزارش به دستگاه اجرایی و نهایتا ارائه گزارش 
تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بدون امکان پیگیری وجود دارد. این ایراد 
قانونی در دســتورالعمل نیز خود را نشان داده و در ماده 4 پیشبینی شده که موارد 
ترک فعل مشــاهده شده توسط دیوان عدالت اداری جهت اقدام، به دادستان کل یا 
سازمان بازرسی اعالم شود؛ در حالی که به موجب قانون اساسی، مرجع احقاق حق 
مــردم در مقابل تظلمات دولت و مأموران آن در وقوع تخلفات اداری، دیوان عدالت 
اداری است؛ لذا اگر مشکل قانونی شرط ذی نفع مستقیم بودن در دیوان و همچنین 
نحوه و میزان دخالت سازمان بازرسی کل کشور در قوانین عادی اصالح گردد، اهداف 

پیش بینی شده در قانون اساسی به نحو مطلوبتری محقق خواهد شد.
 دکتر فاطمه افشاری
مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه

درمکتب امام

ذخیره خدا برای بشر
قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی اســت که به ما مسائلی 
می فهماند. ِمن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا 
عدالت به معنای واقعی اجرا بشــود در تمام بشر نبوده کسی ااّل مهدی 
موعود- سالم اهلَل علیه- که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است 
برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشان 
هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند لکن موفق نشدند.
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نماینده مردم قــم در مجلس می گوید حتی در 
صورت رأی منفی شخص آقای روحانی و عزل ایشان 
از مقام ریاســت جمهوری، تداوم دولت تا برگزاری 
انتخابات مجدد بر عهده معاون اول قرار می گرفت و 
طی این مسیر تقریبًا  با روال معمول برگزاری انتخابات 

1400 یکسان بود و یا نهایتاً چند ماه تفاوت داشت.
علیرضــا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شــورای 
اســالمی در یادداشــتی با عنوان »چرا با استیضاح همراه 
نبودم؟«، گزارشــی از جلسه 5 ساعته 29مهرماه با برخی از 

فعاالن طرح استیضاح رئیس جمهور ارائه داد. 
در ابتــدای متن این گزارش آمده اســت: اســتیضاح 
رئیس جمهــور در هفته هــای گذشــته از پرچالش ترین 
بحث های سیاسی و جلســات خصوصی و عمومی فعاالن 
سیاسی کشــور بود. هر چند این بحث ســرانجام به پایان 
رســید و رهبر معظم انقالب صراحتــاً و علنی به موضوع 
مواجهه نادرست و غیر اخالقی با رئیس جمهور محترم ورود 
کردند، اما به جهت بررســی و تحلیل منطق حاکم بر آنچه 
که در هفته های  گذشته، گذشت و از آن جهت که احتمال 
می رود در ســال های آتی نیز باز هم این ماجرا تکرار شود و 
نیازمند تحلیل و آسیب شناسی است، بر خود واجب دیدم تا 
استدالل هایی را که در جلسه پنج ساعته 29 مهر 1399 با 
مطالبه گران فعال طرح استیضاح داشتم به صورت مکتوب 
منتشــر نمایم تا عالوه  بر درج در تاریخ، بتواند محلی برای 

فکر و مداقه قرار گیرد.
زاکانی سپس افزوده: بنده در این جلسه، طرح استیضاح 
رئیس جمهور را در مقطع کنونی )هر چند با نیت خیرخواهانه 
و برای حل مشــکالت کشــور و مردم تهیه شده بود( غیر 
شرعی، غیر منطقی، غیر عقالیی، غیر علمی، تک روانه و ضد 
ســازوکارهای جمعی مجلس، غیر حرفه ای، خالف مصالح 
حکمرانی، خالف تجربه، ســطحی، منفعالنه، غیر مردمی، 

تفرقه آفرین، خالف سبک مدیریتی و منطق امامین انقالب 
اسالمی، ضدامنیتی و بحران آفرین و غیرانقالبی یا ضدانقالبی 
دانستم که در ادامه استدالل های خود را به صورت تیتروار 

