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امیــر سرلشــکر موســوی ،فرمانــده کل ارتــش
جمهوری اسالمی ایران در مرحله پایانی رزمایش
بــزرگ اقتــدار  ۹۷نیــروی زمینــی ارتــش ضمــن
مثبت ارزیابی کردن این رزمایش ،گفت :برگزاری
رزمایش اقتدار  ۹۷نیروی زمینی ارتش در آستانه
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب
اســامی ایران ،عالوه بر اهدای پیــام امنیت برای
ملت بزرگ ایران ،هشداری برای دشمنان است تا
افکار فاسد را از ذهن خود بیرون کنند.

گوشهای از آنچه برخی رسانهها «نهضت فراگیر مخالفت» با
 FATFخواندند ،از سوی احمد توکلی برمال شد :ارسال روزانه
گزارش
 7تا  10پیامک برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای رد لوایح  .FATFوی البته به «اعتماد آنالین» گفت با توجه به شماره تلفنها،
به نظر میرســد این پیامکها از ســوی مردم باشــد و او از این تماسها نه ناراحت
میشود و نه تعجب میکند ،زیرا این حق مردم است که به مسئوالن خود توصیه
کنند.
اما کیست که نداند چنین حجمی از کار تبلیغاتی با استفاده از پیامک ،آن هم
به شمارههایی که به سادگی در دسترس مردم نیست ،نه ساده و بی هزینه است و
نه اتفاقاً چندان مردمی .آنچه بیش از هر چیز شــائبه فضاسازی برای جلوگیری از
تصویب لوایح مرتبط با  FATFدر مجمع ،دستکم با استفاده از پیامک را تقویت
میکند ،اتفاقی است که خردادماه گذشته در مجلس روی داد .در این ماه ،هنگام
بررســی الیحه مقابله با تأمین مالی تروریســم ( )CFTبرخــی از نمایندگان اعالم
کردند حدود 500یا 600پیامک تهدیدآمیز از شمارههای مختلف درمورد این الیحه
دریافت کردهاند ،پیامکهایی که از آنها میخواست به الیحه الحاق به کنوانسیون
مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی ندهند .منشأ این پیامکها ،مشهد بود و به گفته
سهیال جلودارزاده ،نماینده تهران« ،برخی از این پیامکها از شمارههای شخصی

تعیین تکلیف الیحه پالرمو به جلسه بعدی مجمع موکول شد

در جستوجوی مصلحت

مهر

سردارشکارچی:اقتداردفاعیایران
برایهیچکشوریتهدیدنیست

سخنگوی ارشد نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران
تصریح کرد :اقتدار دفاعی جمهوری اســامی ایران برای
خبـــــــر
تهدید هیچ کشــوری نیســت ،مگر اینکه مورد تعرض قرار
بگیریــم کــه در آن صورت ،همان طور که حضرت آقــا فرمودند اگر یکی بزنند
 10تــا میخورنــد .بــه گــزارش فارس ،ســردار ابوالفضل شــکارچی در نشســت
خبــری اعــام برنامههــای دفاعــی در چهلمین ســالگرد پیــروزی انقــاب ،با
بیان اینکه امروز آمریکای خونریز ،هر کشــوری را که بخواهد با مردمش پیوند
نزدیک داشــته باشــد ،تضعیف میکند ،اظهار کرد :جمهوری اسالمی از همه
دولتهــای قانونی حمایــت میکند و از حکومتهایی که شمشــیر بیخ گلوی
مــردم خــود میگذارنــد ،حمایت نخواهــد کرد.وی بــا بیان اینکــه امریکاییها
میگفتند ایران سالگرد چهلم پیروزی انقالب اسالمی را نخواهند دید ،افزود:
امــا میبینیــم که آنها دنبال برگزاری نشســت ضــد ایرانی بودند کــه خود این
اقدام به معنای شکست امریکا است.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از مردم
خواست امسال برای تودهنی محکمتر نسبت به سال گذشته به میدان بیایند
تا بتوانیم شکست امریکا را عمیقتر کنیم.

