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در جلسه امروز مجمع

»پالرمو« در جلسه مجمع تشخیص به نتیجه نرسید

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی 
در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علی رغم اصرار 
مجلس و دولت برای تصویب الیحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این 
الیحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این 

الیحه استدالل های خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند.
فرارو- مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه 29 دی ماه به ریاست آیت 

اهلل آملی الریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
در جلسه امروز که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس 
کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، بررسی 
الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین 

مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز پس از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون 
الیحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و دولت، ادامه بررسی ها به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و 
حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی 

قرار گیرد.
مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسنیم گفت که بررسی 
بیشتر این الیحه به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده است.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی در 
روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علی رغم اصرار مجلس و 
دولت برای تصویب الیحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این الیحه مخالفت دارند 
و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این الیحه استدالل های خود را برای 

اعضای مجمع ارائه کنند.
جلسه بعدی مجمع تشخیص دو هفته دیگر برگزار خواهد شد تا تصمیم نهایی 

درباره الیحه جنجالی پالرمو گرفته شود.
باهنر :  

احتمال انتخاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بسیار 
زیاد است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جبهه پیروان خط امام و 
رهبری گفت: احتمال انتخاب آقای رئیسی برای ریاست قوه قضائیه از همه 

بیشتر است.
محمدرضا باهنر در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال انتصاب آقای رئیسی به عنوان 
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: درحال حاضر بین اعضا قوه قضائیه و کسانی که در قوه 

قضائیه مطرح هستند، احتمال انتخاب آقای رئیسی از همه بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع هنوز صد در صد قطعی نشده اما احتمال 

آن بسیار زیاد است.
سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی چندی پیش در گفت وگو با ایسنا 
در واکنش به شایعه انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه در شبکه های مجازی گفت: 

از همان هایی که این خبر را منتشر کرده اند، بپرسید.

سردار سپهر مطرح کرد

سالح، پول و تجهیزات نظامی دیگر حرف اول را 
نمی زند

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه در حال 
حاضر دیگر سالح، پول و تجهیزات نظامی حرف اول را نمی زند، اظهار 
کرد: اکنون حرف اول توسط رسانه های جریان ساز، اندیشه ساز، باورساز 

و افکارساز زده می شود.
فرماندهان  نشست ساالنه  در  ایسنا، سردار محمدحسین سپهر  گزارش  به 
حوزه های بسیج سازمان صداوسیما که در مشهد مقدس برگزار شد، با تاکید 
بر لزوم داشتن نقشه راهی هماهنگ با راه انقالب، گفت: رهبر انقالب این نقشه 

را تدوین کرده اند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه در حال حاضر 
دیگر سالح، پول و تجهیزات نظامی حرف اول را نمی زند، اظهار کرد: اکنون 
زده  افکارساز  و  باورساز  اندیشه ساز،  جریان ساز،  رسانه های  توسط  اول  حرف 

می شود.
وی با اشاره به اداره دنیا توسط ۵۰ شبکه رسانه ای صهیونیستی، بیان کرد: 
دستیابی به اهداف ما برای تشکیل تمدن اسالمی در گرو داشتن قدرت رسانه ای 

تأثیرگذار در سطح دنیا است.
سپهر با اشاره به گفتمان سازی، راه سازی، نمادسازی و الگوسازی در جامعه 
توسط جریان نخبگان، افزود: به همین علت این افراد دارای نقش فوق راهبردی 
به  برای شاخص سازی  این جریان در هر جامعه  انقالب هستند و  در جریان 

منظور دستیابی به اهداف بلند کمک می کنند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به درگیری کشور ایران در 
دو جنگ اقتصادی و فرهنگی، متذکر شد: تداوم تمدن اسالمی نیازمند پیشرفت 