تقدیم می نمایم.
نماینــده مردم قــم در مجلس در نوشــتارش آورده: 
غیرمنطقی بود؛ طرح اســتیضاح در واقع هیچ گونه نتیجه 
خاصی به همراه نداشت؛ همان طور که بسیاری از دلسوزان 
نیز گفته و نوشته اند، حتی در صورت رأی منفی شخص آقای 
روحانی و عزل ایشان از مقام ریاست جمهوری، تداوم دولت 
تا آماده سازی و برگزاری انتخابات مجدد بر عهده معاون اول 
)ضمن تزلزل در همین وضع نیم بند موجود( قرار می گرفت 
که یک حساب سرانگشتی نشان می داد که طی این مسیر 
تقریباً  با روال معمول برگزاری انتخابات 1400 یکسان بود 
و یا نهایتاً چند ماه تفاوت داشت لذا منطق حکم می کرد به 

خاطر این مدت اندک کشور را وارد چالشی بزرگ ننماییم.
زاکانی خاطرنشان ساخت: احساسی و غیرعقالیی بود؛ 
وقتی طرحــی نتیجه ای حداقلی نزدیک بــه هیچ و آثار و 
تبعاتی بس مهم به همراه دارد اساساً دیگر پافشاری و تأکید 
بر آن، کنشی احساســی و غیر عاقالنه است که حواشی و 
جنجال هایی که در فضای کنونی کشور بر پا می کند، آسیبی 
فراتر از هدف خیرخواهانه پشت آن به همراه خواهد داشت.

رئیس مرکــز پژوهش های مجلس تاکید کرده اســت: 
غیرحرفه ای بود؛ هنر جبهه انقالب در فضای کنونی کشور 
باید آن باشــد که دولت را با مطالبه گری و نظارت در ریل 
خدمت گزاری گذاشته و آن را به شکل جدی برای خدمت 
به مــردم حمایت کند اما طرح اســتیضاح کاماًل بر خالف 
این مسیر بود و بیشــتر موجب غبارآلود شدن فضا می شد 
و فرصت فرار از پاســخگویی را برای مسببین وضع موجود 
فراهم می کرد تا فریادهای »نمی گذارند« شان بلند شده و 

قدرت تشخیص سره از ناسره را در جامعه ذبح نماید.

شهرهای ایران اسالمی  بخصوص شهرهای زیارتی و در راس آنها مشهد 
و قم دیروز در سالروز غروب یازدهمین خورشید امامت و والیت حضرت امام 

حسن عسکری )ع( رخت عزا بر تن کرده بودند. 
دیروز مردم ایران در شهادت امام حسن عسکری رخت عزا برتن کرد. امام حسن عسکری 
در یکی از خفقان ترین و تاریک ترین دوران خالفت عباســیان زندگی کرد و با روشــنگری و 
فعالیت های بی نظیر خود علم والیت و امامت را پس از فقط شــش ســال امامت در سن 28 
سالگی به فرزند خود حضرت مهدی موعود)عج( سپرد. مشهدالرضا  دیروز داغدار امامی بود که 
سال ها او را مجبور به اقامت اجاری در سامرا تحت شدیدترین مراقبت های حکومتی کردند تا 
تمام فعالیت هایش را محدود و تحت نظر داشته باشند .در چنین روزی مردم والیت مدار مشهد 
در غم غروب کوتاه خورشید یازدهم یکپارچه در غم و ماتم فرورفته بودند. همچنین بیرق های 
سیاه از شب یکشنبه بار دیگر در شهر قم خودنمایی  کرد و حرم مطهر حضرت معصومه)س(، 
مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه حال و هوای غریبانه ای در شهادت پدر بزرگوار آخرین 
منجی عالم بشریت و میراث دار تمام انبیا و اوصیای الهی داشتند. با تداوم وضعیت بغرنج کرونایی 
درایران اســالمی، مراسم های عزاداری و محافل سوگواری طبق روال سال های گذشته انجام  
نگرفت  و برخی از هیئت های مذهبی آیین های سوگواری خود را از طریق فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی برگزار کردند. مراسم ساالنه دسته عزای برخی از علما به مناسبت شهادت 
امام حسن عسکری )ع( با مخالفت این مراجع تقلید به دلیل شرایط حاد کرونایی امسال لغو شد. 
این گزارش حاکیست مضجع ملکوتی مشهدالرضا و کریمه اهل بیت)س( یکپارچه سیاهپوش 
بود و طبق گزارش های رسیده مردم به رعایت تمام موازین بهداشتی هرکدام در گوشه ای از 

