
گروه رویکرد  آیا قرار است که نخبگان برای آینده کشور 
تصمی��م گی��ری کنند و در تصمیم گیری ه��ای خود دچار 

اشتباهات بزرگی شوند که مردم را به زحمت می اندازد؟!
در ه��ر جامعه ای وجود نخبه نعمت اس��ت، نخبگان علمی، 
فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی و دیگر زمینه ها، اما سخنان و 
دیدگاه های آهها که وحی منزل نیس��ت سمعاً و طاعتاً اجرا 

شود، هست؟!
نخبگان هم اشتباه می کنند، آنها هم مانند دیگران از جنس 
مردم هس��تند، خود مردم هس��تند، عهیچ تفاوتی نسبت به 
دیگران ندارند، حتی شاید در میان اقضار مردم که شناخته 
شده هم نیس��تند، نخبگانی باالتر از آنها وجود داشته باشد 

که دارد.
نخبگان نخستین س��عی ای که باید بکنند این است که در 
تصمیمات، اظهارات و مواضع خود اشتباه نکنند و یا حدقال 

آن را به کمترین تعداد برسانند.
اشتباه یک نخبه در هر زمینه ای با تصمیمی که میگیرد، زیان 
سنگینی را به کشور و مردم وارد می کند، چنین اشتباهاتی 
بس��یار سنگین و حتی در مواقعی جبران ناپذیر است. نخبه 
ای در دستگاه های دولتی و حاکمیتی حضور دارد باید همه 
عواقب و عوارض تصمیم خود را بپذیرد. وظیفه او ارائه راهکار 

منطقی، معقول و راهگشا است، نه گره انداز.
اگر نخبه ای با پیش��نهاد و تصمیم خود گرهی بر گره های 
کش��ور و مردم افزود و این کار را تکرار کرد در حس��ن نیت 

آن باید شک کرد.
آیا یک نخبه کارشناس با تعهد و تخصص کارآمدی تصمیمی 
میگی��رد که برای کش��ور و مردم و انقالب هزینه زا باش��د؟ 
قطعاً چنین چیزی از س��وی نخبه کارآمد متعهد متخصص 
اتفاق نخواهد افتاد. یک مقایسه ساده می تواند تفاوت میان 
نخبگانی که در کش��ور حضور دارن��د و تصمیمات و نظرات 
آنها در جامعه تأثیر گذار است، نشان دهد که کدام بخش از 

نخبگان کارگشاتر و کدام بخش ناکارآمدتر است.
هم��گان می دانند و دیده اند ک��ه نخبگانی که در نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی ایران حضور دارند چگونه توانسته 
ان��د با بهره گی��ری از دان��ش و آگاهی خود ک��ه با هدایت 
مثبت و مفید به این س��مت س��وق داده شده، به پیشرفت 
های بزرگی دس��ت یابند که دش��منان را انگش��ت به دهان 
کرده است. پیشرفت های موشکی نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران حت��ی به فعالیت های غی��ر نظامی و پرتاب 
موشک ماهواره بر نیز رسیده است و همه این پیشرفت ها به 
دست نخبگانی ایجاد شده که در نیروهای مسلح چه ارتش 
جمهوری اس��المی ایران و چه س��پاه پاسداران با هوشیاری 
انقالبی خود توانسته اند ریل گذاری درستی را انجام دهند. 
پیشرفت های موش��کی و نظامی نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران نه وارداتی اس��ت و نه عاریه گرفته ش��ده از 

دیگران اس��ت، کاماًل بومی و س��اخت ایران است. نیروهای 
مسلح کشورمان از نخبگانی بهره میبرد که همگی آنها دارای 
تخصص در رش��ته هایی هستند که نیاز ارتش و سپاه است، 
تربی��ت و جذب چنین نیروهایی در ای��ن دو نیرو مجموعه 
ای را تش��کیل داده که تاکنون توانسته است در همه زمینه 
های نظامی و حتی غیر نظامی پیش��رفت های چشمگیری 

را سبب شود.
و این پیش��رفت ها تنها در زمینه مس��ائل نظامی، علمی و 
پزشکی نیس��ت بلکه در سیاست های اتخاذ شده نیز شاهد 
اجرای تصمیماتی هس��تیم که توانس��ته اس��ت بسیاری از 

