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عمومی شدن مطالبه شفافیت

عارف :با لیست اصالحطلبانه
به میدان میآییم

رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری جبهه اصالحطلبان
با بیــان این اعتقاد که در انتخابات مجلس دهم راهبرد
اخبـــار جریان اصالحات راهبــردی ائتالفی بود و این راهبرد به
گفتمان اصالحــات ضربه زد ،گفت« :به همین دلیل در انتخابات مجلس
یازدهــم باید با لیســت اصالحطلبانه به میــدان بیاییم ».به گــزارش ایرنا،
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از فعاالن سیاســی اســتان خوزســتان
بــر لزوم پرهیز از دامــن زدن به اختالفات در جبهه اصالحــات تأکید کرد و
گفت« :وقتی در یک جبهه سیاسی اختالفات بروز کند ،همه بازنده خواهند
بود و آن کسی که از مواضع خود در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلی
جبهه کوتاه میآید ،برنده خواهد شد».
وی بــر لــزوم پایبندی همه احــزاب و افراد فعال در جبهههای سیاســی
به ســازوکارهای جبههای تأکید کــرد و گفت« :مطمئناً نظر مردم و حامیان
گفتمــان اصالحات برای شــورای عالی اصالحطلبان مهم اســت به همین
دلیــل تمامی تصمیماتی که در شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان
گرفته میشــود ،بایــد دربرگیرنــده نظرات حامیــان گفتمــان اصالحطلبی
باشــد ».رئیــس فراکســیون امید با اشــاره بــه انتخابات مجلــس یازدهم از
همه دســتاندرکاران امر انتخابات خواست به گونهای رفتار نکنند که یک
جریــان سیاســی از حضــور در انتخابات محروم شــود چرا که تجربه نشــان
داده تکصدایی در انتخابات باعث کاهش مشارکت در انتخابات میشود
کــه بــرای نظام مطلوب نیســت و انتظار از همه دســتاندرکاران انتخابات
رعایت مر قانون است.
رفتارهایی که تلقی تســویه حســابهای جریانی شــود ،بــه هیچ وجه به
صالح نظام نیست و باید از آن بشدت پرهیز کرد.
وی بــا بیان اینکــه اصالحطلبان خواهان مشــارکت جــدی در انتخابات
هســتند ،گفت :تــاش میکنیم تا آخر آبان ضوابط تهیه لیســت انتخاباتی
را اعالم کنیم.

بررسی روند توسعه مترو درهیأت دولت

در جلســه روز گذشــته هیأت دولت که به ریاســت حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهوری برگزار شد ،روند توسعه مترو تهران و برنامههای
آتی دراین زمینه مورد طرح و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،پیروز حناچی شهردار
تهران درابتدای این جلســه ،گزارشــی درباره آخرین وضعیت بهرهبرداری
از شــبکه مترو تهران ،برنامه توســعه و تکمیل کوتاهمدت و بلندمدت آن و
چالش ها و مشکالت موجود ارائه کرد.
براســاس ایــن گزارش ،شــبکه مترو تهــران اکنون بــا  ۲۳۴کیلومتر طول
خطــوط و  ۱۲۳ایســتگاه در حــال بهرهبــرداری ،روزانــه میزبــان حــدود دو
میلیون نفرازشهروندان است که پس از تأمین هزار دستگاه واگن و استفاده
کامــل ازهمه ظرفیتهای قانونی موجود ،امــکان راه اندازی کامل خطوط
شــش و هفــت مترو تهــران به طــول  ۵۹کیلومتر تا پایان ســال  ۱۳۹۹وجود
خواهد داشت.
درهمیــن راســتا مقــرر شــد ،بــا تخصیــص حــدود  ۸۰۰میلیون یــورو از
ظرفیــت فاینانــس ایــران و چین ،در رونــد تأمین  ۶۳۰دســتگاه واگن برای
شــبکه مترو تهران تســریع شــود .همچنین ،با انتشــار  ۱۶هزار میلیارد ریال
اوراق مشارکت به منظور توسعه خطوط متروی تهران موافقت شد.
هیأت وزیران با تخصیص  ۹هزار و  ۵۴۴میلیارد ریال اعتبار برای جبران
خسارات ناشی از سیل و طوفان فروردین امسال به تأسیسات و زیرساخت
وزارتخانههــای جهــاد کشــاورزی ،آمــوزش و پــرورش و ورزش و جوانــان
موافقــت کــرد .در ادامه این جلســه  ،تعدادی از پیشــنهادات دســتگاههای
اجرایی به تصویب رسید.
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روحانی در جلسه هیأت دولت از رحمت محمدی ،صلح حسنی و صبر رضوی گفت

نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکیمان بچسبد
اگر این تندروها در آن روز بودند ،چه بسا مقابل خانه امام رضا(ع) تظاهرات میکردند

