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معاون حقوقی رئیس جمهوری:

فضای بررسی لوایح  FATFکارشناسانهتر شده است

برش

گروه سیاسی /در آســتانه تصمیمگیری نهایی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام درباره لوایــح  ،FATFلعیا
جنیــدی معــاون حقوقی رئیــس جمهــوری میگوید
فضای بررسی این لوایح در مجمع کارشناسانهتر شده
است .چیزی که از نظر او به معنای افزایش امیدواری
برای تأیید لوایح پالرمو و  CFTاست .این در شرایطی
است که احتماالً دستور کار هفته جاری صحن مجمع
تشــخیص مصلحت نظام بررسی همین لوایح باشد.
قرار بود این جلسه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود
که در نهایت اعالم شــد بر اساس خواست ستاد کرونا
این جلسه لغو شده است .در همان روز احمد توکلی،
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به «ایســنا»
گفت که این جلســه قرار اســت با مهیا شدن امکانات
برگــزاری مجازی آن در هفته جاری برقرار شــود .البته
توکلــی هم ایــن خبر را با قطعیت کامــل اعالم نکرده
بود و مسئوالن مجمع هم هنوز به شکل رسمی اعالم
نکردهاند که این جلسه دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد
شد.
دیــروز لعیا جنیــدی درباره وضعیت ایــن لوایح و
چشــمانداز پیش رو به «ایرنــا» گفت« :هرچند درباره
تأییــد یا عدم تأیید لوایــح مرتبط با  FATFدر مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام نمیتوان نظــر قاطعانه
داد ،اما با توجه به کارشناسانهتر شدن فضای بررسی
 ،FATFایــن امیدواری بــرای تأیید ایــن لوایح ،وجود
دارد ».معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری افــزوده
اســت« :تأییــد یا عــدم تأییــد این لوایــح واقعــاً قابل
پیشبینــی نیســت و نمیتــوان قاطعانه نظــر داد اما
فضــا در مقایســه بــا فضای تنــد اولیه تعدیل شــده و
بیشــتر به فضای بحث کارشناســی تبدیل شده است.
نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشســتها
دالیــل و نظرات خود را بیان میکنند و هرچه نظرات
کارشناســانهتر میشــود ،امیدواری بیشــتر میشود».
وی گفتــه اســت« :دولــت لوایــح مرتبــط بــا  FATFرا
تقریبــاً از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم
به مجلس ارســال کرده بود.البته ایــن لوایح از حدود
 ۱۲ســال پیش همواره در دســتور قرار داشــته اســت و

خریــد غیرممکــن میشــود .بــه عنوان
مثال در طرحهای توسعهای ما نیازمند
یــک مشــارکت بینالمللی هســتیم که
فقــدان این ارتبــاط ،این مشــارکتها را
متوقف میکند .اینها چیزهایی نیســت
کــه از نظــر صاحبنظران اقتصــادی دور
باشــد و آنهــا را نبیننــد و حتمــاً از ایــن
مشکالت مطلع هستند .به همین دلیل
طی دوران گوناگــون ،وزرای مختلف ،از
آقای شمسالدین حســینی (در دولت
آقای احمدی نژاد) تا آقای طیبنیا (در
دولــت آقای روحانی) برای پیوســتن به
«اف.ای.تی.اف» تالش کردند.
ëëبرخیهــا نگــران ایــن هســتند کــه در
صورت پیوســتن بــه «اف.ای.تــی.اف»
اطالعات ما به خارج منتقل شــود ،بویژه
اطالعاتی کــه از نظر امنیت ملی برای ما
مهماست.

کدخدایی :طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری رد شد

گــروه سیاســی /طــرح اصــاح قانــون
انتخابــات ریاســت جمهــوری مغایر با
اصل  ۱۱۰قانون اساســی شــناخته شــد.
ایــن خبری اســت کــه دیروز ســخنگوی
شــورای نگهبان طی یــک توئیت اعالم
کــرد .بــا ایــن توصیــف حاال سرنوشــت
طرحــی کــه بهارســتانیها از ابتــدای
آغــاز بــه کار ایــن دوره مجلس روی آن
اصــرار داشــتند و تأکیــد میکردند باید
به انتخابات  1400برســد ،با سرنوشــتی
نامعلــوم مواجه شــد .تنها چیز معلوم
در ایــن بیــن ایــن اســت کــه انتخابــات
پیــش رو بــر اســاس همــان ســازوکار
گذشته برگزار میشود.
دیروز عباســعلی کدخدایــی در توئیتی
نوشــت« :طرح اصالح موادی از قانون

