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رئیس جمهور نابخرد آمریکا نشان داد که قابل اعتماد نیست
معاون پارلمانی ریاس��ت جمه��وری گفت: رئیس جمهور نابخ��رد آمریکا با 
خروج از برجام توافقات الزام آور بین المللی را نقض کرد و نشان داد که آمریکا 

هرگز قابل اعتماد نیست.
حس��ینعلی امیری افزود: برجام با حمایت رهبر انقالب اس��المی، تالش تیم 

مذاکره کننده و نظارت ریاست جمهوری به سرانجام رسید.
وی ب��ه نتیج��ه های برجام در ح��وزه های مختلف اش��اره و تصریح کرد: رئیس 

جمهور نابخرد آمریکا با خروج از برجام توافقات الزام آور بین المللی را نقض کرد و نشان 
داد که آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست.

امیری خاطرنش��ان کرد: آمریکا امروز با شریکان اقتصادی، موسسه ها و بانک های 
س��رمایه گذاری جهان که با ایران تعامل دارند، وارد مذاکره ش��ده اس��ت تا برای ایران 

مشکل ایجاد کند. میزان

دیدگاه
هیچ نماینده ای در مقابل دشمن خارجی کوتاه نمی آید

عضو کمیس��یون آم��وزش مجلس گفت: نمایندگان مجل��س همه در مقابل 
دشمن خارجی متحد هستیم و هیچ کس در مجلس کوتاه نمی آید.

حجت االسالم علیرضا سلیمی افزود: مجلس جای گفتگو است و نمایندگان 
باید اقناع شوند؛ ای کاش به جای فضایی احساسی مخالفان و موافقان توضیحاتی 

را ارائه می کردند تا ایرادها برطرف شود.
س��لیمی تصریح کرد: وقتی مدیر FATF گفت ش��روط ایران را قبول نمی کند 

باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، چرا که همه ما نمایندگان در برابر دشمن خارجی اتحاد 
داریم و وقتی دش��من  قلدرمأبانه می گوید که ما شرطهای ایران را نمی پذیریم و ما هم 
باید در برابر این گردن کلفتی ایس��تاده و هر ش��رطی را  نپذیریم. وی گفت: قرار بود که 
کمیسیون امنیت ملی درباره برجام گزارشی را از تریبون مجلس ارائه کند و با توجه به 

این اینکه آقای ظریف گفتند که ضمانتی نمی دهم.  باشگاه خبرنگاران

پارلمان
مجمع تشخیص مصلحت نامه الریجانی را معتبر می داند

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تش��خیص گفت: دبیر مجمع اعالم کرد که 
مستند ما در مجمع برای ۲ الیحه پولشویی و پالرمو، نامه رئیس مجلس است و 

این نامه به منزله اصرار مجلس بر مصوبه خود برای ما معتبر است.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم با اش��اره به ارسال ۲ الیحه اصالح 

قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو از سوی علی الریجانی 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی واکنش ها 

مبنی بر غیرقانونی خواندن این اقدام گفت: این مناقش��ه در نشس��ت اخیر کمیس��یون 
اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. 

وی اظهار داشت: پاسخ رئیس جلسه، آقای محسن رضایی این بود که مستند ما در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام نامه رئیس مجلس است؛ رئیس مجلس در ۲ نامه خود 

به اصل مربوطه در قانون اساسی استناد و اشاره کرده است. فارس

مجمع تشخیص

نماین��ده مجلس نهم گف��ت: صالحی  ی امی��ری مرا آدم ابله��ی تصویر می کند پیگی����ر
که آنقدر س��اده لوح اس��ت که با یک تلفن ناشناس آبروی 

فردی را می برد.
رضا صالحی امیری، معاون س��ابق رئیس جمهور، رئیس 
کمیته ملی المپیک در گفت وگویی با یک پایگاه اطالع رسانی 
ش��کایت خود علیه احم��د توکلی نماینده م��ردم تهران در 
مجلس نهم را یادآور شده و گفته است:وی وقتی در دادگاه 
قبل از صدور رأی برایش حجت شد که دچار یک نوع فریب 
اطالعاتی شده است و حرف هایش نقل قول صحیح نبود ... 
گفت »شب گذش��ته به من کسی تلفنی این حرف را گفته 
بود«. از ایش��ان خواستم به همان فرد زنگ بزند تا تلفنی با 
او صحب��ت کنم اما آقای توکلی گفت »من تلفن او را ندارم 
چون شماره ناش��ناس بود«. از ایشان پرسیدم »آیا یک فرد 
ناشناس تلفنی مطالبی را به شما گفت و شما یادداشت و از 

