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مجمع تشخیص باز هم درباره الیحه پالرمو به نتیجه نرسید

پالرمو باز بی نتیجه ماند

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از به نتیجه نرسیدن 
بررسی الیحه  الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی موسوم به پالرمو در نشست امروز خبر داد و گفت: رای گیری درباره 

این الیحه به جلسات آینده موکول شد.
»حشمت اهلل فالحت پیشه« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا 
افزود: در جلسه امروز بحث های مختلفی درباره ارتباط کنوانسیون های مبارزه با 
جرائم سازمان یافته فراملی)پالرمو( به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 

تروریسم)CFT( و گروه ویژه اقدام مالی )FATF ( مطرح شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:عده ای معتقد بودند 
که این دو الیحه ارتباط جدی باهم دارند و باید تصمیم واحدی درباره آن باید گرفته 
شود، برخی اعتقاد داشتند که این دو ارتباطی به هم ندارند.عده ای هم اعالم کردند 
که ارتباط این دو الیحه فنی است به همین دلیل کار به رای گیری بر سر پالرمو 

نرسید و قرار شد دو الیحه باهم مطرح شود.
فالحت پیشه گفت: احتمال می دهم مجمع وارد بررسی کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم )CFT( خواهد شد.به هر حال بخشی از احتمال رای یا عدم 

رای به پالرمو مرتبط با این الیحه است.
به گفته وی »عبدالناصر همتی«رییس کل بانک مرکزی و»لعیا جنیدی« معاون 

حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
به گزارش ایرنا با احتساب جلسه امروز مجمع تشخص مصلحت نظام تاکنون 
چهار جلسه برای بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برگزار کرده است. 

روز گذشته مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایرنا گفت: رای 
گیری درباره موارد اختالفی مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان بر اساس آیین 

نامه نیازمند دو سوم آرای حاضر در جلسه است.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود مهلت چهارماهه ای برای اجرای توصیه 
های فنی و بانکی خود به ایران داده است که تایید کنوانسیون های موسوم به پالرمو 
و CFT از جمله این توصیه هاست.  کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی 
از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و 
کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید 
غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 

متحد به عنوان عهده دار این کنوانسیون و پروتکل های آن عمل می کند. 

کارنامه فراکسیون امید منتشر می شود

یک عضو فراکسیون امید خبر از انتشار کارنامه عملکرد چندساله این 
فراکسیون داد.

علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
امید منتشر  فراکسیون  به زودی کارنامه سال های گذشته  اعالم کرد  ایرناپالس 

می شود.
این عضو فراکسیون امید همچنین افزود: این گزارش عملکرد به صورت جزوه ای 

منتشر خواهد شد و سایر اقدامات فراکسیون در آن گنجانده می شود.
طی سال های اخیر انتقادات بسیاری به عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی وارد شده است.عدم شفافیت عملکرد، تعداد اعضا و عدم اقدام به موقع و 
گروهی در برخی از رویدادها، از جمله انتقاداتی است که به اعضای این فراکسیون 

وارد می شود.
از ابتدای مجلس دهم تاکنون این فراکسیون دو دور هیئت رئیسه تشکیل داده 
است. مهرماه سال جاری دومین انتخابات هیأت رئیسه دائم فراکسیون امید برگزار 
و محمدرضا عارف برای دومین بار به عنوان رئیس انتخاب شد. محمدرضا تابش، 
نماینده اردکان، مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، فاطمه سعیدی، نماینده تهران، 
محمد فیضی، نماینده اردبیل، عبدالکریم حسین زاده، نماینده نقده، رضا انصاری، 
نماینده  تاجگردون،  غالمرضا  و  تهران  نماینده  حضرتی،  الیاس  داراب،  نماینده 

گچساران از دیگر اعضای هیأت رئیسه این فراکسیون هستند.

»ظریف« در جلسه فراکسیون مستقلین حضور می یابد
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از حضور وزیر امور 

خارجه در جلسه این فراکسیون خبر داد.
مهرداد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آقای محمد جواد ظریف صبح 
روز یکشنبه  پیش از آغاز جلسه علنی در جلسه فراکسیون مستقلین والیی حضور 

خواهد یافت.
به گفته وی، بررسی آخرین تحوالت کشور در عرصه سیاست خارجی و همین 
طور موضوعات مرتبط با وزارت امور خارجه از جمله دستور کارهای جلسه این 

فراکسیون با محمد جواد ظریف خواهد بود.