به گزارش ایســنا ،رزمایش بزرگ اقتدار  ۹۷نیروی
زمینی ارتش که به مدت دو روز در منطقه عمومی
نصرآباد اصفهان برگزار شد روز گذشته با دستیابی
به تمامی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.
در ایــن رزمایش بیــش از  ۱۲هــزار نیروی هجومی
شرکت کردند و انواع عملیاتهای تازش آفندی،
تــک هماهنــگ شــده و پاکســازی را با اســتفاده از
نیروهای واکنش سریع به اجرا درآوردند.
در مرحله نخست رزمایش بزرگ اقتدار  ۹۷نزاجا

پس از شناســایی پهپادها و بالگردهــای هوانیروز،
تیــپ  ۵۵هوابــرد و تیــپ  ۲۵واکنــش ســریع بــا
تجهیزات کامل توسط بالگردهای ترابری شنوک
و  ۲۱۴بــا عملیات هلیبــرن وارد منطقه رزمایش
شــدند و عالوه بر شناســایی ،به عملیات پاکسازی
و انهــدام عناصــر ،تجهیــزات و اســتحکامات
دشــمن پرداختنــد.در مرحلــه پایانــی رزمایــش
اقتــدار  ۹۷نزاجــا ،توپخانههــای ثابــت و متحرک
نیروی زمینی ارتش با حجم وســیع در کالیبرهای

مختلف مواضع دشــمن را از فواصل بین  ۱۰تا ۳۰
کیلومتری با شــلیک گلولههای هوشــمند و نقطه
زن مــورد اصابت قــرار دادند.همچنین یگانهای
زرهــی و پیاده مکانیزه ،با انجام عملیات هجومی
و تک هماهنگ شــده به سمت دشمن ،مواضع و
تجهیزات آنها را منهدم ساختند.اجرای عملیات
تعاقــب و انهــدام کامل اســتحکامات دشــمن ،از
جملــه دیگر برنامههــای مرحله نهایــی رزمایش
اقتدار  ۹۷نیروی زمینی ارتش بود.

انتظار موافقان و التهاب مخالفان باز هم تمدید
شــد؛ رأیگیــری مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام برای الیحــه پالرمو دو هفتــه دیگر انجام
میشــود ،چون جلســه دیروز به نتیجه نرســید.
بــه نظر میرســد زمان بــه کام مخالفــان پیش
مــیرود؛ تنهــا  20روز دیگر تا پایــان مهلت داده
شــده از ســوی  FATFبه ایران زمان باقی است
و هنــوز این الیحه تعیین تکلیف نشــده مضاف
بر آنکه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله
با تأمین مالی تروریســم موســوم به سیافتی
یکــی دیگــر از لوایح چهارگانه مرتبــط با FATF
هم دستور کار بعدی مجمع است.آیا این کارها
تا آن روز که قرار اســت  FATFنظرش را درباره
وضعیــت ایران اعالم کند ،رتــق و فتق خواهند
شــد؟ این تنها یکی از چندیــن نگرانی موافقان
 FATFدر این روزها است.
ëëدلیل تعویق
دیروز خیلیها امیــدوار بودند تا الیحه پالرمو
باالخرهدرجلسهمجمعیکسرنوشتمشخص
پیدا کند؛ یا رومی روم ،یا زنگی زنگ .اما همه چیز
تا دو هفته دیگر معلق شــد .اما در جلســه دیروز
چه خبــر بود که نهایتــاً نتیجهای حاصل نشــد؟
حشــمت اهلل فالحتپیشــه ،رئیــس کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــه
«مهر» گفته که «تعویق بررسی پالرمو در مجمع
تشــخیص بــه دالیل فنــی بود نــه سیاســی ».اما
محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحت
نظــام درباره چگونگی جلســه دیروز توضیحات
بیشــتری بــه «تســنیم» داده اســت« :دولــت و
مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما
برای اینکه این موضوع ،مسألهای مهم و حیاتی
بــود از وزرای امــور خارجــه و اقتصــاد و دارایــی و
رئیــس بانــک مرکــزی و معاون حقوقــی رئیس
جمهــوری دعــوت کردیم کــه دیدگاههایشــان را
مطــرح کننــد .دو کمیســیون ذیربط مجلس نیز
دیدگاههایشــان را مطــرح و هــر دو کمیســیون
تخصصــی مجمع نیــز نتایــج رأیگیریشــان را
ارائــه کردند ».او گفته که به دلیل طوالنی شــدن
همیــن مباحــث ،در ایــن جلســه فرصــت کافی
برای بیان نظرات موافقان و مخالفان این الیحه

وجود نداشــت و به همین دلیل هم قرار شــد در
جلســه بعدی مجمع ابتدا موافقــان و مخالفان
الیحــه نظــرات خــود را اعــام کنند و پــس از آن
هم رأیگیری نهایی انجام شود .مجید انصاری،
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام هم
بحثهــای وزیر امور خارجه و رئیس کمیســیون
امنیت ملی مجلس را در این جلسه «بسیار قوی
و با تسلط» توصیف کرده است.