تریبون مجلس قرائت کردید؟« گفت »بله«.
اما توکل��ی در اینباره گفت: مصاحبه را دیدم. ایش��ان 
به نامه ای از من اش��اره می کن��د که آبان 9۲ هنگام معرفی 
ایش��ان توس��ط رئیس جمهور به عنوان وزیر ورزش من به 
نمایندگان مجلس نوش��تم و به روال نامه ها بعداً آن را برای 
عم��وم مردم هم منتش��ر کردم.من یک��ی از ابزارهای مؤثر 
و مفی��د را نامه ن��گاری می دانم و همه م��را به همین صفت 
نامه ن��گاری می شناس��ند. در نامه دعاوی علمی ایش��ان را 
حالجی و بررس��ی کردم. منبع اصلی هم س��ایت خودشان 

و رزومه ای بود که به مجلس فرستاده بودند.
وی اف��زود: محت��وای نامه چن��د خبر داش��ت، تحلیل 
کارهای علمی ایش��ان، ارتباط مالی و کمک دانشگاه آزاد به 
موسسه ایش��ان و دیگر بحثی درباره ارتباط ایشان دانشگاه 
آزاد با ایش��ان بود. اتکای شکایت ایش��ان به بخش دانشگاه 
آزاد ب��ود. من آنجا گفته ب��ودم »احمدی نژاد اعتبارات مرکز 
مطالعات اس��تراتژیک را )که اجتماع طرفداران هاشمی بود( 
نمی داد، دانش��گاه آزاد برای کمک به اداره مرکز، مبلغ ۱/۵ 
میلیارد تومان به مرکز می پردازد تا مرکز برای دانش��گاه کار 
پژوهشی انجام دهد! مرکز ۱۰۰ پروژه مطالعاتی ۱۵ میلیون 
تومان��ی تعریف می کند و نیمی از م��زد را خودش به عنوان 
بانی و س��فارش دهنده برمی دارد و نیم دیگر را به محققان 
داخل مرکز یا مرتبط با آن می دهد. دانشجویان دکتری نیز 
انجام دهنده کار بودند و برخی از مقاالت به نام آقای صالحی 

امیری و دانش��جو منتشر می شود« آقای صالحی مدعی بود 
در این جمالت من ایشان متهم به دزدی شده است.

توکل��ی گفت: مرتب روی این بخ��ش تأکید می کرد و 
می گفت آیا من دزدم، شما گفته اید که نیمی از مزد را من 
خ��ودم بر می دارم. من گفته بودم که مرکز نیمی را خودش 
بر می داشت اما او می گفت برداشت این است که من خودم 
بر م��ی دارم. در بخش آخر هم نتیجه گرفت��ه بودم که اگر 
کس��ی س��ابقه اطالعاتی داشته باش��د و برای افرادی مبهم 

باشد، مناسب جایگاه وزارت ورزش و جوانان نیست.
توکلی با اش��اره به عذرخواهی از وی گفت: او می گفت 
م��ن به عنوان رئیس کتابخانه ملی به اس��پانیا س��فر کردم. 
رئیس کتابخانه ملی اس��پانیا از من پرسیده قصه دزدی شما 
در کاره��ای علمی چیس��ت؟ آقای صالحی م��را به حضرت 
زهرا)س( حوال��ه داد و آخرش گفت مرد باش و عذرخواهی 
کن.م��ن هم گفت��م قصد چنی��ن اتهامی نداش��تم و جمله 
گویاست اگر برداشت دیگری می شود عذرخواهی می کنم. از 
نظر حقوقی هم محتاج این عذرخواهی نبودم برای اینکه این 

کار را در ایفای وظایف نمایندگی خودم انجام داده بودم.
وی گف��ت: هیئ��ت نظارت ب��ر رفتار نماین��دگان طی 
نام��ه ای به دادگاه تائی��د کرده بود. مت��ن نامه مجلس این 
اس��ت: »س��الم علیک��م؛ بازگش��ت به اب��الغ نامه ش��ماره 
93۱۰۱۰۲۱3۰9۰۰8۱9 مورخ ۱393/۰8/۱۰ به استحضار 
می رس��اند، به استناد تبصره ۱ ماده 9 قانون نظارت مجلس 
بر رفتار نمایندگان، موضوع در جلسه هیأت نظارت مجلس 
بر رفتار نمایندگان مورد بررس��ی قرار گرفت و در راس��تای 
وظائف نمایندگی تش��خیص داده شد.« طبق ماده 9 قانون 
ذیربط بعد از نظر مجلس تعقیب نماینده متهم برای قاضی 