در زمینه های اقتصادی و فرهنگی است.
وی تاکید کرد: در صورت عدم پیشرفت رسانه ای در سایر موارد نیز دچار 
مشکل می شویم و به علت سرعت تغییر و تحول علوم، امکانات پیشرفته کنونی 
تا دو سال دیگر کهنه خواهند بود؛ بنابراین باید به تولید علم و فن آوری بپردازیم.
سپهر با اشاره به وجود دو بخش الزام اصلی و کارکردی، ادامه داد: ابتدا باید 
فکر و علم تولید شود که از نگاه رهبر انقالب باید در حوزه های علوم انسانی و 

اسالمی صورت گیرد.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پرورش نیروی انسانی را نخستین 
نیاز دستیابی به توفیقات الهی دانست و گفت: کشور دارای مشکالت متعددی از 
جمله اقتصادی است، اما مشکل اصلی ضعف در پرورش نیروی انسانی مستعد 

است؛ زیرا برای آن کمترین ساز و کار مورد نیاز را داریم.
وی بزرگترین مشکل کشور را سو مدیریت و ضعف مدیریت عنوان کرد و 
ادامه داد: تولید مؤلفه مدیریت جهادی و عرصه های مدیریت آن وظیفه بسیج 
صداوسیما است تا با ارائه الگوی مدیریت جهادی به مدیران امکان استفاده از 

آن را فراهم کند.
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انهدام ستون زرهی دشمن توسط جنگنده های اف۷
جنگنده بمب افکن های اف7 نیروی هوایی ارتش به منظور پشتیبانی از یگان های سطحی، ادوات زرهی دشمن را با بمباران هوایی مورد اصابت قرار دادند. به گزارش ایسنا، همزمان با مرحله اصلی رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش، ۲ 

فروند جنگنده بمب افکن اف 7 به منظور پشتیبانی از یگان های سطحی نیروی زمینی ارتش وارد منطقه رزمایش شدند. جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی پس از حضور در منطقه رزمایش، ادوات زرهی و ستون مکانیزه و استحکامات دشمن را 
با بمب های هوشمند مورد اصابت قرار دادند. این دو جنگنده پس از انهدام اهداف از پیش تعیین شده در نزدیکترین پایگاه منطقه فرود آمدند.

محسنی اژه ای:

ماندنم بستگی به نظررئیس قوه قضائیه بعدی دارد
معاون اول قوه قضائیه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر به 
سواالت خبرنگاران در باب دستاوردهای مبارزه با مفاسد پس 
از انقالب اسالمی، مسائل روز قضائی و چشم انداز قوه قضائیه 

پاسخ داد.
حجت االسالم  محمدی:  جامعه-مهدیه  گروه  مهر،  خبرگزاری 
»غالمحسین محسنی اژیه« که در بین مردم به حاج آقای اژه ای و در 
بین مسئوالن اغلب به محسنی شهرت دارد، از دوران جوانی وارد امور 
قضایی شده است و حاال که مویی سپید کرده مناصب قضایی متعددی 
را در کارنامه خود دارد. عالوه بر امور قضایی، دستی هم بر امور اجرایی 
داشته و چهار سالی هم در دولت نهم، تصدی وزارت اطالعات را بر 

عهده داشته است.
»قاضی پرونده های مهم قضایی در دهه ۷۰، دادستان دادگاه ویژه 
روحانیت، وزیر اطالعات در دولت نهم و دادستان کل کشور، سخنگو 
و معاون اول قوه قضائیه  و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این 
روزها بیشتر با همان عنوان سخنگویی و معاون اول دستگاه قضا سر 

زبان ها است.
این چهره شاخص و قاطع قضایی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ضمن بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر با مدیرعامل و 

اعضای تحریریه آن دیدار و گفتگو کرد.
مشروح گفتگوی حجت االسالم محسنی اژه ای به شرح زیر است:   

در چهلمین سال انقالب، دشمن تالش دارد همه دستاوردهای 
نتوانسته ایم  سال ها  این  طول  در  دهد،  جلو  سیاه  را  نظام 
دهیم،  ارائه  مجموعه ای  در  را  قضائیه  قوه  دستاوردهای 
درحالی که قوه قضائیه نوآوری های زیادی داشته و در رابطه با 
برخوردهایی با مفاسد هم برادر معاون رئیس جمهور، معاون دفتر 
رئیس جمهور و سایر افراد هیچ فرقی ندارد. چرا دستاوردهای 