مراتب بیشتر از الیحه پالرمو است .حسین مظفر
دیروز به «فارس» گفته است که در نشست اخیر
مجمع اطالعات جدیدی درباره الیحه پالرمو به
اعضا رسیده است .اطالعاتی که میتوان درباره
آنها سؤاالت زیادی را مطرح کرد .از جمله اینکه؛
از طریــق کدام مرجع تهیه و تقدیم اعضا شــده
اســت؟ حاوی چه اطالعات تازهای اســت و چرا
تاکنون ارائه نشده بود؟

ëëروایتی از «فاصله نظرات»
البتــه ایــن شــاید تنها یــک روایت شــکلی از
چرایی به نتیجه نرســیدن جلســه دیروز باشــد.
احمــد توکلــی در مصاحبــه بــا «خبرآنالیــن»
جمله مشــخصی بــرای درک شــرایط و فضای
حاکــم بــر بررســی ایــن لوایــح دارد .او گفتــه که
«فاصلــه بین نظــرات آقایــان بیشــتر از آن بود
که بتوان به نتیجه رســید ».البته فاصله نظرات
اعضای مجمع درباره لوایح  FATFچیز پنهانی
نبوده که حاال کشــف آن اتفاق خاصی باشد .اما
همین دیروز هم در بین مجموعه اظهارنظرها
و داوریهــای اعضای ایــن مجموعه عمق این
تفاوت نظرها کامالً آشکار بود .مثالً سیدمحمد
صــدر در گفتوگــو بــا «ایرنــا» ،از احتمــال بــاال
برای تصویــب پالرمو در جلســه بعدی مجمع
سخن گفت و در گفتوگویی دیگر با «جماران»
تأکیــد کــرد کــه تعــداد موافقــان ایــن الیحــه از
تعــداد مخالفانــش در مجمع بیشــتر اســت .او
همچنیــن بــه همــراه مجیــد انصــاری گفته که
گزارشهــای وزرای امــور خارجــه و اقتصــاد و
همین طور رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه
اعضــای مجمع قرار گرفته اســت .حال آنکه در
آن طــرف ماجرا هم روایتهایی کامالً متفاوت
بــا ایــن دیــده میشــود .بــه طــور مثال حســین
مظفــر بــه «تســنیم» گفته اســت کــه «اعضای
مجمــع تشــخیص بــه ایــن ســادگی دربــاره
«پالرمو» قانع نمیشــوند» و الهیار ملکشاهی،
رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس از
مخالفــت برخی چهرههای شــاخص مجمع با
الیحــه پالرمــو خبــر داده اســت .از همین جمع
آیــتاهلل مجتهد شبســتری به «مهــر» گفته که
«دولتیها برای تصویب «پالرمو» همانند زمان

ëëفرمان ایست ،حتی برای دوستان سیاسی
دیروز تنها ساعتی پس از آنکه خبر بی نتیجه
ماندن جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره الیحه پالرمو منتشــر شد ،اظهارنظرهای
قابــل توجهــی دربــاره عــدم موافقــت بــا لوایح
 FATFمطــرح شــد کــه گروههــای مخالــف
ترجیــح دادنــد آن را نادیــده بگیرنــد .از جملــه
فالحتپیشــه ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس مجلس به «تابناک»
گفــت کــه «بســیاری از کشــورهای متحــد مــا از
جملــه چین ،هند و حتی روســیه پیغام دادهاند
در صورتی که  FATFرا نپذیریم ،بانکهای این
کشــورها قــادر به ادامــه همکاری با مــا نخواهند
بود ».این بحثی اســت که پیــش از این هم بارها
مطــرح شــده اســت .همیــن حــرف را همزمان
پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
به «خبرآنالین» گفته است« :برای اینکه در این
شــرایط بتوانیم کانال بانکی و مالی را با اتحادیه
اروپــا و چیــن و کشــورهایی کــه اراده دارنــد از ما
نفت بخرند باز نگه داریم ،نیازمند این هســتیم
که در چارچــوب  ،FATFعملیات پولی و بانکی
ایران کم ریســک شــناخته شــود ».اولین بار هم
روز  15مهرمــاه بود کــه ظریف ،وزیــر خارجه در
جلسه بررســی  CFTدر مجلس از پیغام رئیس
کل بانــک مرکزی چیــن به عبدالناصــر همتی،
همتای ایرانی خود خبر داد مبنی بر اینکه بدون
پذیرش لوایح  FATFامکان مراودات بانکی دو
کشــور میســر نخواهد بود .تا اینجای کار اما هنوز
مخالفان  FATFنه به این مسأله پاسخ دادهاند
که نظرشان درباره چنین وضعیتی چیست و نه
به تبیین این موضوع پرداختهاند که اساســاً چه
جایگزینی در صورت رد لوایح  FATFدارند؟

