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ادامه از صفحه اول

فرصتي براي كاهش آالم
از موضوعاتي كه پيشبيني ميكرد ممكن اس��ت به آنها
بپ��ردازم ،مطرح كرد .يادم هس��ت در آن فرصت كوتاه به
اوگفتم هنوز گره انتخابات ۸۸با دس��ت باز ميشود و اگر
دس��تتان ميرسد پيگيري كنيد ،شايد شما بتوانيد اين
موضوعرابهمقاماتبلندپايهمنتقلكنيد،صدايما كهبه
آنهانميرسد .انتخاباتسال ۸۸راميتوانپرمناقشهترين
انتخابات پس از انقالب اسالمي در ايران برشمرد .تا قبل از
آن سابقه نداشت كه اعتراض به نتيجه انتخابات در حدي
باشدكهبهسطحخيابانهاكشيدهشودومعترضاننتيجه
انتخاباتخواهانابطالآنشدهباشند.بعدازايناعتراضات
و حتي درس��ت يك روز بع��د از انتخاب��ات ۲۲خرداد۸۸
بسياري از فعاالن ستاد مهندس موس��وي و كروبي روانه
زندانشدندوبعدازگذشت  ۱۰سالكانديداهايمعترض
بهنتيجهانتخاباتهمچناندرحصرخانگيبهسرميبرند.
خسارتهاي بيشماري به كش��ور وارد شده و زخمهاي
بهجا مانده از اين انتخابات هنوز التيام نيافته است .هنوز با
كليدواژه فتنه بسياري از ش��هروندان از حقوق اجتماعي
خود محروم ميشوند و هنوز خانوادههاي كشتهشدگان
كهريزك پيگير مجازات عامالن فجايع كهريزك و ريخته
شدن خون فرزندان خود هس��تند .اين در حالي است كه
كس��ي كه خود را پيروز انتخابات ومخالفان ومعترضان را
خس و خاشاك ميدانس��ت ،با وجود خسارتهايي كه با
س��وءمديريت خود به كشور وارد كرد و همچنان نيز عضو
مجمعتشخيصمصلحتنظاماست،خودرادرقامتيك
اپوزيسيونميبيند.طرحاينمقدمهازآنروياهميتدارد
كهبپذيريمنهتنهاازمسائلوترديدهاوابهامهاي ۸۸كاسته
نشدهاست،بلكهبهبهانههايمختلفايناعتراضخودرادر
اشكالجديدنشانميدهدوتازمانيكهشاهدمثاليبهنام
حصروجوددارد،بهمعنيآناستكهاينزخمنهتنهادرمان
نشده،بلكهمزمننيزميشود.محمدرضاخاتمياگردرپاسخ
بهپرسشخبرنگاريهمچنانبرموضوعتقلباصراردارد،
هدفيجزدرماناينزخمودردمزمننداردكهطبيببهتر
از هر كسي آگاه است كه براي درمان موثر هر دردي بايد به
عواملب هوجودآورندهايندردونيزهمهراههايدرمانموثر
بانگاهيدقيقوواقعبينانهپرداخت.ايندادگاهفرصتياست
براي درمان اين درد و شايد كاهش آالم و رنجهايي كه طي
اينسالهابرشانههايايرانسنگينيميكند.دادگاههنوز
ادام��ه دارد و او با عدد و رقم و ش��واهد دقيق در حال اثبات
حرفخوداست.هرچندچنيندادگاهيبايدخيليزودتر
وبهشكليعلنيبرگزارميشد،اماهنوزديرنشدهوميتوان
زخمهاي بهجا مانده از انتخابات  ۸۸را درمان و گره آن را با
دستبازكرد.شايددراينروزهايسختباحلاينمناقشه
باريازرويشانههايايرانعزيزنيزبرداشتهشود.

آيا نجفي تنها مانده بود؟
ساكتبهفروافتادنيكانساننگريست؛حتياگرآنانسان
در مقام دشمن ما باشد .جبرا ن خليل جبران خيلي خوب
ايننكتهرادر«پيامبروديوانه»آوردهاست؛
«آنگاه که یکی از شما از پا میافتد افتادنش زنهاري است از
براي آنها که از پشت سر میآیند تا پايشان به سنگ نگیرد.
و نیز زنهاري است از براي آنها که از پیش رفتهاند و با آن که
تیزروترواستوارتربودهاندسنگراازسرراهبرنداشتهاند».
قصه بسياري از جنايتها بنمايه و بستري مشابه داشته و
دارند.ازعللوانگيزههاكهبگذريمميبينيمكه«تنهايي»
چقدر در رقم خوردن آن رويداد تلخ نقش داش��ته اس��ت.