تهدیدات خارجی را خنثی کند.
دیپلماسی نظامی نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه باعث ش��د تا خطر جدی گروه های تروریس��تی 
تکفیری وهابی که نهایت هدف آنها ایران بود، خنثی ش��ود 
ک��ه اگر چنین تصمیمی از س��وی آنها گرفته نمی ش��ود و 
اعتقاد به حراست و حفاظت ایران پشت مرزها در میان آنها 
وجود داش��ت، اکنون جنگی خانماسوزتر از سوریه و عراق را 

تجربه میکردیم.
نخبگان سیاسی معموالً مصلحت اندیش، میانه رو، مصالحه 
گر، معامله گر و مذاکره گر هس��تند ت��ا بتوانند به اهداف و 

برنامه های خود برسند.

اما همیش��ه سیاس��ت مذاکره و معامله و مصالحه کارگشا و 
کارس��از نبوده است، بلکه در بس��یاری مواقع مشکل آفرین 
گشته  دردس��رهایی را نیز برای کشور به وجود آورده است. 
اگر بخواهیم مثال روش��ن و آش��کاری را در این زمینه برای 
افکار عموم��ی بزنیم، تصمیم بود که نخبگانی که در جایگاه 
مس��ئولیت همقرار داش��تند، برای آینده هس��ته ای کشور 

گرفتند و بر سر آن مذاکره  معامله کردند.
برجام نتیجه تصمیم گیری نخبگانی بود که هم درون دولت و 
برخی از نهادها حضور داشتند و هم نخبگان خارج از دستگاه 
های حاکمیتی؛ این نخبگان مردم را قانع کردند که می توان 

با مذاکره به نتیجه مطلوب رسید.
اما آیا با به دس��ت آمدن توافق هسته ای، نتیجه مطلوب به 
دس��ت آمد؟ یا این که خسارت محض شد و باعث گرفتاری 
ه��ای بع��دی که اکنون هم��گان در حال تجرب��ه کردن آن 
هستند. نخبگانی با چهره سیاسی و اقتصادی  نسخه مذاکره 
ب��ا آمریکا را برای ایران پیچیدند و اکنون اصرار بر پیوس��تن 
ایران به س��ازمان اف ای تی اف و اجرای دس��تورالعمل های 
این نهاد بین المللی و کنوانسیون های آن را دارند، در حالی 
که یگ تجربه وحش��تناک از برج��ام در اذهان افکار عمومی 
باقی اس��ت. این چهره های سیاس��ی و اقتصادی در راستای 
همراهی ب��ا دولتی که برجام را برای م��ردم ایران به ارمغان 

آورد، سعی دارند با فضا سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را وادار به تصویب لوایحی کنند که به کنوانس��یون پالرمو و 
س��ی اف تی مرتبط است. اکنون همه از چند و چون شرایط 
این دو کنوانسیون آگاه هستند و می دانند که اصرار دولت به 
پیوستن به آن بدون تضمین است، یعنی دولت هیچ تضمینی 
نمی دهد که با پیوس��تن ایران به اف ای تی اف و اجرای دو 

کنوانسیون پالرمو و سی اف تی اوضاع بهتر می شود یا نه؟!
ام��ا با این وج��ود دولت اصرار دارد که ای��ران باید به این دو 
کنوانسیون را اجرا کند چرا که در فهرست سیاه سازمان اف 

ای تی اف قرار میگیرد.
اصرار دولت برای این است که اعتقاد دارد با پیوستن ایران به 
پالرمو و اف ای تی اف تحریم های بانکی برداش��ته می شود، 
سوئیفت گش��ایش می یابد و ایران میتواند مببادالت بانکی 
داشته باشد. خوش خیالی است در حالی که آمریکا با خروج 
از برجام نه تنها تحریم ها را برنداشته بلکه آنها را تشدید کرده 
و انتظار او از این اقدام به زانو درآوردن جمهوریاسالمی ایران 
اس��ت. در حالی که ایران همچنان تحت تحریم هایاقتصادی 
آمریکا قرار دارد و اروپا نیز از آن تبعیت می کند، ساده لوحانه 
خواهد بود که تصور شود با پیوستن ایرانبه کنوانسیون پالرمو 
و سی اف تی مشکالت بانکی حل خواهد شد، ضمن این که 
دلترمدان خود صراحتاً گفته اند هیچ تضمینی نمی توانند به 