مجلس این هفته از شنبه تا سه شنبه جلسه علنی دارد
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که جلسات علنی 

مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا سه شنبه برگزار می شود.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه علنی روز شنبه مجلس از 
ساعت ١۴ آغاز خواهد شد که دستور کار آن بررسی مواد مراعا مانده الیحه بودجه 

۹۸ و طرح استانی شدن انتخابات است.
به گفته وی، مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا سه شنبه جلسه علنی خواهد 

داشت.
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 ظریف با دبیر کل سازمان ملل متحد گفت وگو کرد
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف و آنتونیو گوترش در خصوص مهمترین مسائل، تحوالت بین المللی و منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر کردند.

 الیحه الحاق ایران به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال بعد موکول شد

 سختی تصمیم گیری و تمدید تعویق پالرمو

 عضو فراکسیون امید مجلس:

مجمع در فرصت چهارماهه پالرمو و سی اف تی را نهایی کند

تشخیص  مجمع  در  پالرمو  به  ایران  الحاق  الیحه  تصویب 
مصلحت نظام به سال بعد موکول شد تا باردیگر سرنوشت 
لوایح چهارگانه دولت و سازوکارهای وابسته به آن در سد 
سختی تصمیم گیری تصمیم گیران بماند. سدی که ذخیره آن 

بالتکلیفی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است.
ایران به  الحاق  ایرنا، بررسی الیحه  به گزارش خبرنگار سیاسی 
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو، باردیگر به جلسات 
بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال آینده موکول شد تا آینده 
بسیاری از موضوعات و تصمیمات مرتبط با این الیحه همچنان در 
ابهام بماند. چهارمین جلسه بررسی الیحه پالرمو صبح شنبه یازدهم 
اسفند در مجمع تشخیص مصلحت نظام به استماع سخنان مخالفان 
و موافقان این الیحه گذشت. هرچند از جزییات این سخنان که 
عمدتا مخالفان ایراد کردند اطالعی در دست نیست اما با توجه به 
اظهارنظرهای روزهای گذشته برخی اعضای مجمع و دیگر منتقدان 

حدس محورهای مخالفت کار دشواری نخواهد بود.
پیش از برگزاری این نشست، بسیاری از فعاالن سیاسی و مسووالن 
درباره تبعات رد و خطرهای تایید این الیحه، تحلیل ها و گفتگوهای 
بسیاری منتشر کردند. برخی در اظهارات خود به رهبر معظم انقالب 
هم استناد کردند و این در حالی است که رهبری سخنگویی ندارند و 

مواضع، به صراحت از سوی ایشان اعالم می شود.
تداوم بالتکلیفی در تصمیم گیری، گرچه از سوی منتقدان به 
بررسی عمیق این لوایح و به ویژه الیحه پالرمو تعبیر می شود اما 
زمانی که این الیحه از سوی دولت منتخب و نمایندگان مردم ارائه 
و مورد تایید قرار گرفته است، می تواند ابهاماتی را در اذهان و افکار 
عمومی ایجاد کند و شائبه تداخل برخی نظرات شخصی و سیاسی 
در این تصمیم گیری را سبب شود. موضوعی که از دید صاحبنظران 

سیاسی داخلی و خارجی و نیز مسووالن دولتی دور نمانده است.
هشدارهای موافقان لوایح

فعاالن سیاسی و چهره های حزبی، نمایندگان مجلس، مسووالن 
دولتی طی هفته های گذشته و همزمان با تعویق تصمیم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره الیحه مبارزه با جرائم سازمان یافته، 
کوشیدند با دالیل و شواهد، ضرورت تصویب این لوایح را به اعضای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شوند.
المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و  و  حجت االسالم 
ارائه دهنده لوایح چهارگانه بارها درباره تبعات عدم تصویب این لوایح 
هشدار داده بود و در تازه ترین سخنان خود در جمع مدیران بانک 
مرکزی در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک بار دیگر تاکید 
کرد: اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی کشور با دنیا 
دچار مشکل می شود. رییس جمهوری با انتقاد از تردیدها در تصمیم 
گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: »تمام کشورهای دنیا در 
این گروه شرکت کرده اند؛ یعنی هیچکدام عقل نداشته اند؟ دولت و 
مجلس ایران هم که تصویب کرده، تدبیر نداشته است؟ شورای نگهبان 
هم که امضا کرده، تدبیر نداشته؟ اینکه نمی شود. نمی شود کشور را 