باالخره وقتي دوستي ،همراهي ،رفيقي ،همكاري ،قومي
يا خويشاوندي در نزديكي ما باشد كه بتوانيم با او مشورت
كنيم همان طور كه توصيه بس��يار هم شده است و همان
طوركهدوفكربهترازيكفكرعملميكنندراهكاربهتري
ميتوانيمبراييكمشكلبيابيم.چهبسياراخاذيهاكهدر
سايهسكوتوپنهانكاريوترسازبرمالشدنراهبهمشورت
نبردهوهمينشدهكه«اخاذ»بهمقصودخودرسيدهاست
اما درس��ت همانجا كه فرد از مرز ترس ميگذرد و درباره
موضوع مش��ورت ميگيرد و از نيروهاي متخصص كمك
ميخواهد اوضاع دگرگون ميشود .پرسش مهمي كه اين
 4روز برجستهتر از هر پرسشي پيش رويمان قرار گرفته
استايناست؛آيا«محمدعلينجفي»همتنهاماندهبود؟
شايدبراساسظواهرونشانههاينخستاينپروندهبگوييد
اوخودرادرمعرضخدشهبهآبرويشميديدوبرايهمين
هم سعي كرده خودش به تنهايي مشكلش را حل كرده يا
در نهايت دست به اين اقدام زده است .فرض كنيم همين
وضعيت بر قصهاي كه امروز «محمدعلي نجفي» را متهم
به جنايت كرده حاكم باش��د .آيا او فردي عادي و غريبه در
جامعه ما بوده است؟ همه ما در همان حالت بهت و شوك
پستهاومسووليتهاياورابارهامروركردهايم.اودردولت
رجايي و ميرحسين موسوي وزيربوده است يعني ازهمان
اوايلپيروزيانقالباسالميودربحبوحهجنگتحميلي.
دردولتمرحومهاشميرفسنجانيوسيدمحمدخاتمي
نيز وزير بوده است .سادهترين تصور اين است كه به سبب
كار در سطح وزارت او دوستاني در وزارت اطالعات و ساير
نهادهايموثرپيداكردهباشد.اگراينفرضراهمازنظردور
كنيم چنين ش��خصي كه عالوه بر وزارت در شوراي شهر
تهران و ش��هرداري تهران كار كرده و س��الها عضو حزب
كارگزارانسازندگيبودهاستهيچدوستسياستمداري
نداشته است؟ آيا بايد بپذيريم كه سياستمداران دوست و
رفيق نيستند؟ پرسش دقيقا اينجاست كه دوستان آقاي
نجفيدرفاصلهايكهاومجبوربهاستعفاازشهرداريتهران
شد و بعد شاهد مطرح شدن ماجراي همسر دوم او بودند
يك روز او را به يك چاي تلخ دعوت كردند تا از او بپرس��ند
حالش چطور اس��ت؟ هيچكس از او نپرس��يد آيا كاري از
دس��ت من برنميآيد؟ «قتل» مذموم است و حتي در
مواردي كه انسان در دفاع از خود و ناموس يا عرض خود
دست به جنايت ميبرد احوال خوشي براي آدمي باقي
نميماند .بحث اين نوشته قضاوت قتل نيست .بحث،
بحث رفاقت است .آيا تكتك ما هم مثل دوستان آقاي
نجفي يا خود او هس��تيم؟ آيا ما هم ممكن است آرام و
ساكت بنش��ينيم و فروافتادن دوستانمان را يا حتي
دشمنانمان را نظاره كنيم؟ از هشتم خرداد تا به االن
فقط به يك نكته ميانديشم .هشتم خرداد  98نقطه
عطف بزرگي در زندگي اجتماع��ي ما و زنگ خطري
بزرگبودهاست.بنشينيموبررسيكنيمببينيمچقدر
رفيق هستيم و نگذاريم رفقايمان زمين بخورند و ما
تماشاگرشانباشيم.
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در فاصله  14روز تا پايان مهلت  ،FATFعضو مجمع از تعيين تكليف CFTو پالرمو در تيرماه خبر داد

مجمعتشخيص؛، FATFدردسرهايآييننامهومعضلشفافيت
مجيد انصاري :اصالحات آييننامه هيات نظارت تا زمان تاييد رهبري قطعي نيست
مصباحيمقدم :وقتي دستور كار آماده نباشد ،جابهجايي دستور كارها در مجمع طبيعي است

سيد ميالد علوي
ظهر سوم اسفند ماه سال گذش��ته بود كه گروه ويژه
اقدام مالي بار ديگر اقدامات تقابلي خود عليه جمهوري
اس�لامي را تا ژوئ��ن ( 2019اواس��ط خردادماه )98
تعليق كرد تا تهران  4ماه براي تصويب  2اليحه الحاق
به كنوانس��يونهاي بينالمللي مقابله با تامين مالي
تروريسم و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي فرصت
داشته باشد ،فرصتي كه به سرعت برق و باد گذشت تا
امروز در فاصله 14روز مان��ده به پايان مهلت ،FATF
بتوان ادعا كرد ك��ه  CFTو پالرمو به اجالس اورالندو
گروه ويژه اقدام مالي نخواهند رسيد.
لوايح الحاق به كنوانس��يونهاي مقابله با تامين مالي
تروريس��م و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي بعد
از بيش از  2سال بررس��ي در پارلمان و رفتوآمد بين
مجلسوشوراينگهبان،ديماهسالگذشتهب همنظور
تعيينتكليفنهاييبهمجمعتشخيصمصلحتنظام
ارسال ش��د تا ش��ايد اين لوايح ،حاال با حضور صادق
آمليالريجاني در راس اين مجمع و بهواسطه حضور
چند س��اله او در نشستهاي مشترك س��ران قواي
مجريه ،مققنه و قضاييه ،مس��يري متفاوت در پيش
گرفته و مگر به اين واسطه ،از بازگشت ايران به «ليست
ِ
«فهرست كشورهاي پرخطر
سياه» يا به بيان دقيقتر،
برايتجارت»ازنظر FATFجلوگيريشود؛ليستيكه
كرهشمالي اولين و آخرين عضو آن است.