خاطر نتایج این تصمیم بدهند. 
اکنون نیز برخی رس��انه های طیف سیاس��ی موافق و حامی 
دولت و ش��خصیت های سیاس��ی و اقتصادی موجود در این 
جریان سعی دارند تا افکار عمومی را با تفکر خود همراه کنند. 
آنها در تازه ترین رفتاری که از خود بروز داده اند در یک نظر 
س��نجی اعالم کرده اند که با 25 چهره سیاس��ی و اقتصادی 
در این نظرس��نجی ش��رکت کرده و دراین نظرس��نجی 72 
درصد موافق پیوستن و 28 درصد مخالف هستند. نخبگانی 
که تصمیمات اش��تباه می گیرند و با اظهار نظرات غلط خود 
تولید گرفتاری و باعث زیان میشوند، کم نیستند و این طیف 
از جامعه اگر دس��ت به خطا بزند، خطای او بسیار گران تر از 
خطای یک شهروند عادی است که در جامعه حضور دارد چرا 
که آن ش��هروند تابعی از تصمیمی اس��ت که از سوی برخی 

نخبگان گرفته شده است.
تنها کافی اس��ت هیمن نخبگان سیاس��ی و اقتصادی که در 
میان مردم نیز چهره هستند، تضمین بدهند بابت تضمینی 
ه��م که می دهند تبعات منفی احتمالی را نیز بپذیرند و در 
ص��دد جبران برآیند. ایا هنگامی که به این اس��انی نظر خود 
را در باره پیوس��ت ایران به اف ای تی اف اعالم می کنند به 
همین آسانی هم تضمین می دهند؟ آیا چنین خواهند کرد؟

بزرجمهر گفته است؛
»مردم را به چشِم خوارداشت نشاید نگریست و همهی علوم به 
همه کس ندهند و بسیار چیز باشد که زید بداند و عمرو نداند.«

گزارش

 نگاه سیاسی دولت به صنعت
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: حوزه های اقتصادی و صنعت در دولت ها 
دچار مش��کل سیاست زدگی هس��تند و همین امر موجب شده از پیشرفت و 
توس��عه عقب بمانند. محمدرضا رضایی کوچی اظهار داشت: حوزه دفاعی در 
۴۰ س��ال عمر جمهوری اس��المی به شکل قدرتمند پیش��رفت کرده و در راه 

توسعه قدم برداشته است؛ علت اصلی این پیشرفت آن است که نهادهای تحت 
نظر رهبری دارای ثبات مدیریتی و مدیریت قوی هس��تند. وی افزود: مشکالت کشور 
را می توان حل کرد به شرط آنکه از سیاست زدگی عبور کنیم، نگاه سیاسی به مدیران 
نداش��ته باشیم. وی تأکید کرد: ملت ایران در تحریم ها به این جمع بندی رسیدند که 
می توانند با توکل به خدا و استفاده از ظرفیت های داخلی، مشکالت را حل کنند. اگر به 
ظرفیت های داخلی توجه بیشتری کنیم و نگاهمان را از غرب به داخل معطوف نمائیم، 

می توانیم مشکالت اقتصادی موجود را حل کنیم.  مهر 

پذیرش FATF طناب داری است که گردنمان می اندازیم
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: پذیرش کنوانسیون های FATF مانند 

طناب داری است که ما به گردن خودمان می اندازیم.
محمدمه��دی زاهدی نماینده مردم کرم��ان و راور در مجلس ش��ورای گفت: 
در ش��رایطی ک��ه ما در تحریم اقتصادی به س��ر می بریم و اینک��ه آمریکا تمام 

کنس��ولگری های خود را در دنیا بسیج کرده تا مانع ارتباطات اقتصادی ما با سایر 
کش��ورها و به ویژه ش��رکت های بزرگ در حوزه اقتصادی شود پیوستن به FATF به 
مصلحت نیست و همان طور که گفتم آمریکا تمام توانش را بسیج کرده تا شرکت هایی را 
که با جمهوری اسالمی ایران تجارتی دارند شناسایی و با آنها برخورد کند.زاهدی اظهار 
داشت: در این شرایط FATF مثل طناب داری است که ما به آن را به گردن خودمان 
آویزان کنیم و عمالً با عضویت در کنوانسیون های آن، ما راه های معامالت تجاری خود و 