به دست 10 تا 20 نفر داد.«
وزرا، اعضای هیات وزیران و مشاوران حقوقی دولت نیز بارها درباره 
تبعات تصویب نشدن این لوایح تذکر دادند. محمدجواد ظریف وزیر 
امورخارجه به عنوان مهم ترین مقام سیاسی دولت پس از رییس 
جمهوری که درگیری نزدیکی هم با لوایح FATF دارد در آخرین 

اظهارنظر خود درباره پالرمو گفت: دوستان واقعیات را نگاه کنند و 
تصمیم بگیرند. هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می کنیم، اما خوب 

بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری هم درباره موانع تصمیم گیری 
درباره پالرمو و دیگر لوایح دولت معتقد است خود مجمع باید این گره 
را بتواند باز کند. لعیا جنیدی هفته گذشته تاکید کزد: از مجمع توقع 

داریم که چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد و در نظر بگیرد.
مثبت  نظر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  پالرمو  الیحه  تصویب 
نمایندگان مردم را هم درباره این الیحه روشن کرده بود. با این وجود 
طی روزها و هفته های گذشته، بسیاری از آنها در گفتگوهای مختلفی 
پارسایی سخنگوی  بهرام  بودند.  داده  تبعات رد آن هشدار  درباره 
فراکسیون امید با تداوم بالتکلیفی درباره لوایح دولت پیشنهاد همه 
پرسی داد و گفت: ما که به رای و مشارکت و حق مردم باور داریم در 
مسائل این چنینی که سر آن خیلی مجادله هست و بین جناح های 

سیاسی الینحل می ماند، بهترین گزینه آن رای مردم است.
جریان ها و شخصیت های سیاسی موافق تصویب پالرمو هم طی 
هفته های گذشته بارها درباره ضرورت تصویب لوایح چهارگانه تحلیل 
های متنوعی ارائه دادند که مهم ترین آن را می توان نامه تعدادی 
از چهره های شاخص جریان اصالحات به اعضای مجمع تشخیص 
تاسف  آنچه موجب  نظام دانست که در آن آمده است:  مصلحت 
دلسوزان شده، تبدیل یک موضوع کارشناسی به یک درگیری جناحی 
است. مطلع شدیم جمعیت خاصی با اهدافی غیرملی در یک بمباران 
خبری و با استفاده از ابزارهای گوناگون از جمله با ارسال انبوه پیام های 
اینترنتی، می کوشند اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را از 

تصویب قوانین مربوط به FATF منصرف کنند.
در ادامه این نامه شخصیت های اصالح طلب از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواستند تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز 
نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکالت مشابه گذشته شوند.

در کنار شخصیت های معتدل جریان اصولگرا هم محمد مهاجری 
فعال سیاسی-رسانه ای نزدیک به این جریان درباره تبعات عدم 

 FATF -تصویب این لوایح هشدار داد و تاکید کرد: اف ای تی اف
- چه ارتباطی با فناوری موشکی دارد و در کجا چنین چیزی آمده 
است؟ چرا باید برای به کرسی نشاندن ایده خود به دروغ متوسل شد؟ 
امروز همه کشورهای جهان از جمله سوریه و لبنان عضو گروه های 
منطقه ای اند و سیاست های اف ای تی اف را اجرا می کنند. فقط دو 