عکس :فارس

و با الفاظ توهین آمیز و بعضاً آمیخته به تهدید بود ».بررســیها تنها تا مشــخص
شــدن منشــأ پیامکها در مشهد پیش رفت ،اما به ســرانجام خاصی نرسید و تنها
این گزاره از سوی علی مطهری ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد که
«این افراد نزدیک به گروهی از تندروها هستند که حتی جبهه پایداری را هم قبول
ندارند».این گروههای تندرو و جریانها و جمعیتهای همســو با آنان ،در روزهای
منتهی به بررسی الیحه کنوانسیون پالرمو در مجمع نیز بسیار فعال بودهاند .آنان
نــه تنها توانســتهاند در قم تجمــع اعتراضی برگزار کنند ،یا حتی در مســجد لوالگر
تهران به تحصن بنشــینند ،بلکه برخی گزارشها حاکی اســت آنان توانستهاند در
برخی شهرها همچون بابل نیز جمع اندکی را به عنوان معترض گرد هم بیاورند.
این نشســتهای غیرفراگیر و ناتوان در جمعیتســازی ،با بسامددهی از سوی
برخی رســانهها برجستهســازی شــد ،رســانههایی که به رغم تأمین مالی از منابع
عمومــی ،رویکردهــای جناحــی را بــه منافع ملی ترجیــح میدهنــد .از جمله این
رســانهها کــه عملکــرد آن همچون برجــام ،در مســأله  FATFنیز کامــاً مبتنی بر
جانبــداری جناحــی بود ،صدا و ســیما اســت .بارزترین فضاســازی این رســانه ،در
گفتوگوی ویژه خبری ،آن هم درست یک شب پیش از نشست مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام بود کــه در آن از دو مخالف تمــام عیار  FATFدعــوت کرد تا این
لوایح را به بحث بگذارند .این امر ،نه تنها ناقض رویکرد بیطرفی رسانهای آن هم
از سوی رسانهای است که ملی قلمداد میشود ،بلکه نشان دهنده سویه دیگری از
ماجرای  FATFاست ،سویهای که مطابق آن ،برخی با قطبیسازی جامعه و ایجاد
دوگانه کاذب ایســتادگی-وادادگی مقابل خارجیها ،سعی دارند منویات جناحی
خود را پیش ببرند .البته این دوگانه وحدت سوز ،نه امروز ،بلکه از سال  92ایجاد و
تکرار شد که در این روزها ،با شدت و بسامد بیشتری منتشر میشود.
جمعه گذشته نیز برخی از ائمه جمعه شهرهای کشور از در مخالفت با FATF
درآمدند و رأی دادن به لوایحی که در ارتباطات اقتصادی کشور مؤثر است را حتی
به استقالل فرهنگی کشور هم ربط دادند.
از جملــه حجتاالســام صدیقی کــه در نماز جمعه گذشــته تهــران گفت که
پیوستن به  FATFخالف استقالل فرهنگی کشور است و «مسئوالنی که آن قدر در
برجام اصرار داشتند مگر نمیبینند که نتیج ه آن گوشت  100هزار تومانی است.
چــه تضمینی وجود دارد کــه اگر  FATFرا امضا کردیــم چوبهای محکمتری
نخوریم .این وسیلهای برای تحریمهای محکمتر و فشارهای بیشتر بر ما میشود».
همــه ایــن مخالفت ها درحالی اســت که موافقان این لوایح ،چــه احزاب و چه
مــردم ،یا توان برگزاری تجمع مشــابه را ندارند ،یا درصــورت برگزاری تجمعی ،با
انواع تهمتها و فشــارها از ســوی جناح مقابل مواجه میشوند .یا دستکم اینکه
مانند مخالفان  FATFاین چنین راحت و آسوده ،به تریبونهای عمومی دسترسی
ندارنــد .این درحالی اســت که موافقــان این لوایح ،دســتکم در  3دوره انتخابات
