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شواهد موجود نشان میدهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه ،فعالیتهای سپاه پاسداران برای کاهش فشارهای تحریمی بیاثر خواهد شد

آب به آسیاب تحریم

مدتی است پیشنهاد رفراندوم دربارهFATF
از سوی موافقان این لوایح مطرح میشود

صداقت یا سیاست؟!

فرهیختگان پس از قرار گرفتن ســـپاه پاســـداران انقالب
اسالمی در لیست تروریستی آمریکا ،رسانههای نزدیک

به جریان اصالحطلب و بهطور کلی موافقان FATFادعا
کردنـــد که این اقـــدام آمریـــکا هیچارتباطی به موضوع

 FATFندارد و مجمع تشـــخیص مصلحت نظام نباید در

بررسیهای خود به آن توجه کند .در میان دولتیها هم
زمزمههای بیارتباط بودن  CFTو  FATFبا تروریســـتی

خواندن ســـپاه به گوش میرسد؛ چنانکه لعیا جنیدی،
معاون حقوقی رئیسجمهور گفته است به تصویب این

لوایح خوشبین است و نباید این مساله را سیاسی کرد.
اما آیا ورود سپاه به لیست تروریستی آمریکا ارتباطی به

 FATFندارد؟ برای پاســـخ به این سوال باید ببینیم نظر
 FATFو همچنین متن کنوانســـیون  CFTدرباره لیست

تروریستی آمریکا چیست؟ آیا  FATFو کنوانسیون،CFT

از کشورها انتظار دارند که لیست ملی کشورهای دیگر را
برگــزاری رفرانــدوم دربــاره  ،FATFدرصورتــی کــه فضــای

مهدی مظهر

روزنامهنگار

گفتوگــوی فنــی و کارشناســی در رســانه ملی وجود داشــته
باشــد ،اقــدام بســیار خوبــی اســت .درصورت بحث و بررســی
کارشناســی ایــن لوایــح در رســانه ملــی ،همــان اتفاقی که در

صحــن مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رخ داد ،در جامعه

نیــز رخ خواهــد داد و مــردم قطعــا بــا ایــن لوایــح مخالفــت خواهنــد کــرد.

به رسمیت بشناسند؟

پیوستن به ،CFTاقدام علیه سپاه پاسداران است
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دربـــاره کنوانســـیون ،CFTآنچـــه در متن

تعریف بسیار گسترده از تروریسم و ثانیا الزام

ماههــا از مطــرح شــدن الیحــه پیوســتن ای ـران بــه کنوانســیونهای پالرمــو و  CFTدر فضــای

شــدن آنهــا در شــورای نگهبــان ،تعیینتکلیــف نهایــی ایــن دو الیحــه ،منتظــر رأی مجمــع

است .این کنوانســـیون هیچلیست بینالمللیای

سیاســی کشــور میگــذرد .پــس از تصویــب ایــن لوایــح در مجلــس شــورای اســامی و رد
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کنوانســـیون درباره تروریســـم آمده اوال

کشورها به عدم استثنای گروههای مبارز علیه

از نظر  FATFسپاه پاسداران یک نماد تروریستی است

«دیوید لوئیس» ،دبیر اجرایی  FATFبارها درباره پیوســـتن ایران به این نهاد اظهارات ابهامآمیزی داشـــته است .او قبل از
ماجرای تروریســـتی اعالم کردن ســـپاه از طرف ایاالت متحده ،اعالم کرده بود که نتیجهگیری قطعی درباره ایران وجود

ندارد و با اتخاذ مواضع اینچنینی وابستگی  FATFبه سیاستهای آمریکا را نمایان کرد .درباره ماجرای اخیر هم از مصاحبه

دبیر اجرایی این نهاد با بیبیسی مشخص است که  FATFنهتنها لیست تروریستی سازمان ملل ،بلکه لیست ملی کشورهای

اشغالگری ،استعمار و نژادپرستی از تروریسم

دیگر را نیز به رسمیت میشناسد و ایران باید مسائل خود را با کشورهای دیگر هم حل کند.