گــروه سیاســی/رئیس جمهــوری در
جلســه دیروز هیات دولت با ارائه برخی
شــاخص هــای اقتصــادی نشــان داد که
دولــت کارآمــد اســت .او البتــه از برخــی
مانع تراشی ها در مسیر دولت هم انتقاد
و تاکیــد کــرد کــه مشــی اعتدالــی دولــت
مبتنی بر منطق رحمت محمدی ،صلح
حسنی و صبر رضوی است.
حســن روحانی اشــاره کرد که پیغامهای
طرفهــای خارجــی بــرای حــل و فصل
مســائل سیاست خارجی همچنان ادامه
دارد ،اما مواجهه درســت با این پیغامها
را نیازمنــد انســجام داخلــی دانســت،
انســجامی کــه بــه گفتــه او بــا تأســی بــه
ســیره پیامبــر اســام و ائمــه معصومین
قابــل دسترســی اســت .حســن روحانــی
بــرای نشــان دادن اینکه گاهی دســتیابی
بــه صلــح ،نیازمند شــهامت بیشــتری از
جنگیــدن اســت ،به ســیره پیامبر اســام
در صلح حدیبیه ،صلح امام حســن(ع)
و حضــور امــام رضــا(ع) در دســتگاه
ابرقدرت آن زمان ،یعنی مأمون عباسی
اشــاره کــرد .او درعیــن حــال از ایجــاد
اختاللهــا ،چه در زمینه سیاســتگذاری و
چــه در رقابتهــای سیاســی در عملکرد
دولــت هــم انتقاد کــرد ،آنجا کــه تعویق
تصمیــم گیری درباره لوایــح FATFرا به
مانــع تراشــی توصیــف کــرد و از احتمال
انتخاباتــی بودن مقابله با فســاد ،انتقاد.
روحانــی در جلســه روز گذشــته هیــات
دولت ،با اشــاره به دستاوردهای متعدد
دولت از صنعت هســتهای تا گازرســانی
بــه روســتاها و فضــای آزاد دانشــگاهها،
نشــان داد که باوجود فشــارهای خارجی
و ســرزنشهای داخلی ،همچنان رئیس
جمهوری است و قرار نیست دولت او در
مقابل این فشــارهای دوگانه ،دستها را
به نشانه تسلیم باال ببرد.
ëëضرورت تأسی به اخالق اسالمی
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانی ،حضور ایران اسالمی در صحنه
رقابتهــای صنعتی ،علمی و اقتصادی
منطقــهای و بینالمللــی را ضــروری و
دســتیابی بــه ایــن هــدف را نیازمنــد گام
برداشــتن در مسیر حق ،راستی ،درستی،
اخــاق ،تعــاون و کمــک بــه یکدیگــر
دانســت و گفــت :پیامبــر اســام(ص)،
پیامبــر رحمــت ،هدایــت و اخــاق بود و
مهم نیســت که پیامبــر(ص) چه تعداد

از مــردم را مســلمان کــرد یا مســلمانان
چــه ســرزمینهایی را فتــح کردنــد و یــا
در چــه جنگهایــی پیــروز و یــا شکســت
خوردنــد بلکه مهم این اســت که پیامبر
عظیمالشــأن اســام(ص) فرهنــگ
جدیدی بــه جامعه عرضه کرده و تحول
و انقالب بزرگی به وجود آوردند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در
انقالب اســامی هم زمانی پیروز هستیم
کــه در کشــورمان اخــاق حاکــم باشــد،
افزود :چنانچــه در جامع ه ما دروغگو در
منظر افکار عمومی سقوط کند و کسی که
تهمــت میزند ،منفور شــود و ســوء ظن،
منکر و برادری معروف باشد ،این مسیر،
مسیر اسالم و قرآن مجید است و انقالب
اســامی نیز با حرکت در این مسیر معنا
مییابد.
روحانــی تصریــح کــرد :اینکــه برخی
بخواهنــد درشــتگویی کــرده و ســخنان
غیرمنطقــی و بیپایــه و واهی و شــعاری
را به عنــوان انقالب محســوب کنند ،این
گونه رفتارها شــاید به برخی از انقالبها
شــباهت داشــته باشــد ،امــا هیــچ ربط و
شباهتی به انقالب اسالمی ندارد.
ëëشــهامت در صلح ،باالتر از اســتقامت
در جنگ
رئیــس جمهــوری ،ســبط اکبــر
پیامبــر(ص) اســام را مظهــر صلــح،
مصلحــت و وحــدت امــت اســامی
دانســت و گفت :شاید برخی دقت کافی
نداشــته باشــند که شــهامت ،شــجاعت،
صبر و ایســتادگی در صلــح باالتر از صبر
و اســتقامت در جنــگ اســت و چــه بســا
مصلحت امــت و جامعه اســامی برای
تندروهــا قابــل فهم نباشــد ،همانطوری
که در جریان صلــح حدیبیه ،تندروها در
مقابل آن قــرار گرفتند و به پیامبر طعنه
میزدنــد که عجــب صلحنامــهای امضا
کــردهای که حتی در آن از عنوان رســالت
نیــز صــرف نظر کردیــد .او با بیــان اینکه
شــهامت در صلح ،ســختتر از شهامت
در میدان نبرد اســت و امام حسن(ع) از
چنین شــهامتی برخوردار بودند ،اضافه
کــرد :تندترین جمالت را برخــی از یاران
نزدیــک امــام حســن(ع) بــه ایشــان روا
داشــتند ،امــا امــام(ع) راه خــود را ادامه
داده و صلحنامــه را امضــا کردنــد ،چــرا
کــه آن را بــه مصلحــت و بقــای اســام
میدانستند .رئیس جمهوری با تأکید بر
اینکه هدف اســام نه جنــگ و نه صلح،