جرم محسوب می شود.
توکلی افزود: بعد وکیل آقای دکتر صالحی انتش��ار آن 
نامه را در س��ایت الف مبنای ش��کایت قرار داد برای آن هم 
پاس��خ متقن داش��تم. دلیل عمده عذرخواهی من هم این 
بود که یکی از مس��ئوالن جمهوری اس��المی به چیزی که 
من قصد انتس��اب آن را نداش��ته ام متهم نشود؛ و نیز حالت 
بغض آلود ایش��ان در دادگاه و تأکید بر سیادت خود و حواله 
دادن م��ن به حضرت زهرا علیها س��الم ش��اید بر من مؤثر 
بود، اما ایش��ان در مصاحبه حرف های خالف بین می گوید. 
تصوی��ری از من داده که به یک ابله ش��بیه تر اس��ت تا یک 

مبارز با سابقه چهل پنجاه ساله!  فارس 

احمد توکلی تاکید کرد:
ادعای صالحی امیری کذب است

س��ردار اس��ماعیل قاآن��ی جانش��ین  مراس��م امنیت و اقتدار در  ق��دس  س��پاه  فرمان��ده 
بزرگداش��ت ش��هدای مقاومت یم��ن که در دانش��گاه امام 
صادق)ع( برگزار ش��د، طی س��خنانی گف��ت: جنگی که به 
م��ردم یم��ن تحمیل ش��د، می ت��وان گف��ت ک��ه یکی از 
بی منطق ترین جنگ هایی اس��ت که تا به حال به یک ملت 

وارد شده است.
وی با بی��ان این که جنگی که به م��ردم یمن تحمیل 
ش��د از جنگ تحمیلی ک��ه به ما تحمیل ش��د بی منطق تر 
است، افزود: در آن زمانی که جنگ به ما تحمیل شد صدام 
اعالم کرد که قرارداد ۱97۵ به عراق تحمیل ش��ده است و 
ما می خواهی��م حق خودمان را بگیریم و ب��ا این منطق به 

کشورمان حمله کرد.
جانش��ین فرمانده سپاه قدس تصریح کرد: در یمن یک 
ملتی با دولتش حرف هایی داش��ت، اما در سال های گذشته 
آن دولت بی صالحیت 6 جنگ با مردم داشت، در حالی که 
مردم س��الح انفرادی در دست نداشتند اما دولت همه چیز 
داش��ت اما در آن 6 جنگ شکس��ت خورد و در میانه جنگ 

سعودی ها هم به کمک دولت وقت یمن آمد.
س��ردار قاآنی با بیان این که در خالل جنگ ها مردم و 
دولت به جایی رس��یدند که به سر میز مذاکره بیایند، ادامه 
داد: س��ر میز مذاک��ره یک توافق اجمال��ی صورت گرفت و 
همانطور که می دانید تصاویری هم از آن منتش��ر شد، ولی 
یک کش��ور خارجی بدون هیچ منطق��ی فقط برای این که 
تس��لط خودش را که به صورت آرام و در سال های متمادی 
بر یمن اعمال می کرد و به خاطر این که به ش��کل دیگری 
عم��ل کن��د یک مرتبه وارد ش��د و رئیس جمه��ور یمن را 
بیچاره کرد و او را مجبور کرد تا استعفا و سپس فرار کند و 
از آن طرف هم به اصطالح خادمین  حرمین  شریفین چهره 
آلوده و کثیف خود را که زیر این چتر مخفی کرده بودند ۲ 

جنگ را به مردم یمن تحمیل کردند.
وی تصریح کرد: اولین جنگ، جنگ نظامی بود و جنگ 
دوم ک��ه از آن جنگ نظامی س��خت تر اس��ت، این بود که 
کشوری را که اداره اش را با ترفندهای مختلف به هم ریخته 
بودند را در شرایط سخت قرار دادند و از همه سالح ها علیه 

آنها استفاده کردند.
جانشین فرمانده سپاه قدس با بیان این که تصور آنها این 
بود طی یک ماه جنگ در یمن تمام می شود و این با امکاناتی 

که در اختیار آنها بود حرف درستی در می آمد، اظهار داشت: 
چون یمنی ها از یک طرف ابزار الزم را نداش��تند و همچنین 
تجربه هم نداشتند به نظر می رسید حرف کسانی که به یمن 
حمله کردند درس��ت باشد و براس��اس محاسبات مادی باید 
این اتفاق می افتاد. س��ردار قاآنی ادام��ه داد: امروز نزدیک به 
4 س��ال هست که این جنگ در یمن ادامه دارد و سعودی ها 
خیانت هایی که به این مملکت و جنایاتی را که مرتکب شدند 

را حتی برخی از آنها را اسرائیلی ها هم انجام ندادند.
وی ب��ا بیان این که از این که جنگ در یمن راه افتاده 
است ناراحت هستیم، گفت: اگر سعودی ها درگیر این جنگ 