گذشته ،رویکرد و پیام خود را با صدای بلند مطرح کردهاند.
مســأله دیگــری کــه منتقــدان  FATFرا برآشــفت و منجــر بــه اتخــاذ رویههای
غیرحرفهای از ســوی آنان شــد ،ماجرای نامه  8عضو کابینه دولت و عضو شــورای
عالی مبارزه با پولشویی به رهبر معظم انقالب بود .یکی از نمایندگان منسوب به
جناح تندرو خبر نامه را منتشر کرد و مدعی شد که در آن ،امر غیرواقعی تهدید به
استعفا درج شده است .منتقدان دولت و  FATFاز خبر این نماینده ،بهانه تازهای
برای حمله به دولت ســاختند .برخی از اســاس منتقد بودند کــه وزرا به چه حقی
چنین نامهای نوشتند و آنان را با الفاظی چون خسته و پیر و ناکارآمد نوازش کردند
و از سوی دیگر با تکیه بر ادعای آن نماینده ،از تهدید به استعفا خرده گرفتند .وقتی
هم که رئیس دفتر رئیس جمهوری اصل تهدید به استعفا را به طور کامل رد کرد
و گفت درحال بررسی منشأ این ادعا است ،باز هم منتقدان از این زاویه وارد شدند
که اساساً چرا و به چه حقی چنین نامهای برای رهبر معظم انقالب نوشته شد.
همه این مســائل به این معنی اســت کــه برخی جناحها و جریانها در کشــور،
مسائل کشورداری و حکمرانی را و اختالف سلیقه و رویکرد را به مسأله حق و باطل
تبدیل کردهاند تا با اســتفاده از مفاهیم فرهنگی و دینی در این بازی برنده شــوند.
حــال آنکه مســائل مربوط به اداره کشــور را باید تنها از راه صنــدوق رأی حل کرد و
مردم نیز در انتخاباتهای گذشته راه حل را پیش روی کشور ترسیم کردهاند.
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تجمع تعدادی از مخالفان لوایح دولت بعد از نماز جمعه قم با سخنرانی مجتبی
ذوالنوری نماینده قم در مجلس
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برجام اســتدالل میکننــد و امروز هــم در مورد
بحث مشکالت اقتصادی سخن میگویند که ما
در مضیقه هستیم و ملحق شدن به کنوانسیون
پالرمو میتواند گشایشی را ایجاد کند ولی برای
اثبات این گشایش سندی ندارند ».یا مصطفی
میرســلیم نیز با صراحت بیشتری به «فارس»
گفتــه اســت« :پالرمــو گروههــای آزادیبخــش
را کنــار گروههــای مجــرم فراملــی دســتهبندی
میکند ».ایــن جمع برخالف نظر افرادی چون
ســیدمحمد صدر و مجید انصــاری تأکید دارند
کــه توضیحات مقامات دولتی در جلســه دیروز
بــرای اعضای مجمــع قانعکننده نبوده اســت.
مجموعــه این دو دســته موضعگیری نشــان از
همان فاصله نظرات مورد اشــاره احمد توکلی
دارد .چیــزی کــه براحتــی میتــوان حــدس زد
عامــل اصلی بالتکلیفــی پالرمو تا اینجا باشــد.
چــرا که اگــر بخش اصلی جلســه دیــروز هم به
توضیحــات مقامــات دولتــی و کمیســیونهای
مجمــع اختصاص یافــت ،مهمتریــن دلیلش
عمــق اختالفی بود که قرار اســت با این دســت
توضیحات کمتر شود.
ëëوقتکشی در آخرین روزهای مهلت FATF
هنوز معلوم نشــده در جلسه بعدی مجمع
کــه به اعــام موضع موافقــان و مخالفان الیحه
پالرمــو و رأیگیری دربــاره آن اختصــاص دارد،