دور زدن تحریم ها را در اختیار دشمن قرار می دهیم.  فارس 

ارتش مقابل هر تهدیدی می ایستد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ما معنویت را به عنوان محور اصلی خود 
محس��وب می کنیم و اعتقاد ارتش انقالبی و معنویت محور این است که با 

تکیه بر معنویت در همه عرصه ها مقابل هر تهدیدی می ایستیم.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری گفت: نیروی انسانی، سرمایه اصلی سازمان 

است و این نیرو، با توان خود می تواند تجهیزات و زیرساخت بسازد و با مهارت 
کامل آمادگی رزمی خود را باال ببرد و نقش ایفا کند و این ویژگی ها همان اس��ت 
که فرمانده معظم کل قوا فرمودند نیروی انس��انی ارتش باید ایمان، علم و شجاعت 

داشته باشد. معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد:
 ما معنویت را به عنوان محور اصلی خود محسوب می کنیم و اعتقاد ارتش انقالبی 
و معنویت محور این است که با تکیه بر معنویت در همه عرصه ها مقابل هر تهدیدی 

می ایستیم.  مهر

تکیه به داخل 
آنچه بن��ده در دو کلمه میخواهم عرض بکنم این 
است که راه، تکیه ی بر مقدورات و امکانات داخلی 
و ظرفّیتهای خود این ملّت است. ما خیلی ظرفّیت 
داریم. این ملّت ظرفّیتهای اس��تفاده نش��ده زیاد 
دارد؛ اینکه ما در سیاس��تهای برنامه، رشد هشت 
درصدی را در نظر گرفتیم و گفتیم باید کشور در 
طول برنامه به رشد هشت درصدی برسد، به خاطر 
ظرفّیتهای بی شماری است که در داخل وجود دارد. 
اّول ]برنامه [ بعضی میگفتند رشد هشت درصدی 
در زمینه ی مس��ائل اقتصادی ممکن نیست؛ بعد 
خود مسئولین آمدند به ما گفتند نخیر، همین که 
شما نوشتید درست اس��ت؛ رشد هشت درصدی 
امکان پذیر است؛ منتها خب کار الزم دارد، سیاست 
درست الزم دارد، راهبرد صحیح برنامه ریزی شده 
الزم دارد؛ با تنبلی و بیکارگی و اعتماد به دیگران 
نمیشود؛ باید با برنامه ریزی پیش رفت. این به خاطر 
ظرفّیت کش��ور است؛ ظرفّیت کش��ور خیلی باال 
است. از جمعّیت حدود هشتاد میلیونِی ما، بیش از 
سی درصِد این جمعّیت عمرشان بین 2۰ سال تا 
۳5 سال است؛ یعنی در عنفوان جوانی ]هستند[؛ 
جوانی مظهر تحّرک اس��ت، مظهر نشاط است. ما 
این همه جوان در کشور داریم؛ در بین این جوانها، 
میلیون ها نفر تحصیل کرده و باسواد و متخّصص و 
دارای ابتکار وجود دارند. امکانات زیرساختی ما در 
طول این ۳7 س��ال امکانات بس��یار فراوانی است؛ 
ما در زمینه های مختلف، زیرساخت های فوق العاده 
مؤثّر و کارآمدی را در کشور به وجود آورده ایم -ما 
که عرض میکنم یعنی مس��ئولین کشور به وجود 
آوردند؛ بنده که کاره ای نیس��تم- همه چیز آماده 