کشور مانده اند؛کره شمالی و ایران.
مخالفت های بی سند

مخالفان پالرمو و دیگر لوایح چهارگانه دولت که عموما طیف سیاسی 
رقیب هم هستند، در تشریح دالیل مخالفت خود، این لوایح را ابتدا 
به برجام پیوند می دهند. در مرحله بعد این لوایح را در تضاد با آرمان 
های آزادی خواهانه انقالب اسالمی و نظام در کمک به مسلمانان 
معرفی می کنند، در سومین حالت آن را عامل سلطه بر منافع کشور 
معرفی می کنند اما در هیچ کدام از این محورها، دلیل پیوند با برجام 
یا منافات با آزادی خواهی یا تسلط را عنوان نمی کنند. در هیچ تحلیل 
و گفت و گویی به بندهای لوایح یا قانون FATF استناد نمی کنند و 
حتی برخی اظهارات آن ها هم نشان می دهد که از جزییات این لوایح 
اطالع کاملی ندارند. به طور مثال اظهارات پرویز داوودی درباره تعداد 
اعضای گروه ویژه اقدام مالی یا اظهارنظرها درباره خشک شدن حرکت 
های آزادی خواهانه در منطقه، با توجه به این که بسیاری از کشورهای 
هم پیمان با ایران در منطقه هم عضو این کنوانسیون ها هستند، نشان 
می دهد که مخالفت با پالرمو در مواردی از سر بی اطالعی هم است.

مخالفان گرچه در تشریح دالیل مخالفت خود، موارد مشخص و 
ملموس ارائه نمی کنند اما به منظور پیشبرد اهداف خود بارها به 
سخنان رهبرمعظم انقالب استناد می کنند؛ در تازه ترین این اظهارات 
غالمعلی حدادعادل در توییتی نوشت: رهبر انقالب حرف های موافقان 
پیوستن به پالرمو را تایید نکردند. این در حالی است که رییس 
جمهوری هفته گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی از عدم مخالفت 

رهبری با پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی سخن گفته بود.
در میان اعضای مجمع تشخیص که برخی از رقبای انتخاباتی 
رییس جمهوری هم هستند در اظهاراتی پیشگویانه! از عدم تصویب 

لوایح دولت در مجمع تشخیص خبر داده بودند.
تبعات بالتکلیفی

تعویق در تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درشرایطی که 
کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می برد و برای مقاومت 
در برابر این جنگ دولت در خط نخست، نیاز به تجهزات و پل های 
ارتباطی هرچند محدود دارد، می تواند تبعات مختلف و تلخی در پی 
داشته باشد. واقعیت آن است که فشار تحریم ها در سال پیش رو 
شدت خواهد گرفت. برای مقابله با آن، می توان تا حدودی به سازوکار 
مالی اروپا یا بی اعتنایی چین و روسیه به زیاده خواهی های دونالد 
ترامپ، اعتماد کرد. اما زمانی که سازوکار مالی اروپا و ارتباط شرکای 
تجاری با ایران منوط و مشروط به این لوایح است، مقابله با تحریم ها 
دشوارتر از همیشه پیش خواهد رفت. دور زدن تحریم ها زمانی که در 
داخل هنوز تکلیف دورزنندگان پیشین مشخص نیست و در خارج، 
تمام فوت و فن های آن برای آمریکا مشخص شده است، چندان 
عقالیی به نظر نمی رسد. در سایه بالتکلیفی در تصمیم گیری، ایران 
هراسان با سرعت و قدرت بیشتری و این بار با تمرکز بر عدم عضویت 
ایران در کنوانسیون های مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته، به کار 
خود ادامه خواهند داد. بهانه های ناتمام آمریکا، انزوای مالی و سیاسی 

ایران را در پی خواهد داشت و این در تعارض با منافع ملی است.
تاریخچه ای از الیحه پالرمو

یک سال پیش در چنین روزهایی الیحه پیوستن دولت ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو از سوی 
دولت به مجلس ارائه شد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو 
ایتالیا به تصویب رسید و در 2۹ سپتامبر دو سال بعد، اجرای آن برای 
برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزم شد. اکنون 1۸0 کشور 
جهان عضو این کنوانسیون هستند و کارویژه این قرارداد بین المللی 

هماهنگی بین دولت ها در مقابله موثر با جرائم مختلف است.
پالرمو یکی از چهار الیحه مشهور پیوستن ایران به FATF )گروه 
راستای تسهیل در  مالی( است که دولت دوازدهم در  اقدام  ویژه 
تبادالت تجاری، مالی و بانکی آن را در پنجم بهمن ۹6 به مجلس 
ارائه داد. لوایحی که تصویب آنها در مسیر پرپیچ و خم قوانین نوشته 
و نانوشته گرفتار شده است تا ایران در آستانه ورود به لیست سیاه این 
کارگروه قرار گیرد. الیحه پالرمو این روزها در ایستگاه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار دارد و اخبار ضدونقیضی از سرنوشت تصویب آن به 
گوش می رسد، الیحه ای است که نخستین بار در سال 137۹ مطرح 