مقامــات دولــت و مجلس هم حضــور خواهند
داشــت یا خیر .اما ایــن موضوع قابل پیشبینی
اســت که مجمع در آن روز احتماالً جلسه داغ و
جدی را داشــته باشــد .این را براحتی از مجموع
نظرات موافقان و مخالفان و میزان تفاوتهای
آن میتوان فهمید .خصوصاً اینکه بعید نیست
ادامه اقدامات مخالفان الیحه در بیرون مجمع،
از تحصنهــای مختلــف و نامهنگاریهــای
متفــاوت گرفته تا اســتفاده مکــرر از تریبونهای
نمازجمعه بر عمق شــکافها تأثیرگذار باشــد.
محســن رضایی دیروز در گفتوگو با «تســنیم»
اصلیتریــن ابهــام مخالفــان را بحــث حــق
تحفظهــای الیحه عنوان کرده اما افزوده اســت
کــه بجز اینهــا مــوارد مبهــم دیگری هــم وجود
دارد کــه مطــرح خواهند شــد .اما تا اینجا کســی
دربــاره مســأله زمان موضعــی نگرفتــه؛ زمانی
کــه تا رســیدن بــه موعــد تصمیمگیــری مجدد
 FATFدرباره وضعیت کشورمان وارد شمارش
معکوس شــده و تنها  20روز مهلت باقی است.
 20روزی که البته دو هفته از آن بابت رسیدن به
روز رأیگیری پالرمو خواهد گذشت و تازه اگر این
الیحه هم تصویب شود ،تنها  7روز برای بررسی
و موافقــت بــا  CFTزمــان باقــی خواهــد مانــد.
آن هم در شــرایطی که خیلــی از ناظران و حتی
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تأیید
میکنند که حجم اختالفات درباره این الیحه به

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «ایران»:

دغدغه مخالفان پالرمو را با «حق شرط»ها رفع کردهایم
گفت و گو

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

در حالی که مســائل سیاســی و اقتصادی کشور
خــواه ناخــواه بــا دو موضــوع تصویــب لوایــح
مربــوط بــه  FATFدر ایــران و اجرایــی شــدن
ســاز و کار مالی اروپا برای مقابله با تحریمهای
امریکا علیه ایران موســوم بــه  SPVگره خورده
اســت و برخــی کارشناســان از در گــرو مانــدن
یکی بــرای تحقق دیگری ســخن میگویند ،روز
گذشــته الیحه پیوســتن به کنوانسیون پالرمو که
مــورد اختــاف مجلس و شــورای نگهبــان قرار
گرفتــه در مجمع تشــخیص مصلحت نظام به
بحث گذاشــته شــد .اما رأیگیری دربــاره آن به
جلســه بعدی که احتماالً دو هفتــه دیگر برگزار
میشود ،محول شد .این وضعیت در شرایطی
اســت کــه ایران بــرای تعیین وضعیــت FATF
تنها  20روز دیگر فرصت دارد .بر همین اساس
با حشمتاهلل فالحتپیشــه ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اســامی کــه در کنــار رئیس کمیســیون حقوقی
به عنوان کمیســیونهای مرتبط بــا موضوع در
جلســه دیروز حضور داشــتند ،گفتوگو کردیم.
گفتوگویــی کــه در آن از اشــاره بــه جزئیــات
مذاکرات اجتناب شد اما در فرامتن توضیحات
گفته شده با تأکید بر اینکه «طبیعتاً هر رأیی که
داده شــود ،بر اساس مصالح کشور بوده است»
اشــارههای مثبتــی وجــود دارد .بــه گفته مجید
انصاری عضو مجمع ،فالحت پیشــه در جلسه
دیــروز در حمایــت از تصویــب لوایح مســلط و
قوی سخن گفته است.
ëëشــما از حاضــران جلســه ای بودید کــه در آن
الیحه پیوســتن بــه کنوانســیون پالرمو به شــور
اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
گذاشته شــد و در نهایت رأیگیری درباره آن به
جلســه آتی احاله شد .ارزیابیتان از فضای کلی