بیشتر همدیگر را یاری کنیم.
ëëمبــارزه نمایشــی با فســاد بــه درد ملت
نمیخورد
رئیس جمهوری در ادامه ،تصویب
و تدویــن ســه الیحــه شــفافیت ،مبارزه
بــا فســاد و تعــارض منافــع را نشــانه
مبــارزه واقعی دولت با فســاد دانســت
و گفت :معتقدیم تا زمانی که در کشــور
شــفافیت نباشــد ،بقیــه امــور در مســیر
مبارزه با فســاد جنبه نمایشی دارد و به
درد ملت نمیخورد .البته اگر این گونه
اقدامــات برای انتخابات اســت ،حرفی
در آن نیســت امــا اگر واقعاً بــه دنبال از
بین بردن فساد هستید ،باید شفافیت،
رقابــت ســالم و صــادرات غیرنفتــی
توســعه پیــدا کنــد .روحانــی بــا بیــان
اینکه باید با فســاد مبــارزه کرد اما نباید
شرکتها تعطیل شود ،افزود :این گونه
اقدامــات به هــر دلیلی از جملــه اینکه
بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح
کنید ،به ضررتان تمام خواهد شــد و در
فــردا روزی خواهــم گفت که چه کســی
کشــور را تعطیل کرده اســت؛ لذا باید از
شرکتهای خصوصی حمایت کنیم.
او در عیــن حــال ،نشــانه اصلــی
اقتصــاد ســالم را برخــورداری از قــدرت
رقابــت دانســت و گفــت :راه ایــن اســت
که در بازارهای مالــی و اقتصادی جهان
حضــور و رقابت داشــته باشــیم و در این
راســتا وظیفه ما این اســت که در صحنه
بینالمللی زمینه را برای حضور و رقابت
اقتصادی آماده ســازیم ،چرا که اگر درها
قفل باشــد ،کاری نمیتوان از پیش برد.
رئیس جمهــوری در این رابطــه ،با بیان
اینکــه باید در مجامع و کنوانســیونهای
جهانــی در مســیر تحقــق منافــع کشــور
و روانســازی مبــادالت مالــی و بانکــی
اقدام کرد و در این مســیر شــعار ،کارساز
نیســت ،افزود :افتخار ما این اســت که با
تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله
میکنیــم ،لــذا نبایــد اجازه دهیــم که در
سیســتم بانکیمان اتهام پولشویی به ما
بچســبد و این به زیان کشــور است ،البته
درخصــوص  FATFکــه برخــی بــه آن
حساســیت دارند ،ســخنی نمیگویم اما
چــرا یــک عــده در مقابل  4الیحــهای که
در دولــت و مجلس به تصویب رســیده،
مانعتراشــی میکننــد و جلــوی دولت و
مجلس ایستادهاند؛ این گونه اقدامات به
نفع کشور نیست.
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چالش و نزاع سیاســی بر ســر شفافیت در ســالهای اخیر در
حالی در فضای سیاســی کشــورمان رو به فزونی گذاشــته که
یادداشت نگرانیها از بابت جناحی شــدن این مســأله نیز همزمان در
حال افزایش است .در باب این نگرانیها که مبنایی منطقی
و عقالنــی هــم دارنــد میشــود مســائل مختلفــی را مطــرح
کــرد امــا نبایــد فراموش کنیــم که در ایــن میــان موضوعات
مثبــت فراوانی را هم میشــود یافت و شــاید مهمترین آنها
محمد کاظمی
عضو کمیسیون عمومی شــدن مطالبه شفافیت فراگیر در سطح کشور باشد.
حقوقی و قضایی مطالبــهای کــه به نظر نگارنــده میتوانــد در دراز مدت حتی
مجلس نگرانیها بابت جناحی شــدن شــفافیت را هم رفع کند .سیر
تکامل و تحول نظامهای سیاســی و سیســتمهای مختلف حکومتداری در دنیا
همواره تحت تأثیر مســتقیم مطالبات جوامع بودهاند .در واقع هیچ تحولی در
مناســبات مملکت داری و حکمرانی نظامهای سیاســی ایجاد نشده مگر اینکه
تمام یا بخشــی از آن ناشــی از مطالبات اجتماعی بوده باشــد .مطالباتی که در
همیشــه تاریخ ســمت و سوی آن ناظر به افزایش ســهم مردم در اداره کشورها
بوده اســت .روزگاری در مســیر این تحــوالت مطالباتی حتــی بحث گرفتن حق
رأی یک اتفاق بزرگ بوده که حاال به عادیترین و ابتداییترین حق شهروندی
در اکثر کشورها تبدیل شده .به عبارتی آنچه امروز تعبیر به ایفای نقش جامعه
در اداره کشــورها میشــود چیــزی فراتر از مفهوم حق رأی به شــکلی اســت که
چند دهه قبل وجود داشت .اکنون بحثها بیشتر ناظر به باال بردن کیفیت رأی
و دخالت مردم در حکمرانی اســت و شــفافیت یکی از مهمترین و حیاتیترین
فاکتورهای آن میباشد.
با این توصیف حتی ســوء اســتفادههای عوامفریبانه و پوپولیســتی از مفهوم
شــفافیت و ابــزار کــردن آن در رقابتهــای سیاســی هــم در نهایــت الزامــاً نــه
تنهــا اتفاقــی منفی نیســت بلکــه میتواند با گذشــت زمان به نفع شــفافیت به
مفهوم اصیل و واقعی آن تمام شــود .چرا که گروههایی که به دنبال برداشــت
جناحــی از ایــن موضــوع و اســتفاده از آن در رقابتهــای سیاســی هم هســتند
ناخواســته بــه گســترش مفهومی کمک میکنند که به شــکل طبیعــی در ادامه
خــود آگاهــی ،مطالبه و خواســت اســتقرار آن توســط جامعه را در پــی دارد .در
واقع مفاهیمی مهم و ریشــهدار مانند شــفافیت ازاین ویژگی برخوردار هســتند
که اساســاً نمیتوان مدتــی طوالنی از آنها در چارچوبهــای غیرملی و جناحی
اســتفاده کرد .جامعهای که به این مفاهیم حســاس شــود به طور ناخودآگاه به
دنبال کشــف ابعــاد و زوایای مختلــف آن میگردد .کما اینکــه طرح بحثهای
پوپولیســتی در بــاب ایــن موضــوع هــم خود مجالــی اســت در اختیــار موافقان
شــفافیت اصیل که بتوانند از زاویهای عمیقتر و ریشــهایتر به مسأله شفافیت
فراگیر بپردازند .به عبارت دقیقتر حتی طراحی پروژههای پوپولیستی به بهانه
شــفافیت هم میتواند به دامن گستر شــدن گفتوگو در باب این پدیده و لزوم
توجــه به ابعــاد مختلف آن در ســطح جامعه کمک کند و این چنین اســت که
بحثــی چون شــفافیت حتی اگر توســط جریانی بــرای بهرهبــردای جناحی هم
طرح شود ،نهایتاً تأثیری ملی و فراگیر خواهد داشت و در آن چارچوب جناحی
محدود نخواهد ماند .به این ترتیب به نظر میرســد حتی طرح سادهانگارانه و
ســطحی مسأله شــفافیت که اخیراً باب شــده هم نباید باعث نگرانی هواداران
ایــن موضوع باشــد .بلکه حتی ایــن بهترین موقعیت برای گروههایی اســت که
ســالها مترصــد فرصتــی بودند تــا بتــوان در حوزه شــفافیت در کشــور اقدامی
عملی و جدی انجام داد .در ســادهترین شــکل ممکن ،طرح مســائل ســطحی
دربــاره شــفافیت خود بهترین فرصتی اســت تا این مســأله به صــورت اصیل و
عمیق در جامعه طرح گردد.
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بلکــه مصلحت اســام و جامعه اســت،
گفــت :ایــن مصالــح گاهــی در صلــح و
زمانی در جنگ تعریف میشود.
روحانــی در ادامــه امــام رضــا(ع)
را امــام سیاســت ،مناظــره و گفــت وگــو
و تحمــل توصیــف و اظهارکــرد :اینکــه
شــخصی حکومتی را قبول نداشته باشد
و آن را حکومــت جائــر بداند ولی بخاطر
مصلحت مــردم والیتعهدی را علیرغم
میل خود بپذیرد ،کار آســانی نیست و به
صبــر و تحمل باالیی نیازمند اســت؛ چه
بســا اگر این تندروهــا در آن روز بودند در
مقابــل خانــه امــام رضــا(ع) تظاهــرات
میکردنــد .رئیــس جمهــوری در پایــان
ایــن بخش از ســخنان خــود ،همــگان را
بــه پیــروی از الگــوی پیامبــر(ص) و امام
مجتبی(ع) و امام رضا(ع) دعوت کرد تا
شــرح حال و سیاســت آنها را بدانیم و از
مسیر آنان پیروی کنیم.
ëëمردم میدانند چه کســی بــه آنان ظلم
میکند
روحانی در ادامه ،با خطاب قراردادن
ملــت ایــران ،اظهارکــرد :ســال گذشــته،
سال بسیار سختی بود ،اما خوشبختانه از
ابتدای ســال جاری خداوند آرامشی را بر
مردم نازل کرده که میتوان آن را پاداش
صبــر ،مقاومــت و رفتــار نجیبانــه مردم
ایــران در برابر یک ظلم بزرگ دانســت.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مردم
ایران بخوبی میدانند چه کســی به آنان
ظلم میکند و چه کســانی باعث شــدند
برجام صدمه ببیند و میدانند که برجام
چــه آثــار و برکاتــی میتوانســت برجــای
گذارد ،تصریح کرد :برجام نشــان داد که
اقــدام ملــت ایــران و دیپلماســی ایران و