باورودلوايحپالرموو CFTبه«جمعمصلحتانديشان»،
بررسيها براي تشخيص مصلحت كار اين لوايح آغاز
ش��د .درهاي مجمع باز و بسته شدند و جلسات عادي
و فوقالعاده يكي پس از ديگري برگزار شد تا جاييكه
لعيا جني��دي ،مع��اون حقوق��ي رييسجمهوري و
حشمتاهلل فالحتپيش��ه ،رييس كميسيون امنيت
مليوسياستخارجيمجلسكهبهنمايندگيازقواي
مجريه و مقننه در جلسات مجمع حضورمييافتند ،در
اظهاراتي جداگانه خبر از «رايگيري پالرمو در جلسه
آينده» مجمع دادند .شوري كه با گذشت حدود 6ماه از
ورود اين لوايح به صحن مجمع هنوز صورت نگرفته تا
سرنوشت 42توصيه گروه ويژه اقدام مالي همچنان در
هالهاي از ابهام باشد.
بهانهپشتبهانه
مخالفت هياتعالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت
نظام با اين لوايح كه در آن زمان انتقادات بسياري را از
جانبنمايندگانمجلسبرانگيختودرنهايتموجب
رد پالرمو در شوراي نگهبان با وجود رفع ايرادات فقها
و حقوقدانان اين شورا ش��د از يك سو و افزايش دايره
اقدامات خصمانه واشنگتن عليه تهران از ديگر سو بر
روندبررسيلوايحدرارتباطبا FATFدرشوراينگهبان
تاثير گذاشت؛ تا جايي كه محسن رضايي ،دبير مجمع
تش��خيص مصلحت نظام با تاييد اين مهم در چهارم
ارديبهش��تماه ،صراحتا اعالم كرد كه «تروريس��تي
خوانده شدن سپاه پاسداران انقالب اسالمي از سوي
وزارت امور خارجه اياالت متحده بر روند تصويبCFT
و پالرمو در مجمع تاثيرگذار است».
رضايي كه هم��واره جزو سرس��ختترين منتقدان
الحاق ايران به كنوانس��يونهاي بينالمللي مذكور
محسوب شده و س��ابقه حمايت ضمني از جمالتي
چون «تحويل سرداران ايراني با تصويب  »FATFكه
بارها و بارها توسط مخالفان اين لوايح مطرح و توسط
مسووالن دولتي و ديپلماتها تكذيت شده بود را در
كارنام��ه دارد ،در اظهارنظري ديگ��ر ،تصويب لوايح
 CFTو پالرم��و در ايران كه  2قوه (مجريه و مقننه) از
قواي سهگانه حامي تصويبش بودند را «توطئه امريكا
و اسراييل» خواند و تاكيد كرد كه دليل كندي روند
بررسي اين لوايح« ،اطالع مجمع تشخيص مصلحت
نظام از تشديد اقدامات خصمانه امريكا» بوده است.
با وجود اين دست مخالفتهاي پرتكرار اما روند بررسي
آن لوايح در مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام هرگز
متوقف نشد و با همان جديت قبل تا پيش از آغاز سال
 98ادامه يافت؛ تا جايي كه حاميان تصويب اين لوايح
ب ه منظور جلوگي��ري از رد پالرم��و و  CFTدر مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،خواستار تعويق در رايگيري
درباره اين لوايح شدند تا مگر در جلسات بعدي توانايي
تغيير نگاه مخالفان در مجمع را داشته باشند؛ نگاهي
كه با تغيير شرايط بينالمللي و تشديد تقابل تهران-
واشنگتن ،بيش از پيش  FATFرا عاملي در تعارض با
منافع ملي توصيف كرد.
حرفمخالفان
ايام ب��ه كام مخالفان بود و در تقابل با موافقان .رويكرد
خصمانه واشنگتن در قبال تهران و تشديد تحريمهاي
اقتصادي مثال يار دوازدهم مخالفان عمل كرد ولي در
نهايت در آخرين جلسه مجمع تشخيص در سال 97
مقررشدكهباتوجهبهشباهتهايبسيارپالرمووCFT
به يكديگر ،اين لوايح ب ه صورت همزمان در س��ال ،98
«در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام» قرار
بگيرد و مجمع در «اولين جلسه خود در سال جديد»
به بررسي اين لوايح بپردازد و پيش از پايان مهلت ايران
در گروه ويژه اقدام مالي ،نقطه پاياني باشد بر سالهاي
بالتكليفي FATFدر تهران!