انتخابــات ریاســت جمهوری بــه دلیل
باقــی مانــدن برخــی ایــرادات مطــرح
شــده از ســوی هیــأت عالــی نظــارت
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
مغایــر بنــد  ۲اصل  ۱۱۰شــناخته شــد و
مراتــب بــه مجلــس اعــام شــد .اصل
 ۱۱۰قانــون اساســی دربــاره وظایــف و
اختیــارات رهبــری اســت و بنــد  2ایــن
اصل شــامل «نظارت بر حســن اجرای
سیاستهای کلی نظام» .بدین ترتیب
به نظر میرســد که ایراد قانون اساسی
ناظــر بــه سیاســتهای کلــی انتخابات
باشــد که مهرماه ســال  95توسط رهبر
معظم انقالب ابالغ شده بود.
طرح اصــاح قانون انتخابات ریاســت
جمهوری از اولین طرحهای ارائه شده

توســط نمایندگان مجلس یازدهم بود
کــه در  22مــرداد مــاه  ،99یعنــی تنهــا
حــدود  2مــاه و نیــم پس از آغــاز به کار
ایــن مجلــس اعــام وصــول شــد .این
طــرح از همــان ابتــدا محــل انتقــادات
و ایــرادات فراوانــی قــرار گرفــت .از
جملــه ایــن ســؤال مطــرح بود کــه چرا
مجلســیها علیرغــم معطلــی بیــش
از یکســاله الیحه جامــع انتخابات که
توســط دولت و با کار کارشناســی بیش
از  2سال تهیه شده بود ،طرحی موازی
را به این ســرعت و با عجلــه به جریان
انداختنــد .بــر همین اســاس بســیاری
از ناظــران محتــوا و جزئیــات این طرح
را بــدون مبنــای منطقــی حقوقــی و
کیفیــت الزم ارزیابــی کردنــد .حتــی

نظراتــی از همه قوای ســه گانه گرفته شــده بود و این
ســوابق موجــود اســت ».جنیدی با اشــاره بــه فرآیند
بررســی ایــن لوایــح در مجلــس و شــورای نگهبــان،
دربــاره موضع اعضــای مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام درباره این لوایح طی یک ســال گذشــته گفت:
«بیشــترین دغدغه اعضای مجمع مســأله تحریمها
بــود و ایــن نگرانی وجود داشــت کــه با الحــاق به این
معاهدات ممکن اســت که برخی از اطالعات مربوط
بــه اقدامــات ما برای کاهش آثار تحریم افشــا شــود و
همین امر مانع از تصمیمگیری درباره این معاهدات
بــود ».معاون حقوقی رئیس جمهــوری با بیان اینکه
ایــن لوایح مبنای توفیق مــا در فعالیتهای تجاری و
اقتصادی اســت ،یادآورشــده اســت« :تعیین تکلیف
این لوایح صادرات ما را تســهیل کرده و عواید ناشــی
از صــادرات ما را بهدلیل کاهــش هزینه انتقال وجوه،
افزایــش میدهــد ،در واقــع ایــن لوایــح بــرای تحقق
جهــش تولیــد ،پشــتیبانی از تولیــد و مانعزداییها که
شــعارهای سال گذشته و امســال ما هستند ،ضرورت
دارد ».وی همچنین گفته اســت« :به همین دلیل و با
توجه به الزاماتی که ذکر شــد ،قرار شــد تا کارشناسان
دولت در نشســتهای بررســی لوایــح  FATFحضور
یابنــد و بــا ارائه نظــرات کارشناســی روی این موضوع
بحث و بررسی کنند».
جنیدی در حالی از افزایش امید به تأیید این لوایح
سخن گفته که اوایل اسفندماه گذشته هم نشانههایی
از ایــن تحــول در مواضــع برخی اعضــای مجمع که تا
قبل از آن در جبهه مخالفان  FATFبودند ،دیده شــد.
در همیــن فضا بود که محمدرضا باهنر ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام روز  12اســفندماه گفــت:
« FATFبــه احتمال زیــاد تصویب میشــود ولی حق
تحفظ باید در کنار این موضوع بررســی شــود که امروز
هــم فقــط حق تحفظ ها مورد بررســی اســت ».با این
سوابق اما مسأله اصلی این روزها این است که جلسه
نهایی مجمع برای بررســی این موضوع در چه زمانی
برقــرار خواهد شــد .جلســهای که قــرار بود اســفندماه
برگزار شود اما تا امروز به تعویق افتاده.

