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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ه  هیچــگا  FATF نــده  و پر
به صراحت بســته نشــد؛ علی رغم 
و  نه  ســختا سر ی  لفت هــا مخا
لشگرکشــی های مقابــل مجلس و 
پالکارد دســت گرفتن ها و هشدارها 
 FATF دربــاره اینکه پیوســتن به
عیان کردن زیر و بم اسرار کشور برای 
دشمن است؛ دو الیحه باقی مانده از 
چهار الیحه مربوط به گروه ویژه اقدام 
مالی به طور کامل رد نشدند، بلکه تا به 

امروز مسکوت باقی ماندند. 
این مسکوت ماندن شــاید برای 
چنیــن روزی بوده اســت؛ روزی که 
احتمال بازگشــت آمریکا به برجام 
قوت بگیرد و آن وقت نیاز به پیوستن 
به FATF باشد و در پی آن بتوان دو 
الیحه باقی مانــده را دوباره به جریان 
انداخت تــا اگر مصلحــت و منفعت 
اقتضا کرد، تصویب شــوند و دست و 

پای اقتصاد ایران را باز کنند. 
گروه ویــژه اقدام مالــی یا همان 
FATF، یک ســازمان بیــن دولتی 
اســت کــه ســال 1989 بــا ابتکار 
جی 7 بــرای مبــارزه با پولشــویی 
تاســیس شــد که ذیل هدف اصلی 
خــود، مبــارزه بــا تامیــن مالــی 
تروریسم را نیز در دســتور کار دارد. 

 دبیرخانــه آن نیز در پاریس اســت.  
ایران اما همواره در لیســت سیاه این 
گروه بوده اســت. با انعقاد برجام،  در 
ژوئن 2016 میالدی، FATF برای 
اولین بار نام ایران را از لیست سیاه این 
گروه و از فهرست کشورهایی که اقدام 
متقابل علیه آنها الزامی بود خارج کرد 
و به ایران مهلت داد تا لوایح مربوط به 
کنوانســیون های مربوط به مبارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم را 
تصویب کند و با تصــوب آنها به این 

گروه بپیوندد. 
بازار گرمی که سرد شد

به دنبال آن، تا دو سال پیش بازار 
این لوایح در ایران و به ویژه در مجلس 
گرم بود. مجلس دهم علی رغم تمام 
حواشی دو الیحه اصالح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم و اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. دو 
الیحه دیگر اما به در بســته شــورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام خوردند. 
الیحــه پالرمو مربوط بــه جرایم 
ســازمان یافته فراملــی و CFT که 
الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریســم بود، 
با مخالفت هــای بســیار و اختالف 
شدید میان مجلس و شورای نگهبان 

مواجه شد. 

درنهایت کار به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رسید اما مجمع آنقدر 
این دو الیحه را معطل نگه داشــت تا 
اینکه زمستان پارسال مهلت قانونی 
یک ساله مجمع برای بررسی این دو 
مصوبه مجلس به پایان رسید. پس از 
آن دیگر خبری از FATF نشــد جز 
اینکه ایران چند هفته بعد مجددا در 
لیست سیاه این گروه قرار گرفت و به 
موجب آن این گــروه بین المللی به 
تمام نهادها و موسسات مالی در تمام 
دنیا نســبت به همکاری اقتصادی و 

تجاری با ایران هشدار داد. 
 درخواست دولت و 

موافقت رهبری
اصولگرایان با اشــاره به آیین نامه 
داخلی مجمع تشخیص مبنی بر اینکه 
»اگر تا پایان یک سال، نظر مصلحتی 
مجمع ابالغ نشد، نظر شورای نگهبان 
محکم خواهد بود«، استدالل کردند 
که بر این اســاس پرونــده دو الیحه 
مذکور در مجمع تشخیص بسته شده 
و نظر شورای نگهبان، تکلیف نهایی 

درباره آنهاست. 
هفته گذشته اما محسن رضایی، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در نشست خبری خود، از تالش دولت 
برای بازگردانــدن لوایح FATF به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر 

داد و گفت که دولت در ایــن باره به 
مقام معظم رهبری نامه نوشته است.