حرف مخالفان ساده بود ،البته در ظاهر؛ «پالرمو وCFT
برخالف منافع ملي است ».جملهاي به ظاهر ساده كه
روزها و روزها ت�لاش موافقان براي تغيير اين ديدگاه
نيز كفايت نكرد؛ تا جايي كه صداي علي الريجاني به
عنوان رييس مجلس نيز درآمد و از نوع نگاه به لوايح در
ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي انتقاد كرد .او در جريان
گفتوگوي نوروزي خود با روزنامه «اعتماد» با انتقاد

از روند  11ساله بررسي  FATFدر جمهوري اسالمي
گفت« :ميخواهم بگويم ببينيد كه اين مسير چگونه
در كشور ما طي۱۱سال طي شده و اين مساله البته كه
يك اشكال است ...علت اين است كه بسياري از منافع
ملي ،دچار كشمكشهاي سياسي ميشوند .يعني اين
يك معضلي است و افراد گاهي شرطي عمل ميكنند.
اگر واقعا خالف استقالل كشور و منافع ملي بود ،چرا
در س��ال  ۸۶تصويب كرديد؟! چرا سال  ،۹۰دبيرخانه
به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! ميخواهم بگويم
بحث  FATFچه تفاوتي با قبل دارد؟ مشكل اين است
موضوعي كه محتوايش درباره منافع ملي كشور است،
دستمايه مسائل جناحي ميشود».
با تمام اين تفاسير س��ال  97به پايان رسيد و همگان
چشمانتظارتشكيلجلسهمجمعتشخيصمصلحت
نظام در سال 98و بررسي همزمان CFTو پالرمو بودند
ولي از آن زمان تاكنون و با وجود تش��كيل  4جلسه در
مجمع تشخيص ،اين مجمع هنوز وارد فرآيند بررسي
لوايح مذكور حتي در كميس��يونهاي تخصصي هم
نشده تا ش��ايعاتي مبني بر توقف بررسي اين لوايح در
مجمع تشخيص مطرح شود .حواشياي كه با اظهارات
محمدصدر ،عضو ديپلمات اين مجمع تقويت ش��د و
تكذيبهاي اعضاي مجمع تشخيص هم آب بر آتش
نشد كه نشد.
با وجود اين تاييد و تكذيبها ،يك سوال اما همچنان
به قوت خود باقي اس��ت و آن ،اينكه چرا دس��توركار
مجمع تش��خيص برخالف اعالمهاي رسمي در سال
 98تغييركرد.غالمرضامصباحيمقدمدراينزمينهبه
«اعتماد»ميگويد«:وقتيكهموضوعاصليقرارگرفته
در دستور ،آماده بررسي نيست طبيعتا دستورات داراي
اولويتبررسيخواهدشد».اينعضواصولگرايمجمع
تشخيص سپس براي مس��تدل كردن اظهارات خود
گفتهكهقراراست«لوايحپالرموو CFTدركميسيونها
به صورت همزمان بررسي شوند ».هرچند او در ادامه
پاسخي براي اين سوال كه چرا با وجود گذشت  3ماه
از آغاز سال  ،98هنوز كميسيونهاي مجمع تشكيل
نشدهاند ،نداشت و صرفا به ذكر كلمه «خداحافظ» و
قطع تماس تلفني اكتفا كرد تا اين سوال نيز به جمع
سوالهاي بيپاسخ بپيوندد.
سدي به نام هيات نظارت
عملكرد هياتعالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت
نظام چ��ه در زمان بررس��ي  CFTو پالرمو در مجلس
و چه در ش��وراي نگهبان و چه به هنگام ارسال لوايح
به مجمع تش��خيص ،همواره مورد انتقاد نمايندگان
مجلس بود ،به نحوي كه علي مطه��ري كه آن زمان

از نايبرييسي كنار نرفته بود و رداي نيابت الريجاني
را بر شانه داشت ،بارها و بارها رويه هياتعالي نظارت
مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «بدعتگذاري»
و در راستاي «محدودسازي اختيارات مجلس» عنوان
كردوخواستارايستادگيموضوعدرمجلسشد؛اتفاقي
كه كموبيش عملياتي و به انتقادات تلويحي الريجاني
منتهي ش��د ولي عمال هيچ تاثيري در روند اقدامات
هياتعالي نظارت مجمع تش��خيص مصلحت نظام
نگذاشت و كار به آنجا رسيد كه اين هيات اخيرا نيز با
اعالمنظر درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس،
دوباره جنجالساز شد.
با انتش��ار ش��ايعه توقف بررس��ي  FATFدر مجمع
تش��خيص مصلحت نظام و تكذيب آن اما اين سوال
ايجاد شد كه چه طرح يا اليحهاي در دستور كار مجمع
ق��رار گرفته كه فوريتي بي��ش از آخرين ضرباالجل
 FATFدارد! پاس��خ اعضاي مجمع در اين باره چندان
ساده نيس��ت؛ كمااينكه آيتاهلل مجتهد شبستري،
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در اظهاراتي
گفته بود كه مجمع «اصالح آييننامه خود را در دستور
كار دارد ».پايگاه اطالعرساني مجمع تشخيص نيز در
تشريح آخرين نشس��ت مجمع ،نوشته كه «جماعت
مصلحتانديش��ان ادامه بررس��ي موضوع مصوبات
مصلحتي و زماندار را در دستور كار خود قرار دادهاند»
ولي غالمرضا مصباحيمقدم ،عضو اصولگراي مجمع
تش��خيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است كه
مجمع مشغول بررسي «اصالح آييننامه هياتعالي
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است».