او در پاسخ به این سوال که سرنوشت برخی گروهها که بعضی کشورها آنها را تروریستی میدانند اما بعضی کشورهای دیگر تروریستی نمیدانند

را بهعنوان لیســـت مرجع معرفی نکرده است ،بنابراین لیست ملی

چه میشود؟ گفته است« :ما از کشورها میخواهیم هرگونه تامین مالی تروریسم را اقدامی مجرمانه معرفی کنند و در مورد ایران چیزی که منتظر

بهعنــوان نمونــه پارســایی ،نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی در  18دی 97

به اینکه آمریکا عضو  CFTاســـت و از سوی دیگر سپاه را در لیست

سوال که «اسم گروههایی که میگویید چیست؟» گفت« :فکر میکنم همه میدانیم کدام گروهها هستند ».وی در واکنش به این نکته که «جهت

بســیاری از گرههــا راهگشاســت و بــه نظــر میرســد درمــورد لوایــح چهارگانــه میتــوان از

 ،CFTکشورمان به اعضای این کنوانسیون (از جمله آمریکا) تعهد

تشــخیص مصلحــت نظــام اســت .در ایــن میــان امــا گاهوبیــگاه برخــی طرفــداران ایــن لوایــح،

پیشــنهاد برگــزاری رفرانــدوم و مراجعــه بــه آرای عمومــی دربــاره ایــن لوایــح را مطــرح میکننــد.
بــا اشــاره بــه ظرفیــت اصــل  59قانوناساســی میگویــد« :اجـرای ایــن اصــل بـرای بــاز کــردن
ایــن روش اســتفاده کــرد و خصوصــا  CFTو  FATFرا بــه رفرانــدوم گذاشــت».مجید انصــاری

در هشــتم بهمــن  97گفــت« :بعضیهــا از کلمــه رفرانــدوم وحشــت دارنــد؛ فکــر میکننــد

وقتــی میگوییــم رفرانــدوم یعنــی برانــدازی نظــام .اصــا ایــن حرفهــا نیســت ...مــردم
ای ـران میتواننــد مصلحــت خــود را ببیننــد کــه بپیوندنــد بــه فرآینــدی در جامعــه جهانــی یــا

خیر».همینطــور جعفرزادهایمنآبــادی ،نماینــده مــردم رشــت در هفتــم اســفند  97گفتــه
اســت« :معتقــدم حــاال کــه تصمیمگیــری بـرای سـران کشــور تــا ایــن حــد ســخت شــده اســت

بایــد ب ـرای تصویــب  FATFبــه آرای عمومــی مراجعــه کنیــم».

براســاس اصــل  59قانوناساســی «در مســائل بســیار مهــم اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و

فرهنگــی ممکــن اســت اعمــال قــوه مقننــه از راه همهپرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آرای مــردم
صــورت گیــرد .درخواســت مراجعــه بــه آرای عمومــی بایــد بــه تصویب دوســوم مجمــوع نمایندگان

مجلــس برســد ».بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه حساســیت و اهمیــت لوایــح
مربــوط بــه  FATFو اختالفنظرهــای فراوانــی کــه میــان تصمیمگیرنــدگان در ایــن زمینــه وجــود
دارد ،میتــوان از ظرفیــت ایــن اصــل قانوناساســی اســتفاده کــرد و تعیینتکلیــف ایــن لوایــح

را بــه آرای عمومــی ســپرد؛ بــا ایــن حــال برگــزاری رفرانــدوم در ایــن زمینــه ،نیازمنــد لوازمــی اســت
کــه بایــد همــه گروههــا و جناحهــای سیاســی بــه ایــن لــوازم پایبنــد باشــند؛ ازجملــه اینکــه:

ایجاد فضای آزاد رسانهای برای مخالفان و موافقان این لوایح

در شـرایطی کــه اظهــارات نماینــدگان مجلــس دربــاره لوایــح مربــوط بــه  FATFنشــان میدهــد

برخــی از آنــان حتــی از ماهیــت ایــن لوایــح اطــاع ندارنــد ،نمیتــوان از عمــوم مــردم توقع داشــت
جزئیــات و نــکات فنــی آن را بداننــد.

توئیــت پروانــه مافــی نماینــده لیســت امیــد تهـران در مجلــس شــورای اســامی کــه  FATFرا یکی
از لوایــح چهــار گانــه میدانــد!

بــه دلیــل همیــن پیچیدگیهاســت کــه الزم اســت قبــل از مراجعــه بــه آرای عمومــی در ایــن زمینه،
اطالعرســانی مناســبی از ســوی رســانهها بهویــژه رســانه ملــی کــه دامنــه مخاطبــان گســتردهای
را تحتپوشــش خــود قـرار میدهــد ،صــورت پذیــرد و فرصــت کافــی بـرای تبییــن دالیــل مخالفان

و موافقــان ایــن لوایــح بــه آنــان داده شــود تــا مــردم بــا شــناخت کافــی پــای صندوقهــای رأی
برونــد .طبعــا از کســانی کــه موضــوع رفرانــدوم را مطــرح میکننــد انتظــار مــیرود از ایجــاد

یــک فضــای آزاد رســانهای و مطــرح شــدن اســتداللهای کارشناســی در ایــن زمینــه اســتقبال
کننــد .ایــن درحالــی اســت کــه بــه گفتــه نــادر طالـبزاده ،دبیــر کنفرانــس بینالمللــی افــق نــو،

هیاتدولــت انتشــار هرگونــه برنامــه انتقــادی در صداوســیما را دربــاره  FATFممنوع کرده اســت!