است برای حرکت کردن، پیشرفت کردن.
 خب، این پیشرفت هم بحمداهلل انجام گرفته. شما 
مقایسه کنید سی س��اِل بعد از انقالب اسالمی را 
با س��ی سال بعضی از کش��ورهایی که نمیخواهم 
اس��م بیاورم؛ سی سال در زیر نفوذ آمریکا زندگی 
کردند، حّتی از آمریکا پول نقد هم گرفتند یعنی 
س��االنه فالن مق��دار -چند صد میلی��ون یا چند 
میلیارد دالر- از آمریکا پول هم میگرفتند؛ نتیجه 
چه ش��د؟ بعد از سی س��ال آمار دادند، معلوم شد 
که در شهر پایتختشان دو میلیون آدم بی خانماِن 
قبرستان نشین وجود دارد. نتیجه ی نفوذ آمریکا بر 
یک کشور و تسلّط آمریکا بر یک کشور، این است. 
خب، بنابراین آنچه مهم است، تکیه ی به ظرفّیت 

داخلی است.
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مخاطب شمایید

 حامی�ان »FATF« می گفتن�د بعد 
برجام دالر را 1۰۰۰ تومان می کنیم

دبی��رکل ح��زب توس��عه و عدالت ایران اس��المی 
 FATF گفت: کسانی که به دنبال پذیرش الزامات
هس��تند، همان هایی اند که در س��ال های گذش��ته 
می گفتند با پذیرش برجام نرخ برابری دالر با ریال 

را ۱۰۰۰ تومان می کنیم.
مهدی وکیل پ��ور دبیرکل حزب توس��عه و عدالت 
ایران اس��المی ، با اشاره به اصرار رسانه های حامی 
دول��ت به تصویب لوایح مرب��وط به FATF اظهار 
داش��ت: اصرار دول��ت بر طرح دوب��اره FATF در 
فضای جامعه، پافش��اری دولتی ها بر عدم پذیرش 

اشتباهات شان در ۶ سال گذشته است.
وی با اش��اره به سه منشا و علت طرح دوباره لوایح 
FATF در فضای رسانه ای و افکار عمومی تصریح 
کرد: نکته اول، بی دستاورد بودن سفر به ژاپن است؛ 
چون دولت بس��یار امیدوار بود که راهکار جدیدی 
را از این سفر به داخل کشور بیاورد و آن را به یک 
مانور تبلیغاتی گس��ترده تبدیل کند ولی چون این 
سفر دس��تاوردی برای دولت نداشت، دوباره بحث 
FATF را مطرح می کنند. دبیرکل حزب توس��عه 
و عدالت ایران اس��المی با بیان اینکه نکته دوم نیز 
تمام ش��دن ترفندهای حامیان دولت است، گفت: 
فض��ا در حوزه بین المللی به س��متی پیش می رود 
که جریان حامی دول��ت نکته نظر جدیدی ندارد و 
به همین دلیل به مواضع قبلی خود بازگشته است. 
مطرح ش��دن دوباره FATF نشان از این است که 

دیگر هیچ ترفند و حقه جدیدی ندارند.

گزارش
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کارکردهای نخبگان موشکی و نخبگان برجامی برای کشور
نگاهی بر دستاوردهای دو دیدگاه

هیچ مقام دولتی بهبود معیشت 
مردم با FATF را تضمین نمی کند

هی��چ یک از اصحاب دولت و مدافعانش تضمین نمی کنند 
ک��ه پذیرش FATF تحریم ها را برطرف می کند و موجب 

بهبود شرایط معیشتی مردم می شود.
س��یدمصطفی میرس��لیم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت:  با اش��اره به دلیل فضاسازی رسانه های حامی 
دول��ت بر اهمیت تصویب و اج��رای لوایح FATF،  اظهار 
داش��ت: باید دولت را درک کرد؛ شرایطی که دولت در آن 
قرارگرفته در الیحه بودجه پیشنهادی انعکاس یافته است؛ 

بودجه ای که دربرگیرندۀ کسری عمده است.
وی ب��ا بیان اینکه مدیریت دولت در س��ال آینده مش��کل 
خواهد داش��ت، گفت: رفع این مش��کل ب��ا رویکرد داخلی 
نیازمند مراجعه به م��ردم و کمک گرفتن از آنها چه برای 
س��رمایه گ��ذاری و چه ب��رای تعدیل توقع��ات عمومی با 
هدف خروج از رکود اس��ت و اینها مس��تلزم اعتماد مردم 
به دولت اس��ت و چنان اعتمادی با سابقه مکرر بدقولی ها، 