نمی شدند جهان به ماهیت آنها پی نمی برد.
جانشین فرمانده سپاه قدس با بیان این که کشورهایی 
که حامی جنگ در یمن هستند از هیچ ابزار و امکاناتی که  
می توانس��تند پای کار بیاورند مضایق��ه نکردند، اضافه کرد: 
امروز هواپیماهای اسرائیلی در اختیار سعودی ها هستند تا 

مردم بی دفاع یمن را مورد تاخت و تاز قرار دهند.
س��ردار قاآنی تصریح کرد: برخی از روزها بمباران هایی 
که در یمن انجام می شود از جنگ های مختلف کمتر نبوده 
است، س��عودی ها 4۰ سال است که مخفیانه امکانات جمع 
کردند تا در ذهن و خیال خود تهدیدات را پاسخ بدهند، اما 

در جنگ یمن این امکانات را به میدان آوردند.
وی با بیان این که روزی که حاکمان قبلی یمن کشور 
را رها کردند، یک س��کوی موش��ک در یمن امکان شلیک 
نداش��ت، اظهار داش��ت: این س��کو ها یا بمباران شده بود و 
خراب ش��ده بود یا قطعاتش را برده بودن��د، اما بچه های با 
هم��ت و با اعتق��اد و انگیزه یمنی پای کار ایس��تادند و هم 
جنگ نظام��ی را اداره کردند و هم کشورش��ان را علی رغم 

محاصره توانستند حفظ کنند.
جانش��ین فرمانده س��پاه قدس عنوان ک��رد: امروز همه 
کسانی که به مسائل امنیتی آشنا هستند قبول دارند امنیت 
بخشی از یمن که در دست انصاراهلل است بیشتر از بخش هایی 

است که در دست و کنترل دولت منصورهادی است.
س��ردار قاآنی ب��ا بیان این ک��ه بچه های انص��اراهلل در 
کوتاه ترین زمان به فن آوری س��اخت دقیقترین موش��ک ها 
دست یافتند، گفت: این موشک ها که 4۰۰ یا ۵۰۰ کیلومتر 
ب��رد دارد، امروز تنها با ۱۰ تا ۱۲ متر تفاوت به نقطه اصلی 
اصابت می کند و این امکانات س��اخت همگی از طریق خود 

بچه های انصاراهلل به دست آمده است.  تسنیم

جانشین نیروی قدس سپاه:
یمنی ها موشک ۴۰۰ کیلومتری با خطای ۱۰ متر در اختیار دارند

 مجلس قانون مبارزه با پولشویی مستقل
 از کنوانسیونها وضع کند

یا بعضی از اوقات، خالف مصالح کش��ور است که 
ح��اال این قاعدت��اً عمداً در مجلس ص��ورت نمیگیرد. 
همین جا من اش��اره کنم به این مسائل کنوانسیون ها 
و ای��ن معاه��دات بین المللی. ببینید؛ ای��ن معاهدات 
بین الملل��ی که ب��ه آن در لغت فرنگی گفته میش��ود 
کنوانسیون، در اصل در یک نقطه ای پخت وپز میشود 
که اطراف قضّیه، ِمن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ 
کش��ور که بعداً ب��ه آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن 
پخت وپز اّولّی��ه ندارند. یک جایی باالخره چند قدرت 
بزرگ در مجموعه های هیئتهای فکری ش��ان -به قول 
خودشان اتاق فکرشان- می نشینند برای یک منافعی 
و مصالح��ی که برای خودش��ان تعری��ف کردند، یک 
چی��زی را پخت وپ��ز میکنند، بعد این را به وس��یله ی 
دولتهایی که همس��وی با آنها هس��تند یا مرعوب آنها 
هس��تند یا دنباله رو آنها هس��تند و خیلی منافعی هم 
در ای��ن کار ندارند، تصویب میکنن��د؛ اگر یک دولت 
مستقلّی هم پیدا بشود -حاال مثل جمهوری اسالمی- 
که مثاًل بگوید »من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون 
را، ای��ن معاهده ی بین المللی را قبول ندارم«، س��رش 
میریزند که »آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور 
ای��ن را قبول کردند؛ ش��ما چطور قب��ول نمیکنید؟« 

کنوانسیون ها غالباً این]جور[ است.
 ]گفته میش��ود[ ح��اال چه کار بکنی��م؟ بعضی از 
این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواّد مفیدی 
دارند. خیلی خوب، اش��کالی ندارد؛ بنده هم در مورد 
همی��ن چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح ش��د در 
این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقالًاّ خودش قانون 
بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه ی با تروریسم یا 
با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسالمی 
یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه های 
کارِی خیل��ی خوبی ه��م دارد؛ بنش��ینند یک قانون 
بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه ی با پولشویی است، 
هیچ مش��کلی هم ندارد، شرایط زیادی ای هم ندارد و 
همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این 
قانون مندرج اس��ت؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد 
که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیس��ت 
یا حّتی میدانیم که مش��کالتی ه��م دارد، به خاطر آن 

جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.

