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روی موج کوتاه

گــروه ویژه اقــدام مالی یــا همان 
FATF، هشــدار داده که اگر تا قبل از 
بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و 
تامین مالی تروریسم )CFT( نهایی 
نشــوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه 
ایران وضع خواهند شد و عمال وضعیت 
ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز 

خواهد گشت.
در دو سه سال اخیر گروه ویژه اقدام 
مالی، تحریم هایش علیه ایــران را به 
حالت تعلیق درآورده و به ایران مهلت 
داده تا به کنوانســیون های چهارگانه 
این گروه بپیونــدد؛ هر چند ماه یک بار 
نیز مهلتــش به ایــران را تمدید کرده 
اســت. این بار اما عالوه بر هشدارهای 
همیشگی، در اجالس این هفته خود در 
پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت 
ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو 
کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم 
)CFT(، دو دسته اقدام جدید مقابله ای 
علیه کشورمان وضع کرده که با توجه 
به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در 
خرداد ماه گذشــته، مجموعا سه اقدام 

علیه ایران وضع شده اند.
تبعات بازگشت به لیست سیاه

وضــع ایــن اقدامــات مقابله ای، 

هشــدارها به ایــران را جدی تر کرده 
است؛ هشدار بازگشت به تحریم های 
 FATF این نهاد. در تمام طول مدتی که
به ایــران فرصت داده تــا لوایح مربوط 
به تروریســم و پولشــویی را تصویب 
کند، کارشناســان تاکید می کنند که 
با بازگشت به لیست ســیاه این نهاد، 
ممکن است تراکنشهای مالی و بانکی 
ایران متوقف شــود؛ چراکه این نهاد به 
کشورها توصیه کرده، مبادالت بانکی با 
مؤسسات کشور لیست سیاه را محدود، 

مشروط یا حتی قطع نمایند. 
همچنیــن شــعبه های موجود یا 
کارگزاری هــای موجود کشــورهای 
لیست ســیاه می بایست تحت نظارت 
مســتمر و دقیق کشــور میزبان قرار 

بگیرند.
 FATF همان گونه که در اسناد نهاد
اشاره شده است بازگشت به لیست سیاه 
این نهاد تقریباً هیچ امکانی جهت تبادل 
مالی و بانکی با کشورهای دیگر را فراهم 
نکرده و عمالً روش هایی جهت دور زدن 
تحریم برای کشــورهای میزبان افشا 

خواهد شد.
این در حالی اســت که در شرایط 
فعلی، بانک ها و مؤسســات مالی ایران 

سعی در افتتاح شعبه های کارگزاری و 
نمایندگی خود در کشورهای خریدار 
نفت ایران جهت تبادل بانکی و دور زدن 
تحریم ها را دارند اما با بازگشت ایران به 
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عماًل 
تمام کارگزاری ها بالاستفاده بوده و تمام 
تراکنش های مالی آنها باید تحت نظارت 

شدید کشور میزبان قرار بگیرد. 
حتی ممکن اســت تراکنش های 
مالی و بانکــی مؤسســات خارجی با 
بانک های داخلی نیز متوقف شود چرا 
که آن مؤسسات با یک کشــور دارای 
ریســک باال، تبادل مالی داشــته اند و 
همین می تواند در تعامل بانکی آنها با 
دیگر مؤسسات بین المللی تأثیر گذار 

باشد.
سکوت طوالنی مجمع

سال گذشته، ســال مناقشه های 
پر سر و صدا بر سر این لوایح چهارگانه 
بود که نهایتا منجر به تصویب و ابالغ دو 
الیحه و بالتکلیفی دو الیحه دیگر شد. 
الیحه مربوط به تامین مالی تروریسم 
)CFT( چالش برانگیزترین آن لوایح 
بود تا جایی که در مجلس برای آن طومار 
نوشــتند و روز رأی گیری نیز، روبروی 
ساختمان مجلس صحنه تجمع علیه 

 CFT این الیحه بود. پالرمو بــه اندازه
با واکنشهای تند مواجه نشد اما آن نیز 
اکنون بالتکلیف و محل اختالف دولت و 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص است. 
پارسال تب بررسی و تصویب لوایح 
مربوط بــه FATF داغ بــود اما رفته 
رفته با سخت شدن شــرایط و افزایش 
بی اعتمادی ها به غــرب و اروپا، نهادها 
و چهره های تصمیم گیر نیز نسبت به 

