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باهنر:

غصه دولت و مجلس را میخورم که می خواهند بودجه 
را تصویب کنند

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: غصه دولت و مجلس را میخورم که 
میخواهند بودجه سال بعد را ببندند، هر کدام یک طور توصیه و تجویز می 

کنند. یک چک داریم که همه هم مستحق دریافت هستند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در دیدار 
اعضای شورای مرکزی حزب بیداری اسالمی با بیان اینکه امروز ۶۸ درصد جمعیت 
کشور بعد از انقالب به دنیا آمدند، اظهار کرد: بیش از ۶0 درصد جمعیت کشور امام 
و جنگ و دفاع مقدس را درک نکردند و آن ها امروز حق دارند که سوال کنند، 
شما برای ما چه کردید؟، اگر انقالب نمی کردید چه اتفاقی می افتاد که تاکنون 

نیافتاده است؟
وی با بیان اینکه باید کارنامه عالمانه و عادالنه از عملکرد نظام در 40 سال گذشته 
داشته باشیم، گفت: در این 40 سال دولت های مختلفی آمده و رفته اند و همه در 

هر آنچه رقم خورده شریک بوده اند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین افزود: از زمان شهید رجایی به این سو مجموعه 
اقدامات قابل قبولی انجام شده و رهبر معظم با هدایت، راهبری، مدیریت، عمق نگری 

و بصیرت در این مسیر نقش ایفا کرده اند.
باهنر ادامه داد: شاید بگویند هر حکومتی بود در این 40 سال بیمارستان، مدرسه و 
راه و جاده می ساخت. اما یک تفاوت وجود دارد و آن این است که ما مدعی هستیم 
رتبه ما در بسیاری شاخص ها مانند بهداشت، آموزش، عمران و.... در حد معجزه 

آسایی اصالح شده است.
وی به شاخص های توسعه اشاره کرد و گفت: اکنون در ردیف بیست و پنجمین 
کشور برتر دنیا در بسیاری از شاخص های توسعه هستیم. همچنین طبق تحقیق 
یک مجله خارجی ایران در رتبه هشتم جهان از حیث اقتدار نظام و قدرت نظامی 

قرار گرفته است که در نوبه خود بی نظیر است.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه همه قبول دارند به لحاظ 
امنیتی و اطالعاتی در غرب آسیا جزو بهترین ها هستیم و کارنامه درخشانی داریم، از 
روند رشد تولید ناخالص داخلی انتقاد کرد و گفت: به این رقم قانع نیستیم. رتبه تولید 

ناخالص داخلی ما در بین 200 کشور، زیر 20 است اما باید ارتقا یابیم.
باهنر افزود: البته اشکاالت زیادی هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهدید، ابربحران 
و آغاز فروپاشی، واژه ها و عباراتی هستند که بر حسب بینش و نگرش افراد روی 
شرایط حال حاضر کشور گذاشته میشود، قبول داریم که مشکالتی مانند بیکاری و... 
وجود دارد. اما اینکه بگوییم کاری انجام نشده و قبلی ها کاری نکردند را نمی پذیریم.
وی با انتقاد از رفتار برخی نمایندگان گفت: این روحیه را در نمایندگان زیاد دیدیم 
هر کدام می امدند و مدعی بودند نمایندگان دوره قبل کاری نکردند.نمایندگان 

روزهای اول انگیزه باالیی دارند اما بعد چندماه تغییر می کنند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تصریح کرد: اکنون غصه دولت و مجلس را 
میخورم که میخواهند بودجه سال بعد را ببندند، هر کدام یک طور توصیه و تجویز 
می کنند. یک چک داریم که همه هم مستحق دریافت هستند. حوزه دفاع، سالمت، 

آموزش و پرورش و... همگی بودجه می خواهند و مملکت باید اداره شود.
باهنر با ابراز نگرانی از برخی نظرات غیر کارشناسی در ارتباط با بودجه گفت: مردم 
گرفتارند دلمان هم میسوزد، اما آنقدر این بودجه را غیرکارشناسی تقسیم می کنند 
و رشد می دهند که بودجه متورم می شود و مانند کیک پوکی می شود که به ظاهر 