بیانات در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس 
شورای اسالمی
3۰ خرداد ۱397

مخاطب شمایید

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 در دیدار با سفیر آلمان چه گفت؟
محسن رضایی نوشت:اگر اروپا نتواند استقالل 
خ��ود را در برابر آمریکا نش��ان دهد، هویتش 

ازبین خواهد رفت .
 اوضاع فرانس��ه را ببینید. اروپا نتوانس��ته اس��ت 
هویت خ��ود را تثبیت کند و در 8 ماه آینده توس��ط 
مل��ت ایران مورد آزمون قرار می گیرد. ما علیه صدام، 
داع��ش و مواد مخدر جنگیده ایم و ش��هید داده ایم، 
ح��ال آن که س��عودی ها حام��ی آنها ب��وده اند.روند 
آهسته و کم تأثیر همکاری اروپاییان با ایران اشتباهی 
راهبردی است که اروپایی ها مرتکب می شوند. انتظار 
داریم این پیام منتقل ش��ود که از نجابت ایرانیان سؤ 
استفاده نشود. گفت و گوی نخبگان بین ایران و اروپا 

را فراتر از سیاستمداران آغاز کنیم.

با دولتی مواجهیم که معتاد به تحریم است
محمد جواد آذری جهرمی خود نوش��ت:امروز 
با دولتی مواجهیم که معتاد به تحریم اس��ت، 
رفت��اری که امنی��ت جهانی را تهدی��د می کند، برای 
مدیریت این تهدید باید  منطقه  قوی تر بسازیم. توافق 
چهارجانبه دیروز آذربایجان،روسیه، ترکیه و ایران در 

حوزه ICT بخشی از رویکرد منطقه قویتر بود.

شروط حوثی ها برای ادامه مذاکرات
حمید بعیدی نژاد نوش��ت: امید است که آغاز 
گفتگوهای یمن نویدی ب��رای پایان دادن به 
جنگ باش��د. پشتیبانی الزم برای آغاز گفتگوها خوب 
پیش رفته اس��ت. حوث��ی ها ش��رکت در گفتگوها را 
مشروط به خارج شدن بخشی از مجروحین خودبرای 
معالج��ه هیات مذاکرات خود از ف��رودگاه صنعا کرده 

بودند که با مشورت کشورهای ذیربط تامین شدند.

خبر خوش بودجه ای نوبخت
فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اس��المی نوشت: »نوبخت با حضور در 
فراکس��یون امید خبر داد: در بودج��ه 98 رتبه بندی 
معلمان و همسان س��ازی حقوق بازنشستگان در نظر 

گرفته شده است.«

سیاست مجازی

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

ایرادات س��ی.اف.تی  ۲۲ بند  که توس��ط ش��ورای نگهبان دست ب�ه نقد
اعالم ش��ده بود بررس��ی و مجددا در مجلس رای 
گرفت! به نوعی مجلس��ی ها ب��ا اصالحاتی رای به 
س��ی.اف.تی را تکرار کردند.اما جالب است بدانیم 
که چندی پیش دکتریوس��ف موالیی استاد روابط 
بین الملل در یکی از نشریات حامی دولت نوشت: 
برای شفاف سازی مناسبات مالی و ایجاد اطمینان 
از اینکه کش��وری در پروسه پولشویی و مخصوصا 
فاینانس ک��ردن فعالیت های تروریس��تی فعالیت 
ن��دارد و عم��ل خالف حق��وق بین الملل��ی انجام 
 CFT نمی ده��د باید تمام س��از و کاری ک��ه در
پیش بینی ش��ده انج��ام دهند!!! چن��دی بعد هم 
دولتی ها طرفداری رس��می خ��ود را از اف.ای.تی.