چهل ساله قوه قضائیه به مردم توضیح داده نمی شود؟
عملکرد ۴۰ ساله را حتی اگر بخواهیم فهرستی بگوییم، بسیار طوالنی 
و زمانبر است. کارهای بسیار خوب و سنگینی انجام شده البته به عنوان 
یک شهروند می گویم که قوه قضائیه در کنار سایر قوای نظام، در تأمین 
امنیت کشور در طول ۴۰ سال اخیر دارای جایگاه خاص و حائز اهمیت 
است. به عنوان مثال در استنقاذ حق، مظلوم از ظالم چه در رابطه با 
زمین و چه سایر موارد، اموال زیادی به بیت المال بازگشت. میزان اموالی 
که در اختیار مردم قرار گرفت، بسیار زیاد است در رابطه با شناسایی 
مجرم هم قوه قضائیه طبق قانون، به موضوع شکایت ها رسیدگی کرده 

است.
چند سالی می شود که شاهد افزایش تشکیل پرونده های 
مرتبط با فساد هستیم، این به معنای افزایش فساد در کشور 
است یا ورود قوه قضائیه به موضوع فساد بیشتر از گذشته شده 

است؟  
اذعان داریم کارهای خوبی انجام شده است. موارد زیادی در قوه 
قضائیه برای عرضه داریم، ولی توان آن را نداشته و نداریم. علیرغم رشد 
بیشتر و پیشرفت های خوب در این سال ها هنوز با نقطه مطلوب فاصله 

داریم.
 اما آیا این برخورد قوه قضائیه توانسته فساد را به حداقل برساند؟  
پاسخ منفی است؛ متاسفانه اینطور نیست و با همه برخوردهای قضایی 
هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. علت هم این است که صرفاً با 
برخورد قضایی و انتظامی نمی توان جلوی فساد را گرفت. برخورد یک 
راه است. سایر اقدامات و اصالح ساختارها و امور اجرایی و اداری هم از 

سایر مسیرها محسوب می شود.
»واردات خودرو، سکه و ارز، موبایل« چهار عنوان پرونده هایی 
است که رسیدگی به آنها همزمان در قوه قضائیه آغاز شد، چرا 
پرونده واردات خودرو هنوز به نتیجه نرسیده است؟ اینکه گفته 
می شود بزرگترین پرونده از نطر فساد در بین پرونده های اخیر 

است را تایید می کنید؟
االن به طور قطع به یقین اقدامات قضایی در ماههای اخیر به ویژه 
در  شد،  برگزار  رهبری  استجازه  با  ویژه  دادگاههای  که  مردادماه  از 
کنترل ارز، کنترل بازار و کوتاه کردن دست برخی مفسدین و دالل 
ها حتما موثر بوده است و شکی در این موضوع نیست؛ اما آیا به صرف 
برخوردهای قضایی و دادگاهها و محاکمه ها این فسادها قابل کنترل 
است؟  پاسخ منفی است.  االن بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و تقاضا 
را کنترل کرده است. وزارتخانه هایی که باید اقدماتی انجام می دادند این 

کار را کرده اند. مجموعه اینها تاثیرگذار بوده است.
را  تاثیرگذاری  میزان  این  نبود  دیگران  اقدامات  اگر  حال  این  با   
شاهد نبودیم. امروز نمی توانم بگویم همه کنترلی که انجام شده به 
خاطر برخوردهای قوه قضائیه بوده است. حتما اقدامات بانک مرکزی 
و وزارتخانه های دیگر و همچنین گمرک هم موثر بوده است و اینها باید 

مکمل یکدیگر باشند تا تاثیرگذار محسوب شود.