ممکن است و میتوان تحفظهایی
در نظــر گرفــت .بــه هــر حــال میتوان
تبصرههــا و مــوادی بــرای حمایــت از
شرایط خودمان ،حفظ استقالل و عدم
امکان دسترسی آنان به اطالعاتی که ما
نمیخواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند
پیشــنهاد یا عملیاتی کــرد .اما موضوع
اصلی که باید بــه آن توجه کرد انتخاب
بین دو گزینه اســت؛ پیوستن به اقتصاد
جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
ëëحوزههــای کاری و عملکــرد آقــای
شریعتمداری از ابتدای انقالب مشخص
اســت .این نکته از ایــنرو اهمیت دارد
که برخــی از مخالفان پیوســتن ایران به
«اف.ای.تــی.اف» بــه گونــهای برخــورد
میکنند که گویــی افراد یــا وزرای حامی
پیوستنایرانبه«اف.ای.تی.اف»خائن
هستند یا در بهترین حالت ،واقعیتها

احــزاب سیاســی هــم اعــام کردند که
برخــاف الیحــه جامــع انتخابــات ،در
جریان تدوین این طرح هیچ مشــورتی
با آنها نشــده اســت .بجز ایــن جزئیات
ایــن طرح هــم مــورد انتقاداتــی جدی
قرار داشــت؛ از تعیین حدود  50شــرط
جدید برای احراز صالحیت نامزدهای
انتخابــات ریاســت جمهــوری گرفته تا
مکلــف کردن نامزدها بــه دادن برنامه
بــه شــورای نگهبــان و تأیید آن توســط
این شــورا .در همان موعد بررســی این
طــرح در مجلس هم بارها ایــن انتقاد
مطــرح شــده بــود کــه چنیــن مــواردی
توسط شورای نگهبان پذیرفته نخواهد
شــد و این بــدان معناســت که مجلس
صرفــاً وقــت خــود را بر ســر طرحی که

را نمیداننــد و مخاطــرات را نمیبینند.
چطور میشود به رغم همه فشارهایی که
برای تصویب نشــدن «اف.ای.تی.اف»
وجودندارد،شماواردشدیدوازتصویب
اینلوایححمایتکردید؟
مــن احســاس تکلیــف و وظیفــه
میکنــم .بــه عنوان یــک ایرانــی که دل
در گرو این ملت دارد و میداند بخشــی
از مســائلی کــه امــروز بــه مــردم فشــار
مــیآورد ،ناشــی از هزینههــای این نوع
اتفاقات و مربوط به افزایش هزینههای
مبــادالت اقتصــادی اســت کــه باعــث
میشــود کاالها گرانتر به دســت مردم
برســد ،وظیفه خود میدانســتم در این
زمینه ورود کنم.
ëëامــا همــان طــور کــه گفتــم ،بســیاری
معتقدند اساساً بدون «اف.ای.تی.اف»
هیچ مشــکلی برای اقتصاد ایــران ایجاد

بیسرانجام خواهد ماند ،تلف میکند.
پیشــتر در نیمه بهمنمــاه هم مصوبه
مجلســیها مورد ایراد شــورای نگهبان
قــرار گرفتــه بــود .در آن مقطــع ذکــر
ســمتهایی بــرای ســوابق نامزدهــای
ریاســت جمهــوری ،امــکان ثبــت نــام
اســاتید دانشــگاه با رتبه اســتاد تمامی
یا دانشــیار با ده ســال ســابقه تدریس و
مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه
تدریس در ســطوح عالــی و ممنوعیت
داشــتن تابعیــت یــا اقامــت دائــم از
کشــورهای بیگانــه توســط داوطلــب،
والدیــن ،همســر و فرزنــدان نامزدها از
موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود که
بعدتر توسط مجلس اصالح شد .حاال
امــا با ایراد اخیری که ناظر به اصل 110

قانون اساسی توسط شورای نگهبان به
ایــن مصوبه گرفته شــده اســت معلوم
نیســت سرنوشــت ایــن طــرح بــه کجــا
خواهــد رســید .آیــا مجلــس بــا اصــرار
مجــدد خود ایــن مصوبه را بــه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام میفرســتد
یــا اینکــه در همیــن مرحلــه از ادامــه
اصرارهای خود منصرف میشــود؟ اما
شاید سؤال مهمتر این باشد که با توجه
بــه اتفــاق رخ داده برای ایــن مصوبه و
تحقق پیشبینی اکثر کارشناسان مبنی
بر مغایرت این طرح با قانون اساســی،
آیا بررســی الیحــه جامــع انتخابات که
از اســفندماه ســال  1397در بهارستان
معطــل مانــده ،کلیــد خواهد خــورد یا
خیر؟