تصویب این لوایح مردد شدند.  
دو الیحــه باقــی مانــده از لوایح 
چهارگانــه FATF، پــس از اینکــه 
مجلس در مقابــل ایرادات شــورای 
نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزید، به 
مجمع تشخیص رفته است اما اکنون 

مدتهاست که در آنجا مانده و درباره آن 
تصمیم گیری نمی شود و مجمع درباره 

آنها سکوت کرده است.
اختالف بر سر پالرمو

هفته گذشــته، محســن رضایی، 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اعالم کــرد در یادداشــتی توئیتری 
نوشت: »الیحه الحالق به کنوانسیون 
پالرمو، پیش از ایــن به دلیل مغایرت با 
سیاست های کلی نظام)بند۲ اصل۱۱۰( 
در هیئت عالی نظارت رد شد. بنابراین 
طبق مقــررات ابالغی رهبــر انقالب، 
شــورای نگهبان، الیحه را مغایر اصل 
۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت 
مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده 
است.« در مقابل اما برخی دیگر تاکید 
می کنند که شورای نگهبان نظر خود 
درباره این الیحه را در مدت قانونی خود 
ارائه نکرده، بنابراین رئیس دولت مطابق 

قانون می تواند آن را ابالغ کند. 
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس 
جمهوری در این باره توضیح داده است: 
»ایراد شورای نگهبان به الیحه پالرمو در 
دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش 
به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک 
بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده 
شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر 
ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. 
اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط 
به صورت اعالم نظر شوای نگهبان بود 
آن هم  با جهت مغایرت با قانون اساسی 
شرع، یک معنایی پیدا می کرد؛ اما چون 
مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه 
و فرستاده شــده و مواردی که شورای 
نگهبــان گفته تماما توســط مجلس 
تامین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد 
می کند برای اینکه بین این دو موضوع 
تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر 
مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید 
آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون 
اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا 

در نظر خودش باید ارائه کند.«
علی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز 
گفته است که رئیس جمهور پس از اخذ 
مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم 

می گیرد. 

درخواست FATF از اعضای خود
حال به نظر می رسد با توجه به بیانیه 
اخیر گروه ویژه اقدام مالی، دولت تحت 
فشار بیشتری قرار گرفته تا هرچه زودتر 

تکلیف این دو الیحه را روشن کند. 
این نهاد مستقر در پاریس در بیانیه  
اخیر خــود اعالم کرده کــه از اعضای 
خود بررسی دقیق تر معامالت با ایران 
و حسابرســی ســخت تر شرکت های 
تامین ســرمایه فعال در این کشور را 
درخواست کرده اســت. در این بیانیه 
آمده اســت: »اگر ایران پیش از فوریه 
۲۰۲۰ کنوانســیون های پالرمــو و 
تامین مالی تروریســم را همراســتا با 
استانداردهای FATF به صورت قانون 
تصویب نکند، ســپس FATF تعلیق 
اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد 
و از اعضایــش می خواهد تــا اقدامات 
متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ 
اجرایی کنند.« شــرکت های خارجی 
می گویند خروج ایران از لیســت سیاه 
FATF برای سرمایه گذاری آنها در این 

کشور مهم است.
فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اجرایی 
شــدن کانال مالی جدید با ایــران را تا 
 FATF حدودی مشــروط بر اجرای

کرده اند.
این نهاد »با ابــراز ناامیدی از عقب 
افتــادن این طرح اقــدام«، اعالم کرد: 
FATF انتظار دارد ایران به سرعت در 
مســیر اصالحات پیش رود تا تضمین 
دهد که به تمامی مــوارد باقی مانده از 
طریق تکمیل و اجرای اصالحات الزم 
ضدپولشــویی و مقابله با تامین مالی 

تروریسم پرداخته است.