قــی  حقو ن  و معــا ز  و یــر د
رئیس جمهــوری خبــر از موافقت 
رهبری با درخواست رئیس جمهوری 
داد. لعیا جنیدی توضیح داد در نامه ای 
که برای رهبر انقالب نوشــته شده، 
ضمن ارائه پیشــنهاد حقوقی برای 
پوشــش دادن برخــی دغدغه های 
اعضای مجمع، درخواســت تمدید 
مدت رســیدگی به لوایح باقی مانده 
مربــوط به FATF مطرح شــده که 
رهبر انقــالب نیز با این درخواســت 
موافقت کرده و موضــوع را به مجمع 

ارجاع داده اند. 

بی اطالعی اعضای مجمع 
در مجمع اما بسیاری از اعضا مانند 
احمــد توکلی از این موضــوع اظهار 
بی اطالعی کرده اند. تســنیم نوشت 
که آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
با بیان اینکه لوایح FATF یکســال 
اســت از دســتور مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خارج شده است، گفته 
است: برخی رســانه ها ادعا کرده اند 
که این الیحه در دســتور کار مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام قرار گرفته 
اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و 

هیچ بحثی درباره FATF  نشد.
یعقوب رضازاده، عضو هیأت رئیسه 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیــز در گفت وگویی 
با ایســنا گفت که »آخرین جلســه 
کمیســیون امنیت ملی روز گذشته 
با حضور وزیر دفــاع و فرمانده نیروی 
انتظامی برگزار شــد و در این جلسه 
هیچ موضوعــی مبنی بــر موافقت 
رهبری با تمدید بررسی این لوایح در 
مجمع تشــخیص مطرح نشد. امروز 
هم از صبح در مجلس هستم و باز هم 

چنین چیزی مطرح نشده است.«
او همچنین تصریح کرده: »بعید 
می دانم مقام معظم رهبری با تمدید 
بررســی لوایــح FATF در مجمع 
تشــخیص موافقــت کرده باشــند 
چون FATF مشکالت زیادی برای 
کشور ایجاد می کند. البته در نهایت 
تصمیم گیرنــده نهایــی مقام معظم 
رهبری هستند و اگر ایشان موافقت 
کرده و ابالغ کند برای همه قابل اجرا 

است.«
انصاری تایید کرد

مجید انصاری، دیگر عضو مجمع 
اما خبــر را تاییــد کــرد و گفت این 
درخواست توسط رئیس جمهور طی 
نامه ای به رهبری ارائه شــد و ایشان 
با موضوع تمدید مهلت بررســی این 
موضوع در مجمع موافقت کردند. او 
همچنین تایید کــرد که این موضوع 

به مجمع تشخیص ابالغ شده است. 
قربانعلی دری نجف آبادی اما عضو 
بی اطــالع دیگر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دیروز در همین ارتباط 
به تســنیم گفت که من از بررســی 
مجدد FATF در مجمع اطالع دقیقی 

ندارم ولی آنچه مسلم است، این است 
که ما باید نســبت به تعهدات طرف 

مقابل اطمینان حاصل کنیم.
او ادامه داد: برخی تصور می کنند 
 FATF که احتمال بررســی مجدد
به معنای تاییــد و تصویب نهایی این 
الیحه اســت در حالی که بررســی 
مجدد، به معنای بحث  و بررسی های 
بیشــتر در این باره اســت و لزوماً به 
معنای تصویب یا عــدم تصویب آن 

نیست.
 سرنوشتی که همچنان 

مبهم است
علی رغم این تاییــد و تکذیب ها 
اما کفــه ترازوی این خبــر به صحت 
نزدیک تر است. با پیروزی جو بایدن در 
انتخابات آمریکا و باال گرفتن بازگشت 
ایاالت متحــده به برجام، بســیاری 
هشدار می دهند که حتی در صورت 
لغو تحریم های آمریکا، قرار داشــتن 
ایران در لیست سیاه FATF امکان 
تحرک تجاری در صحنه بین الملل را 

از ایران سلب می کند. 
از این رو خروج از لیســت ســیاه 
FATF، مقدمه و مکمل جان گرفتن 
دوباره برجام اســت. با این حال باید 
گفت که گرچه لوایح FATF شانسی 
دوباره برای تایید و تصویب نهایی پیدا 
کرده اند اما تمدید مهلت بررسی آنها 
لزوما به معنــی موافقت مجمع با آنها 
نیســت و عوامل خارجی بسیاری از 
جمله رفتار آمریکایی ها و اروپایی ها 
و همینطور شرایط اقتصادی ایران و 
روابط تجاری آن در سطح بین الملل 
 سرنوشــت ایــن لوایــح را تعییــن 

خواهند کرد. 