 ممکن است که مورد خودرو درشت تر به چشم بیاید اما به این معنی 
نیست که بزرگترین پرونده و یا مسئله ارزی بوده باشد. ما بزرگتر از اینها 
هم داشته ایم. البته در مورد خودرو اقدامات و تخلفاتی انجام شده و ما 
شاهد چندین مسئله هستیم که یکی از آنها بحث خودروهای داخلی با 
موضوعیت پیش فروش ها، نتایج قطعات یدکی و مواردی از این دست 
بوده است، در بحث خودورهای خارجی مواردی از آنها در زمانی بوده که 
محدودیتی وجود نداشته است. برخی در این بازه زمانی خودروهایی را 

وارد کردند اما ترخیص نشده و در گمرک باقی مانده است.
آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس 
قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته ایم که سرباز این نظام 

هستیم 
نوعی دیگر مربوط به زمانی است که گفته شده حق ورود ندارید اما 
در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و کارهای خالف قانون ثبت سفارش 
شده و خودرو وارد کردند. مورد دیگر مربوط به افرادی است که به 
هر شکلی قانونی یا با مسائل شبهه ناک وارداتی انجام دادند که نباید 
ترخیص می شدند اما این کار انجام شده است. عده ای دیگر جور 
دیگری تخلف داشتند به طوری که اینها مجاز به پیش فروش نبودند 
اما هزار خودرو وارد کرده و پیش فروش های الزم را انجام دادند. به 
عنوان مثال این افراد مجوز وارد کردن هزار خودرو را داشته اند اما ده 
هزار خودرو پیش فروش کردند. با احتساب این موارد اگر کل آنها را در 
یک مورد و زیرمجموعه عنوان خودرو قرار دهیم، موضوع خودرو کیس 

گسترده ای محسوب می شود.
 در مورد آخر باید بگویم که با احتساب چندین برابر واردات، به عنوان 
مثال  حدود ۱۰ هزار نفر از مردم با مشکل مواجه شده و به قوه قضائیه 
مراجعه کردند. این مورد به یک معنا به پرونده خودرو باز می گردد و 
به یک معنا تخلف دیگری است. به طوری که فردی می خواسته پیش 
فروش انجام دهد اما با افزایش ارز و ممنوعیت واردات مواجه می شود. 
با توجه به شرایط، این فرد اگر بخواهد عین همان پول را بدهد مردم 
متضرر می شوند اگر هم بخواهد مطابق با خسارات مطرح شده مطالبات 

مردم را بدهد با مشکل مواجه می شود.
مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی های هر چه بیشتر 
دارد، اینکه چه مقدار پیش فروش شده و آیا در موقع پیش فروش 
تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد 
متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده 

و بزرگ نیست.
در رابطه با پرونده واردات خودرو، باالخره پرونده میثم رضایی 

به کجا رسید؟
 یکی از پرونده های مرتبط با خودرو پرونده این شخص است. ایشان 
هم چند مسئله  در پرونده شان مطرح است. یک بخشی از آن مربوط به 

خودرو است. این فرد اتهامات دیگری هم دارد.
در رابطه با پرونده های اخیر، باالخره پرونده ساالرآقاخان از 

متهمان ارزی فساد اقتصادی اخیر به کجا رسید؟
 پرونده این فرد به دادگاه رفته بود اما دادگاه نقصی را در آن گرفت.

احمد  پرونده  ایرادات  ذیل  پرونده  این  در  دادگاه  ایرادات 
عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی است؟

 در این پرونده برای 9 نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد 
مطالعه شد و نقص هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را 

به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته 
ایم می توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به 

دادسرا ارجاع داد.
شما همواره سه کلید واژه ساالر آقاخان، احمد عراقچی و 
سیف را کنار هم قرار داده و اعالم کردید که از تحقیقات ابتدایی 
و همچنین رسیدن به فردی همچون آقاخان به اسم آقای سیف 

رسیده ایم، باالخره پرونده های آقای سیف به کجا رسید؟
یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده ساالر آقاخان گرفت این است 
که دادگاه اعالم کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق 

شود.
آیا تحقیقات مجدد از رئیس سابق بانک مرکزیانجام شده و 

ایشان همچنان ممنوع الخروج است؟
تحقیق مجدد را نپرسیدیم اما ایشان همچنان ممنوع الخروج است.