آنچه در اين بين و بيش از فرص��ت رو به اتمام ايران
براي تصويب لوايح پالرمو و  CFTجلبتوجه ميكند،
تناقض اظهارات اعضاي مجمع است .مصباحيمقدم
كه به لطف اظهارات بيش��مار خود اين روزها حكم
سخنگوي غيررسمي مجمع تشخيص را پيدا كرده،
از بررسي «آييننامه هيات نظارت» ميگويد و مجتهد
شبستري از بررسي مصوبات زماندار .براي بررسي
اين تناقض كالمي اعضاي مجمع موضوع را از روابط
عمومي اين نهاد كه با اصالح قانون اساس��ي در سال
 68و با وجود مخالفتهاي چهرههاي برجسته وقت
نظام تشكيل ش��د ،پيگيري كرديم ولي پاسخ همان
بود كه انتظارش را داشتيم« :ما خبري از بررسيهاي
مجمع نداريم ،فقط همان مطلبي كه بايد منتشر شود
را به ما ميدهد».
تصويب شوراي نگهبان دوم؟
اين تناقض از آن جهت بيشتر خودنمايي ميكند كه
تنها مانع مقابل هياتعالي نظارت براي رس��يدن به

اهمسخنانيكعضواصولگرايمجمعدرباره CFTوپالرمو
حس��ين مظفر ،عضو اصولگراي مجمع تش��خيص
مصلحتنظامكهازجملهمخالفاناقداماتديپلماتيك
دول��ت دوازدهم و لوايح مربوط به  FATFمحس��وب
ميشود ،بار ديگر از تريبون صدا و سيما كه اين روزها
بهواسطهنحوهپوششقتلميترااستاد،همسرشهردار
سابق تهران دوباره زيربار انتقاداتي جدي قرار گرفته،
فرصت بيان مواضع خود عليه  CFTو پالرمو را يافت و
مشخصا بهجاي ديگر اعضا نيز اعالمموضع كرد؛ چنان
كه در بخشي از سخنانش از مخالفت اكثريت مجمع
با اين دو اليحه س��خن گفت؛ ح��ال آنكه چنانچه در
گزارش باال خواندم ،نهتنها مجمع در آخرين روزهاي
ضرباالجلگروهويژهاقدامماليبرايايرانواردفرآيند
بررسي اين لوايح نش��ده بلكه وعده آنان براي بررسي
 CFTو پالرمو بهصورت همزمان در كميس��يونهاي
تخصصي نيز محقق نش��ده است؛ بنابراين مشخص
نيس��ت اظهارات اين عضو اصولگراي مجمع مستند
به كدام رايگيري يا نظرسنجي در مجمع تشخيص
است .اهم اظهارات مظفر در برنامه «دستخط» كه
روزگاري وزير آموزش و پرورش دولت اول سيدمحمد
خاتمي بود و روزگاري در مجالس اصولگراي هفتم و
نهم حاضر شد و حتي نماينده محمود احمدينژاد در
هيات نظارت بر صدا و سيما هم شد ،به شرح زير است:
لوايح FATFاز دستور كار مجمع خارج نشده و روال
عاديخودشراطيميكند.يكيازاعضايمجمعاين
موضوعرامطرحكردهبودوليبعداگفتكهدرنقلقول
اشتباهي صورت گرفته است.
ش��فافيت مدنظ��ر آنه��ا ( )FATFمانع ف��رار ما از
تحريمهاست .اگر س��از و كار انتقال پول ،صادرات و
وارداتخودرامشخصكنيم،آخرينگلوگاهاقتصادي

كشور بسته ميشود.
دولتيها خيلي به مجمع آمدند و بحث كردند ولي
هيچكدام نتوانستند استدالل قوي بياورند كه نكات
مثبت الحاق به اين كنوانسيونها چيست.
ما هرگز در ليست سفيد FATFقرار نخواهيم گرفت
چون امريكا ،اسراييل و عربستان عليه ما هستند و راي
منفي خواهند داد .از س��وي ديگر در ليست سياه هم
قرار نخواهيم گرفت چون كشورهاي ديگري موافق ما
هستند ،آنها به ما راي منفي نخواهند داد بنابراين ما در
همينوضعيتباقيميمانيم.
عدهاي از وزرا و معاون اول رييسجمهور به حضرت
آقا نامه داده و توصيه ك��رده بودند كه مجمع رعايت
كندومثالنگاهمثبتداشتهباشد.حضرتآقافرمودند
اين نقطهنظراتي را كه آقايان مطرح كردهاند ،مجمع
در دستور كار قرار دهد و روي آنها تامل ،تعمق و بحث
كند؛ اتفاقا به خاطر همين مس��اله اعالم نظر مجمع
درباره  CFTو پالرمو طول كشيد.