روایت نیویورک تایمز از تنبیه امریکا توسط ایران

خبــر دیگــر اینکــه ،شــورای ســردبیری روزنامــه نیویــورک تایمــز در
یادداشــتی دربــاره برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) به بررســی
رویکــرد امریــکا درقبال ایــن توافق پرداخــت و تأکید کرد کــه اکنون تنها
یک مهلت زمانی کوتاه برای بازگشــت ایران و ایاالت متحده به شــروط
برجام وجود دارد .به گزارش ایســنا ،در بخشــی از این یادداشت با اشاره
بــه مذاکــرات وین و مخالفــت تندروها در واشــنگتن با بازگشــت امریکا
بــه برجام آمــده :در ایــن مرحله ،رویکــرد تندروها مخالف عقل ســلیم
اســت .اگــر ایاالت متحــده از پایبندی بــه توافق اول امتنــاع میکند ،چرا
ایرانیان برای تبعیت امریکا از قرارداد دوم به آن اعتماد داشته باشند؟
نیویــورک تایمز افزود :حقیقت ناراحت کننده این اســت که تحریمهای
«فشــار حداکثــری» پایدار نیســتند .ایــن تحریمهــا موجب تغییــر رفتار
ایــران نشــد و دقیقاً برعکــس ،ایران بــرای تنبیه ایاالت متحــده به دلیل
خــودداری از اجــرای تعهداتــش بــه توقف مرحلــه به مرحلــه تعهدات
هســتهای خود پرداخت تا به واشنگتن نشان دهد که جهان بدون توافق
هســتهای چگونه خواهد بود .روزنامه نیوروک تایمز در ادامه به قرارداد
جدید ایران و چین برای یک همکاری  25ساله اشاره و تصریح کرد :این
تعامــات نشــان میدهد که روســیه و چین برای مدت زمــان طوالنی از
تحریمهای امریکا تبعیت نخواهند کرد.

مطهری:خوشبینم

شــنیدیم که ،علی مطهری در گفتوگوی مفصلی با سایت جماران
گفتــه کــه بــه عملکرد شــورای نگهبــان در انتخابــات پیش رو خوشــبین
اســت .او در توضیح چرایی این خوشــبینی گفته :بــه خاطر اینکه در این
دور از انتخابات ما بشــدت نیازمند مشــارکت باالی مردم هســتیم و این
مشارکت باال پیام روشنی برای همه دنیا دارد و تأثیر مستقیمی در وضع
اقتصادی و روابط خارجی ما خواهد داشــت .اگر مشــارکت پایین باشد،
ضربهای به کشــور و نظام جمهوری اســامی خواهد بــود .لذا حتماً باید
کاری کنند که مشارکت باال باشد و مردم احساس کنند که سلیقه آنها نیز
در میان کاندیداها وجود دارد.
وی افــزود :اگــر بنا باشــد چند نفر همفکــر از یک گروه خــاص در میدان
حاضر باشند دیگر شور و شوقی برای شرکت در انتخابات پیدا نمیشود
و این به صالح کشور نیست .به نظر من صرف اینکه افراد شرایط عامی
را که در قانون اساســی آمده دارا باشــند و محکومیــت مهم اقتصادی یا
اخالقی نداشــته باشند ،برای تأیید صالحیت آنها کافی است .باید بقیه
کار را بــه عهــده مــردم گذاشــت .فکر میکنم ایــن بار شــورای نگهبان با
ســعه صدر بیشــتری برخورد میکند .مخصوصاً اینکــه رهبر انقالب هم
بر این مســأله تأکید کردهاند و گفتهاند که میزان مشــارکت مسأله بسیار
مهمی است.