دو تابعیتی ها در چند سال اخیر همواره حلقه مفقوده بین 
صحبت های مسئوالن بوده است و اغلب شاهد این هستیم که 
هیچ نهادی توضیح مکفی را در این رابطه نمی دهد باالخره آیا 
مدیر دو تابعیتی در کشور داریم و آیا تعداد آنها به دادستانی کل 

کشور اعالم شده است؟
در پاسخ به این آیا قانون ما دو تابعیتی ها را به رسمیت می شناسید 
باید بگویم که قانون چنین نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو 
تابعیتی ها را ندارد. در حال حاضر هم دستگاههای متعددی می گویند 
که نه مدیر و نه غیر مدیر دو تابعیتی داریم که در دستگاه حکومتی 
مشغول بکار باشند. حتی برخی مسئوالن دولتی می گویند که ما نمی 
شناسیم اگر کسی هست به ما معرفی کنید.  وزارت اطالعات می گوید 
ما قبال دو تابعیتی داشتیم اعالم کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر 
کسی را به عنوان دو تابیعتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی 

نشده اند.
در رابطه با فعالیت دوتابعیتی ها در شرکت های خصوصی 

چطور؟
در حال حاضر منع قانونی در این رابطه نداریم البته اقدامی هم 
مجلس انجام داده و به این موضوع ورود کرده است که امیدوارم به این 

نتیجه برسد البته خالء هایی هم در این رابطه وجود دارد.
اخیرا مجلس به موضوع تحقیق و تفحص در رابطه با واگذاری 
پرونده کشت و صنعت مغان رای داده است، ظاهرا قبال هم این 
پرونده در قوه قضائیه مطرح بوده است. ماجرای واگذاری کشت 

و صنعت مغان چیست؟
فعال این موضوع در حال تحقیقات اولیه است. اینکه مجلس به تحقیق 
و تفحص رای داده تا به نتیجه برسد زمانبر خواهد بود. بازرسی کل 
کشور به این قضیه ورود کرده است و پرونده ای هم تشکیل شده که در 
مرحله تحقیقات مقدماتی و اولیه است و باید دفاعیات افراد مختلف در 
اینجا بررسی شود.  باید بررسی شود که آیا طبق مقررات، این واگذاری 
انجام شده؟ و همچنین قیمت پیشنهادی مناسب بوده و یا پس از عقد 
قرارداد به مفاد آن عمل شده است مواردی است که نیاز به بررسی 
دارد. در این پرونده هم برخی از این صحبت ها مطرح است که نیاز به 
بررسی بیشتر دارد. در واگذاری ها باید مقررات به درستی رعایت شود. 
عالوه بر اینکه باید به مزایده گذاشته شود نکات مطرح شده در قرارداد 

هم باید لحاظ شود.

وزارت اطالعات می گوید ما قبال دو تابعیتی داشتیم اعالم کردیم و 
کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابیعتی در نهادهای 

دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند
نکته دیگری که در رابطه با واگذاری ها باید به آن توجه کرد به عنوان 
مثال موضوع پروژه های نیمه تمام و کارخانجاتی است که همه قبول 
دارند در دست دولت بودن آنها سوددهی ندارد و حتما باید واگذار شوند. 
طبق قانون اساسی هم تفسیرهایی در این رابطه انجام شده که موضوع 
واگذاری را تایید کردند. به عنوان مثال این موارد در دولت هم تصویب 
می شود. به عنوان مثال در رابطه با واگذاری کارخانجات غیرسودده، افراد 
ممکن است این نگاه را داشته باشند یک زمین ۱۰ میلیاردی بیش از 
۱۰ میلیارد بدهی داشته باشد. اگر خریدار از آن بدهی خبر نداشته باشد، 
ممکن است متعهد شود. این در حالی است که در رابطه با کارخانجات 
غیرسودده ممکن است هر سال بر زیان  آنها افزوده شود. اگر این کارخانه 
خریدار داشته باشد و قیمت واقعی هم مطرح شود، هیچ کس آن را 
نمی خرد. بنابراین گاهی در مزایده ها این طور می شود که کارخانه ای به 