صلح حسنی و سیاست رضوی و رحمت
محمــدی چقــدر میتوانــد ،تأثیرگــذار
باشــد ،اما دشــمنان تصــور میکردند که
با ضربه به برجــام میتوانند نظام ایران
را از بین ببرند ،اما ملت ایران هوشــیارتر
از آن است که فریب دشمنان را بخورد.
روحانــی گفــت :البتــه عــدهای نیز در
داخــل بــه دنبــال تحریک مــردم بودند،
مبنــی بر اینکــه ترامــپ و حتــی نتانیاهو
خیلــی هم آدمهــای بدی نیســتند و این
دولت اســت که ناکارآمد است ،اما مردم
دســت رد بــه ســینه و دهان آنــان زدند و
گفتنــد کــه ترامــپ و نتانیاهــو و ســایرین
افراد خوبی نیستند و ما به توانایی دولت
خودمان باور داریم.
ëëدولت کارآمد و قوی است
روحانــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای
دولــت ،از جملــه رشــد اقتصــادی 12.5
درصدی در سال  ،95تورم تک رقمی در
سه سال پیاپی ،پیشی گرفتن صادرات بر
واردات غیرنفتی و نیز پیروزی در دادگاه
جهانی برای نخستین بار در تاریخ ایران،
گفت :دولت تدبیــر و امید همان دولتی
است که نه تنها سانتریفیوژ آیآر ،8بلکه
ســانتریفیوژ آیآر 9را هــم ســاخت و نــه
تنها رآکتــور اراک را از بین نبرد ،بلکه آن
را مدرن کرد و مسیر توسعه آن را گام به
گام ادامــه خواهد داد .همچنین بهترین
ســامانه پدافند هوایی و بهترین ناوچه و
زیردریایــی در دوران این دولت ســاخته
شده اســت .رئیس جمهوری با اشاره به
اینکــه امروز همچنین شــاهد بیشــترین
آزادی در دانشــگاهها بخصــوص در ایام
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هــر ماه هــزار میلیارد تومان طــرح آب و