شده و در دولت های گذشته هم مورد بررسی قرار گرفت.
تالش دولت و وزارت امورخارجه تاکنون برای اقناع مخالفان این 
لوایح بی نتیجه بوده است اما دالیل مخالفاِن پیوستن ایران به این 
کنوانسیون همچنان به سخنان کلیشه ای و شعار محدود است. دولت 
تالش دارد تا از رهگذر تصویب این لوایح دشواری مسیرهای تعامل با 
جهان را تا حد امکان تسهیل کند و بیش از هر نهاد و قوه و شخصیتی 

از خطرات عدم پیوستن ایران به این لوایح آگاه است.
تصویب این لوایح و به ویژه الیحه پالرمو گرچه قرار نیست معجزه 
ای ایجاد کند اما در صورت تصویب نشدن این لوایح حتی هم پیمانان 
ایران هم قادر به برقراری ارتباط مالی و بانکی با ایران نخواهند بود و 
در عمل درگاه های محدود ارتباطی کشور بسته خواهد شد. موضوعی 

که بسیاری از منتقدان آگاهانه یا ناآگاهانه بر آن چشم می بندند.

تشخیص  مجمع  اگر  گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
مصلحت نظام در این فرصت باقی مانده، نتیجه گیری و نظر 
نهایی خود را در خصوص پالرمو و سی اف تی اعالم نکند، به 
نظر می رسد که باید بر مبنای راهکارها و ظرفیت های موجود 

در قانون اساسی کشور عمل کنیم.
محمود صادقی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، 
افزود: اقدام گروه ویژه اقدام مالی در تمدید مهلت چهارماهه ایران، 

نشانه اقدامات مثبت داخلی در این زمینه است.
وی ادامه داد: تصویب قوانین مربوط به کنوانسیون های مورد تاکید 
»اف ای تی اف« و از همه مهم تر »پالرمو« و »سی اف تی« در 
مجلس شورای اسالمی و تایید مصوبات مربوط به الحاق ایران به این 
کنوانسیون ها در شورای نگهبان و جلسات مجمع تشخیص مصلحت 

نشانه جدیت ایران در پیگیری این موضوع بوده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی افزود: گزارش های 

مکرر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این زمینه متقاعد 
کننده بوده و فرصت مناسبی برای جلب موافقت گروه ویژه اقدام مالی 
در دادن مهلت دوباره ایران ایجاد کرده است. این نماینده مجلس با 
بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فرصت دوباره، جمع 
بندی نهایی را انجام دهد، تاکید کرد: اگر مجمع نتواند در این فرصت، 
نتیجه گیری و نظر نهایی خود را اعالم کند، به نظر می رسد که باید 
بر مبنای راهکارها و ظرفیت های موجود در قانون اساسی کشور عمل 
کنیم. وی تصریح کرد: اصل 5۹ قانون اساسی مربوط به همه پرسی 
است؛ همه پرسی موضوعی از خارج کشور نیست که برخی نهادها 
علیه آن تبلیغ می کنند؛ وقتی ظرفیت های دیگر در برخی موضوعات 
جوابگو نیست باید از ظرفیت های قانون اساسی استفاده کرد؛ اصل 
اقتصادی، سیاسی و  قانون اساسی می گوید در مسائل مهم   5۹

فرهنگی می توان مستقیم به مردم مراجعه کرد.
وی اظهار کرد: هم اکنون قوه مقننه و قوه مجریه و شورای نگهبان- 

در بخشی- پالرمو را تایید کرده اند و بُعد سیاست های کلی آن باقی 
مانده است؛ انتظار می رود که در مجموع به یک جمع بندی برسند و 

تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیون »مریدا«، افزود: اگر پالرمو 
را با مریدا مقایسه کنیم؛ مریدا بنا به نظرات کارشناسی و جلسات 
مراجع امنیتی، مبتنی بر تعهدات سخت در موضوع ضرورت تبادل 
اطالعات با طرف های خارجی است؛ الحاق ایران به این کنوانسیون در 
یک دولت اصولگرا تصویب شده، اما اکنون همان جریان علیه پیوستن 

ایران به پالرمو و سی اف تی موضع گیری کرده اند.
صادقی ادامه داد: اکنون که باید در خصوص پالرمو به نتیجه برسیم 
و کار دولت در راه اندازی و تسهیل تبادالت بانکی و مالی راه بیافتد، 

در مسیر آن سنگ اندازی می کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با نظر به مصالح ملی در این فرصت، 
تصمیم مناسب اتخاذ و مسیر مراودات تجاری و بانکی ایران با جهان 

هموار شود. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران 
برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد، »اف ای تی اف« که 
مقر آن در پاریس است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای 
انجام اصالحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام 
مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است که ایران 
هنوز »برخی موارد« برای رعایت معیارهای این سازمان را »کامل« 

نکرده است.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل 
گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو 
بخش شامل اصالح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و 
همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(، اصالح 
قانون پولشویی، اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق 

ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT ( است.

 کدخدایی در نشست خبری:

کسی درباره CFT و پالرمو از رفراندوم هراسی ندارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در موضوع CFT و پالرمو کسی از برگزاری 
رفراندوم هراسی ندارد ولی تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام 
نداده اند اصل همه پرسی موضوعیتی ندارد زیرا هم اکنون مجمع تشخیص 

مصلحت در حال بررسی این لوایح است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری در 
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس جمهوری بیان کرده که شورای نگهبان 
موافقت خود را به سی اف تی و پارلرمو اعالم کرده این موضوع را تایید می کنید، اظهار 
داشت: من هم این را شنیده ام البته یک تسامحی در حرف های ایشان بود زیرا پالرمو 

و سی اف تی با ایرادات ارجاع شد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه میان مجلس و شورای نگهبان اختالف نظر وجود دارد 

این لوایح به مجمع رفت.
کدخدایی افزود: در پالرمو اشکاالت محتوایی شورای نگهبان برطرف شده بود ولی 
اشکاالت هیات نظارت همچنان باقی بود و براساس قانون اساسی ما آن ایرادات را 
به عنوان ایراد شورا ارسال کردیم، بنابراین، این ایرادات با اختالفی شدن نظر شورا و 

مجلس در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
وی افزود: در مورد سی اف تی نیز ایرادات عمده ما برطرف نشده و آن هم در دستور 

کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کسی از رفراندوم هراسی ندارد

خبرنگاری از کدخدایی پرسید برخی خواستار برگزاری رفراندوم برای لوایح سی اف 
تی و پارلرمو شده اند آیا موافق آن هستید که کدخدایی پاسخ داد: کسی از رفراندوم 
هراسی ندارد ولی تا مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده اند اصل همه پرسی 

موضوعیتی ندارد.
وی گفت: هم اکنون این لوایح در مجمع در حال بررسی است.

در ادامه خبرنگاری درباره هزینه تبلیغاتی انتخابات از کدخدایی سوال کرد که وی 
پاسخ داد: الیحه جامع انتخابات که تمامی موارد مربوط به انتخابات را در بر می گیرد 

بعد از اصراری که در چند سال گذشته برای رسیدگی به این موضوع داشتیم مجلس 
و دولت در قالب طرح ها و لوایحی در این باره مشغول به کار هستند که امیدواریم این 

موضوع در این طرح ها و لوایح برای اصالح قانون انتخابات اعمال شوتد.
وی یادآور شد: البته هنوز در مرحله ابتدایی این موضوع قرار داریم شاید بررسی آن 
به بررسی سال آینده موکول شود ولی این موضوع در مجلس در حال بررسی است در 

مورد رجال سیاسی نیز ما رسما موارد آن را اعالم کردیم.
خبرنگاری از کدخدایی پرسید درباره برخی تایید صالحیت های نامزدهای انتخابات 
اعتراضاتی به شورای نگهبان وجود دارد شورا چه پاسخی به این اعتراضات می دهد؟