3 کیلویی است اما روی ترازو که می گذاریم یک کیلو بیشتر نیست.
وی با بیان اینکه مسائل مملکت از هشت علت در سه گروه ساختاری، رویکردی، 
عملکردی قرار می گیرد، گفت: در بعد ساختاری، مجلس را در نظر بگیریم که 
این موضوع ربطی به اصالح طلبی و اصولگرایی ندارد، خاستگاه مجلس این است 
که 290 نماینده قسم میخورند حافظ منافع ملی باشند در حالی که 10 نفر هم 
اینگونه نیستند. منافع ملی در مجلس صاحب ندارد. در تئوری میگوییم منافع ملی 

در راس امور است.
نماینده ادوار مجلس گفت: متاسفانه در مجلس هرکسی طرفدار اهداف خودش 
است یکی معلمان، یکی گارگران و برخی فقط به فکر حوزه انتخابیه خودشان 
هستند، متاسفانه این  ساختار مجلس این است که نمایندگان به دنبال منافع منطقه 

ای هستند و هیچ کس به منافع ملی فکر نمی کند.
باهنر با اشاره به تبعات سو افزایش حقوق کارمندان تصریح کرد: دولت قصد دارد 
حقوق های سال بعد را 20 درصد افزایش دهد، اما این موضوع عواقبی بدی نیز به 
دنبال دارد به طوری که از آن سو 30 درصد تورم از جیب مردم بیرون می کشند و 
متاسفانه اینطور روحیه و شجاعتی نیز در بین هیچ کدام از تصمیم گیران وجود ندارد 

که بگوید حقوق های سال آینده فریز  شود.
وی با بیان اینکه گروه دوم مشکالت رویکردی هستند، گفت: رویکرد ما باید به 
سمت برخی مسائل اصالح شود. طی 40 سال گذشته رضایت کوتاه مدت مردم را بر 

منافع دراز مدت آنها ترجیح دادیم که باید این رویکرد تغییر کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قبول داریم ناکارآمدی و فساد 
اقتصادی وجود دارد و باید به مطالبات مردم پاسخ دهیم، اظهار کرد: هشت ماه 
اخیر تحقیقاتی انجام دادیم که نشان می داد آنچه تبلیغ کردیم و در افکار عمومی 

جاانداخته ایم 10 برابر واقعیت هستند.
اما مردم فکر می کنند که همه دزد هستند.  باهنر تصریح کرد: فساد داریم 
200 مدیر نجومی بگیر پیدا شد و مردم فکر میکنند همه مدیران نجومی بگیرند. 
ناکارآمدی هم که همینطور به هرکس می رسیم می گوید ناکارآمدی همه جای 

مملکت را گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه با وجود اینکه با دولت روحانی در یک جناح نیستم اما معتقدم 
نباید در حق او نامردی کنیم، زیرا او نیز کار کرده و در جاهایی موفق بوده و برخی 
موارد هم نبوده است، گفت: افراط و تفریط داریم یکی دولتش دولت پیرمردهاست 

مثل دولت فعلی و یکی هم می آید می گوید میخواهد همه را جوان کند.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به سلسه مراتب در نیروهای مسلح گفت: در نیروهای 
مسلح رتبه های نظامی پله پله داده میشود، اما در وزارتخانه ها این رده بندی را 
قبول ندارند و یک سرباز را مدیر میکنند و متاسفانه اجازه ندادیم به ترتیب پله ها و 

رده ها  را طی کند.
باهنر افزود: ما مقصر بودیم که ستوان های وزارتخانه ای را ستوان نگه داشتیم و 

اجازه ندادیم که سرگرد بشوند و به درجه باال بروند.
وی ادامه داد: از آن سو احمدی نژاد آمد و گفت که من دولت ژنرال ها را نمی 
خواهم. به او گفتیم چهارتا آدم متفکر و مجرب را به کابینه ببر اما او گفت من فقط 
سرباز میخواهم. به او گفتم تو از آقا که اقاتر نیستی، اقا مگر فرمانده کل قوا نیست؟ 
ایشان در نیروهای مسلح فقط با15 نفر در ارتباط است. رئیس ستاد کل، فرمانده 
سپاه و... ایشان هیچ وقت نفرمودند می خواهند با سربازها کار کنند. البته هوای 