ناکارآمدی ها و ضعف ها، بعید به نظر می رسد.
میرسلیم در عین حال افزود: اما راه حل دیگری که دولت 
بدان امید بس��ته بود و هنوز بدان متمایل اس��ت، رویکرد 
به خ��ارج برای چاره جویی تحریم ها و نیز س��رمایه گذاری 
خارجی اس��ت؛ اما باید توجه داش��ت ک��ه هرگونه ضعف 
نش��ان دادن در مقابل آمریکا بعد از چند س��ال مذاکرات 
برجامی باتوجه به پیمان شکنی آمریکا و سست عهدی اروپا 
و ترس سایر هم پیمانانش در مقابل آمریکا، موجب تجرّی 
و پافش��اری بیش��تر آمریکا بر تضعیف جمهوری اس��المی 
ای��ران و ضایع ک��ردن مقاومت مردم ش��ریف ما در مقابل 
زورگویی های کینه توزانۀ اس��تکبار می شود.رئیس شورای 

مرکزی حزب موتلفه اس��المی تاکید کرد: بنابراین بهترین 
راه، اتخ��اذ روش صداقت و صفا و ش��فافیت به جای دروغ 
و تکبر و فرار از زیر بار مس��ئولیت و انداختن آن بر دوش 

دیگران است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا FATF در برطرف شدن 
تحریم ها و بهبود معیشت مردم نقش مثبتی دارد؟ تصریح 
ک��رد: هیچ ی��ک از اصح��اب دول��ت و مدافعانش تضمین 
نمی کنن��د که پذیرش FATF تحریم ه��ا را برطرف کند 
و موجب بهبود ش��رایط معیش��تی مردم شود؛ ولی نتیجۀ 
طبیعی آن میثاق ها و اقدامات مالی اس��ت که پیوستن به 
آن، آگاه کردن دش��من از روش هایی است که ایران برای 
جب��ران آثار تحریم ها در چند س��ال گذش��ته اتخاذ کرده 
و این نتیجه ای اس��ت که آمریکا پیگی��ری می کند تا قدم 
بعدی، یعنی افزایش فشار بر ما را بردارند و به قول معروف 

اشک کباب باعث طغیان آتش می شود.
میرسلیم با اشاره به فضای کلی مجمع تشخیص نسبت به 
تصویب یا عدم تصوی��ب این لوایح و میزان امکان تصویب 
آن اظهار داشت: مطرح کردن چنین میثاق هایی ترفند غیر 
مستقیم آمریکا به نام معاهدات بین المللی برای به زانو در 
آوردن کشورهایی است که نمی خواهند خواری تسلیم در 
مقابل اس��تکبار را بپذیرند. وی اف��زود: با توجه به این که 
مجلس بر مصوبۀ خود علی رغم مخالفت ش��ورای نگهبان 
اصرار ورزیده، موضوع برای بررس��ی در مجمع تش��خیص 
مصلحت مطرح ش��ده است. در ش��کل کنونی بعید است 
دولت و نمایندگان مجلس بتوانند دوس��وم آرای مجمع را 
برای تصویب آن لوایح بدس��ت آورند. البته مجمع می تواند 
راه حل های دیگر را نیز برای رسیدن به تشخیص مصلحت 
بررس��ی کند و این موضوعی اس��ت که در حال حاضر در 