بــرق ،افتتاح کرده و تا پایان ســال افتتاح
خواهیــم کــرد و علیرغــم همه فشــارها
قیمــت ارز را کنتــرل کردهایــم .لــذا ایــن
دولت کارآمد و قوی است و دولتی است
کــه وقتــی وارد نیویورک میشــود ،محور
همه مذاکرات قرار میگیرد و همه برای
دیــدار بــا رئیــس جمهــوری از همدیگــر
سبقت میجویند .او با بیان اینکه دولت
همه مالحظات و تدبیر و هوشــمندی را
بــکار میگیرد و به دنبال آن اســت که در
مذاکرات چــه چیزی به دســت میآورد
کــه بــه مصلحــت و منافــع ملــت ایران
اســت ،اعالم کرد :هنوز هم برای مذاکره
پیام میدهنــد و پیام خواهند داد و البته
دولــت راه خــود را با عــزت ادامه خواهد
داد.
ëëشرایطاقتصادی،بهترازپیشبینیها
رئیس جمهوری با بیان اینکه شــرایط
اقتصــادی در ســال جــاری نســبت بــه
پیشبینیهایی که اواخر سال گذشته کرده
بودیم ،بسیار بهتر است ،گفت :آمار تورم
نقطه به نقطه که بعضــاً تا  52درصد باال
رفته بــود در شــهریور مــاه  34.5درصد و
امروز به  28.3درصد رســیده است و این
روند کاهش تورم نقطــه به نقطه تا پایان
ســال ادامه خواهد یافت .تورم ساالنه نیز
در بازده  12ماهه از 41.9درصد امروز 41.3
درصد شده اســت؛ لذا  0.6درصد کاهش
داشتهایم .روحانی ،قوای مقننه و قضائیه،
رســانهها ،صدا و ســیما و همه مســئوالن
کشــور را بــه همدلــی و یــاری فــرا خواند و
گفــت :بیتردیــد اگــر در ایــن مســیر همه
بــا هم باشــیم نه تنها شکســت نخواهیم
خورد ،بلکه موفق شــده و امریکا شکست
خواهد خورد ،لذا بیایید با برادری و اخوت