سربازها را دارند ولی باالخره باید یک فرمانده کل با ژنرال ها کار کند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش پایانی سخنان خود به لزوم 
تشکیل حزب فراگیر اشاره کرد و گفت: بنده یک حرف تندی را همیشه میزنم. 
بدون وجود سه چهار حزب فراگیر چارچوب دار نسبت به آینده مردم ساالری دینی 

بیمناک هستم.
باهنر ادامه داد: حزب باید درچارچوب نظام باشد نه مانند حزب منحله مشارکت 
که در مقابل نظام قرار گرفت، برای تشکیل احزاب باید زیرساخت ها آماده و فرهنگ 
سازی انجام شود. متاسفانه هنوز ما خود را من می دانیم و هیچ کدام قصد نداریم 

قدری نیم من بشویم.
وی تصریح کرد: برخی مواقع احساس میکنم اصالح طلبان اجازه اتحاد به 
ما را نمیدهند، خیر، اشتباه است این خودی ها هستند که نمی گذارند یک 
حزب کامل و فراگیر شویم. باید دست به دست هم بدهیم و دموکراتیک در 

کنار هم کار کنیم.
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قوانین ناکارآمد تولید کاالی ایرانی را نابود می کند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: وجود قوانین ناکارآمد و دست و پا گیر تولید کاالی ایرانی را نابود می کند. به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم در سالن جلسات 
امام جواد)ع( استانداری عنوان کرد: حمایت از تولید و اشتغال موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود،  متاسفانه وجود قوانین ناکارآمد و دست و پا گیر تولید کاالی ایرانی را نابود می کند. وی تصریح کرد: عمده بنادر کشور مملو از کاالها و مواد 

اولیه در جهت تولید است اما قوانین گمرکی مانع از ترخیص به موقع مواد اولیه می شود و لطمه زیادی به تولید وارد می کند.

افروغ:

جنبش دانشجویی باید از بن بست خارج شود

کدخدایی:

شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون اساسی حرکت می کند

شدن  مستحیل  این که  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  یک 
جنبش دانشجویی در قدرت سیاسی یکی از آفات این 
جنبش است، گفت: جنبش دانشجویی باید از بن بستی که 

در آن است خارج شود.
به گزارش ایسنا، عماد افروغ در سلسله جلسات بررسی جنبش 
دانشجویی که در جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: جنبش 
قدرت  نه  است  اجتماعی  قدرت  عرصه  به  متعلق  دانشجویی 
سیاسی. قدرت اجتماعی را باید به گونه ای تعریف کرد که قدرت 
سیاسی را در بر می گیرد یا نسبت دیالکتیک با قدرت سیاسی 
داشته باشد. اگر قدرت اجتماعی در قدرت سیاسی مستحیل شود، 
باید فاتحه قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی برخاسته از قدرت 

اجتماعی را خواند.
قدرت سیاسی  و  اجتماعی  قدرت  بین  باید  کرد:  تاکید  وی 
دیالکتیک برقرار شود و جهت اصلی هم باید از قدرت اجتماعی 
به سمت قدرت سیاسی باشد. اگر میان قدرت سیاسی و قدرت 
اجتماعی این رابطه به وجود نیاید، سیستم قفل می شود و به 
تدریج نیروهای اجتماعی احساس می کنند، نظام سیاسی مستقر 

با نیازهای روزانه آنها بیگانه است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این که جنبش دانشجویی 
بخشی از قدرت اجتماعی است، بیان کرد: جنبش دانشجویی 
در سال 32 چون به متعلق به قدرت اجتماعی بود در جامعه 
موج ایجاد کرد و به سایر نیروهای اجتماعی قدرت داد. جنبش 
آبان  در 13  فرق می کند، چون  آبان  با 13  آذر  اجتماعی 1۶ 