فروش نمی رود.
سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا دولت آن را نگه دارد 
و هر سال بر زیان آن افزوده شود و یا با قیمت پایین تر، آن را به مزایده 
بگذارد. باید توجه کنیم که این شرکت زیان ده است و دولت هم هیچ 
چشم انداز و مدیریتی برای رسیدن به سوددهی آن ندارد. از سویی زیان 
آن هم هر سال بیشتر می شود. حال باید آن را با قیمت واقعی بفروشیم 
و یا پایین تر از قیمت واقعی به مزایده بگذاریم. اگر انسان انصاف داشته 
باشد، در رابطه با برخی واگذاری ها، باید این موضوعات را در نظر بگیرد. 
البته در بحث واگذاری ها، اگر موضوع تبانی مطرح شود، جنبه فساد پیدا 

کرده و باید مورد بررسی قرار گیرد.
اخیراً شنیده شده است که رئیس سازمان خصوصی سازی 
به دلیل برخی فسادها برکنار شده است، آیا شما این را تائید 

می کنید؟
از برکناری ایشان خبر ندارم و تا جایی که می دانم ایشان سر کار 

خود هستند.
متناسب با عملکرد قوه قضائیه، افق آینده دستگاه قضا را 
چطور ارزیابی می کنید و چالش های مهم قوه قضائیه از منظر 

شما چیست؟
یکی از مواردی که باید در آینده بیشتر به آن توجه کنیم، پررنگ تر 
شدن نقش قوه قضائیه در ایجاد عدالت اجتماعی است. در کنار این 

مسئله، باید موضوع کاهش حصر را هم در نظر بگیریم.
یکی از مواردی که باید در آینده بیشتر به آن توجه کنیم، پررنگ تر 
شدن نقش قوه قضائیه در ایجاد عدالت اجتماعی است. در کنار این 

مسئله، باید موضوع کاهش حصر را هم در نظر بگیریم  
البته الزم به ذکر است که در میان بسیاری از کشورها، کشور ما 
بیشترین خدمات را به زندانی می دهد که از جمله آن، اعطای مرخصی، 
امکانات، تماس تلفنی و حضوری و عفو است. با این حال باز هم مورد 
فشار و نقد دیگران هستیم و با اینکه بیشترین خدمات را هم به زندانیان 

می دهیم، باز هم بدهکار منتقدان هستیم.
یکی از مسائل قابل توجه برای افق قوه قضائیه، موضوع رابطه این 
دستگاه با ضابطین خود از جمله وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه 
و ضابطین عام است و در افق آینده قوه قضائیه باید بازتعریفی در رابطه با 
رابطه دستگاه قضا با ضابطین خود داشته باشد.  در برنامه پنجم توسعه، 
اجازه جذب چهار قاضی به قوه قضائیه داده شد که این موضوع مصداق 
جوانگرایی بود البته برنامه ششم این اجازه را داده است اما مشکالتی در 
این رابطه وجود دارد. اگر مجلس و دولت حمایت های الزم را داشته 
باشند، چهار قاضی جدید و جوان هم بر اساس برنامه ششم توسعه به 

قوه قضائیه تزریق می شوند.
»تحویل گرفتن یک ویرانه« جمله تاریخی در رابطه با جابه 
جایی روسای قوه قضائیه است، فکر می کنید تعبیری که ۲۰ 
سال پیش مرحوم هاشمی شاهرودی از آن یاد کرده است، تا چه 

اندازه آباد شده است؟
  امیدوارم در آینده بتوانیم با تحوالت بهتری در قوه قضائیه به نفع 
نظام روبرو شویم زحمات گذشتگان را در هر سطحی ارج می نهیم چرا 
که واقعاً در هر دوره ای تالش های زیادی انجام شده است، اما حتما نیاز 

به زحمت بیشتر و فکر بیشتر برای بهبود وجود دارد.
شما به آینده قوه قضائیه اشاره کرده اید، برنامه کاری خودتان 
با توجه به تغییر رئیس قوه قضائیه در آینده چه خواهد بود و 

اینکه آیا در قوه قضائیه می مانید؟
آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس 
قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته ایم که سرباز این نظام 
هستیم و تا جایی که توان داشته باشیم و الزم باشد، در خدمت مردم 

و نظام خواهیم بود.