اف و سی.اف.تی اعالم کردند.  
ام��ا الزم به یادآوری اس��ت که دوب��اره تَکرار 
کنیم که بدانیم بزرگترین پولشویی جهان در یک 
کشور اروپایی اتفاق افتاده است، کشوری که عضو 
س��ازمان اف.ای.تی.اف اس��ت. بر اساس اطالعات 
دقی��ق و واقعی که از س��وی س��ازمان های معتبر 
مالی جهان منتش��ر شده است بیش از 8۰ درصد 

پولشویی در آمریکا و اروپا انجام می شود. 
سازمان اف.ای.تی.اف یا همان گروه اقدام مالی، 
چهار کنوانس��یون دارد که یکی از آنها کنوانسیون 
پالرمو است و دیگری سی.اف.تی است، کنوانسیون 
س��ی.اف.تی مهمترین زیر مجموعه اف.ای.تی.اف 
اس��ت که از س��وی ش��ورای نگهبان رد شده و به 
مجلس بازگردانده شده است.اصرار در داخل کشور 
از سوی دولتمردان به ویژه شخص وزیر خارجه بر 
این است که این الیحه تصویب شود. متهم کردن 
کش��ورمان به پولشویی از سوی آقای ظریف فشار 

برای پیوستن به سی.اف.تی بود. 
کنوانس��یون س��ی.اف.تی ب��رای مقابل��ه ب��ا 
تأمین مالی تروریس��م اس��ت و کنوانسیون پالرمو 
برای مقابله با پولش��ویی البته ه��ر یک از این دو 
کنوانس��یون بندهای دیگری هم دارد که مش��ابه 

است، اما اصلی ترین آن این دو موضوع است. 
هر دو کنوانسیون تأکید بر مقابله با پولشویی 
و تأمین مالی تروریس��م در جهان را دارد. با وجود 
چنین سازمان هایی که ساخته دست غرب و تفکر 
س��رمایه داری و لیبرالی اس��ت، چرا بیش��ترین و 
بزرگترین پولشویی های دنیا و حمایت از تروریسم 

و پرورش آن از س��وی همین کش��ورهای غربی و 
آمریکایی صورت می گیرد؟! 

قطعاً در اخبار خواندید که بزرگترین پولشویی 
جهان در دانمارک با رقم ۲۲7 میلیارد دالر اتفاق 
افتاده اس��ت. دانمارک عضو سازمان اف.ای.تی.اف 
و کنوانس��یون های زیر مجموعه آن را پذیرفته اما 
با وجود عضویت در این سازمان و نظارت هایی که 
از س��وی اف.ای.تی.اف انجام می ش��ود، این کشور 
مرتکب جرم بزرگترین پولشویی جهان می شود؟ 

دانمارک همان کشوری است که چندی پیش 
با بازداش��ت چند نفر در اروپ��ا و خاک خود ایران 
را مته��م به حمایت از تروریس��ت ها ب��رای اقدام 
تروریستی در فرانسه و دانمارک کرد در حالی که 
رهبر گروه تروریستی االهوازیه در دانمارک به سر 
می برد، همان گروهی که اقدام تروریستی اهواز را 

به عده گرفته بود. 
ب��ا وجود چنی��ن تخلف��ات گس��ترده ای باید 
دانمارک در فهرس��ت س��یاه اف.ای.ت��ی.اف قرار 
گیرد اما با کمال وقاحت می بینیم که نام ایران در 

فهرست سیاه چنین سازمانی است. 
ایران هن��وز به عضویت گروه اق��دام مالی در 
نیامده اس��ت و در حال بررس��ی کنوانسیون هایی 

است که الحاق اف.ای.تی.اف است. 
اگر س��ازمان اف.ای.تی.اف درس��ت عمل کند 
باید دانمارک در فهرس��ت س��یاه این سازمان قرار 
گی��رد، ام��ا از انجا ک��ه چنین س��ازمانهایی برای 
مصونیت بخشیدن به رفتارهای کشورهای خودی 
تش��کیل ش��ده اند و برای تحت فش��ار قرار دادن 
کش��ورهای غیر خود کارکرد دارن��د، نباید انتظار 
داش��ت که دانمارک در لیست س��یاه آن سازمان 

جا داشته باشد. 
گروه اقدام مالی مانند دیگر س��ازمان های زیر 
مجموعه سازمان ملل است، آیا سازمان بین المللی 

انرژی اتمی به درستی عمل می کند؟ 
ایران س��ال ها اس��ت که ت��الش می کند ثابت 
کند فعالیت های هس��ته ای صل��ح آمیز دارد، همه 
اطالع��ات الزم از س��وی ایران در اختی��ار آژانس 
بین الملل��ی انرژی قرار گرفته اس��ت و بازرس��ان 
آن نیز در س��ال های گذش��ته از همه تأسیس��ات 
کش��ورمان بازدید کرده اند اما ب��از هم ایران متهم 

به انحراف در فعالیت های خود شد. 
ام��ا باید بدانیم که حتی توافق هس��ته ای نیز 
نتوانس��ت دش��منی های آمریکا و اروپا را با ایران 
پای��ان دهد، فعالیت های هس��ته ای ای��ران اکنون 

دروضعیت تعلیق قرار دارد و بازرسان آژانس نیز بر 
این روند نظارت دارند. 