روسیه :مخالفان جایگزینی برای برجام ندارند
دســت آخــر اینکــه ،یــک مقــام روس تأکیــد کرد که سیاســت فشــار
حداکثــری علیــه ایــران به پیشــرفت برنامــه هســتهای این کشــور منجر
شــد .به گزارش جمــاران ،میخائیــل اولیانوف نماینده دائم روســیه نزد
ســازمانهای بینالمللــی در وین با انتشــار یک پیام در حســاب کاربری
خود در توئیتر ،نوشــت :تعداد زیــادی از مخالفان برجام وجود دارند که
به هیچ وجه قادر نیستند جایگزینی مناسب برای احیای آن ارائه دهند.
اولیانــوف بــا اشــاره به مقالــه اخیــر روزنامه عرب نیــوز درباره بازگشــت
امریکا به برجام تصریح کرد :ادامه سیاســت فشــار حداکثری به توسعه
برنامــه هســتهای ایران فراتر از محدودیتهــای برجام و تنش در خلیج
فارس منجر شد.

شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری به دستگاه
قضایی میرود

مجلس

چهارشــنبه گذشــته جلســه مجمــع
تشخیص مصلحت نظام برای بررسی
مســأله تصویب یا عدم تصویب لوایح
مرتبــط بــا «اف.ای.تــی.اف» لغو شــد.
امــا یک روز پیش از این جلســه ،محمد
شــریعتمداری ،وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،در توئیتــی خواســتار
تصویب ایــن لوایح و پیوســتن ایران به
«اف.ای.تــی.اف» شــد .شــریعتمداری
در ایــن توئیــت دو اســتدالل ارائــه کرد؛
نخســت اینکــه بــا انتشــار تصویــر نامه
شــمسالدین حســینی ،وزیــر اقتصــاد
دولــت دهــم نشــان داد که پیوســتن به
«اف.ای.تی.اف» مســألهای فراجناحی
و خواســت همــه دولتها بوده اســت،
مضــاف بــر آن ،او بــا تکیــه بــر تجــارب
شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه،
هزینــه انــزوای ایــران از نظــام بانکــی
جهانــی را بــاال توصیــف کــرد .دربــاره
اســتداللها و دغدغههــای وزیر تعاون
نسبت به پیوســتن به «اف.ای.تی.اف»
و تصویب لوایح باقی مانده ،چهارشنبه
توگو
گذشــته در حاشــیه دولت با او گف 
کردیــم .محمد شــریعتمداری معتقد
اســت که درصورت تصویب نشدن این
لوایــح ،ایران نــه تنها از نظــر اقتصادی
منــزوی خواهــد شــد و ایــن در شــأن
هجدهمیــن اقتصاد دنیا نیســت ،بلکه
هزینه خرید کاال یا خدمات و انتقال آنها
به کشــور نیز به مراتــب افزایش خواهد
توگو را بخوانید.
یافت .این گف 
ëëشما سهشنبه گذشــته با انتشار توئیتی
که حاوی تصویر نامه آقای شمسالدین
حســینی ،وزیر اقتصــاد دولــت دهم به
مجلسشورایاسالمیبود،اشارهکردید
کهپیوستنبه«اف.ای.تی.اف»مسألهای
فراتــر از این دولــت و آن دولت اســت
و درعیــن حــال ،گفتید بنا به مشــکالتی
که شــرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه
شــما دارند ،پیوســتن به این نهــاد مالی
بینالمللــی ضــروری اســت .چــرا وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه
رسیده اســت که باید دغدغه خود مبنی
بر پیوســتن ایران به «اف.ای.تی.اف» را
مطرحکند؟
بهطــور کلــی ضوابــط بانکــی و
اقتصــادی تعییــن شــده از ســوی
«اف.ای.تــی.اف» بــه عنــوان قواعــد
بینالمللی برای همه نظامهای بانکی
در دنیــا الزمالرعایه اســت .اگر کشــورها
عضــو این نظــام یــا رعایت کننــده این
مجموعــه قواعــد شــناخته نشــوند ،در
فهرست کشــورهای خاکســتری یا سیاه
نظام بانکداری جهانــی قرار میگیرند،
به این معنی که شورای بانکداری «اف.
ای.تــی.اف» این کشــورها یــا بانکهای
ایــن کشــورها را در زمــره بانکهایــی
تعریف و تعیین میکند که این کشورها
قوانیــن ذیربط را تصویــب نکردند و از
نظــر آنــان به ایــن معنی اســت که این
کشورها نظام بانکی شفاف ندارند .بنابر
فرض این ســازمان ،وقتــی این قواعد یا
ضوابط در این کشــورها تصویب نشــده
و از سوی بانکهای آنها اجرا نمیشود،
ایــن احتمال وجود دارد که اقتصادهای
ســیاه ماننــد قاچــاق در آن کشــورها
وجود داشــته باشــد .بنابراین براســاس
این ضوابــط ،نظام بانکــی بینالمللی
را میترســانند یــا بــه آنــان نســبت بــه
همــکاری بــا نظــام بانکی این کشــورها
مانند ایران هشدار میدهند.
ëëبنابرایــن ،بــرای اینکه ایــران متهم به
داشتن یک اقتصاد سیاه نشود ،باید این
مجموعه قواعــد یا لوایح باقــی مانده را
تصویبکند؟