تکیه بر استداللهای کارشناسی و پرهیز از فضاسازی رسانهای

کشـــورها در تعامالت و اختالفات مبنای عمل خواهد بود .با توجه
تروریســـتی خود قرار داده ،درصورت پیوستن ایران به کنوانسیون

اقتصادی سپاه مقابله کند.

در لیست آمریکا FATF ،ایران را ملزم خواهد کرد که به این اقدام آمریکا احترام گذاشته و سپاه را محدود کند.

درواقع ایران به آمریکا تعهد حقوقی میدهد که با خدمات امنیتی-

تصویب لوایح چهارگانه ،تکمیل پازل آمریکاست
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امـا رابطـه دیگـری نیـز بین اقدام آمریکا علیه سـپاه و موضوع FATF

وجـود دارد .آمریـکا از  FATFبهعنـوان ابـزاری بـرای جلوگیـری از

خدمات اقتصادی سـپاه اسـتفاده میکند .در سـالهای اخیر که ایران
درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی شـده اسـت ،سـپاه سـعی داشـته با
دور زدن تحریمها ،از وارد آمدن فشار معیشتی بیشتر بر مردم جلوگیری
کنـد .بهعنـوان مثـال سـپاه به واسـطه شـبکهای از بانکهـا و صرافیها،

تحریمهـا را دور زده و اسـکناس دالر بـه داخـل کشـور منتقـل میکنـد تا

از افزایش نرخ ارز و فشـار بر معیشـت مردم کاسـته شـود .در این راسـتا
ایـاالت متحـده روز سهشـنبه  26مـارس از اعمـال تحریمهـای جدیـد

علیـه شـبکهای از سـازمانها و افـراد حقیقـی خبـر داد کـه به ایـران برای
دور زدن تحریمهـا کمـک میرسـاندند و همچنیـن بیـش از یـک میلیارد

دالر ارز را جهت «بودجه عملیاتهای سـپاه پاسـداران» تامین کردهاند.
برایـان هـوک ،نماینـده ویـژه آمریـکا در امور ایـران روز سهشـنبه در جمع
خبرنگاران اعالم کرد« :ما شـبکه گسـتردهای را افشـا کردهایم که توسـط

گفت وگو

فضاســازی رســانهای روی آوردهانــد و بــا اتهامزنــی ،ادعاهــای کــذب ،تهدیــد و ارائــه تحلیلهــای
توســط ظریــف  ،ادعــای رئیسجمهــور دربــاره عدممخالفــت رهبــری بــا لوایــح مربــوط بــه ،FATF
ادعــای الریجانــی دربــاره بررســی لوایــح مربــوط بــه  FATFاز ســال  ،86تهدیــد مجمــع تشــخیص

ی هستند و به دنبال جلوگیری
آمریکاییها از این اقدامات سپاه عصبان 

مالـی تروریسـم پاسـخگو باشـند ...مـا آنقـدر اصـرار میکنیـم تـا قوانین

در تنگنـای بیشـتری قـرار دهند .جلوگیـری از دور زدن تحریمها اقدامی

بنابرایـن طبـق اظهـارات صریح آمریکا ،لوایح مربوط به  FATFجلوی دور

از دور زدن تحریـم توسـط ایـن نهادنـد تـا بـه این طریق ،معیشـت مردم را
اسـت کـه فقـط از دسـت  FATFو لوایـح مربـوط بـه آن برمیآیـد .ایـن

موضوعـی اسـت کـه مارشـال بیلینگزلـی ،رئیس  FATFو دسـتیار معاون

مقابلـه بـا پولشـویی را تصویـب و اجـرا کنند».

زدن تحریمهـای مالـی توسـط سـپاه را خواهـد گرفـت و درواقـع تصویب
ایـن لوایـح ،تکمیلکننـده اقـدام اخیـر آمریکا علیه سـپاه خواهد بود.

بودند هم ناامید کرد».