نهادهای مستقر طرفدار اقدام دانشجویان در 13 آبان بود.
افروغ همچنین بیان کرد: من جنبش دانشجویی 13 آبان را 
هیچ گاه زیر سوال نبردم، ولی معتقدم اگر 13 آبان رخ نمی داد 
انقالب به ریل اصلی خود باز نمی گشت، اما برنمی تابم که این 
دانشجویان به قدرت سیاسی بپیوندند. خیلی از کسانی که در 13 
آبان ماه نقش آفرین بودند در ادامه جذب قدرت سیاسی بودند و 
ماجرا هم از همین جا شروع شد. آنها یادشان رفت باید حافظان 
خوبی برای قدرت اجتماعی باشند و آنچنان جذب قدرت سیاسی 
شدند که مانع هر فعالیت در دانشگاه شده و در  واقع ابزار هژمونی 

قدرت سیاسی شدند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که این افراد اهمیت قدرت 
اجتماعی را نفهمیدند، گفت: قدرت سیاسی مستقر همیشه به 
استمرار استقرار خود می اندیشد، بنابراین همیشه باید ناقدانی بر 
قدرت سیاسی وجود داشته باشد. این ناقدان همان روشنفکران و 

دانشجویان بوده که به قدرت اجتماعی متعلق هستند. در حالی که 
فعاالن جنبش دانشجویی یا ابزار هژمونی قدرت سیاسی شدند یا 
می گویند دوران جنبش دانشجویی به سر آمده این یعنی حفظ 
وضع موجود، در حالی که من معتقدم هر آن ممکن است یک 

جنبش دانشجویی رخ دهد.
وی خاطر نشان کرد: جنبش دانشجویی باید مراقب باشد که 
جذب قدرت رسمی نشود. اگر دانشجویی می خواهد به قدرت 
سیاسی بپیوندد، نباید این کار را به اسم جنبش دانشجویی انجام 
دهد تا جنبش دانشجویی مستحیل نشود. جنبش دانشجویی 
آنها جذب قدرت  افراد تعریف شود، زیرا ممکن است  با  نباید 
سیاسی شوند و مطالبات خود را فراموش کنند. در این شرایط 

ممکن است اصل جنبش دانشجویی زیر سوال برود، اما اگر جنبش 
دانشجویی با افراد تایید نشود، این اتفاق نمی افتد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: جنبش دانشجویی در بن بست قرار 
گرفته و باید از آن خارج شود. این بن بست بیش از آنکه اتفاق 
تاریخی باشد به این دلیل است که فهم دقیقی از قدرت اجتماعی، 

قدرت سیاسی و نسبت میان این دو وجود ندارد.
ایدئولوژی و  را تشکل،  وی ویژگی های جنبش دانشجویی 
خارج بودن از قدرت سیاسی نامید و ادامه داد: استبدادستیزی، 
جنبش  ویژگی  سه  همواره  عدالت خواهی  و  استکبارستیزی 
دانشجویی در ایران بوده است. اکنون در جامعه مطالبه عدالت 
که  نمی بینید  یافته  سازمان  صورت  به  اما  دارد،  وجود  هم 

برمطالبه عدالت خواهی حساسیت داشته  دانشجویی  جنبش 
باشد.

افروغ در پایان بیان کرد: نظام سیاسی به جای آنکه قدرت 
اجتماعی را باور کرده و ظرفیت های آن را بالفعل کند، مانع آن 
می شود. در نهادسازی، به قدرت اجتماعی کم توجه شده است ولی 
با این وجود من قدرت اجتماعی را فائق بر قدرت سیاسی می دانم. 
ممکن است برای فعالیت جنبش دانشجویی محدودیت هایی ایجاد 
شود، اما به عنوان بخشی از قدرت اجتماعی باید مسیر خود را 
دنبال کند. یکی از آفت های جنبش دانشجویی این است که در 
قدرت سیاسی مستحیل شود، بنابراین باید از این آفات خود را 