موافقت رهبری با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص؛

فرصتی برای خروج از بن بست دو الیحه جنجالی

خبر

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ما باید کلیات بودجه سال 1۴00 را تصویب کنیم 
و سپس مواردی که با آن مشکل داریم را اصالح کنیم نه اینکه 

بیاییم بگوییم کلیات آن باید رد شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایلنا درباره بررسی 
بودجه در کمیســیون برنامه و بودجه و گمانه زنــی برخی از 
نمایندگان مبنی بر رد کلیات بودجه سال 1۴00 گفت: معتقدم 
باید در مجلس شورای اســالمی کلیات بودجه سال 1۴00 را 

تصویب و بعد اصالح موارد را انجام دهیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: اگر کلیات را رد کنیم در واقع ما مجلسی ها دست 
خودمان را بسته ایم، چرا که دولت بودجه را می برد و یک مقدار 
اعداد و ارقامش را باال پایین می کند و آن را دوباره برمی گرداند و 

این گونه یک ماه بررسی بودجه عقب می افتد.
وی یادآور شد: آقای نوبخت در جلسه کمیسیون نقطه نظرات 

نمایندگان را شنید و متوجه سطح دغدغه و منویات آنان شدند.
نماینده مردم تبریز، آذر شــهر و اســکو در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به فروش 2 میلیون و ۳00 هزار بشکه نفت که در 

بودجه سال 1۴00 در نظر گرفته شده است، گفت: در خصوص 
۳/2میلیون فروش بشکه نفت در روز به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفتیم که این عدد خوشبینانه است و ما به چه شیوه و روش 
و با چه استداللی و منطقی قرار است که این مقدار نفت بفروشیم  
که ایشان گفتند ما این رقم را مشروط در بودجه گذاشته ایم و 

اگر از این طریق حاصل نشد راه های دیگری را در بودجه دیدیم.
وی ادامه داد: اگر در فروش نفت به آن  چیزی که قرار اســت 
نرســیم از راه های دیگری مانند فروش اوراق مشارکت و امثال 
آن بتوانیم بودجه را اصالح کنیم، بنابراین به نظر من کلیات باید 

تصویب شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که 
مجلس شورای اسالمی با فروش سلف نفتی مخالف است، حال 
چگونه است که با فروش اوراق برای فروش نفت موافق است، بیان 
کرد: ما در مجلس با کلیات موافق هستیم و آن را شیوه مناسبی 

برای فروش و پیش فروش نفت در داخل می دانیم؛ آن چیزی که 
مجلس با آن مخالفت کرد جزئیات بود و هنگامی که در جزئیات 

توافق کنیم مشکلی نخواهیم داشت.

میرتاج الدینی:

کلیاتبودجه۱۴۰۰بایدتصویبشود
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نشستروابطاقتصادیایرانو
اروپابهتعویقافتاد

کمیته برگزارکننده نشســت شــورای روابط 
اقتصادی ایران و اروپا روز یکشنبه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که این نشست که پیشتر قرار بود از تاریخ 
1۴ تا 16 دسامبر برگزار شود به تعویق افتاده است. 
به گفته این کمیته بیش از ۳۳00 نفر از ۴0 کشور 
برای شرکت در این فروم ثبت نام کرده اند. شنیده ها 
حاکی از آن است که شورا در اعتراض به اعدام روح اهلل 
زم این تصمیم را اتخاذ کرده است. در همین راستا، 
پتریک وینتور، سردبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین 
نیز گفته است از این  پس میزگرد اقتصادی سفرای 

اروپایی در ایران را مدیریت نخواهد کرد.
    

کدخدایی اعالم کرد؛
نظرشوراینگهباندرباره

رأیگیریپستیدرانتخابات۱۴۰۰
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، عباســعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی 
پیشنهادها مبنی بر رأی گیری پستی برای انتخابات 
1۴00 در شــرایط کرونا، گفت: به دلیل اینکه اخذ 
رأی یک کار مهم و حیاتی در سالمت انتخابات است، 
اگر بخواهد به صورت پستی یا اخذ رأی الکترونیک 
از راه دور و یا شیوه های مختلف دیگر انجام شود باید 

این اقدام تبدیل به قانون در مجلس شود.
    