گزارش های آژانس نیز تأیید می کند ایران به 
تعهد خود در برجام پایبند است اما طرف مقابل از 

برجام خارج شده است. 
ب��ا وج��ود تبعیض ه��ای گس��ترده ای که در 
س��ازمان های بی��ن الملل��ی اعمال میش��ود، چرا 
برخ��ی در داخل اصرار بر پیوس��تن به آنها دارند؟ 
خواس��ته ای که از سوی کشورهای تأسیس کننده 
س��ازمان هایی همچون آژانس بی��ن المللی انرژی 

اتمی و سازمان اف.ای.تی.اف پیگیری می شود. 
گروه ویژه اقدام مالی مهر ماه س��ال جاری در 
گزارش خود از بی توجهی عربس��تان س��عودی به 
جرائم مالی، پولش��ویی و تامین مالی تروریسم در 
سطح بین المللی، به شدت انتقاد کرده است. رقم 
این جرائم مال��ی به مبلغی بین ۱۲ تا 3۲ میلیارد 

دالر می رسد. 
گ��زارش اف.ای.ت��ی.اف نش��ان می ده��د که 
عربستان سعودی هم پولشویی دارد و هم حمایت 
از تروریس��م، جالب اس��ت همین کشور که عضو 
گروه اقدام مالی اس��ت، در این سازمان علیه ایران 
موضع گیری می کند و خواهان ماندن نام ایران در 

فهرست سیاه این سازمان می شود! 
حال با چنین وضعیتی که در جهان و در میان 
کش��ورهای مدعی و عضور گروه اقدام مالی وجود 
دارد، و با توجه به این که میدانیم هدف از اصرار و 
هضدار به ایران برای پیوستن به این گروه چیست، 
ب��از هم برنامه ریزی برای پیوس��تن ایران به گروه 
اقدام مالی به صالح و مصلحت است؟! چقدر پیش 

شرطها می تواند موثر واقع شود؟! 
اروپا که با محوریت سه کشور انگلیس، فرانسه 
و آلم��ان همچنان مذاکرات بی ثم��ری را با ایران 
بر س��ر برجام انجام می دهد، یکی از ش��روط خود 
را ب��رای ماندن در توافق هس��ته ای پس از خروج 
آمریکا از آن، پیوس��تن ایران ب��ه گروه اقدام مالی 

اعالم کرده است. 
وقت کشی اروپا بر سر اجرای برجام، به همین 
خاطر است تا تکلیف کنوانسیون سی.اف.تی روشن 
شود، اگر ایران به این کنوانسیون نپیوندد اروپا نیز 
خود را از برجام بیرون خواهد برد، اگر هم تصویب 
ش��ود، باز هم نباید انتظار داشت که اروپا تمام قد 
پش��ت برجام می ایس��تد و تعهدات خ��ود را اجرا 
میکند. با توجه به این که کارشناس��ان کشورمان 
اعتقاد دارند در ص��ورت ایجاد کانال ویژه اس پی 

وی )کانال ویژه اقدام مالی اروپا( تنها ۲۰ درصد از 
مشکالت تحریم برای ایران حل میشود. 

اکنون دیگر تصمیم با سازمان ها و دستگاه هایی 
اس��ت که باید در این زمینه نظ��ر بدهند. مجلس 
ای��ن الیحه را تصویب کرده و ش��ورای نگهبان نیز 
آن را رد کرده اس��ت، دولت موافق پیوستن ایران 
به س��ی.اف.تی اس��ت، می ماند مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و ش��ورای عال��ی امنیت ملی. حاال 
باید دید که تصمصم منطقی گرفته می ش��ود یا با 
جو موجود برخی از ترس جنگ دس��ت به اقدامی 

می زنند که منافع عمومی را به خطر اندازد.
بنابراین مطابق مواردی که ذکر ش��د، احتمال 
دس��تیابی به هدف کنونی، یعن��ی خروج کامل از 
حالت اقدام متقابل )لیس��ت س��یاه(، تقریبا صفر 
اس��ت. ام��ا در تعامل ب��ا FATF، چ��ه هدفی را 
می توانی��م به عنوان هدف واقعی و دس��ت یافتنی 

در نظر بگیریم؟
ه��دف گذاری واق��ع بینانه ای که ب��ا توجه به 
س��اختار تصمی��م گی��ری در FATF می توانیم 
داشته باشیم، عبارتست از: »جلوگیری از بازگشت 

به حالت اقدام متقابل«.
برای رسیدن به این هدف، می توان از ساختار 
تصمی��م گی��ری FATF کمک گرف��ت. اگر تیم 
مذاکره کننده کش��ورمان دیپلماس��ی قدرتمندی 
را در پی��ش بگی��رد، می توان��د رای منف��ی چین، 
روسیه و حتی ترکیه را در بازگشت ایران به حالت 
اقدام متقابل داش��ته باش��د و اگر حتی دو کشور 
از سه کش��ور مذکور، به »بازگشت ایران به حالت 
اقدام متقابل )لیس��ت س��یاه(« رای منفی بدهند، 
می توانند جلوی بازگشت کشورمان به لیست سیاه 
را بگیرن��د. همچنین دولت ادع��ا می کند 37 بند 
از 4۱ بن��د برنامه اقدام را اجرا کرده اس��ت که در 
تعامالت با FATF می تواند از آن برای »جلوگیری 
از بازگشت به حالت اقدام متقابل« استفاده کند. 