جلســه و وزن کشــی مخالفان و موافقان الیحه
چیست؟
طبیعتــاً به عنــوان یکــی از مدعوین جلســه
مجمــع نمیتوانــم محتــوای مذاکــرات انجــام
شــده را در اختیار رســانهها بگــذارم .اما به طور
کلــی بایــد بگویــم الیحــه پالرمــو یکــی از چهار
الیحهای اســت که در قالب برنامه action plan
یا برنامه همکاری با  FATFمطرح شــده و جزو
توصی ههای  FATFبوده است .منتها این الیحه
در ایران به یکی از لوایح سیاســی تبدیل شــد .از
میــان چهار الیحــه دو الیحه مربــوط به اصالح
قوانیــن داخلی بــود که انجام شــد امــا دو مورد
کنوانســیون پالرمــو و  CFTباقــی مانــده کــه به
محل اختالف مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبــان تبدیل شــده اســت که به همیــن دلیل
کار به مجمع تشــخیص مصلحت نظام محول
شــده اســت تا رأی مصلحتی بدهد و مشــخص
شود که آیا به مصلحت هست که به کنوانسیون
پالرمو بپیوندیم و یا مصلحت نیســت .بنابراین
تمــام کســانی کــه در جلســه مجمع تشــخیص
مصلحت حضور دارنــد و صحبت میکنند چه
اعضا و چه ما رؤســای کمیســیونهای قضایی و
امنیت ملی مجلس که به عنوان کمیسیونهای
مرتبــط در این جلســات حضــور داریــم باید در
این جلســات از حیث مصلحت سخن بگوییم
و ایــن متفــاوت از آن موضعگیریهایــی اســت
که در مجلس از شــأن قانونگذاری و در شــورای
نگهبان از شــأن تطبیق با شــرع و قانون اساسی
مطــرح شــده اســت .بنابرایــن در صحبتهای
موافق و مخالف در مجمع تشخیص مصلحت
نظام بحث این اســت که آیا به مصلحت کشور
هســت که ما عضو پالرمو یا کنوانســیون مقابله
با جرایم ســازمان یافته بشویم یا نشویم .به هر
حــال اختالف نظرهایی وجــود دارد و مخالفان
دغدغههایــی دارنــد کــه دغدغههــای واردی
هم هســت .به طــور طبیعی بعــد از برجام این
دغدغهها بیشــتر شد .زیرا برجام یک رژیم منع

اشاعه بود که ایران در آن با حسن نیت وارد شد؛
منتها کارشکنی و ناجوانمردی امریکاییها عمالً
برجام را خنثی کرد .لذا این شــرایط ســبب شده
است که برخی عزیزان در کشور و در درون مجمع
تشــخیص مصلحت معتقد باشــند که پیوستن
به این دو کنوانســیون به مصلحت کشــور نیست
و امریکاییهــا از هرگونــه همــکاری بینالمللــی
ایران برای ســوء استفاده علیه کشورمان و تنگ تر
کردن فضــای تحریمی اســتفاده میکننــد .این
اســتداللها را ما در مجلس هم داشــتیم و بعد
هم در شــورای نگهبــان و حاال در مجمع همین
استداللها مطرح است.
موافقیــن از جمله مــا نمایندگان مجلس که
در این جلســات رســیدگی مجمع حضور داریم
اعتقادمــان بــر این اســت که مــا در قالب  5حق
شــرطی که برای پیوســتن به کنوانســیون تعیین
کردهایــم ،ایــن دغدغههــای مخالفــان را رفــع
کردهایــم .بــه طــور خــاص در حق شــرط اول که
مهمترین حق شرط نیز هست تأکید شده است
کــه هرگونه رفتار و آثار مرتبط از این کنوانســیون
بایــد با این حق شــرط مــورد توجه قــرار گیرد که
آنچــه فصلالخطــاب اســت قانــون اساســی و
قوانین داخلی ایران است .هیچ کس حق ندارد
تعهــدی را بپذیرد که بــا قوانین داخلــی ایران و
قانون اساســی کشــورمان همخوان نباشــد .حق
شــرط دیگــری هــم وجــود دارد که مطرح شــده
است و همه بحثها بر همین محور استوار است
که آیا این حق شرطها کفایت میکنند یا خیر.
ëëایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم کــه مخالفان
 FATFبــا برگــزاری تحصــن و ایــراد موضــع
از تریبونهــای مختلــف ســعی دارنــد بــر روند
تصویب ایــن لوایح تاثیــر بگذارنــد و در مقابل
وزرایــی از دولت با اشــاره به نگرانیهایشــان از
اثرات عدم تصویب ایــن لوایح به مقام معظم
رهبری نامه نگاشتهاند ،تأثیر این هر دو جریان را
بر تصویب یا رد لوایــح مرتبط با  FATFچگونه
میبینید؟