یک شبکه ترکیه ای اعالم کرد؛
بازداشتاعضاییکشبکه

مرتبطباایران
تلویزیون تی آر تی ترکیه مدعی شده که »میت«، 
سازمان اطالعات ترکیه، اعضای یک شبکه 11 نفره 
مرتبط با دســتگاه های اطالعاتی ایران که توسط 
یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می شد و اقدام به 
»ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می کرد« 
بازداشت شده اند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست 
نیز در گزارشی به نقل از یک مقام اطالعاتی ترکیه از 
بازداشت اعضای این شبکه خبر داده بود. به گزارش 
تلویزیون تی آر تی ترکیه، این شــبکه 11 نفره در 
آخرین اقدام خود، فرج اهلل چعب معروف به حبیب 
اسیود، رهبر پیشین »حرکت النضال«، را به ترکیه 

کشاند و پس از ربودنش او را به ایران منتقل کرد. 
    

کامیلاحمدیبه۹سالحبس
محکومشد

دادگاه انقالب تهران، کامیل احمدی، دو تابعیتی 
ایرانی- انگلیســی که به عنوان پژوهشگر مسائل 
اجتماعی در کشــور فعال بود را به 9 سال حبس و 
پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم 
کرد. خبرگزاری تسنیم نوشت: وی متهم به همکاری 
با موسسه »هیفوس« در موضوعات زنان و کودکان، 
تالش بــرای اعمال نفوذ در تهیــه و تصویب طرح 
»افزایش سن ازدواج« با همراهی 2 تن از نمایندگان 
زن سابق مجلس شورای اسالمی، ترویج و حمایت 
از همجنسگرایی و ارســال گزارش خالف واقع به 
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری 

اسالمی ایران است.
    

عراقچیباوزیرخارجهعمان
دیدارکرد

ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه که برای شرکت در هفتمین اجالس 
کمیته مشورت های راهبردی میان ایران و عمان 
در مسقط به سر می برد، با سید بدر البوسعیدی، 
وزیر خارجه این کشــور دیدار کــرد. عراقچی با 
اشــاره به جایگاه مهم عمان در سیاست خارجی 
ایران از نقش و رویکرد متوازن این کشور در قبال 
تحوالت منطقه ای و بین المللی تقدیر کرد. وزیر 
خارجه عمان نیز ابراز امیدواری کرد در شــرایط 
جدید بین المللی، زمینه تفاهم بین کشــورهای 

منطقه هر چه بیشتر فراهم شود. 
    

 رئیسی آمار اعالمی آملی الریجانی 
را تکذیب کرد؛

ورودیپروندههایقضایی
7میلیوناستنه17میلیون

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه گفت: »باید آمار و ارقامی 
که ارائه می شود دقیق باشــد؛ یکی از نمونه های 
آن عدد پرونده های ورودی به قوه قضاییه است 
که گاه اعالم می شــود 17 میلیون پرونده است، 
اما اینطور نیســت. رقم صحیح برای پرونده های 
ثبت شده هنگام ورود به دســتگاه قضا، ساالنه 
حدود 7میلیون پرونده است.« این در حالی است 
که آملی الریجانی، رئیس ســابق قوه قضائیه در 
مراسم معارفه رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه 
گفته بود: »رسیدگی ساالنه به 17 میلیون پرونده 

کار فوق العاده عظیمی است.«

معاون حقوقی 
رئیس جمهوری توضیح 

داد در نامه ای که برای 
رهبر انقالب نوشته شده، 
درخواست تمدید مدت 
رسیدگی به لوایح باقی 
 FATF مانده مربوط به

مطرح شده که رهبر انقالب 
نیز با این درخواست 

موافقت کرده و موضوع را به 
مجمع ارجاع داده اند

دری نجف آبادی، 
عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ضمن اظهار 
بی اطالعی از موافقت 