جمهوری اســـامی تا این اندازه حســـن نیت نشان داده و مجلس
آمریکاییها رفتارهای خصمانه و کینهتوزانه از خود نشان میدهند،

خود را در پوست گردو بگذاریم .بنابراین حتی موافقان این موضوع
هم امروز در تردیدند».

اســـامی به  FATFچه تصمیمی میگیرد ».نقویحسینی درباره

مجمع تعیینتکلیف کند ».این نماینده مجلس شـــورای اسالمی

تصمیـــم آمریکا در روند تصویب  FATFاخالل ایجاد کند و این دو

«فرهیختگان» گفت« :اصال چنین چیزی در مجلس مطرح نیست

وی همچنین درباره مواضع شـــخصی خود گفـــت« :بنده از ابتدا

اظهارات اخیر برخی رسانه و چهرههای سیاسی مبنیبر اینکه نباید

همان است .استدالل من و سایر مخالفان هم این بود که پیوستن به

ماجرا هیچربطی به هم ندارند ،به عبور این الیحه از مجلس اشـــاره

مناســبی بــرای پایــاندادن بــه ماههــا بالتکلیفــی در کشــور اســت ،امــا مطــرح شــدن ایــن

جلــو از ســوی آنهاســت.

دور زدن تحریمهـا ایـن تجهیـزات را وارد کشـور میکنـد.

اسـت کـه بایـد یـک چارچـوب قانونـی ایجـاد کننـد و بـرای توقـف تامین

وی افزود« :مجموعا برداشت نمایندگان مجلس این است که وقتی

این معاهدات نتیجهای برای کشور و مردم به همراه ندارد و چاره کار

میکنــد کــه ایــن پیشــنهاد نیــز یــک شــوی رســانهای بــوده و در شـرایط حاضــر نوعــی فـرار بــه

نیـاز بـه تجهیـزات مختلـف در صنایـع مختلـف دارد کـه سـپاه به واسـطه

میدهـد« :یکـی از کارهایـی کـه آنهـا (ایرانیهـا) بایـد انجـام دهنـد این

نمایندگانی را که موافق تصویب  CFTو پالرمو و همکاری با FATF

مخالفــان آن پیوســتند و ظریــف نتوانســت اعضــای مجمــع را درباره کنوانســیون پالرمو قانع کند.

پیشــنهاد از ســوی کســانی کــه بــه ابتداییتریــن لــوازم آن پایبنــد نیســتند ،ایــن گمانــه را تقویــت

و کاهـش آثـار تحریـم شـده اسـت .بسـیاری از اقدامات سـازندگی سـپاه

رخنـه ایجـاد نکننـد و آن را دور نزننـد؟» و مارشـال بیلینگزلـی پاسـخ

پاسداران انقالب اســـامی در لیست گروههای تروریستی ،حتی

مخالف بودم و مخالفت خود را نیز ابراز کردم و امروز هم مواضع من

بــر ایــن اســاس پیشــنهاد رفرانــدوم بـرای تعیینتکلیــف لوایــح مربــوط بــه  FATFاگرچــه راهحــل

خـود از جملـه سـاخت پاالیشـگاه سـتاره خلیجفـارس باعـث خودکفایی

شـویم سـپاه و موسسـات مالـی مرتبط بـا آن در تحریمها

موازین بینالمللـــی رئیسجمهور آمریکا یعنی قرار دادن ســـپاه

مــدت بــه آن دســت زدهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه اگــر فضــای آرام منطقــی بــر بحثهــای

الیحــه پیوســتن ایـران بــه کنوانســیون پالرمــو تشــکیل شــد ،برخــی موافقــان ایــن الیحــه بــه جمع

مـورد تحریـم قـرار دادنـد .همچنین سـپاه بهواسـطه اقدامات سـازندگی

تحریـم توسـط سـپاه میگویـد« :چگونـه مطمئـن

ایاالت متحده علیه ســـپاه پاسداران آیا پیوستن به  FATFبه صالح

دلیلی ندارد که ما تعهدات خود را بیشتر کنیم و به اصطالح دست

شــد ،چنانکــه پــس از جلســات متعــدد کارشناســی کــه در مجمــع تشــخیص مصلحــت دربــاره

شـبکهای از صرافیهـای وابسـته بـه سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی را

یکـی از نماینـدگان کنگـره آمریـکا دربـاره دور زدن

مجلس شـــورای اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست

مصلحــت از ســوی رئیسجمهــور و گــرهزدن مشــکالت معیشــتی مــردم بــه لیســت ســیاه FATF