FATF نسبت به بازگشت وضعیت ایران به پیش از خرداد 95 هشدار داد؛

بهعقببازمیگردیم؟

خبر

علی مطهری گفت: به نظر من اساسا تفسیر 
قانون اساســی باید به عهده نهــادی باالتر از 
شورای نگهبان باشد؛ مثال مجلس مؤسسان یا 
خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها 
دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک 
نهاد انتصابی اســت ذی نفع است، لذا ممکن 
اســت تفســیرهای آن دقیق نباشد و عنصر 
سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد 

چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
به گزارش »نامه نیوز«، این نماینده مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اصل۱۱۳ قانون 
اساسی درباره نظارت رئیس جمهور بر اجرای 

قانون اساسی در کشــور گفت: »اصل ۱۱۳ 
روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا 
نیازی نبوده که شــورای نگهبان آن را تفسیر 
کند. این اصل می گوید رئیس جمهور مسئول 
اجرای قانون اساسی است. علت آن این است 
که رئیس جمهور مستقیما از سوی عموم مردم 
انتخاب می شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم 
را دارد. رئیس جمهور عالوه بر نظارت بر اجرای 
قانون اساســی در قوه مجریه، در مواردی که 
در ســایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون 

اساسی می بیند باید اخطار و تذکر دهد. 
وی با بیان اینکه تفســیر شورای نگهبان 

از این اصل در ســال۵۹ همین بوده اســت، 
افزود: عجیب است که شــورای نگهبان بعدا 
تفســیر خود را عوض کرده اســت. این امر 
نشان می دهد که نگاه سیاســی نیز دخالت 
داشته است. تفسیر بعدی شــورای نگهبان 
از این اصل اساســا آن را بالاثر کرده و در واقع 
آن را از قانــون اساســی حذف کرده اســت. 
شــورای نگهبان به جای آنکه ایــن اصل را 
تفسیر کند صورت مسئله را پاک کرده است. 
خبرگان قانون اساســی به این موضوع توجه 
داشته اند که این امکان وجود دارد که بعضی 
نهادها قانون اساســی را نقض کنند؛ از این رو 

مســئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را 
 بر دوش رئیس جمهور یعنــی نماینده مردم

 گذاشته است.
مطهری اضافه کــرد: قانون تعیین حدود 
اختیارات، وظایف و مســئولیت های ریاست 
جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده 
اســت خود م ؤید اختیــار رئیس جمهور در 
نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر 
شورای نگهبان باید به گونه ای باشد که الاقل 
مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری 
که اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان قبول ندارند. 
در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم 

این مشکل وجود داشت و او مدام به درستی 
می گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است 
اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. 
نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی 
باعث می شود که تمام قوا و نهادهای حکومتی 
حواسشــان را جمع کنند تــا از حقوق مردم 
عدول نکنند. این نظارت به نظر من شــامل 

نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می شود.

مطهری:

تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی باالتر از شورای نگهبان باشد
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تکذیب دستگیری زم در نجف
جواد الغزالی، رییس کمیسیون امنیت شورای 
اســتان نجف، ادعاهای مطرح شــده در خصوص 
دســتگیری روح اهلل زم در این شهر و تحویل آن به 
مقامات ایرانی را تکذیب کرد. وی به »بغداد الیوم« 
گفت: موضوع را از طریــق نهادهای امنیتی نجف 
پیگیری کردیم و مشخص شــد که چنین امری 
واقعیت ندارد و هیچ فردی با تابعیت ایرانی بازداشت 
نشده است. تنها یک ایرانی در روزهای اخیر در حرم 
مطهر امام علی )ع( به ظن داشــتن مواد منفجره 
بازداشت اما بعدا مشخص شــد که مورد مربوط به 
باطری های تلفن همراه بوده و فقط مقداری مواد 

مخدر از وی کشف و ضبط شد. 
    