ربیعی و واعظی تشریح کردند

استناد تأیید لوایح « اف ای تی اف» از سوی رهبری چیست
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

سخنان معاون اول رئیس جمهوری مبنی
بــر تصویــب لوایــح مرتبط بــا «اف ای تی
اف» از سوی سران قوا و تأیید رهبر معظم
انقالب ،با اطالعیه روابط عمومی مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام روبهرو شــده
اســت .در این اطالعیه آمده است« :رهبر
معظــم انقالب هیــچ گونه اظهــار نظر یا
مکتوبــی دال بــر موافقــت بــا تصویــب و
اجرای لوایح پالرمو و  CFTنداشتهاند .لذا
انتظار میرود مسئوالن دولتی در نقل قول
از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را
رعایتکنند».
حــاال ایــن ســؤال پیــش آمــده که اســتناد
اســحاق جهانگیــری بــرای تأییــد لوایــح
یــاد شــده از ســوی رهبــر معظــم انقالب
چیســت؟ آنگونــه کــه از ســخنان دیــروز
ســخنگوی دولــت و رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری برمیآیــد ،اســتناد جهانگیری
به سازوکار تعبیه شــده در تشکیل شورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی اســت کــه از
ســوی رهبر معظم انقالب تشــکیل شده
اســت .به گــزارش «ایران» ،علــی ربیعی
دیروز در حاشــیه جلســه دولــت گفت که
«ایــن موضــوع در دو جلســه ســران قــوا
مطرح شــد و اعضا بــر اجرای ایــن لوایح
تأکید داشــتند .مصوبات این جلسات نیز
به اســتحضار رهبری میرســد ».محمود
واعظی هم اعالم کرد که «لوایح دوبار در
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و
بحث شــد؛ وزرای مختلف توضیح دادند
و مــا نتیجــه آن را خدمــت مقــام معظم
رهبری تقدیم کردیــم .ما اینگونه موارد را
خدمت معظم له گزارش میدهیم».
خبرگزاری «ایرنا» در گزارشی ،به رویههای
تصمیــم گیــری در جلســه شــورای عالی
هماهنگــی اقتصــادی پرداخــت و اینکــه
چطــور مطابق ایــن رویه ،دو بــار تصویب
لوایح  FATFدر این شورا ،به معنای تأیید
نهایی آنها اســت .این خبرگزاری نوشت:

«محمدرضــا پورابراهیمی ،رئیس ســابق
کمیسیون اقتصادی مجلس که تا چندی
پیش به خاطر همین ســمت در جلسات
شــورا عضــو بود ،در یادداشــتی در نشــریه
«خط حــزباهلل» متعلــق به دفتــر رهبر
انقــاب نوشــت :رهبــر انقــاب در اولیــن
جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این
جلســات بــه حمایت بنــده نیازی اســت،
تأیید مصوبــات مورد توافق جلســات قوا
توســط رهبری صــورت میگیرد و ایشــان
نیــز به عنــوان پشــتیبان از ایــن مصوبات
برای اجرایی شدن حمایت میکنند .رهبر
س جمهوری
انقــاب در پیام خود بــه رئی 
بــر همین نکتــه تأکید فرمودنــد که هرجا
مصوبهای در این شــورا به تصویب رسید،
دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها
را سریعتر آغاز کنند».
ایرنا اضافه کرد که «مطابق اخبار منتشــر
س جمهوری ،لوایح
شده از سوی دفتر رئی 
مرتبط با  FATFدست کم دو بار در جلسه
شــورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده
اســت؛ در جلسه اول این شــورا ( ۵خرداد
« ،)۹۷گزارشــی از پیشــرفت کار تصویــب
لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت
امور بانکــی و مالی و مبارزه با پولشــویی و
تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع
در ادامه کار رســیدگی به ایــن لوایح مورد
تأکیــد قــرار گرفت ».و در جلســه ســوم (۹
تیــر  )۱۳۹۷با ادبیاتی صریحتر «ضرورت
اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و
گسترش همکاریهای بانکی بینالمللی
و مقابلــه با کارشــکنیهای امریــکا در این
زمینه به تصویب رســید ».این دو جلسه،
همان جلســاتی هســتند کــه معــاون اول
س جمهــوری در روز سهشــنبه از آنها
رئیــ 
صحبت کرده است».
هرچنــد در بحبوحــه ایــن بحثهــا،
غالمحســین اســماعیلی ،ســخنگوی قوه
قضائیــه هــم اعــام کــرد کــه «برخــاف
ادعاهــای مطروحــه ،از زمــان انتصــاب
آیــتاهلل رئیســی بــه عنــوان رئیــس قــوه