در قضيه CFTو پالرمو براي اينكه ناهماهنگي ايجاد
نشود ،قرار ش��د كه من (حس��ين مظفر) ،غالمرضا
مصباحيمقدم (اصولگ��را و مخالف  ،)FATFمحمد
حس��ين صفارهرندي (اصولگرا و مخالف  )FATFو
مجيد انصاري (اصالحطلب و موافق )FATFاظهارنظر
كنند.
اينس��تكس يك ساز و كار بس��يار مبتذل ،مسخره
و توهينآميز بود .آن ش��روطي كه بعدا اتحاديه اروپا
گذاشت كه حقوق بشرتان را فالن كنيد از كشورهاي
فالن خارج شويد ،دنبال تروريسم نباشيد ،هستهاي و
موشكيتان را ببنديد ،همه وجدانها بيدار شد و بعد
از آن اكثريت اعضاي مجمع مخالف FATFشدند.

آنچهنمايندگانمجلستشكيلدومينشوراينگهبان
خواندهاند ،آييننامه خود مجمع است .الريجاني پيش
از اين به «اعتماد» گفته بود« :اگر ايرادي هم وجود دارد
از منظر آييننامهاي است؛ به اين معنا كه هيات نظارتي
كه قبال وجود داشت يك آييننامه داشت و امروز اين
رويكردي كه هيات نظارت فعلي در پيش گرفته است،
بايد متناسب با آييننامه فعلي شود ».بنابراين به نظر
ميرسد اگر مجمع آييننامه هياتعالي نظارت خود را
براساساقداماتجديدآنتنظيمكند،عمالديگرهيچ
مانعي براي «محدودس��ازي مصوبات مجلس» پيش
روي آنان وجود نخواهد داشت.
اينكه خروج موقتي  CFTو پالرمو از دستوركار مجمع
تش��خيص مصلحت نظام اقدامي براي قانونيسازي
اقدامات هيات عالي نظارت اس��ت يا براس��اس آنچه
اعضاي مجمع ميگويند ،صرفا اقدامي براساس روند
اداري ،سوالي است بيجواب ولي مجيد انصاري ،عضو
اصالحطلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين
زمينه به «اعتم��اد» ميگويد« :اصالحاتي كه مجمع
تشخيصمصلحتنظامدرآييننامههياتعالينظارت
خود انجام ميدهد ،قطعي نيست و صرفا پيشنهادي
اس��ت از جانب اعضاي مجم��ع ».او همچنين تاكيد
ميكند كه آييننامه هياتعالي نظارت مجمع «زماني
رس��مي و نهايي خواهد ش��د كه رهبر معظم انقالب
اصالحات صورتگرفته را تاييد كنند».
با اين حال اما همچنان سوال اينجاست كه اصالحات
صورت گرفته در آييننامه هيات عالي نظارت مجمع
تشخيصمصلحتنظامچهموارديوآياايناصالحات
باز هم در راستاي محدودسازي اختيارات مجمع است
يا خير ،اين سوال و صدها سوال ديگر پيرامون مجمع
همچنانبيپاسخخواهدماند؛مگرآنكهاعضايمجمع
بهويژهرييسجديدودبيرقديميآنقصدشفافسازي
آن را داشته باشند.
معضلشفافيت
«مسووالن جز در موارد نظامي ،امنيتي و اموري كه با
دشمن مقابله داريم ،بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از
مردمپنهاننكنند».رهبرمعظمانقالباسالميبيست
وسوم مهرماه سال گذشته در ابتداي جلسه خارج فقه
خويش جمله فوق را به زب��ان آوردند تا بهزعم برخي
كارشناسان اگر در خطمشي مسووالن و دستگاههاي
اجرايي و تقنيني قرار گي��رد ،ميتواند «اعتماد افكار
عمومي به مجموعه جمهوري اسالمي» را افزايش داده
و از «حاشيهسازي برخي جريانهاي معاند جلوگيري
به عمل آورد» .با اين تفاسير انتظار اعالم برنامهكاري
مجمع تشخيص مصلحت نظام نهتنها موضوعي بيراه
محس��وب نميش��ود ،بلكه احتماال ميتواند پلهاي
ارتباطي بين اين نهاد با عموم جامعه را بهبود بخشد.
اين روزها توپ منتقدان پارلمان پر است و به هر بهانه
عليه نماين��دگان ملت ميتازند .بر ف��رض كه به اين
مجلس ،هزار و يك انتقاد وارد باشد اما به نظر ميرسد
اين نه��اد حداقل در زمين��ه ش��فافيت و در قياس با
مجمع تشخيص كه اين روزها به لطف تغيير مصوبات
مجلس بهزعم حقوقدانان ب��ه قانونگذاري ميپردازد
و به لطف اقدامات هياتعالي نظارت مجمع و بهزعم
نمايندگان مجلس به «ش��وراي نگهبان دوم» تبديل
شده ،فرسنگها جلوتر ايس��تاده است؛ چراكه برنامه
كارينمايندگانچهدركميسيونهايتخصصيوچه
درصحنعلنيياغيرعلنيازروزهاقبل،بهاطالععموم
جامعه ميرسد .حال آنكه روال كار مجمع تشخيص
چنيننيست.