فنــی و کارشناســی حاکــم باشــد ،کفــه تـرازو بــه نفــع مخالفــان ایــن لوایــح ســنگینتر خواهــد

 800میلیـون دالر ارز را بـرای ایـران تامیـن کردهانـد .آمریکاییهـا اخیرا

اسـتماع کنگـره حاضـر شـده بـود ،راجـر ویلیامـز،

اسـت که شـرکتهای صوری وابسـته به سـپاه در سـال گذشـته بیش از

اسـت .در آذر  96هنگامی که بیلینگزلی در جلسـه

فرهیختگان  سید حسین نقویحسینی ،نماینده مردم ورامین در

شـــورای اســـامی  CFTو پالرمو را تصویب کرده است ،اما باز هم

از ســوی عراقچــی تنهــا چنــد نمونــه از فضاســازیهایی اســت کــه طرفــداران ایــن لوایــح در ایــن

ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا ایجاد شدهاند ».او در ادامه گفته

وزیـر خزانـهداری آمریـکا بهصراحت بـه آن اذعان کرده

حتی موافقان FATFهم امروز در تردید هستند

اســت .در شـرایطی کــه مخالفــان لوایــح مربــوط بــه  FATFبراســاس نــکات فنــی و اســتداللهای

غیرواقعــی بــه دنبــال انح ـراف افــکار عمومــی هســتند .تهمــت پولشــویی بــه مخالفــان FATF

که توسط تعداد دیگری از کشورها بهعنوان تروریست شناخته شدهاند ،تروریستی بداند .بنابراین با قرار گرفتن سپاه بهعنوان یک گروه تروریستی

گفتوگوی «فرهیختگان» با نقویحسینی درباره سرنوشت لوایح چهارگانه

کشور اســـت؟ به «فرهیختگان» گفت« :اقدام وقیحانه و برخالف

ملــی میداننــد ،موافقــان ایــن لوایــح کــه دستشــان از توجیــه کارشناســی کوتــاه اســت ،بــه

این ســـخنان دیوید لوئیس نشـــان میدهد که مبنای  FATFبرای تروریسم ،فقط لیست سازمان ملل نبوده و لیست تعداد دیگری از کشورها مثل

حقوقی میدهد که لیســـتهای ملی آنان را به رسمیت بشناسد و

از ســوی دیگــر تصمیمگیــری درســت مــردم ،عالوهبــر فضــای آزاد رســانهای ،نیازمنــد حفــظ

کارشناســی ،پیوســتن بــه کنوانســیونهای پالرمــو و  CFTرا مغایــر اســتقالل ،امنیــت و منافــع

روشن شدن ماجرا برای مخاطبان اسامی آنها را بگویید» ،گفت« :این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».

آمریکا هم برای  FATFمالک و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران باید همه استثناها [سپاه پاسداران انقالب اسالمی] را کنار بگذارد و گروههایی را

خارجی مجلس در پاســـخ به این سوال که با توجه به تحریم جدید

آرامــش فکــری و روانــی جامعــه و پرهیــز از ایجــاد فضــای هیجانــی و برانگیختن تعصبات سیاســی

آن هســـتیم و امیدواریم انجام دهد ،آن اســـت که استثناهایی را که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته است ،بردارد ».لوئیس در پاسخ به این

چیز دیگری است ».نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی
درباره سرنوشت این مصوبه به دست بسته مجلس اشاره کرد و افزود:
«این موضوع اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است

و باید منتظر باشیم و ببینیم که این مجمع درباره پیوستن جمهوری

کرد و افزود« :درباره جهتگیری کلی مجلس اوال من ســـخنگوی

مجلس نیستم و نمیتوانم اظهارنظر رسمی داشته باشم ،اما آنچه

عـــرض کردم تحلیل بنده از فضای مجلس بود و به نظر میرســـد
فضای کلی مجلس با این اظهـــارات موافقت ندارد و درنهایت نیز
تصمیم نهایی با مجمع تشخیص است و کسی هم نمیتواند برای

درباره برخی گمانهزنیها مبنیبر به رفراندوم گذاشـــتن  FATFبه
و کسی از رفراندوم حرفی نمیزند یا دستکم بنده چنین موضوعی

را از کســـی نشنیدهام .روند برگزاری رفراندوم هم در قانون اساسی
جمهوری اســـامی مطرح شده و هم در قوانین عادی آمده است.

بنابراین اگر قرار باشد موضوعی در کشور به رفراندوم گذاشته شود

باید روند قانونی خود را طی کند و گمانهزنیها درباره این موضوع
کامال بیاساس است».