روایت واعظی از اتاق فکرهای تخریب دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری مطالبی را
کــه بعد از دســتگیری روح اهلل زم ،مدیر
برش
کانــال «آمدنیــوز» علیــه دولــت مطرح
میشــود جنگ روانی داخلی علیه دولت دانســت ،اما تأکید
کــرد که دولت بنا ندارد وارد این اختالفات شــود چرا که ورود
خود به این اختالفات را برای اداره کشور سم میدانیم.
محمود واعظی با بیان اینکه متأســفانه در آستانه انتخابات
مجلس اتاقهای فکر علیه دولت خیلی زود تشکیل شدهاند
و افراد حاضر در این اتاقها ،فکر میکنند که هر چه به دولت
حمله کنند ،خودشان توفیق کسب میکنند ،افزود :این افراد
در اشتباه هستند؛ چرا که فکر میکنند اگر به دولت حمله کنند
مردم رأی بیشــتری به آنها میدهند .در حالی که بســیاری از
مــردم در سراســر کشــور تفاوتی میــان دولت ،قــوه قضائیه و
مجلس قائل نیســتند .او با بیان اینکه ما به هوشمندی سپاه
پاسداران در دستگیری این فرد افتخار میکنیم ،افزود :برخی
گفتند که بعد از دســتگیری زم ،در چندین جا افرادی مرتبط
با او نیز دســتگیر شــدهاند .این در حالی اســت که روز گذشته
ســخنگوی محتــرم قــوه قضائیه همه ایــن ادعاهــا را رد کرد؛
امروز بهترین فرصت است که به افرادی که چنین ادعاهایی
قضائیه و حضور ایشــان در جلســه سران
قــوا ،هیچگونــه بحثــی پیرامــون FATF
مطرح نشده اســت و ادعای تصویب این
معاهده در جلسه ســران قوا ،در این دوره
نادرســت اســت ».ایــن درحالی اســت که
منظور جهانگیری و ســایر اعضای دولت،
نه جلســه ســران قوا ،بلکه جلسه شورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی بوده اســت.
ضمن اینکه این لوایح نیز در تابستان ،97
یعنی ماهها پیش از حضور رئیسی در قوه
قضائیه در این شورا بحث شده است.
ëëربیعی :نپیوســتن به  FATFاشــراف
اطالعاتی بیگانگان را بیشتر میکند
ســخنگوی دولت دیــروز همچنین به این
نکتــه اشــاره کرد کــه روز گذشــته پیــش از
جلســه هیــأت دولــت ،جلســهای در ایــن
زمینه تشکیل شد .او ،برآیند این جلسه را
این طور بیان کرد :تحلیل ما این است که

مطــرح کرده بودند مراجعه و از آنها پرســش شــود که بر چه
اســاس چنین ســخنانی را مطــرح کردهاند .واعظــی با طرح
این پرســش که «اگر این حرفها را به جــای آنکه این آقایان
که با مارکهای مشخص فکری مطرح میکنند و در امنیت
و مصونیــت کامل به ســر میبرند ،شــخص دیگــری مطرح
کرده بود چه بالیی سر او میآوردند» افزود :قوه قضائیه باید
به عنوان مدعیالعموم کســانی را که افکار عمومی را بر هم
میزنند و به یک ارگان رســمی کشور حمله و تهمتهایی را
بــر او وارد میکننــد بخواهد و با آنها برخورد کنند؛ اگر با چهار
نفر در این زمینه برخورد شــود ،نفر پنجم دیگر دست به این
اقدامــات و بیــان اظهارات بی اســاس نمیزنــد .رئیس دفتر
رئیس جمهوری در پاســخ به این پرسش که آیا دولت قصد
شکایات از شایعه پراکنان و تهمت زنندگان به دولت را ندارد،
گفت :ما تاکنون شــکایتهای بســیاری را مطرح کردهایم اما
گویا رســیدگی به شــکایات دولت بســتگی به ایــن دارد که ما
از چه کســی شــکایت کردهایم؛ درباره برخی شکایات دولت
اتفاقــات زیادی نمیافتد ،البته نمیدانیم چه شــده اســت،
درباره یکی از شــکایات دولت اتفاقاتی افتاده است اما درباره
سایرشکایاتمعموالًاتفاقینمیافتد.

