ﺗﺼﻮﯾﺐ  CFTدر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
) (CFTﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
رای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺷﺮح

آﻧﻼﯾﻦ

–

ﻣﻬﺮ:

ﻻﯾﺤﻪ

اﻟﺤﺎق

اﯾﺮان

ﺑﻪ

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ) (CFTﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ رای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ) (CFTﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﺑﻪ

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ

ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ) ،(CFTاﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ۱۴۳رای ﻣﻮاﻓﻖ ۱۲۰ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۵رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۲۷۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
رای ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﺳﻢ  ،CFTﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم وراﻣﯿﻦ
و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺧﻄﺎر اﺻﻞ
 ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن اﺳﺖ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺮی اﻣﺴﺎل ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﺪس
ﻣﯽ زدﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزوﮐﺎری را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻻﯾﺤﻪ  CFTﻣﻬﻢ ﺑﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در

اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در اداﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﻮری در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮی از رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ،
ﻫﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗﻠﻘﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ  ۲ﻣﺎه ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ.
زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه و دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد؛
»ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ
در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ“ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﺎص .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ” .ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻮق
ﻗﺒﻼ ً در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻮد«.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﻀﯽ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ  :CFTراه ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ /ﻣﺠﻠﺲ را
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﻀﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق

دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ  ،CFTﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا
ﻣـﻮاﻓﻘﯿﻦ اﯾـﻦ ﻻﯾﺤـﻪ را در ﺻـﻒ ﯾﺰﯾـﺪﯾﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن آن را در ﺻـﻒ
ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و
اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻮده و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺴﺘﺪل اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﮔﻔـﺖ :اﮔﺮ  FATFاﺟﺮاﯾـﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ  FATFﻗﺒﻮل روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﯿﻀﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم ﺑﺮای داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻋﺎدی در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻟﻮاﯾﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ،
روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
اﻣﻮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ  FATFاﯾﺮان ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﻓﯿﻀﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﺧﻮدﻣﺎن
ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺼﺪاق
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .روﻧﺪ اﻟﺤﺎق و ﺧﺮوج از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ راه اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ
ﮔﺬرد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﻔﺖ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ اﻣﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :از ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و راه ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
اﻣﯿﺮآﺑﺎدی ۸۰:ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن آراء ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ CFT
ﺷﺪﻧﺪ
اﺣﻤﺪ اﻣﯿﺮآﺑﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎ در
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ذواﻟﻨﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ

ﻫﯿﺌﺖ

رﺋﯿﺴﻪ

ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺰود:

ﺑﯿﺶ

از

۸۰

ﻧﻔﺮ

از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آرای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻻﯾﺤﻪ  CFTدر ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.
ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﻪ FATF

ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺠﻠﺲ

در

اﻋﺘﺮاض

ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ

ﻟﻮاﯾﺢ

ﻣﺮﺑﻮط

ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮوه وﯾﮋه اﻗﺪام ﻣﺎﻟﯽ ) (FATFدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮاﯾﺢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮوط  FATFرا ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺘﻪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ  CFTدر ﺻﺤﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ،ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ،
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ  CFTاز ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز و در ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود  ۸و  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ  CFTو
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﯿﺸﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷:۱۵آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻻﯾﺤﻪ  CFTﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ /ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ  CFTدر دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ/
ﻇﺮﯾﻒ و ﻋﻠﻮی در ﺻﺤﻦ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  ۸و ۳۰
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ،ﻻﯾﺤﻪ  CFTﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دربﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ،
ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻟﻌﯿﺎ ﺟﻨﯿﺪی ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻬﺮوز ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ رایﮔﯿﺮی ﻋﻠﻨﯽ درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ  CFTﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺷﻔﺎف و ﺑﺎ
ورﻗﻪ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ رأی وﮐﻼی ﻣﻠﺖ در ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ۱۱۷رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۱۱۱ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۱۷رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۲۶۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮی ﺷﻔﺎف ﺑﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رأی ﻣﺜﺒﺖ »ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد.

دﻫﻘﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ  :CFTدادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺷﻤﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ) (CFTدر
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎن ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻠﺖ را
ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﮐﻼس FATF
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای واردات اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۰و ۹۱
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
 FATFﺑﺮای اﯾﺮان دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﻧﮑﺮدﯾﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﻫﻬﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ.
دﻫﻘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺳﺎل  ۹۵دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎت  FATFرا اﺟﺮا ﮐﺮد .اﺟﺮای اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺟﺪی ﺷﻮد .در دو
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاد ارز از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮﻗﺒﻪ و ﭼﻨﺎران اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر اﺟﺮای
اﻟﺰاﻣﺎت  FATFﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮐﺸﻮر ،اﺟﺮای اﻟﺰاﻣﺎت  FATFﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ،
اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﮔﺮوه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ؛ اﺻﻞ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﺰار ﺗﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺪای ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﺪف دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را در ﺗﻨﮕﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
دﻻر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮا
واردات دﻻر را آزاد ﮐﺮد و دﻻر ارزان ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮای اﻟﺰاﻣﺎت  FATFﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺣﺴﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد.
دﻫﻘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را دور زد .اﺟﺮای اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺸﻮر را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺎم  ۵ﺳﺎل ﮐﺸﻮر را ﻗﻔﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ  FATFﻧﯿﺰ دو ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :از  ۴۱اﻟﺰام  FATFدوﻟﺖ ۳۷
اﻟﺰام را اﺟﺮا ﮐﺮده ۳ ،اﻟﺰام ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻮرد  CFTﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺮاﻗﭽﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرج ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﭽﯽ ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎ  ۴۰اﻟﺰام را
اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ اﯾﺮان را از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺰام
را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ،اﯾﺮان
از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه  FATFﺧﺎرج ﺷﻮد.
دﻫﻘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮﻗﺒﻪ و ﭼﻨﺎران ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﻮل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،داﻋﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ FATF
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ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ  FATFﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎزه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه  FATFﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻋﺪه ای ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  CFTاﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ  CFTدر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زاﻫﺪان و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ دﻫﻤﺮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زاﺑﻞ
ﭘﻼﮐﺎردی را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد »ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
اﺳﺘﻌﻤﺎری رای ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ«.
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﮋﻣﺎﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺎﯾﻨﺪه
ﻓﻼورﺟﺎن و ﺳﯿﺪﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اردﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن »ﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽدﻫﻢ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ  CFTاﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد؛ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ
CFT
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ
رای ﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼن و ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ اﺋﺘﻼف ﻧﮑﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ  CFTاﻧﺠﺎم
داد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ رای ﺑﻪ  CFTﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ۴۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و  ۲۱ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ CFT
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ
اﺣﻤﺪ اﻣﯿﺮآﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ  CFTدر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۶۲ :ﻧﻔﺮ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﻋﻠﻨﯽ و
ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ورﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮی ﺷﻔﺎف در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۱۱۱ﻧﻔﺮی ﮐﻪ رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۱۷ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ دادﻧﺪ ۱۷ ،ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در رأیﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـﯽ اﻓـﺰود :ﮐـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
ﺛﺒﺖﻧﺎمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ  ۴۹ﻧﻔﺮ و ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺛﺒﺖﻧﺎمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ  ۲۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ  :CFTﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را از دﺷﻤﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ /ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﻬﺮوز ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۰ﻣﻮرد از اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯽ  FATFرا اﺟﺮا ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ.

) (CFTو در
را از دﺷﻤﻦ
ﮔﺮوه اﻗﺪام
ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ

وی اﻓﺰود :ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ در دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮان ﻋﻀﻮﯾﺖ در  CFTرا ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ! ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدﯾـﻢ؟ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ ﺷﺎﻣـﻞ اﻟﻘﺎﻋـﺪه ،ﻃﺎﻟﺒـﺎن ،داﻋـﺶ و
ﺟﺒﻬﻪاﻟﻨﺼﺮه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺣﺮف ﺧﻮﺑﯽ را زدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ،اﻻن ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻖ
ﺗﺤﻔﻆ ﺑﮕﺬارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻈﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ
دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش  CFTﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﺣﻖ و ﺑﻬﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۱۸۸ﮐﺸﻮر  CFTرا
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوﻃﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻖ و ﺑﻬﺎﻧﻪای را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺟﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آن زﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎ وﺿﻊ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮهای ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮر دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮع  ،FATFوﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل
ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار
دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در  CFTﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ ﺷﺮط ،ﺣﻖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ آن ﮐﺸﻮر
ﻧﻪ ﮐﻞ اﻋﻀﺎ.

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد؛

وی ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  ،CFTاﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دادهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎوان
را ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦﻃﻮر واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻘﻠّﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺮی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ  CFTرأی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد
اﻣﺎ واﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﻧﻪ
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای از رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻗﺎی دﻫﻘﺎن ﻋﺰﯾﺰ!
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
آﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﻮل ﻧﻔﺖﻫﺎی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪی ﺧﻮد را وارد ﮐﺸﻮر
ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻗﺎی دﻫﻘﺎن! ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻮاردی را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﺪد ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻮل
ﻧﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﻠﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ،
اﻣﺜﺎل ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ  CFTرا ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