صحن های حرم زانوی غم به بغل گرفته و داغدار ماتم امام یازدهم بودند.

دبیر کل مجمع  علی اکبر والیتــی، 
جهانی بیداری اسالمی با صدور بیانیه ای 
اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( 

در فرانسه را محکوم کرد.
در پــی اهانت به ســاحت مقدس پیامبر 
اکرم)ص( در فرانسه، علی اکبر والیتی، دبیر کل 
مجمع جهانی بیداری اسالمی با صدور بیانیه ای 
ایــن اقدام را محکوم و تأکید کرد: افراط  گری 
و هتک حرمت ســاحت پیامبر رحمت)ص(، 
توسط صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی 

به کار می رود.
در ایــن پیــام آمــده اســت: پــس از 
محکومیت های جهانی در حالی  که باید شاهد 
جمع آوری و جلوگیری از چاپ نشریه موهن به 

ساحت پیامبر اکرم)ص( در فرانسه می بودیم اما 
اعمال برخوردها و استانداردهای دوگانه موجب 
شد این تفکر شرک آمیز و ضد دینی در نظام 
آموزشــی این کشور نیز رسوخ و بروز یافته و 
تبلیغ گردد. تمامی این رویدادها گواه آن است 
که رشد روزافزون اسالم خواهی و اسالم گرایی، 
وجدان هــای آگاه و بیدار را بر پایه آموزه های 
وحیانی رشد و گسترش داده و موجب گردیده 
دولتمــردان و هدایت کنندگان اصلی حرکت 
شوم به صورت علنی وارد میدان گردند و چهره 

واقعی و ننگین خود را رسوا سازند.
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســالمی 
تأکید کرد: افراط  گری و هتک حرمت ساحت 
پیامبر)ص(، دو روی یک ســکه اند که توسط 

صهیونیســم بین الملــل و اســتکبار جهانی 
علیه اســالم ناب به کار بسته شده است. در 
افراطی گری جســم انسان ها و در اهانت، روح 
و تفکر بشــریت هدف قرار می گیرد، مدعیان 
دروغین حقوق بشــر بــه بهانــه آزادی بیان 
هتاکانه ترین اقدامات، جنایت ها و خباثت ها را 
انجام می دهند و در مقابل کوچک ترین مخالفت 
و انتقاد، سخت ترین مجازات ها و برخوردها را 
اعمال می دارند و این در حالی است که خود را 
مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر نیز می نامند.

والیتی خاطرنشــان کرد: گنــاه بزرگ و 
نابخشــودنی حمایت کنندگان از این اقدامات 
کــه با نقاب آزادی بیــان و مدرنیته، به تأیید 
و تشجیع اهانت کنندگان پرداخته اند، مسلماً 

موجب اندوه و پاسخ مسلمانان، آزادی خواهان 
و عدالت جویــان در جهــان خواهد گردید و 
اتحاد و انســجام روزافزون مسلمانان، بیداری 
آحاد جوامع اســالمی، محکومیت جهانی این 
حرکات شــوم و... را که به ارزشــمندترین و 
باالترین مخلوق بشر اهانت می کنند به دنبال 

خواهد داشت.
در پایان بیانیه دبیــر کل مجمع جهانی 
بیداری اســالمی آمده اســت: مجمع جهانی 
بیداری اســالمی همان گونه که قباًل نیز بیان 
داشته است، ضمن محکوم کردن این جنایت 
و اهانت بزرگ، از تمامی مسلمانان می خواهد 
بــا حفظ هوشــیاری و آگاهــی طراحان این 