دور نگه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه شورای نگهبان اعالم 
می کند در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست دانشجویی 
"ایران و لوایح چهارگانه )fatf (" که در دانشکده حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
بیشترین ایرادات شورای نگهبان به fatf جنبه سیاسی دارد تا 
حقوقی، اظهار کرد: نباید بگوئیم ایراداتی که نسبت به هر کدام از 
مصوبات 4گانه fatf مطرح می شود سیاسی است بلکه این ایرادات 
مانند رسیدگی به سایر مصوبات در شورای نگهبان جنبه حقوقی 

دارد و سیاسی نیست.
وی افزود: شورای نگهبان در چارچوب وظایف و اختیاراتی که 

دارد و قانون اساسی به آن داده ایراد می گیرد و از ایرادات چشم 
پوشی نمی کند و اگر از آنها چشم پوشی کرد شما به عنوان مردم 

حق دارید که به این چشم پوشی ها اعتراض کنید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کشور تصمیم گرفته عضو 
مرجعی شود و مقررات بین المللی را بپذیرد موضوع دیگری است. 
دوستان الحاق به کنوانسیون را ضرورت می دانند، شورای نگهبان 
نمی گوید که این الحاق صورت نگیرد. وی با بیان اینکه چطور 
پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شد، گفت: اگر  نسبت به 
می خواهیم نسبت به ضرورت الحاق به یک کنوانسیون بین المللی 
صحبت کنیم بحث دیگری است. آنچه شورای نگهبان می گوید در 

چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است.

FATF اسراییل در میان مخالفان اصلی ایران در
با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی 

این گروه مالی بین المللی، کار برای ایران سخت تر شد.
به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعالم کرد که 

اسرائیل به عنوان یکی از اعضای FATF )گروه ویژه اقدام مالی( پذیرفته شده است.
رژیم اسراییل و عربستان دو کشوری هستند که در سال جاری میالدی وضعیت شان 
برای عضویت در این گروه مالی بین المللی بررسی شد و در نهایت اسراییل با پشت سر 

گذاشتن عربستان سعودی موفق شد تا به آن راه پیدا کند.
برخی رسانه های خارجی با انتشار خبر فوق، عضویت اسراییل در گروه ویژه اقدام 
مالی را در ابعاد سیاسی و منطقه ای در راستای اعمال فشار به ایران در شرایطی تحلیل 
کردند که ایران تالش دارد به طور کامل خود را از لیست سیاه خارج کرده و دستور 

FATF برای اقدامات مقابله ای کشورها با خود را ملغی کند.
با اجرایی شدن برجام اقدامات مقابله ای علیه ایران در چارچوب توافق هسته ای باید 
در FATF نیز به تعلیق در می آمد که این اتفاق از سال 2015 تا کنون هر سال انجام 
شده است. در عین حال ایران از سال 2015 تا کنون بنا به درخواست FATF باید 
تالش می کرده تا اقدامات و توصیه های این گروه مالی را به اجرا در بیاورد تا تعامالت 
کشورها در امور مالی و بانکی با ایران عادی شود. تالش های ایران در بخش های زیادی 
انجام شد اما در چند بخش هم چنان مشکالت و موانعی برای اجرای آنها باقی مانده 

است.
در نشست اخیر FATF، به ایران 4 ماه دیگر )تا فوریه 2019( فرصت داده شد تا 
مورد مربوطه را برای ممانعت از بازگشت به لیست سیاه FATF یا رد تعلیق تکمیل 
کند. اما روند تکمیل فرایند مورد نظر FATF  عالوه بر مخالفان و دشمنان خارجی 
ایران، با مخالفت های جدی در داخل نیز مواجه شد. از این رو چند مورد باقی مانده از  
اجرای 40 توصیه FATF همچنان در راهروهای مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه، 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در رایزنی  میان سران سه قوا در جریان است.
مقامات کشورمان در سطوح عالی دولت همواره بر تسریع تصویب فرایندهای مورد 
نیاز برای خارج شدن نام ایران از لیست سیاه FATF تاکید کرده اند که برای این 
مساله دالیل کارشناسی و سیاسی و فنی خود را مطرح می کنند. در مقابل مخالفان 
FATF، اصرار دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای FATF را بر خالف 