مقــام معظــم رهبــری تصریــح کردهانــد
کــه مســئوالن خودشــان نظــر بدهنــد .بعــد از
نامــه چنــد تــن از وزرا بــه مقام معظــم رهبری
دربــاره لوایــح مرتبط بــا  FATFچنانچــه آقای
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری هم
مطرح کردند ،ایشــان تأکید کردهاند که اعضای
مجمع تشــخیص مصلحــت خودشــان نامه را
ببیننــد و تصمیــم بگیرنــد .بنابــر این نامــه وزرا
هم به مجمع ارجاع شده است .االن مجمع در
حال تصمیمگیری اســت .موافقــان و مخالفان
صحبــت کردهانــد ،منتظریــم که انشــاءاهلل به
نتیجه نهایی برســیم و طبیعتاً هر رأیی که داده
شود ،بر اساس مصالح کشور بوده است.
ëëیکــی از نگرانیهایی کــه مطرح اســت پایان
مهلــت ایــران برای پیوســتن بــه  FATFدر 27
بهمن است ،آیا با توجه به زمانبندی برگزاری
جلســات مجمع آیا امــکان تعییــن تکلیف این
موضوع تا پیش از اتمام مهلت وجود دارد؟
ببینیــد بیــش از نیمی از توصیههــای FATF
در قالــب اصالح دو قانــون داخلی یعنی قانون
مقابلــه بــا پولشــویی و قانــون مقابله بــا تأمین
مالــی تروریســم انجام شــده و به هر حــال رفع
بهانه صورت گرفته است .منتها مابقی موضوع
عمدتــاً ارتبــاط بــا ایــن دو کنوانســیون دارد و
بــه همــان میــزان کشــور تــوان چانهزنــی اش را
ســامان میدهد و پیش میبــرد .پس از این هم

اگــر تصمیمگیــری بــه گونــهای بود که بــه زمان
تصمیمگیــری  FATFرســید خــب به هــر حال
مورد اســتفاده قرار میگیرد و اگر این گونه نشد،
بر ســر همان قوانین اصالح شــده قبلی مذاکره
خواهیم کرد.
ëëعطف به بیانیه صادر شده از سوی گروه اقدام
مالی بین المللی  FATFکه از کندی روند فراهم
شدن مقدمات پیوستن ایران به این نهاد انتقاد
داشــت برخی ایــن گونــه اســتدال میکنند که
احتمــال دارد ایــن نهــاد از تعلیــق مجــدد قرار
گرفتن ایران در فهرســت سیاه خود سر باز زند و
فرصتی برای چانهزنی نباشد این احتمال تا چه
حد جدی است؟
واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه بــرای مــا
مصلحت کشــور مهم تــر از همه ایــن تهدیدها
است .در جمهوری اسالمی ایران تالش میشود
که دقتها و ظرایف امنیت و منافع ملی کشــور
فــدای فشــارهای بیرونــی نشــود .واقعیــت این
اســت که همه فشــارهای موجود در  FATFهم
فشار فنی نیست؛ بخش اعظم آن ممکن است
سیاســی باشــد .اگر بــرای آنها چانــه زنی مهم
باشــد که همیــن االن هم ایــران بیــش از نیمی
توصیهها را عملیاتی کرده است.
ëëاینکه گفته میشــود اروپاییها اجرای  SPVیا
ســازوکار مالی برای مقابله با تحریمهای امریکا
را منوط به پیوســتن ایران بــه  FATFکردهاند تا
چه حد درست است؟
بــه هیچ وجه این طور نیســت کــه اروپاییها
 SPVرا منــوط به  FATFکرده باشــند .عالوه بر
اینکــه آنها در مقامی نیســتند که برای ما شــرط
بگذارند.
ëëآیــا بــرای شــرایطی کــه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام رأی بــه تصویــب ندهــد
جایگزینی پیشبینی شده است؟
اگــر جایگزینی هــم قرار باشــد در نظر گرفته
شــود جایگزینی قانونی خواهد داشت اما در هر
حال موضوع پیگیری میشود.