اينكه موارد مورد بررس��ي در مجمع تشخيص جزو
«اس��رار نظامي يا امنيتي» است ،موضوعي است كه
بايد رييس و دبير مجمع به آن پاس��خ دهند ولي به
نظر نميرسد عدم انتش��ار مشروح اظهارات اعضاي
مجمع درب��اره طرحهاي��ي نظير اص�لاح آييننامه
هيات عالي نظارت حداقل در اين راستا قابل بررسي
نباشد؛ كمااينكه ش��وراي نگهبان نيز در مدت اخير
در قياس با گذشته بيش��تر دستوركار جلسات خود
را به صورت عمومي اعالم ك��رده و در كنار اين مهم
با آغاز فعاليت خود در ش��بكههاي اجتماعي توييتر
و اينستاگرام اگرچه ش��ايد ظاهرا بيشتر در معرض
انتقادات عموم جامعه قرار گرفته اما به همان ميزان
سعي در پاسخگويي بيشتر نيز دارد .اين مطالبه جهت
ش��فافيت بيشتر در س��ازوكار مجمع وقتي جديتر
خواهد بود كه به اين مهم دقت داشته باشيم كه اين
مجمع ،درست يا غلط عمال وارد حيطه قانونگذاري
ش��ده و در اين شرايط ،الاقل بايد ب ه نحوي عمل كند
كه ش��هروندان نيز در جريان تصميماتي كه مجمع
برايشان ميگيرد ،قرار داشته باشند.
حال تهران تنها  14روز تا پايان ضرباالجل گروه ويژه
اقداممالي(برگزارينشست FATFدراورالندو)فرصت
دارد و همچنان بالتكليفي سرنوش��ت اليحه مقابله با
تامين مالي تروريس��م و مقابله با جرايم سازمانيافته
فراملي است .بالتكليفياي كه گويا آن را پايان نيست
تا جايي كه حس��ين مظفر ،عض��و اصولگراي مجمع
تش��خيص يكبار خبر از «بررس��ي  CFTو پالرمو در
اواخر خ��رداد» ميدهد و بار ديگ��ر آن را به «تيرماه»
موكول ميكند ،با اين حال شايد افزودن عالمت سوالي
به س��والهاي بيپاس��خ حول و حوش مجمع ناگزير
باشد؛ پرسشي با اين مضمون كه چرا مجمع تشخيص
با وجود زماندار بودن لوايح چهارگانه مربوط به،FATF
اين موارد را در زمره مصوب��ات زماندار قرار نداده و به
اصطالح با قيد فوريت به بررس��ي آن نپرداخته است؛
پرسشي انتقادي كه مجيد انصاري ،عضو اصالحطلب
مجمع نيز بر آن صحه گذاشته ،هرچند او نيز پاسخي
برايش ندارد.
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انتفاضه – صندلي آوازهخوان
براي ابوعباس

نويسنده :رونن برگمن /ترجمه :منصوربيطرف
با اين حال ،خيلي س��ريع ،يك موضوع ديگري كه خيلي
غيرمنتظره ب��ود ،بروز پيدا ك��رد .مدير موس��اد از طريق
«صندلي آوازهخ��وان»  -نام صندل��ياي كه ميكروفن به
آن وصل بود -متوجه ش��د كه حكومت اسراييل مذاكرات
پيشرفتهاي را با س��اف ،بدون آنكه موساد در جريان باشد،
در جريان دارد.رابين به واحد 8200آمان دس��تور داده بود
كههرچيزيراكهدربارهمذاكراتشنودميكنندمستقيما
به خود او بدهند اما اين دستور را به موساد نداده بود.شاويت
خشمگينانهبارابينبرخوردكردونسبتبهاينكهموسادرا
به بازي راه نداده ،گاليه كرد .رابين ،شاويت را با گفتن اينكه
اين يك «ابتكار حاشيهاي» توسط پرز بوده كه براي خود او
(رابين)موضوعقابلتوجهينبودهاست،ساكتكرد.سپس
فرستندهها به همان ناگهاني كه آنها ش��روع كرده بودند،
متوقف شدند و از كار ايستادند .سه هفته و نيم بعد از آنكه
ميكروفنهاي پنهان نصب شده بودند ،آنتنهاي بزرگ در
مركز موساد ازگرفتن سيگنالهاباز ايستاد .اسراييليهادر
وهله اول فكر كردند كه شايد اين يك مشكل فني باشد اما
يك بررسي نشان داد كه تمام لينكها ميان موساد و دفتر
عباسبهخوبيكارميكنندوبههرحالبعيدبهنظرميآمد
كهدريكزمانناكارآمديبرايهردوطرفرويدادهباشد.
اينيقينابهاينمعنابودكههردوميكروفنهاكشفشدهاند
واينكهعملياتپشمزرين لورفتهوعدنان ياسينگنجينه
باارزش آنها هم در خطر مرگ قرار گرفته است .يك منبعي
دربخشضدتروريسمموسادگفت«:مانتوانستيمبفهميم
كهاينچطورممكنشدكهدريكزمانكوتاهبعدازآنكهما
تجهيزات را در جاي خود گذاشتيم همراه با عاملي كه آن را
انجامدادهبود،كشفشد».اينكارجبرييلراجوببودكهبا
كمكآژانساطالعاتيمحلي،ردتجهيزاتراگرفت.راجوب
گفت«:افرادمادراسلوحسكردندكهاسراييليها،ازطريق
يدانند
خودفلسطينيهاآنهاراميبينندواينكهآنهادقيقام 
حرف بعديشان و موضعگيرياي كه ميگيرند ،چيست.