توطئه های ضد اسالمی را ناکام گذارند.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی در بیانیه ای تأکید کرد

افراط گری و هتک حرمت ساحت پیامبر)ص( 
دو روی یک سکه اند

مدیر عامل بنیاد برکت:

 ۴۷ هزار طرح محرومیت زدایی در كشور
اجرا می شود

مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( گفت: این ستاد، اجرای 47 
هزار طرح محرومیت زدایی را در سراسر کشور اجرا می کند که از این تعداد نزدیک 

به 25 هزار پروژه به اتمام رسیده و تحویل شده است. 
به گزارش ایرنا، امیرحســین مدنی ، اظهار داشت:  این ستاد در حوزه ساخت مدرسه، 
مسجد، درمانگاه، راه، آب روستایی، احداث منزل برای محرومان و... فعالیت های متعددی را 
انجام می دهد و 47 هزار پروژه را در این زمینه دنبال می کند. وی با اشاره به اینکه در استان 
قزوین 21 مدرســه، هفت مســجد و چندین پروژه خانه عالم احداث می شود، گفت: ستاد 
اجرایی فرمان امام با توجه به محرومیت های استان ها، اقدامات مختلفی را انجام می دهد و 
به طور قطع، حجم خدمات در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشتر 
است. این مســئول اضافه کرد: ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه هایی شرکت می کند که 
بخش خصوصی هم در آن فعال باشد و پس از احیا و راه اندازی واحدهای مورد نظر، آنها را 

در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه امسال 110 بنگاه اقتصادی را به این روش تقویت می کنیم، گفت: ستاد 
اجرایی فرمان امام، تسهیالت زیادی را در اختیار متقاضیان در بخش های مختلف قرار می دهد 
که این تسهیالت در استان قزوین شامل 6 طرح می شود. مدنی اضافه کرد: امروز روستاها در 
تامین مایحتاج زندگی خود با مشکالت زیادی رو به رو هستند؛ به همین دلیل ستاد اجرایی 
فرمان امام، برنامه ریزی گسترده ای را انجام داده و برنامه های مختلفی را با مشارکت مردم در 
زمینه خانوار روستایی اجرایی کرده است. وی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام 10 هزار طرح در 
سال 97، 30 هزار طرح در سال 98 و 28 هزار طرح را در شش ماه نخست امسال در زمینه 

خانوار روستایی و توسعه روستا انجام داده است.

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف 
قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، 
در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، طی بیش از یک 
سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، 
مقوله ترک  فعل ها مورد اهتمام مقامات و مسئوالن 
قضایی کشور بوده است و ریاست قوه قضائیه در این 

زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشته  است.
اما ورود قــوه قضائیه به مقوله ترک فعل های 
مدیران و مســئوالن تنها به اعالم موضع و اخطار 
و تذکــر منحصر نماند و روز شــنبه ســوم آبان، 
»دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن«، در 12 ماده 

از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.
تکلیف دادستان ها

 برای پیگیری ترک  فعل های خسارت بار
در بنــد الف مــاده 3 دســتورالعمل مزبور، 
دادستان های سراسر کشــور مکلف  شده اند،ترک 
فعل های مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی را 
که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و 

حقوق اساسی مردم می شود، پیگیری ویژه کنند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری

از بروز سوانح و بالیای طبیعی
اقدام نکرده است

اما در بند ب ماده 3 دستورالعمل مزبور نیز به 
موضوع ترک فعل هایی پرداخته شده که در هنگام 
بروز ســوانح و بالیای طبیعی نظیر سیل و زلزله، 
برجسته می شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین 