منافع ملی تحلیل می کنند.
دولت و موافقان FATF معتقدند یکی از مهم ترین دالیل این اصرار و تسریع روند 
کار، فرصت ندادن به دشمنان و مخالفان ایران در FATF برای سنگ اندازی در 
مسیر اجرا و حفظ برجام است. آمریکا به همراه هم پیمانانش به ویژه عربستان و رژیم 
اسراییل و برخی کشورهای دیگر تالش کرده اند تا انواع اقدامات را علیه ایران و برجام 
انجام دهند. تالش برای ممانعت از خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از آن رو 
حایز اهمیت است که آمریکا تالش داشته و دارد تا با بازگشت نام ایران در لیست 
سیاه و از سر گرفتن اقدامات مقابله ای، تحریم های یک جانبه  هسته ای و غیر هسته ای 
جدید تحت عناوین اقدامات تروریستی و حقوق بشری علیه ایران را وجاهت قانونی 
و بین المللی دهد. به این شکل آمریکا می تواند از محل FATF یک بار دیگر اجماع 
جهانی علیه ایران را ولو کم اثر شکل دهد؛ تالشی که در سه سال گذشته و نیز بعد از 

خروج یک جانبه  از برجام تاکنون عملی نشده است.

به عالوه، اجرا نشدن کامل توصیه های FATF به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام 
موجب شد تا اجرای برجام در بخش هایی که مربوط به ایران و منافع اقتصادی اش بود 

حتی فراتر از برجام به خوبی انجام نشود. 
بعد از خروج آمریکا از برجام، برخی کشورها که تعامالت و سیستم  مالی شان فراتر از 
قوانین تحریمی آمریکاست، از جمله چین و روسیه که از حامیان برجام و استمرار آن 
نیز هستند، از ایران خواستند تا قوانین خود را با معیارهای FATF هماهنگ کند چرا 
که بسیاری از بانک های چینی و روسی نه به خاطر تحریم های آمریکا بلکه به خاطر 

همکاری با FATF و اجرای قوانین آن مجبور به همکاری با ایران نیستند.
از  یکی   ،  FATF با  تعامل  وضعیت  عادی سازی  گفت،  می توان  عبارتی  به 

پیش شرط های مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران است.
 ،FATF اما یکی دیگر از دالیل اصرار بر تسریع تصویب لوایح چهارگانه مرتبط
نگرانی ایران از ورود اعضای جدید به این گروه بود که متاسفانه باید گفت حاال اسراییل 
از یک عضو ناظر به عضو رسمی در FATF تبدیل شده است و به یک واقعیت 

نگران کننده برای ایران تبدیل شده است.
اکنون با عضویت اسراییل در FATF به عنوان عضو رسمی، کار برای ایران سخت تر 
شده است؛ چرا که هم زمان با مخالفان داخلیFATF بر مخالفان خارجی آن به طور 
رسمی افزوده شده است. تا پیش از این، مخالفان خروج نام ایران از لیست سیاه 
FATF، آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس )سه عضو رسمی( و عربستان 
و اسراییل )دو عضو ناظر( بودند و اکنون یک عضو ناظر به جبهه اعضای اصلی مخالف 
ایران تبدیل شده است. با احتساب رژیم اسراییل، اعضای اصلی FATF متشکل از 3۶ 
دولت و دو سازمان و نهاد بین المللی )کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس( 
هستند. هم چنین این گروه مالی بین المللی دارای 9 گروه منطقه ای است که در 
مجموع 204 کشور با آن همکاری می کنند. ایران عضو گروه اوراسیای FATF است.