اگر ما به لیســت ســیاه افایتیاف برویم
تســلط اطالعاتــی بیگانــگان بر ما بیشــتر
میشــود؛ یعنی برخــاف تصــور آنان که
معتقدنــد اگر به  FATFبپیوندیم تســلط
اطالعاتی بر ما بیشتر میشود.
ربیعی با بیان اینکه در این جلسه مطرح
شد که آنان حتی میتوانند ردیابی کنند که
یک پول از چه طریقی برای تأمین مخارج
یک زندانی ایرانی در خارج از کشور ارسال
میشود ،ادامه داد :ما در دولت معتقدیم
نپیوستن به لوایح مربوط به اف ای تی اف
هــم به ما اتهام وارد میکند و هم موجب
اشراف اطالعاتی بیشتر در کشور میشود.
تحفظهــای مــا نیــز هیچ مشــکل امنیتی
برایماندرستنمیکند.
ســخنگوی دولــت با بیــان اینکه پیوســتن
به این لوایح بیشــتر به نفع منفعت ملی
اســت و این لوایح نباید رد شــود ،تصریح

کرد :مــا نبایــد بیخــود بهانه بــه دیگران
بدهیم .اکنون میگویم که ما وارد لیســت
ســیاه نشــدهایم پس باید مقاومت کنیم.
همینها بودهاند که میگفتند مگر امریکا
از برجام خارج میشود؟ اما امریکا خارج
شــد .دولــت بــه مقاومــت در برابــر فــرد
زورگویی مثــل ترامپ اعتقــاد دارد .اما ما
معتقدیم مقاومت باید جایی انجام شود
که ارزش دارد .دولت در زمینه مقاومت از
دیگرانپیشتازتراست.
ëëواعظی :مخالفان  FATFمسئولیت
مخالفت خود را برعهده گیرند
تاکنــون مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام به درخواســت جهانگیری مبنی بر
علنی شــدن مذاکــرات درباره ایــن لوایح
پاســخی نــداده اســت ،از ایــن رو بعید به
نظر میرســد کــه مخالفان لوایــح FATF
بــه این درخواســت واعظــی ،رئیس دفتر

رئیس جمهوری هم توجه کنند ،مبنی بر
اینکهمخالفانFATFمسئولیتمخالفت
خــود را برعهــده گیرنــد .او که روز گذشــته
در حاشــیه نشســت هیــأت دولت ســخن
میگفت ،با اشــاره به تصویــب این لوایح
در جلســه شــورای هماهنگــی اقتصادی،
اظهارکــرد :لوایــح دوبــار در شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شــد؛
وزرای مختلــف توضیح دادند و ما نتیجه
آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم
کردیم .ما اینگونه موارد را خدمت معظم
لــه گزارش میدهیم اما اینکه تأیید شــده
یــا نه ،نمیدانم ،اما در جلســه ســران قوا
تصویب شده است .واعظی با ابراز تأسف
از سیاســی و جناحــی شــدن ایــن لوایــح
بانکی و اقتصــادی ،تصریح کرد :کســانی
کــه مخالفــت میکننــد بایــد مســئولیت
مخالفــت خود را بپذیرنــد .موضع دولت
روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF
را نداریــم ،آنچــه برای کشــور مهم اســت
چهارالیحهای اســت که براســاس قوانین
داخــل ایــران مراحــل آن طــی و تصویب
شــده اســت .او با بیان اینکه کشــور به این
لوایح نیاز دارد؛ گفت :برای شفافســازی،
مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که
بــه ایران به دلیل کمک بــه برخی گروهها
زده میشــود به این لوایح احتیاج داریم و
نظــر قاطع دولت این اســت که این لوایح
در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی
اســت .به گفته واعظــی ،گروه ویــژه اقدام
مالــی ( )FATFبــه ایــران  ۴مــاه فرصــت
داد و در طــول این مــدت اگر این اقدامات
صــورت نگیــرد ،جلســه دیگری تشــکیل
نمیشــود و به شــکل خــودکار به لیســت
ســیاه وارد میشــویم و عمــاً «خودمــان
خودمــان» را دربــاره روابط بانکــی با دنیا
تحریــم میکنیــم .رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری تأکید کرد :باید ایــن موضوع را
بــه صورت شــفاف بــه مردم اعــام کنیم
که دولت و مجلــس کارهای الزم را انجام
دادنــد و هــر جــا مانــع تراشــی بــوده باید
همانجامسئولیترابپذیرد.