مس��ئله دیگری که ای��ران بای��د در تعامل با 
FATF مد نظر قرار دهد، بررس��ی و طرح شرایط 
کش��ور های دیگر )به خصوص کشور های متخاصم 
ب��ا ای��ران( در موضوعات پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م اس��ت. به عنوان مثال در روز های اخیر 
گزارش های مفصلی از پولش��ویی های گسترده در 
بانک ه��ای مطرح و بزرگ جه��ان که اتفاقا متعلق 
به کشور های عضو FATF هس��تند، در رسانه ها 
منتش��ر شده اس��ت. این گزارش ها نشان می دهد 
که حجم بس��یار زیادی از پولشویی در کشور های 

مدع��ی رعایت اس��تاندارد های FATF در جریان 
اس��ت که همین موضوع ش��رایط فرصت ویژه ای 
را ب��رای تی��م مذاکره کننده ای��ران ایجاد می کند 
ت��ا با ط��رح آن در مذاک��رات ب��ا FATF، بتواند 
موقعیت برتری را برای کش��ورمان کسب کند. اما 
متاس��فانه در روز های اخیر شاهد عکس این روند 
بودیم، بطوری ک��ه وزیر امور خارجه با طرح اتهام 
پولشویی گسترده به کشور خودمان، موضع ایران 
را در مذاک��رات FATF تضعیف کرده اس��ت. در 
ضم��ن ما باید ب��اور کنیم که هی��چ اجباری برای 

پیوستن نداریم.
با همه اینها اما س��ی.اف.تی در مجلس اصالح 
و تایید ش��د که در صورت برگشت مجدد از شوریا 
نگهبان به مجمع برس��د! بر این اساس این جلسه 
مجلس با حاش��یه های��ی همراه ب��ود. تعدادی از 
اعضای فراکس��یون والیی مجلس شورای اسالمی 
در زمان رای گیری برای ایرادات شورای نگهبان به 
الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین 
مالی تروریس��م )cft( تالش کردند که با خروج از 
مجلس ش��ورای اسالمی زمان رای گیری را مختل 

کنند که تالش آنها ناکام ماند.
محمد دهقان نایب رییس فراکس��یون والیی 
به عنوان مخالف و ش��هروز برزگر عضو فراکسیون 
امید به عنوان موافق ب��ه ارائه ی دالیل مخالفت و 

موافقت شان پرداختند.
بخش��ی از صحبت های دهقان مبنی بر این که 
مصوبه کمیسیون دارای ایراد است به آن دلیل که 
کمیس��یون نصاب الزم را برای رای گیری نداشت 
با اخطار اصل 7۵ فالحت پیش��ه رییس کمیسیون 
امنیت ملی مواجه ش��د که او بر قانونی بودن نظر 
کمیسیون تاکید کرد. تذکر و اخطارهای متعددی 
داده ش��د که در پاس��خ به یکی از ای��ن اخطارها 
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که مقام 
رهبری مخالف بررس��ی الیح��ه CFT در مجلس 

شورای اسالمی نیست.
بعد از ای��ن صحبت باز هم تع��دادی دیگر از 
نمایندگان تذکر دادند که تذکر قاضی پور نماینده 
ارومی��ه دقایقی جو مجلس ش��ورای اس��المی را 
متشنج کرد. این نماینده مجلس در تذکرش گفت 
ملت بدانند چه کس��انی و چ��ه مردانی در مجلس 
شورای اسالمی شجاع و چه کسانی ضعیف و ترسو 

هستند.
در زمانی که قاضی پور این تذکر را داد تعدادی 
از نمایندگان به نش��انه اعت��راض دو - دو کرده و 
خواستار پاسخ و بیان تذکر شدند که پروانه مافی و 
مسعود پزشکیان دو عضو فراکسیون امید با استناد 

به ماده 7۵ آیین نامه به قاضی پور پاسخ دادند.
ح��ال باید دید چه تصمیم در اینباره توس��ط 

شورای نگهبان ومجمع تشخیص اخذ می شود.

سی.اف.تی با اصالحات َتکرار شد!