البتــه امــروز وضعیــت اقتصــادی
ایــران ،با توجه به تعامل ســازندهای که
مورد تأکید رهبر معظم انقالب هســت
و هــم از ایــن جهت که در دنیــای امروز
امــکان زندگــی منــزوی بــدون ارتباط با
دنیا ،الاقل با همســایگان فعال اطراف
خودمــان وجــود نــدارد ،توجــه بــه این
مباحث ضــروری اســت .ضمــن اینکه
دیگــر امکان اینکــه ما پول خریــد کاال و
خدمــات را از طریــق غیربانکی منتقل
کنیم ،آن هم به صورت کامالً ســاده که
مطمــن شــویم پول بــه دســت خریدار
یــا فروشــنده میرســد یــا کامــل حمل
میشــود ،وجود ندارد .بنابراین تنها راه
ممکن و ســالم در عصر حاضر ،مســیر
مبــادالت بیــن بانکی اســت .اگــر ما در
چنین شــرایطی ،مســیر دیگری برویم،
غیــر از مســیری که همه دنیا یــا بیش از
 180کشــور به مســیر دیگــری رفتند و به
قاعدهای پیوســتند ،اگر ما از این مســیر
نرویم ،استثنا شــویم و بگوییم ما یکی،
ایــن کار را نمیکنیم ،نتیجه این خواهد
بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام
جهانی را پیدا نمیکنیم.
ëëامــا مخالفــان میگویند نپیوســتن به
«اف.ای.تــی.اف» هزینهای برای کشــور
ندارد و ما میتوانیم بدون تصویب این
لوایح هم کارهای اقتصــادی خود با دنیا
راانجامدهیم.
اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد
پذیرفتــه شــده نظــام بانکــی و بــه ایــن
ترتیــب از خود نظام بانکی دنیا اســتثنا
کنیــم ،در ایــن صورت و البته بــه ناچار،
واســطههایی بــرای نقــل و انتقالهــای
پول بین ایران و جهان پیدا میشوند که
صرافها ،مؤسســههای مالــی گمنام و
بانکهای کوچکی که سرمایه آنها اندک
اســت ،از آن جمله هســتند .یک ویژگی
ایــن مؤسســهها ،صرافــی یــا بانکهای
کوچک این اســت که اگر تحریم شــوند
یا با آنان برخورد شود ،برایشان اهمیت
فوقالعادهای ندارد .لــذا اگر ما نتوانیم
بــه صــورت ســالم و براســاس قواعــد
«اف.ای.تــی.اف» بــا نظام بانکــی دنیا
کار کنیم ،این قبیل مؤسســات در زمینه
نقل و انتقاالت مالی منابع کشور مهمی
ماننــد ایــران فعــال خواهنــد شــد .آنها
برای انجام این کارشــان حتماً پولهای
اضافهتــری را از ایران درخواســت کرده
یا پولهای بیشــتری را صورت حســاب
میکنند .ایــن افزایش هزینــه مبادالت
در زمــان تحریــم گاه بــه  20درصد هم
افزایش یافــت .در کنار این ،کســانی که
در کشــورهای مختلــف دنیــا به مــا کاال
میفروشــند ،از آنجایــی کــه میداننــد
مــا امــکان پرداخــت نقــد و از طریــق
نظــام بانکــی بــه آنــان نداریــم ،چیزی
به نــام «شــیوه فروش ویــژه بــه ایران»
یــا بــه اصطــاح IRANIANTERM
مطرح میکننــد که مطابــق آن قیمت
کاالی خــود را نســبت بــه یــک معامله
معمولی ،به مراتب افزایش میدهند.
همچنین در کنار فروشــندهها ،کســانی
کــه میخواهند کاالیــی را برای ما حمل
کننــد نیــز به همیــن ترتیــب ،میگویند
ایرانیان نمیتوانند پول خود را به شیوه
مطمئــن پرداخت کنند ،لذا هزینه نقل
و انتقــال بار و کاال را نیز برای ما افزایش
میدهند .همــه اینها در مجموع هزینه
قابــل مالحظه اقتصــادی را بــه نظام و
به مردم تحمیــل میکند .مضافاً اینکه
براســاس این شــیوهها گاهی خرید کاال،
خرید خدمات یا نقل و انتقال کاال اساساً
غیرممکــن میشــود ،یعنــی در برخی
خریدهــا کــه منابــع خریــد ما ســنگین
اســت ،اگــر نتوانیــم از طریــق سیســتم
بانکهای جهــان اقدام کنیم ،عمالً آن