کدخدایی پاسخ داد: شورای نگهبان طبق قانون وظیفه قانونی خود را انجام می دهد 
و وقتی وظیفه قانونی ما است باید آن را انجام دهیم و افکار عمومی نیز آن را قبول می 

کنند مگر اینکه برخی ها قانون را قبول نداشته باشند.
در ادامه خبرنگاری در مورد توئیت اخیر کدخدایی در مورد نظارت استصوابی است 
که واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت از وی سوال کرد و گفت 
اصالح طلبان انتقاد زیادی به توئیت شما و این موضوع داشته اند شورای نگهبان آیا 
نباید موضوع نظارت استصوابی را حل کند، که کدخدایی پاسخ داد: ما از هر پیشنهادی 
که در این موضوع ارائه شود فارغ از گروه و جناحی که آن پیشنهاد را ارائه کند استقبال 

می کنیم و هراسی از حرف حسابی نداریم.
وی گفت: ما نشست هایی نیز با برخی از افراد داریم مشروط بر اینکه حرفشان 
حسابی باشد وقتی هر روز و در هر هفته در سه نوبت صبح، ظهر و شب علیه شورای 
نگهبان بیانیه صادر می کنند گاهی اوقات هم شورای نگهبان باید پاسخی داشته باشد 
آن توئیت هم حداقل پاسخ به برخی افراد بود که مطالبشان را هر روز تکرار می کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا شرایط حضور خبرنگار در 
جلسات شورای نگهبان فراهم می شود، تصریح کرد: مشروح مذاکرات شورای نگهبان 
چاپ و نشر می شود و خبرنگاران و عکاسان گاهی اوقات می توانند در جلسات شورا 
حضور یابند . الزام قانونی مانند اینکه مانند مجلس از رادیو این جلسات پخش شود 
نداریم ولی در زمان انتخابات به دلیل آنکه حریم خصوصی افراد است امکان پخش 

نداریم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه برخی ها می گویند نظارت استصوابی 
نگذاشته که افراد شایسته وارد مجلس شوند، گفت: شورای نگهبان براساس قوانین 
انتخابات مجلس شرایط حداقلی دارد و براساس آن عمل می کند. ما ابزار شایسته 

سنجی نداشته و نداریم و این شایسته ساالری براساس انتخاب مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بهترین راه این است که جناح ها و گروه های 
سیاسی در این جهت گام بردارند و افراد شایسته را معرفی کنند تا این مساله حل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اگر مجلس در الیحه جامع انتخابات رای 
به حذف نظارت استصوابی بدهد با توجه به اینکه شورای نگهبان معتقد است نظارت 
موثر همان نظارت استصوابی است آیا این تبصره به تایید شورای نگهبان خواهد رسید، 
افزود: اجازه دهید نمایندگان این کار را انجام دهند و نمی توان از پیش اعالم نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص شکایت شورای 
نگهبان از محمود صادقی به کجا رسیده است، عنوان کرد: طبق قانون شکایت باید 
در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود و بنده فعال آخرین پیگیری را در این 
باره نداشته ام که این شکایت شورای نگهبان به کجا رسیده است. کدخدایی در پاسخ 
به سوال دیگری درخصوص اینکه در الیحه جامع انتخابات به نظر می رسد دولت به 
دنبال دولتی کردن انتخابات است و دست شورای نگهبان در انتخابات را کامال بسته 
است و موضوع هیات نظارت بر انتخابات از دست شورا خارج شده است، تصریح کرد: 
این موارد در قالب الیحه و طرح به مجلس ارائه می شود بنابراین هر الیحه و طرحی در 
حد پیشنهاد است و تا زمانی که تصویب مجلس نرسد نمی توانیم درباره آن اظهارنظر 

کنیم، بعد از اعالم نظر مجلس شورای نگهبان در این باره اعالم نظر می کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره الیحه جامع انتخابات و تجمیع 
آن با طرح استانی شدن انتخابات چیست، گفت: مدت هاست که پیگیر این موضوع 
هستیم اما بنده نمی توانم در این باره اعالم نظر کنم ای کاش مجلس و دولت زودتر از 
این به فکر اصالح قانون انتخابات می افتادند امیدوارم مجلس زودتر تالش کند تا این 

الیحه به انتخابات آینده برسد.