98 بروز و ظهور داشت.
در بند مورد  اشاره درج شده که در مواردی که 
تصمیمات اداری مدیران و مسئوالن یا ترک فعل یا 
تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه 
مدیریت سوانح و بالیای طبیعی به گونه ای باشد که 
زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا 
سالمت شهروندان شود، دادستان های سراسر کشور 
مکلف اند ضمن اعالم مراتب به سازمان بازرسی کل 
کشــور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و 
اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارش های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام

در ماده 2 »دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری از 
آن« نیز مسئولیت های سازمان بازرسی کل کشور در 
اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف 
این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف 
به فراهم آوردن زمینه پیشــگیری از وقوع جرم و 
تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه های اجرایی 
با انجام اقداماتی از قبیل اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
و تعامل با مسئوالن آن دستگاه ها و ارائه گزارش های 

نظارتی هشدار دهنده و به هنگام، است.
از بنــد ب ماده 2 دســتورالعمل مزبور چنین 
استنباط می شود که چنانچه مسئوالن دستگاه های 
اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان 
بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم 
و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از 
همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان 
بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع 

قضایــی ذی ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول 
نتیجه پیگیری کند.

مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع
 حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند

یکی دیگر از مســئولیت های سازمان بازرسی 
که در ماده 2 »دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری از 
آن« بر آن تاکید شده، این است که به دستگاه های 
اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی 
در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال اقدام 

نمی کنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک 
دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام الزم جهت 
اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی 
یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی 
کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعالم کند تا 
دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط 

دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل آورد.
مسئولیت های دیوان عدالت اداری

در ماده 4 »دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایــف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری 
از آن« نیز مســئولیت های دیوان عدالت اداری در 
مقابله با ترک  فعل های مدیران و مســئوالن درج 
شــده است و در بند الف آن قید شده که چنانچه 
ترک  فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف 
مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت 
به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری 
باید حســب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به 

دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا 
دیوان محاسبات اعالم کند.

 احصاء مصادیق وظایف و اختیارات
 قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه

مطابق ماده 5 دستورالعمل مزبور، به دادستان 
کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان 
بازرسی کل کشــور و افراد صاحب نظر، مصادیق 
وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق 
عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و 

در اختیار دادستان ها قرار دهد.
 صدور فوری و خارج از نوبت قراِر تعطیلی واحدی 

که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن می رود
اما در ماده 6 »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« 
به موردی  اشاره شده که عمل به آن می تواند از بروز 
حوادثی نظیر پالسکو و کلینیک سینا جلوگیری کند؛ 
در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان 
کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون 
کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه ها، احتمال 
بــروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و 
مقررات اطالع دهند، با اعالم مقام مسئول، دادستان 
به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و الک و 

مهر صادر می کند.
»دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« متضمن موارد 
کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای 
حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه 

بسیار مثمرثمر خواهد بود.

مؤاخذه و برخورد با ترک فعل دستگاه ها و مدیران کلید خورد

ابالغ دستورالعمل »نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان« توسط رئیس قوه قضائیه

چرا با استیضاح همراه نبودم؟
گزارشی از جلسه 5ساعته زاكانی با طراحان استیضاح 

رئیس  جمهور

مشهد و قم درسالروز شهادت امام حسن عسکری)ع(
غرق در عزا و ماتم بود

مجلس در روزهای گذشته جلسات 
با دولت  متعددی را به ریاست قالیباف 
برگزار کرده که یکی از مهم ترین آنها به 
معیشتی  منابع طرح های  تامین  منظور 
بوده و جلسه دیگر نیز در مورد بررسی 
وضعیت ارز و حمایت از صادرکنندگان 

بوده است.
محمدســعید احدیان، دستیار سیاسی و 
رســانه ای رئیس مجلس در صفحه شخصی 
خود نوشت: »جلسه مشترک مجلس با دولت 
برای تامین منابع طرح های حمایت معیشتی 
و تامین سبد کاال هم اکنون در حال برگزاری 
است تا این طرح با تفاهم پیش برود و کار به 