واکنش متفاوت محمود صادقی 
به دستگیری روح اهلل زم

محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید 
مجلس شــورای اسالمی در واکنشــی متفاوت به 
دستگیری روح اهلل زم در صفحه توییتری خود نوشت: 
» توانمندی نهادهای اطالعاتی کشور بسیار فراتر از 
بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی است؛ مسئوالن 
ذی ربط به جای این همه ذوق زدگی چاره اندیشی 
کنند که چرا مردم اینقدر برای اطالع از محرمانه ها 
کنجکاوند؟ آیا اگر شفافیت آنگونه که مورد تأکید 
رهبری است، وجود داشت فیک نیوزها اینقدر رشد 

می کردند؟«
    

در نجف انجام شد
 گفتگوی تلفنی جهانگیری 

با نخست وزیر عراق
به گزارش ایسنا،  اسحاق جهانگیری صبح دیروز 
)شنبه( به منظور شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین 
وارد نجف شــد. وی در بدو ورود به فرودگاه نجف از 
سوی استاندار نجف و رییس نمایندگی جمهوری 
اســالمی ایران در عراق مورد استقبال قرار گرفت. 
جهانگیری در جریان زیارت حرم حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( با نخســت وزیر عراق گفت وگو کرد. 
وی با اعالم حضور جمهوری اســالمی ایران برای 
حل مشکالت زائران اربعین گفت: خدمت رسانی 
به میلیون ها عاشــق اباعبداهلل الحسین)ع( وظیفه 
دولت های منطقه است. نخست وزیر عراق نیز با تاکید 
بر اهمیت راهپیمایی اربعیــن بر وحدت ملت های 
مسلمان منطقه از حضور معاون اول رییس جمهور 

و زائران ایرانی در این مراسم بزرگ قدردانی کرد.
    

 تکرار ادعاهای ضدایرانی 
وزیر خارجه بحرین

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الوسط، »خالد بن 
احمد آل خلیفه«، وزیر خارجه بحرین طی مواضعی 
بی اساس و اثبات نشده مدعی انتقال سالح و مواد 
منفجره از ایران به بحرین شد. وی با بیان اینکه این 
سالح ها کشف و ضبط شده است، مدعی شد: »این 
تسلیحات و مواد منفجره برای نابودی نصف منامه 
پایتخت بحرین کافی بود.« آل خلیفه بدون اشاره 
به مواضع خصمانه کشــورش در قبال ایران گفت: 
»مهم این است که ایران پیامی درست یعنی همان 
پیام صلح و حسن همجواری ارسال کند و در صورت 

عدم دریافت این پیام، ایران را مسئول می دانیم.«
    

رسایی:
هاشمی اعتقادی به مشارکت 

حداکثری نداشت
حمید رسائی، نماینده اصولگرای پیشین مجلس 
در ادعایی به نقل از مرحوم آیت اهلل هاشمی گفت: 
»مشــارکت وقتی باال می رود، خروجی صندوق از 
دست ما خارج می شود. اگر ما مشارکت را معمولی 
نگه داریم و تنها متدینین و حزب اللهی ها که معموال 
با گوشه چشم اشاره کنیم به چه کسی رأی بدهند، 
مشارکت داشته باشند؛ ما هم دموکراسی را داریم 
که واقعا دموکراسی اســت و تقلبی در آن نیست و 
هم اینکه صندوق مدیریت می شود و کشور دست 
کسی می افتد که فکر می کنیم بهتر می تواند کشور 
را اداره کند. مشارکت اگر باال برود از صندوق چیزی 
در می آید که ما نمی خواهیم؛ پس باید تالش کنیم 

مشارکت پایین باشد.«
    

احزاب نتوانسته اند اطمینان 
مردم را جلب کنند

بهروز نعمتی، عضو هیئت  رئیسه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به ضعف احزاب در انتخابات، به تسنیم 
گفت: متاسفانه در کشور احزاب ساماندهی نشده اند 
امروز حدود ۱4۰ حزب که شناسنامه ملی و استانی دارند، 
در کشور فعالیت می کنند اما متاسفانه آنها نتوانسته  اند 
فضا را به سمت و سویی ببرند که مردم به احزاب اطمینان 
کنند. در ایام انتخابات جبهه های مختلف تشــکیل 
می شــود و پس از انتخابات این جبهه ها به فراموشی 

سپرده  می شوند که نقص جدی در کشور است.