»اف ای تی اف« در خوان آخر
 )FATF( تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی
مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و اکنون تصمیم گیری در باره سرنوشت نهایی آن 

به خوان آخر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر برخی از صاحبنظران 
امروزه هیچ کشوری نمی تواند بدون پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاسی و... با نظام جهانی، 
از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود. از این رو به باور آنها پیوستن ایران به برخی از 
کنوانسیون های بین المللی از ضروریات امروز است. این امر به ویژه در مورد روابط اقتصادی 
بسیار مهم بوده و نمی توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران ها 

و مشکالت پیش رو نجات داد.
اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری داشته باشد می تواند در جهت 
بهره مندی از مزایای اقتصاد بین الملل تالش کند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی 
وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی که در برنامه های مختلف توسعه گنجاده 
شده است دشوار خواهد بود. برای مثال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان 
کشوری پر ریسک امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا تضعیف خواهد شد. به نظر 
می رسد که به همین خاطر است که تصویب این لوایح از میان طیف های مختلف سیاسی 

موافقان سرسختی دارد.
»الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته«، الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، »الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی« و »الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم« چهار الیحه معروف به لوایح 

چهارگانه مرتبط با FATF هستند.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور گفته است: 'موضوع عادی شدن وضعیت ایران در 
FATF مربوط به نظام است و انشاء اهلل آرزو می کنیم همانند دو الیحه ،اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی و اصالح قانون مبارزه با تروریسم، دو الیحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند.

در یکی از آخرین تالش ها، محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – به 
رسانه ها گفته است: از سوی تعدادی از وزرا، نامه ای تقدیم رهبری شده  که مفاد آن، تقاضا 
برای تسریع در رسیدگی به لوایح باقیمانده FATF یعنیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است.
الزم به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق 
اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید کرد و حاال ایران تنها تا 2۰ بهمن فرصت دارد تا با تصویب 

دو الیحه باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده کند.
 CFT وارد کرده بود که برخی از موافقان و مخالفان CFT شورای نگهبان ایراداتی به ویژه به
بر این عقیده هستند که ایرادات شورای نگهبان غیر قابل رفع است. برای مثال در این مورد 

»مجتبی ذوالنوری«، رئیس کمیته هسته ای مجلس در گفت وگو با رسانه ها گفت: » با توجه 
به اینکه ایرادات شورای نگهبان به اصل کنوانسیون بوده و اصل این کنوانسیون غیر قابل تغییر 

است، ایرادات شورای نگهبان به این الیحه قابل رفع نیست«.
همچنین محمود صادقی، از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی طی یادداشتی 
گفته است: »ایراداتی که شورای نگهبان به الیحه CFT گرفته، اصال قابل رفع نیست زیرا قانون 
داخلی نیست و مجلس فقط می تواند قوانین داخلی را اصالح کند و بنابراین این ایرادات قابل رفع 
نیست. در واقع ما با یک کنوانسیون بین المللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را 

بپذیرد و یا باید رد کند«.
به همین خاطر، پس از بازگشت از شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود،دو الیحه 
 )CFT( یعنی الیحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ،FATF مربوط به
و الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان 

یافته )پالرمو ( هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است.
طبق نظر کارشناسان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور بین مجلس و 
شورای نگهبان بیانگر فلسفه وجودی این نهاد است. اما در موضوع FATF، مجلس تشخیص 
مصلحت نظام با تعیین هیأت عالی نظارت برای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست 