نتیجه واقعی و ملموس برسد.«
مجلس شــورای اسالمی هفته گذشته با 
بررســی اولویت دار طرح حمایت معیشتی و 
تامین کاالهای اساســی موافقت کرد. بر این 
اساس قرار اســت کارت های هوشمندی در 
اختیار سرپرستان خانواده قرار گیرد که با آن 
به خرید کاالهای ضروری خانواده اقدام نمایند. 
الزم به ذکر است که این کارت به صورت ماهانه 

شارژ می شود.
جلسه مشترک مجلس و دولت که خبر 
آن توسط دســتیار رسانه ای قالیباف منتشر 
شد نیز به منظور تامین منابع مورد نیاز برای 

این طرح است. 
نتایج سفر

 به سیستان و بلوچستان
کمیســیون  طاهری عضــو  مصطفــی 
صنایــع و معــادن مجلــس در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد مســائل و مشــکالتی که 
در حوزه صنایع و معادن اســتان سیســتان 
و بلوچســتان در نظــارت میدانــی از این 
اســتان احصا شــد، تاکنون رفع شده است، 
گفت: مشــکالت صنایع اســتان سیستان و 
بلوچستان به چند دســته تقسیم می شود؛ 
نخست مشکالت صنایع شهرستان زاهدان که 
با هماهنگی استاندار مقرر شد زیرساخت های 

مورد نیاز برای رفع آنها فراهم شود.
طاهری رسیدگی به مشکالت فوالد مکران 
را یکــی دیگر از موضوعات بررسی شــده در 
نظارت میدانی از استان سیستان و بلوچستان 
توصیف کرد و افــزود: این واحد تولیدی به 
تجهیزات ارزی نیازمند اســت بنابراین مقرر 
شد جلســاتی با معاونت های بانک مرکزی و 
وزارت صمت به منظور رفع مشکالت برگزار 
شــود، که در حال حاضر ما منتظر مسئوالن 
فوالد مکران بــرای ارائه اطالعات و برگزاری 

جلسات هستیم.

تصمیمات جدید ارزی
 در نشست دولت و مجلس

محمدرضا پورابراهیمی از برگزاری نشست 
مشترک مجلس و دولت درخصوص موضوعات 
ارزی کشور به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف 
و با هدف ایجاد همکاری مشترک میان دولت 
و مجلــس خبر داد و گفت: در این نشســت 
مدیرکل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، نفت، 
جهاد کشــاورزی و رؤســای کمیسیون های 

تخصصی حضور داشتند.   
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شــورای اســالمی به تصمیمات اتخاذ شده 
در این نشســت  اشــاره کرد و افزود: نخست 
»تشکیل ســندیکای صادرکننده خوشنام« 
برای کاهش محدودیت ها و لغو محدودیت های 
ناشی از پیمان سپاری ارزی است که اکنون در 
حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش 

ایجاد کرده است.
وی دومین تصمیم اتخاذشده در این جلسه 
را موضوع امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات 
عنوان کرد و توضیح داد: این مهم قرار است با 
مسئولیت وزارت صمت انجام شود البته بانک 
مرکزی وظیفه نظارتی خود را درخصوص نرخ 

ارز و نحوه تسویه انجام خواهد داد.
به گفتــه پورابراهیمی  آنچه اکنون برای 

واردات کاال محدودیــت ایجاد کرده اســت 
تکالیف بانک مرکزی بــر ارائه ارز مذکور در 
ســامانه نیما اســت و این عمل صادرات را 
متوقف کرده اســت. لذا توافق شــد که این 
امکان از طریق ثبت سفارش فراهم شود، در 
واقع کاالهای مورد نیاز کشور با اولویت به ویژه 
کاالهای اساسی تامین شوند البته ارز کاالهای 
اساسی جداگانه است و برای نظام ارزی کشور 

مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.
وی ســومین تصمیم اتخاذشده در این 
جلسه را امکان تهاتر نفت در مقابل واردات کاال 
عنوان کرد و افزود: این موضوع با حضور وزیر 
نفت مورد بررســی قرار گرفت و ان شاءاهلل تا 
چند روز آینده عملیاتی خواهد شد، همچنین 
امکان استفاده از ظرفیت فروش نفت و تسهیل 
عرضه نفــت و فرآورده هــای نفتی - که در 
ماه های اخیر تقریبا متوقف شده بود - نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی همچنین اضافه کرد: اســتفاده از 
ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مجلس و دولت 
برای پیگیری و بازگرداندن منابع قابل توجهی 
ارز ایران که در کشورهای دیگر وجود دارند 
از دیگر محورهای مهم مورد بررسی نشست 

مشترک شب گذشته به شمار می آید.

جلسات مشترک مجلس و دولت 
به منظور تامین منابع طرح  های معیشتی و وضعیت ارز

 علی رغم اجرای 39 دستور این نهاد

سیاسی كاری FATF علیه ایران همچنان ادامه دارد
سرویس سیاسی-

علی رغم اینکه دولــت در اقدامی پیش 
دستانه، 39 بند از 41 دستور FATF را اجرا کرده 
است، این سازمان بین دولتی، به هیچ عنوان به 
وعده های نسیه خود عمل نکرده و ایران را از 

فهرست سیاه خارج نکرد.
گروه ویژه اقدام مالی )FATF(، مجمع عمومی 
خود را از روز چهارشــنبه هفته گذشته تا روز جمعه 
برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شــمالی 
را در فهرســت سیاه خود نگه دارد و به ادعای خود، 
محدودیت های ســخت تری بر کشــورهایی که در 
زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، 

اعمال کند.
بر اساس اعالم آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس 
پلیــر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت 
این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست 

سیاه می مانند.
وی گفــت کشــورهایی نظیر کره شــمالی و 
شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از 

این رو مقامات باید نیز زیرک تر شوند.
اجرای کامل 39 بند توسط دولت

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در روزهای گذشته گفت:»تا امروز 39 
بند از 41 بند FATF را عمل کرده ایم و این در حالی 
است که FATF هیچ اقدام مثبتی در مورد کشور ما 

انجام نداده است.«
مصباحی مقدم افــزود: »از دو بندی که مانده 
یک بند در مورد کنوانسیون پالرمو و بند دیگر درباره 
کنوانسیون CFT است و جالب اینجاست که همه 
کسانی که می گویند باید به FATF می پیوستیم اصال 

 FATF نمی دانند و یا متوجه نیستند که این موضوع
چی هست و چه بندهایی دارد و چند بندهایی را عمل 

کردیم و چه بندهایی را عمل نکردیم.«
وی در ادامه گفت: »از مدعیان، یک سؤال داریم 
آنهم این است که اگر ما به CFT و پالرمو بپیوندیم 
آیا بانک هایی که در خارج از کشور در حال حاضر با 
ما کار نمی کنند به کارشان با ما ادامه خواهند داد یا 
خیر؟حقیقت این است که آنها این کار را نخواهند کرد، 
چون در اثر تهدیدهای آمریکا مبنی بر تحریم کشور 
ما، آمریکایی ها به بانک های خارجی گفته اند یا باید با 
ما کار کنید یا با ایران و به شرکت ها هم گفته اند یا با 

آمریکا کار می کنید یا با ایرانی ها.«
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام اظهار 
داشت: »همه بانک ها و شرکت ها اگر با ایران معامله و 
یا مبادله ای داشته باشند مشمول تحریم های آمریکا 
می شوند پس این تهدید آمریکا باال سر تمام بانک ها 
و شرکت های همه کشورها وجود دارد و به این ترتیب 

آنها قدمی در ارتباط مالی با ما بر نخواهند داشت.«
 FATF« :مصباحی مقدم خاطرنشــان کــرد
می گوید شما به هر 41 تعهد عمل کنید بعد ما تصمیم 
می گیریم که شما مشمول تهدیدها و تحریم های جدید 
می شوید یا خیر و وعده ای هم نمی دهند که در مقابل 