اگر تا قبل از بهمن ماه آینده 
دو کنوانسیون پالرمو 

و تامین مالی تروریسم 
)CFT(  نهایی نشوند، کلیه 

اقدامات مقابله ای علیه 
ایران وضع خواهند شد و 

عمال وضعیت ایران به پیش 
از خرداد سال ۱۳95 باز 

خواهد گشت

این نهاد مستقر در پاریس 
در بیانیه  اخیر خود اعالم 

کرده که از اعضای خود 
بررسی دقیق تر معامالت با 

ایران و حسابرسی سخت تر 
شرکت های تامین سرمایه 

فعال در این کشور را 
درخواست کرده است

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه اعضای 
این اتحادیه آماده توسعه همکاری های بازرگانی و اقتصادی 
گسترده با ایران هستند، اعالم کرد: همکاری های کشورهای 

عضو این اتحادیه با ایران دورنمای خوبی دارد.
»ورونیکا نیکیشینا« در گفت وگو با ایرنا در مسکو با بیان 
اینکه ایران بازار بسیار مهمی در این منطقه به حساب می آید، 
اظهار داشت: توسعه روابط با این کشور برای اتحادیه اوراسیا 
اهمیت فراوان دارد و با امضای موافقتنامه ایجاد محدوده تجاری 
آزاد میان ایران و این اتحادیه شرایط مساعدی برای گسترش 
همکاری ها فراهم شده است. نیکیشینا تصریح کرد: ما معتقدیم 
که مبادالت بازرگانی با ایران باید توسعه یابد و همه طرف ها و 
کارفرمایان فرصت این را داشته باشند که از شرایط ایجاد شده 

بهره ببرند. وی خاطرنشان کرد: تســهیالت ایجاد شده انواع 
کاالها را شامل می شود و بیش از ۵۰۰ قلم کاال را در بر می گیرد. 
گفتنی است، ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در سال ۹6 در خصوص ۵۳۰ کاال که شامل تعرفه ترجیحی یا 
ســود بازرگانی صفر برای واردات می شود به توافق رسیدند و 

سپس موافقت نامه ای در این مورد امضا شد.
 اتحادیه اوراسیا تحریم های غیرقانونی 

علیه ایران را قبول ندارد
نیکیشینا در ادامه با غیرقانونی خواندن تحریم های آمریکا 
علیه ایران اظهار داشت: ما تحریم های غیرقانونی واشنگتن 
علیه ایران را قبول نداریم ضمن اینکه اقدامات ما براســاس 
اصول اقتصادی و توسعه همکاری ها در این عرصه بکار گرفته 

می شود. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: پاسخ ما 
به تحریم های آمریکا علیه ایران، غیرسیاسی و اقتصادی است 
و تاکید داریم که همکاری های بازرگانی می تواند توسعه یابد و 
برای این منظور  تسهیالت ویژه ایجاد خواهیم کرد ضمن اینکه 
موافقتنامه امضا شده با ایران چنین تسهیالتی را پیش بینی 
کرده است. نیکیشینا گفت: سعی می کنیم در روابط تجاری 
موانع برطرف شود و امیدواریم که از ساز و کار اینستکس که 
توسط سه کشــور اروپایی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران 

ایجاد شده است نیز استفاده شود.

رشد اقتصادی 27 درصدی برای اعضای اوراسیا
وی در بخش دیگری از این مصاحبه بــه دورنمای خوب 
توسعه همکاری ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره 
و اضافه کرد: کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته رشد 
اقتصادی ۲7 درصد را تجربه کردند و بیشتر از همه ارمنستان 
و قرقیزستان از این همکاری ها سود بردند. اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا هم اکنون از کشــورهای روسیه، بالروس، قزاقستان، 
قرقیزســتان و ارمنستان تشکیل شــده و مجموع مساحت 
کشورهای عضو این اتحادیه بیش از ۲۰ میلیون کیلومترمربع 
اســت که بیش از ۱8۰ میلیون نفر را در بــر می گیرد و تولید 
ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۳ میالدی حدود 4 هزار میلیادر 
دالر )بر اساس معیار برابری قدرت خرید( بوده است. با آغاز کار 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا، بازار بزرگی در چارچوب قوانین 
سازمان تجارت جهانی ایجاد شده است و تجارت میان اعضا 
بهبود یافته و تسهیالت بسیاری را در این زمینه برای کشورهای 

عضو به ارمغان آورده است.

وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا:

آماده تجارت گسترده با ایران هستیم