ایران در حدود 12 سال پیش کار با FATF را آغاز و قوانینی را در چارچوب مبارزه 
با تامین مالی تروریسم که از اهداف اولیه FATF بوده، به تصویب رساند اما در اوخر 
دهه ۸0 مشکالتی بر سر راه عضویت کامل ایران ایجاد شد به شکلی که این روند تا 

دولت فعلی به تاخیر افتاد.
شاید برخی از منتقدان FATF این گونه به جامعه و افکار عمومی القا کنند که 
تالش دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF به خاطر حفظ برجام یا منافع 
حاصل از آن است در حالی که سوابق همکاری ایران با این گروه ویژه مالی نشان 
می دهد جمهوری اسالمی ایران از یک دهه پیش ضرورت پیوستن به این نهاد مالی 
را احساس و اقدامات الزم را نیز اتخاذ کرده است. حضور کشورهای مختلف در این 
سازوکار مستقل مالی از کشورهای قدرتمند و تراز اول به لحاظ اقتصادی گرفته تا 
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حاکی از اهمیت مساله است و آمریکا 
و انگلیس و سوریه و ایران و عربستان نمی شناسد. هر کشوری که تمایل به انجام 
تعامالت بین المللی گسترده دارد و در برنامه  خود توسعه اقتصادی را در نظر دارد 
نیاز است تا خود را با این ساز و کار مالی بین المللی همراه سازد و این مساله به واقع 
ارتباطی به برجام و غیربرجام ندارد و بسیار فراتر از آن، سیاست های کلی اقتصادی و 
سیاسی را در بر می گیرد. اگر ایران به واقع به دنبال آن است که در منطقه و پیرامون 
خود در اقتصاد حرف اول را بزند باید قوانین داخلی خود را با معیارها و استانداردهای 

بین المللی هماهنگ کند.
با وجود نگرانی ها درباره پیوستن کامل رژیم اسراییل به FATF  و تشدید فشارها 
علیه ایران در این جبهه مالی بین المللی، نباید دست از تالش برای جلوگیری از 
خودتحریمی و بسته شدن مسیرهای تنفسی مالی و پولی برداشت. در فضایی که 
تحریم های یک جانبه آمریکا راه نفس ایران را بسیار تنگ کرده است و شاهرگ های 
حیاتی را نشانه گرفته، آن هم در شرایطی که کشورهای اروپایی و چین و روسیه در 
مقابله با این تحریم ها دستانشان بسیار بسته است، باز نگه داشتن مسیرهای مالی 

محدود و کوچک بسیار ضروری است. 
سیستم تصمیم گیری در FATF بر "اجماع" استوار است از این رو طبیعی است 
کشورهای مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه در آینده به ویژه برای  نشست بعدی 
این گروه که قرار است در فوریه 2019 تشکیل شود، اقدامات و البی های بسیاری را 

انجام خواهند دارد تا نظرات و تصمیم کشورهای دیگر عضو را تحت تاثیر قرار دهند.
در عین حال، از آنجایی که ساز و کار FATF مبتنی بر رعایت اصول و استانداردهایی 
کامال مالی، فنی و قانونی است، هر چقدر هم که کشورهای مختلف برای این مانع بر 
سر راه ایران در FATF تالش کنند اگر ایران بتواند توصیه های این نهاد مالی را به 
درستی اجرا کند و سازمان ها و نهادها بر اساس آن ضوابط اقدام به فعالیت کنند از 
تیررس آمریکا و اسراییل و عربستان و دیگران دور خواهد ماند بنا بر این ضروری است 
تا در فرصت باقی مانده شرایط را برای اجرای توصیه های FATF در کشور فراهم کنیم.
متاسفانه موضوع FATF  امروز به یک مساله ملی برای کشور تبدیل شده است که 
این خود هزینه های سیاسی و روانی و اقتصادی زیادی را در بر دارد در حالی که این 

مساله در کشورهای دیگر از موضوعات دسته چندم محسوب می شود.
ایران چهل سال است که با تحریم های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری 
و غیره مواجه است با این وجود در تمام این سال ها در ابعاد مختلف توانست نه به 
استقالل کامل بلکه استقالل نسبی دست یابد. با پذیرش این که کشور از گذشته تا 
کنون و نیز در آینده با تهدید و تحریم  مواجه بوده و هست، نگاه مان باید برای حضور 

در مجامع و نهادهای بین المللی ایجابی باشد نه سلبی.