نمیشود.
واقعیت این اســت که مــا همچنان
در تأمین بخشــی از مواد اولیه مورد نیاز
خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید
و تبدیــل به یــک کاالی نهایــی ،نیازمند
تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد
اولیــه هســتیم ،همانطــور کــه نیازمند
صــادرات هســتیم و بایــد محصــوالت
خــود را بیــش از نیــاز جمعیــت 80
میلیونی کشور تولید کرده ،به کشورهای
دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشــور را
تأمیــن کنیــم و در ادامــه ،از طریــق این
منابع ارزی بتوانیم ســایر نیازهای خود
را تأمیــن کنیــم .از ســوی دیگــر ،در کنار
واردات مــواد اولیــه از خــارج ،نیازمنــد
واردات برخــی کاالهــای واســطهای و
سرمایهای هم هستیم .در این صورت،
قطــع کــردن ارتبــاط بانکــی مــا بــا دنیا
غیرممکن اســت .قطع ارتبــاط اقتصاد
ایــران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران
بزرگ ،با ابعادی که اقتصاد ایران دارد،
امــر غیرمقــدوری اســت .مگر میشــود
کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی،
به عنوان هجدهمیــن اقتصاد جهان را
منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید
در تعامــل با اقتصاد جهانــی کار کند .از
ایــنرو این تکلیف من اســت .به عنوان
یــک کارگزار و به عنــوان یک خدمتگزار
نظــام جمهوری اســامی ایــران ،که در
جاهای گوناگــون فعالیت کرده اســت،
احســاس میکنــم اگــر در ایــن زمینــه
ســکوت کنم ،شــاید برخــی از مؤمنین،
رفقــا و دوســتان بگوینــد اگــر این قضیه
اینقــدر اهمیت دارد ،چــرا فالنی درباره
آن صحبت نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم
نظــر ما هم همین اســت ،در این زمینه
اظهــار نظــر کردیم .نظــر ما این اســت
کــه بایــد با رعایــت همه قواعــد ،اصول
و حفــظ اســتقالل جمهــوری اســامی
ایران ،شرایط مطلوب برای همکاری با
اقتصاد بینالملل را فراهم کنیم.
ëëآیــا شــرکتهای زیرمجموعــه شــما
گزارشــی دادهانــد که به دلیل نپیوســتن
به «اف.ای.تی.اف» با مشــکالتی در نقل
و انتقــال پــول بیــن بانکهــای ایــران و
بانکهایدیگرکشورهامواجهشدهایم؟
امــروز کشــور مــا دچــار یــک بیماری
ســه گانــه تحریــم ،کرونــا و اخیــراً
«اف.ای.تــی.اف» اســت .ســهم هرکدام
از ایــن معضــات در عــدم نفعهــا یا در
زیانهــای وارده بــه کشــور بهطــور دقیق
مشــخص نیســت .امــا بهطــور طبیعــی
هرکــدام از اینهــا ،یعنــی تحریم یــا قرار
گرفتــن در فهرســت ســیاه «اف.ای.تی.
اف» مشکالتی شبیه هم دارد .به عنوان
مثــال ،وقتــی میخواهیم واکســن کرونا
وارد کنیــم ،میبینیــم در نقــل و انتقــال
پــول بــا مشــکل مواجــه میشــویم کــه
بخشــی از آن به تحریــم بازمیگردد ،اما
همانهایــی که امــروز به خاطــر تحریم
بــا مــا کار نمیکننــد ،به مــا میگویند اگر
تحریــم را هــم بردارنــد و شــما هنــوز به
«اف.ای.تــی.اف» نپیوســته باشــید ،مــا
نمیتوانیــم بــا شــما همــکاری کنیــم.
همیــن حــاال مــا را تهدیــد میکننــد کــه
در صــورت نپیوســتن بــه ایــن قواعــد و
«اف.ای.تــی.اف» بــا شــما کار نخواهیم
کــرد؛ امــا چــون مــا همچنــان مهلــت
تصویب لوایح را داریم ،هنوز آثار واقعی
قــرار گرفتــن در فهرســت ســیاه «اف.
ای.تی.اف» به طــور کامل برای ما ظاهر
نشــده اســت .اما اگــر کامالً اینطور شــود
و طرفهــای خارجــی از اینکــه ایــران به
«اف.ای.تی.اف» بپیوندد ناامید شوند و
مطمئن شوند که ایران لوایح باقی مانده
را تصویب نخواهد کرد ،طبیعتاً ما بیشتر
تأثیر آنها را متوجه خواهیم شد.