اين شك ش��نود ما را برانگيخت و به همين خاطر ما دفتر
ابومازنرااسكنكرديم».با
اينحالاكثرعواملموساد
كه درگير عمليات پش��م
زرين بودن��د ،توضيحات
خيلي متفاوتي را دادند :از
بين خودمان به ما خيانت
شد .بر اساس اين فرضيه
كه ثابتشدني نيست اما
برخي ش��واهد جدي آن
را تاييد ميكنند ،يكي از
مذاكرهكنندگان اسراييلي در اسلو گزارشهاي اطالعاتي
را دي��د كه طي عمليات جمع آوري ش��ده ب��ود و آن را به
نخستوزيروسراننهادهاياطالعاتيدادهبودند.اومتوجه
شدكهمنبعاطالعاتابزارشنوددردفترابومازناستيااينكه
يكي خطوط ارتباطياش را ميزند .او فلسطينيها را با اين
اذعانكهآنهاسريعاابزارراجمعوآنهارانابودميكنند،متوجه
كرد،زمانيكهايناتفاقرخداد،اطالعاتاسراييلديگرهيچ
راهي نداشت كه بفهمد در گفتوگوها چه ميگذرد و اين
هم به معناي آن بود كه هيچ يك از تندروها نميتوانستند
جزييات مذاكره را به رسانهها نش��ت بدهند و مذاكرات را
خراب كنند .به بيان ديگر ،يك ديپلمات اس��راييلي به اين
خاطرخيانتكردتامانعازخرابكارينهاداطالعاتاسراييل
درديپلماسياسراييلبشود.حقيقتاينبودكهدركناراين
كاربايديكگنجينهباارزشكشتهميشد.
توضيح:استفادهازواژهتروريستهايفلسطيني
برايحفظامانتدرترجمهاست
نهاعتقادمترجموروزنامه
خبرآخر

ايرادهاي شوراي نگهبان به اليحه
تابعيت مادرانه

بعدازآنكهنمايندگانمجلسشوراياسالمي«اليحهاصالح
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي» موس��وم به تابعيت مادرانه را كه
در پاييز سال 97از سوي دولت و در راستاي «رفع تبعيض
در قانون تابعيت و انتقال تابعيت مادر ايراني به فرزند» به
قوهمقننه ارايه شده بود را پس از تغييراتي در كميسيون
قضايي ،در صحن علني تصويب كردند ،اليحه براي تاييد
نهايي و تبديل به قانون راهي شوراي نگهبان شد.اعضاي
ش��وراي نگهبان فرآيند بررسي را روي آن آغاز كردند ولي
هفتهگذشتهاعضاياينشورادرخواستاستمهال(تمديد
 10روزه مهلت) براي بررسي اليحه تابعيت مردانه و اعالم
نظر نهايي خود كردند .درنهايت روز گذش��ته عباسعلي
كدخدايي ،قائممقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان طي
اظهاراتي خبر از ايراد اين ش��ورا ب��ه برخي از مفاد «اليحه
اصالح قان��ون تعيين تكليف تابعيت فرزن��دان حاصل از
ازدواج زن��ان ايراني با مردان خارجي» داد.براس��اس آنچه
خبرگزاريفارسمنتشركرده،سخنگويشوراينگهبان
درباره مفاد ايرادات اين شورا به اليحه تابعيت مادرانه ،بيان
كرد« :شوراينگهباندو اشكالجزيي اليحه اصالح قانون
تعيي��ن تكلي��ف تابعي��ت فرزن��دان حاص��ل از ازدواج
زن��ان ايراني با مردان خارجي داش��ت ول��ي اعضا با اصل
آن مواف��ق بودن��د ».او همچنين تصريح ك��رد« :اعضاي
ش��وراي نگهب��ان ب��ا بررس��ي اليح��ه اص�لاح قان��ون
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني
با مردان ،نسبت به سوابق كيفري و مواردي از اين قبيل كه
ممكناستمشكالتيرابهوجودبياوردتامالتيداشتند».
قائممق��ام احمد جنتي ،دبير ش��وراي نگهبان همچنين
گفت كه اين اليحه براي رفع ايرادات به مجلس ش��وراي
اسالمي ارسال ش��ده است.نكته قابل توجه اينجاست كه
خبرگزاريهاي اصولگراي فارس و تسنيم ،هنگام انتشار
اظهاراتكدخدايي،خبراز«موافقت»يا«موافقتمشروط»
شوراينگهبانبااليحهمذكوردادهاندحالآنكهموضوعي
تحت عنوان موافقت مشروط در حيطه وظايف قانوني اين
شورا وجود ندارد و باتوجه به ارسال مجدد اين اليحه به قوه
مقننهبرايرفعايرادات،بايدگفتكهاليحهتابعيتمادرانه
تازمانرفعايراداتازسويشوراينگهبانردشدهاست.