های کلی ابالغی به چالشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شد و مناقشاتی را بر انگیخت.
موافقان CFT معتقدند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت به نمایندگی 
از آن تنها در حین بررسی الیحه در کمسیون های مختلف مجلس می تواند اظهار نظر کند. 
در غیر این صورت بعد از بازگشت از شورای نگهبان به مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود 

قابل ارجاع به مجمع خواهد بود.
در حال حاضر تصویب دو الیحه باقی مانده بستگی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دارد و به همین خاطر نظر به اهمیت این لوایح برای کشور از جهت مراودات مالی و ارتباطات 
بانکی با دیگر کشورها قرار است که در جلسه ای مسئوالن ذیربط دولتی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی خصوص لوایح یاد شده 

دارند، پاسخگوی آنها باشند.
در موافقت و مخالفت با برآورده کردن خواسته های FATF از سوی کشورمان صحبت های 
زیادی شده است. سخنان برخی از مخالفان از روی دلسوزی بوده و می شود با توضیحات دولت 
و مسوولین مربوطه در این زمینه اقناع الزم صورت بگیرد. اما ممکن است برخی مخالفت ها از 
روی غرض ورزی باشد چرا که منافع عده ای با پیوستن ایران به کنوانسیون های مرتبط با این 

موضوع به خطر می افتد.
در این مورد به گزارش رسانه ها وزیر امور خارجه مخالفان را به دو دسته تقسیم کرده است. 
از نظر آقای ظریف بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف 

آن هستند. اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می کنند. وگر نه به 
تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. در داخل نفع آن 
در این است که شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود که پول های گنده ای که افراد 
می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند 

بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.
»علی مطهری«، نایب رییس مجلس شورای اسالمی نیز در یکی از جدیدترین موضع گیری 
های خود به رسانه ها گفت: عده ای می گویند که تصویب الیحه الحاق به کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این الیحه استعماری است در حالی که واقعیت 
چیز دیگری است. مسووالن کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که 
در صورت عدم تصویب این الیحه چه مشکالتی برای بانک های ما و مردم ایجاد می شود. وی 
در ادامه اظهار داشت: تصویب این الیحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند 
 CFT اگر درنهایت الیحه ،FATF حزب اهلل و حماس ندارد. به اعتقاد مسوولین موافق با
تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امکان را پیدا می کنیم که از لیست 
کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست سیاه است، خارج شویم. بنابراین می توانیم 
زیرساخت های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. 
هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از ۱۰۰ درصد تحریم و 
انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع 

شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم.
بنابر این از نگاه موافقان کمترین دست آورد تصویب این الیحه در شرایط تحریمی کنونی 
گرفتن باز کردن روزنه ای برای تنفس اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان ما نباید با دست 

خود به بیشتر شدن فشارهای تحریمی کمک کنیم.
به طور کل و به باور کارشناسان شواهد موجود حکایت از آن دارد که نپذیرفتن لوایح مرتبط 
با FATF از بسیاری از جهات به ویژه در موضوع حفظ و تداوم برجام به ضرر کشور خواهد بود.
در این مورد متخصصان روابط بین الملل معتقدند که رد لوایح مرتبط با FATF ، موضع 
اروپاییان را به آمریکا نزدیک خواهد کرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و کاالهای واسطه و نیز 
مشکل مبادالت مالی ما با بانک های خارجی به شدت خواهد افزود. زیرا اروپاییان به طور واضح و 
آشکار می گویند که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه های بانکی و مالی نیازمند 
حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانکهای کشور خود را ملزم به رعایت 
استانداردهای FATF کرده اند و منطقی است که در صورتی می توانند از آنها بخواهند با ایران 
کار کنند که ما نیز FATF را قبول داشته باشیم. نه تنها کشورهای اروپایی بلکه چین و روسیه 
نیز بر این امر تأکید دارند که چنانچه ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع 

روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود.