دست بررسی است.  
رأی اکثریت مخالفت با پیوستن به FATF است

احمد توکلی گفت: من به طرفداران پیوستن به این معاهده 

بین المللی قویاً می گویم؛ اگر در ش��رایط فعلی رأی گیری 
ش��ود، مجمع تش��خیص مصلحت نظام حتماً با پیوس��تن 
جمهوری اس��المی به FATF مخالفت خواهد کرد. احمد 
توکلی در گفت وگویی با اش��اره به حدس و گمان هایی که 
این روزها درباره تصویب یا عدم تصویب پیوس��تن ایران به 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت مطرح می شود اظهار 
داشت: این درست نیست که عده ای از احتمال رأی  مثبت 
آوردن ای��ن موضوع خبر می دهند.عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در پاس��خ این س��ؤال که دلیل فرسایش��ی 
شدن بررسی مسئله FATF چیست گفت: آقای روحانی 
اواخر س��ال پی��ش از طریق آقای دژپس��ند، وزیر اقتصاد، 
پیغام فرستاده بود که برای رأی گیری بر سر FATF فعاًل 
دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست 
تصمیم گیری را عقب بیندازیم، چون آنها می دانس��تند در 
صورت رأی گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد 
بود. توکل��ی همچنین ادامه داد: گروه��ی می گویند »اگر 
دول��ت در اختیار اصولگرایان بود، ت��ا به حال مجمع برای 
پیوس��تن به FATF رأی مثب��ت داده بود«، که در جواب 
باید گفت چنین برداش��ت هایی غلط اس��ت. من نمی دانم 
چط��ور این دروغ ه��ا را می گویند و ۴۳ نف��ر از اعضا را به 
بی دینی متهم می کنند. اساساً مسئله به این مهمی را نباید 
وارد رقابت های سیاس��ی کنی��م و چنین مواضعی بگیریم. 
این کارش��ناس اقتصادی افزود: عقب افتادن تصمیم گیری 
بر س��ر FATF به این دلیل اس��ت که در برخی مسائل و 
موضوعات مراعات می کنیم و مهم نیست که در ماه دهم یا 
آخر س��ال باشیم. من به طرفداران پیوستن به این معاهده 
بین المللی قویاً می گویم؛ اگر در ش��رایط فعلی رأی گیری 
ش��ود، مجمع تش��خیص مصلحت نظام حتماً با پیوس��تن 
جمهوری اس��المی به FATF مخالفت خواهد کرد. احمد 
توکلی در پایان صحبت هایش گفت: متأسفانه گروهی همه 
بحث های مهم را به سیاست و سیاسی کاری ربط می دهند. 

FATF موضوع بسیار مهمی است که برای تصمیم گیری 
حتماً باید تمام جوانب را در نظر بگیریم و این طور نیس��ت 
که هر کسی به دلیل تعلقات جناحی و سیاسی درباره این 

موضوع مهم موضع گیری کند و مطالبه ای داشته باشد.
در همی��ن ح��ال به گزارش تس��نیم این نکت��ه قابل ذکر 
اس��ت که حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد 
بین الدول��ی FATF را تعهدات بین الملل��ی و تحریم های 
ثانوی��ه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت 
این کشور عنوان کنند، الزم است بررسی شود که؛ بانک-

های کشورهای مختلف در تعامل با ایران چقدر خود را به 
 FATF قوانین تحریمی آمریکا و چقدر به اس��تانداردهای
ملزم می  دانند؟ برای پاس��خ به این س��ؤال می توان میزان 
جریمه های��ی را که بانک ها بابت موضوع پولش��ویی و بابت 
نقض تحریم شده اند، با یکدیگر مقایسه نمود؛ جریمه هایی 
ک��ه بانک ه��ا بابت عدم رعای��ت مس��ائل تحریمی متقبل 
ش��ده اند، بسیار بیش��تر از جریمه هایی اس��ت که به دلیل 
مب��ارزه نامؤثر با پولش��ویی داش��ته اند، بنابراین خاصیت 
بازدارندگی جریمه های تحریمی سبب می شود که بانک ها 

اهتمام بیشتری به مسائل تحریمی داشته باشند.
در سال های اخیر بیش��ترین جریمه ای که 5 بانک مهم در 
جهان به دلیل پولش��ویی پرداخت کرده ان��د، بین دو عدد 
۴ میلی��ون دالر و ۶29 میلیون دالر اس��ت، اما بیش��ترین 
جریم��ه ای ک��ه 5 بان��ک مه��م در جه��ان به دلیل نقض 
تحریم ه��ای آمری��کا پرداخت کرده اند، بی��ن دو عدد ۱.9 
میلیارد و 8.9 میلیارد دالر است، بنابراین جرائم بانک های 
جهان در زمینه تحریم های آمریکا با رقم های میلیارد دالر 
تعیین شده است اما جرائم این بانک ها در زمینه پولشویی 
و عدم رعایت اس��تانداردهای FATF با رقم های میلیون 
دالر تعیین ش��ده اس��ت و این مقایسه نش��ان می دهد که 
هراس بانک ه��ای خارجی از تحریم های آمریکا به ش��دت 

بیشتر از هراس آنها از FATF است.