رهبری با بررسی دوباره 
لوایح FATF در مجمع 
گفت: بررسی مجدد، به 

معنای بحث  و بررسی های 
بیشتر در این باره است و 
لزوماً به معنای تصویب یا 

عدم تصویب آن نیست

رئیــس دوره ای شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات با ارائه آخرین مصوبات این شورا، گفت: 
جریان ریشه دار اصالحات در انتخاباتی قانونی، 
رقابتی، عادالنه و در تراز قانون اساسی و با حضور 
نامزد واحد و مورد تایید این نهاد اجماع ساز، در 
انتخابات ریاســت جمهوری 1۴00 حضوری 

فعال خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، فرج کمیجانــی، درباره 
آخرین نشســت شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات که به شــکل مجــازی و با حضور 
اکثریت قاطع اعضا برگزار شد،   گفت: در این 
جلسه ابتدا اعضای حاضر به تبادل اطالعات 
و اخبار درباره مســائل جاری کشور و عرصه 
بین المللی پرداختند و پس از بحث و بررسی 

 درباره موارد مختلــف تصمیم گیری کردند. 
رییــس دوره ای شــورای هماهنگــی جبهه 
اصالحات با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر 
ترکیه خاطرنشــان کرد: با توجه به شعرخوانی 
غیرواقعی و غیراصولی اردوغان، اعضای جلسه 
ضمن محکوم کردن این اقــدام مصوب کردند 
طی چند روز بعد با هماهنگــی و اخذ اطالعات 
دقیق از وزارت امور خارجه نسبت به صدور بیانیه 

تحلیلی اقدام کنند.
 درخواست تجدیدنظر 
درباره پرونده موالوردی

کمیجانی در ادامه به صدور رأی محکومیت 
شــهیندخت موالوردی معاون ســابق رییس 
جمهوری، دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر 

زنان و عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
اشاره کرد و از نامه ۳0 حزب شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات از رییس قوه قضاییه و درخواست 
از ابراهیم رییسی برای تجدید نظر در این پرونده 

خبر داد.
وی درباره مصوبه مجلس برای دادن اختیارات 
وضع عوارض شــهرداری ها به وزارت کشــور و 
حذف شوراهای اسالمی شهر و روستا، یادآور شد: 

اعضای جلسه این مصوبه را در راستای کمرنگ 
کردن نقش رأی مردم در سرنوشــت خویش 
ارزیابی و مقرر کردند یک تیم کارشناســی این 
موضوع را پیگیری و در قالب یک بیانیه مستند 
و مســتدل آثار زیان بار آن را به مســئوالن امر 

گوشزد کند.
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اســالمی 
خاطرنشان کرد: گفتمان اصالح طلبان پیوسته 
بر اندیشــه ورزی، علم جویــی، تحول خواهی 
سازنده، خیرخواهی، صلح طلبی در سطح ملی 
و بین المللی، تکثرگرایی، دموکراسی خواهی، 
پاسخگویی، مســئولیت پذیری، آزادی بیان، 
شایسته ســاالری، برقراری عدالت اجتماعی، 
ارتقــای تامین اجتماعی، کاهــش فقر، بهبود 
سالمت، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست 
و ... از طریــق اصالح امور سیاســی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی استوار است و اصالح طلبان 
دین باوری راســتین مردم را به عنوان پایه های 
استقامت اجتماعی پیرامون پاکدستی، شفافیت، 
مبارزه با فســاد، رانتخواری، ضعف و گمراهی 

اجتماعی می دانند.
 کمیجانــی اظهــار کــرد: اصالح طلبان با 
هدف تحقق و عملیاتی شــدن ایــن امور، نهاد 
اجماع سازی را با عنوان جدید با مشارکت فکری، 
عملی و اجرایی ۳0 حزب دارای مجوز از وزارت 

کشور ایجاد می کنند.
 به گفته رییس دوره ای شــورای هماهنگی 
جبهه اصالحات برای تقویت و فراگیری این نهاد 
اجماع ساز تعداد 10 نفر از شخصیت های ملی 
دارای مقبولیت فراگیــر اجتماعی و غیرحزبی 
جریان اصالحات به عنوان عضو مشاور در این نهاد 

اجماع ساز جدید دعوت خواهند شد.

جبههاصالحاتبانامزداختصاصیدرانتخابات۱۴۰۰حاضرمیشود