تهدیدها و تحریم های آمریکا از ما حمایت کنند.«
رفتار دولت در مقابل FATF در حقیقت تکرار 
»اجرای اقدامات نقد در مقابل وعده های نسیه« است؛ 
روندی که در برجام به وقوع پیوست و خسارت های 

فراوانی به کشور وارد کرد.
تجربه عبرت آموز کره شمالی

یکی از ادعاهای پرتکــرار حامیان FATF این 
است که تمام کشورهای جهان به غیر از ایران و کره 

شمالی عضو کارگروه اقدام مالی هستند. بزک کنندگان 
FATF در ادامــه این ادعا، این گونه وانمود می کنند 
که مخالفان FATF در پی این هستند تا ایران را به 

کره شمالی تبدیل کنند.
این در حالی است که بررسی تجربه کره شمالی 
نشــان می دهد که اتفاقا جریان غرب گرا با فشــار و 
تحمیل لوایح استعماری FATF قصد دارند ایران را 
در مسیر غلط کره شمالی بیندازد. چرا که یک بررسی 
ساده نشان می دهد با وجود پیوستن کره شمالی به 
 FATF نام این کشور از لیست سیاه ،CFT پالرمو و

خارج نشده است.
کره شمالی در 25 جوالی 2013 عضو کنوانسیون 
CFT شــده و از 17 ژوئن 2016 نیز رســما عضو 
کنوانسیون پالرمو شــده است، اما امروز کماکان در 
لیست سیاه FATF قرار دارد و تغییری در وضعیت 

این کشور ایجاد نشده است.
 FATF به گزارش نســیم، بیانیه های رســمی
حاکی از آن اســت که پس از پیوستن کره شمالی 
به کنوانســیون پالرمو و CFT و حل کردن مسئله 
پولشویی و تامین مالی  تروریســم، گروه ویژه اقدام 
مالی)FATF( بهانه جدیــدی را به نام اتهام تامین 
مالی سالح های کشتار جمعی )هسته ای و موشکی( 
آغاز کرده و با این بهانه اجازه خروج کره شــمالی از 

لیست سیاه را نداده است.
لذا کاماًل روشن است که سرنوشت کره شمالی 
منتظر ایران است، چرا که با پیوستن به دو کنوانسیون 
CFT و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی 
بــرای خروج ایران از لیســت ســیاه نمی دهد و از 
گام های بعدی سخن می گوید. از طرفی نیز به دلیل 
اینکــه برنامه اقدام ایران در حوزه های پولشــویی و 

تامین مالی  تروریســم است، گام بعدی ایران اجرای 
یک برنامــه اقدام جدید این بار در حوزه تامین مالی 
موشک های ایران است. حال باید بپرسیم افراد مدافع 
الحاق به کنوانسیون های استعماری FATF در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام چرا اصرار دارند ایران را تبدیل 

به کره شمالی دیگری کنند؟
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس چندی پیش گفته بود: »از آقای ظریف سؤال 
کردم و گفتم اگر جمهوری اسالمی ایران، همه تعهدات 
را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیســت 
ســیاه اف ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم 
می خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی 

وجود ندارد.«
ادعای دروغین مبارزه با پولشویی

و تروریسم
FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه 
با پولشــویی و تروریسم است. در حال حاضر و بنابر 
گزارش های رسمی منتشــر شده توسط رسانه های 
غربی، 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا- 
اعضای اصلی FATF- رخ می دهد. از ســوی دیگر، 
اف ای تی اف هیچگاه در مقابل اقدامات تروریســتی 
اعضای خود- از جمله ترور ســردار سلیمانی توسط 
دولت تروریست آمریکا- کوچکترین واکنشی نشان 

نداد. 
FATF - اسفند 97- با انتشار گزارشی صراحتاً 
اعالم کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند 
و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را 
ذیل رســالت مقابله با اشــاعه تســلیحات کشتار 
جمعــی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی 

اجرای آن است.
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