دیگه چه خبر؟

هزینههای اقتصادی کالنی به نظام تحمیل میشود

خبــر اول اینکه ،رئیس دفتر رئیــسجمهوری گفت :راه مذاکره برای
آزادی اتباع زندانی در خارج را نبســتیم و به دنبال این هســتیم که همه
زندانیانمــان را در امریــکا یا ســایر کشــورها آزاد کنیم .محمــود واعظی
در پاســخ به ســؤالی درباره تبــادل زندانیان بین ایران امریــکا و اینکه آیا
مذاکــرهای در ایــن زمینه صورت گرفته اســت یــا خیر ،به تســنیم گفت:
ایــن موضــوع همیشــه مطرح بــوده و ما هیچــگاه مخالفــت نکردهایم و
همیشــه بین ما و دیگران مطرح اســت .وی افزود :سرنوشت اتباع ما در
امریکا یا ســایر کشــورها که زندانی هســتند مهم اســت و به دنبال آزادی
آنها هستیم و اگر ببینیم گشایشی در این زمینه وجود داشته باشد حتماً
در ایــن جهــت تالش خواهیم کــرد ،چراکه در دنیا این مســأله به عنوان
یــک اقدام بشردوســتانه مطرح اســت .واعظــی تصریح کرد :بــرای این
موضــوع از طریق واســطهها گفتوگوهایــی صورت میگیرد تــا بتوانیم
همه زندانیانمان را در امریکا یا سایر کشورها آزاد کنیم.

در حالــی که تعــداد قابل توجهــی از طرحهایی که مجلــس در ماههای
اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محســوب میشود و حدود  11الیحه
دولــت در مجلــس اعــام وصول نشــده ،نمایندگان مجلس در جلســه
علنــی دیروز بــا گزارش کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلــس در مورد
اســتنکاف رئیــس جمهــوری از اجرای مــاده یک قانون مدنــی موافقت
کردنــد .بــه گــزارش ایرنا ،ســید کاظــم دلخوش ،ســخنگوی کمیســیون
قضایــی و حقوقــی مجلــس گفــت :مطابــق اصــل  ۱۲۳قانون اساســی،
رئیــس جمهوری موظف اســت مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرســی
را پــس از طــی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مســئوالن
بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اســتعالم صــورت گرفتــه از معاونــت قوانیــن
مجلــس ،جنــاب آقــای حســن روحانــی از زمان تصدی پســت ریاســت
جمهوری از امضای صدور دســتور انتشــار ابالغ  ۱۳فقره قانون مصوب
شــورای اســامی اســتنکاف نموده اســت .نماینــدگان با ارجــاع گزارش
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیسجمهوری
از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.

ادعای نماینده مجلس درباره
مرکز پژوهشهای مجلس

نماینده گرمســار در مجلس خواســتار شفافسازی در مورد عملکرد
ســاختار ســازمانی مرکــز پژوهشهــا و همچنیــن اخبــاری مبنــی بــر
پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط اســتخدامی در این مرکز شــد.
به گزارش ایسنا ،اردشیر مطهری با بیان اینکه مجلس نماد قانونگرایی
است و انتظار میرود قانون را بیش از این رعایت کند ،در تذکری گفت:
اخیراً در مرکز پژوهشها که کالً  ۵معاونت در ساختار سازمانی دارد١۴ ،
معاون با حکم رئیس مرکز پژوهشها منصوب شده.
وی خطــاب بــه رئیــس مجلــس افــزود :از آقــای قالیبــاف کــه هیأت
امنای مرکز پژوهشها اســت تقاضا دارم نســبت به اصالح این ساختار
ســازمانی اقــدام کند .مطهــری مدعی شــد :همچنین اخبــاری مبنی بر
پرداختهای نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز
پژوهشها به گوش میرسد که الزم است شفافسازی شود.

