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دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با کیهان بیان کرد
تبعات پذیرش و اجرای  FATFضربه به معیشت مردم و تهدید امنیت ملی
موضوووا اارا یا عدم اارای دسووتورا

 FATFیکی از مسووا م مهم کشووور اسووس که کش از ک

و

قوس های فراوان ،اینک به ای ستگاه مجمع ت شخیص م صلحس نظام ر سیده و این نهاد باید تکلیف دو
مورد مهم از این دستورا را مشخص سازد؛ الیحه کیوستن به کنوانسیون مبارزه با ارایم سازمانیافته
فراملی موسوووم به «کنوانسوویون کامرمو» و الیحه امحاق به کنوانسوویون مبابله با تیمین مامیتروریسووم
(CFT).کنوانسووویونهایی که برخالف ظاهر و عنوان آن ،ابزاری برای اعمال فشوووار بر کشوووورهای
غیرهمسو با سیاسسهای غرب و در راس آنها آمریکا هستند .برای بررسی موضوا  FATFو آثار آن با
آقای دکتر محمداواد ایروانی استاد دانشگاه ،عضو مجمع تشخیص مصلحس نظام و وزیر اسبق اقتصاد
و دارایی گفسوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید .

*ماهیس اصلی  FATFبهطور مختصر چیسس؟
موضووا«  FATFکارگروه اقدام مامی» یک معاهده چند اانبه گروه  ۲کشوور صونعتی اسوس کهتوسط آمریکا و صهیونیسسها به صور ابزاری علیه هر کشوری که همراهشان نباشد محدودیس وضع
میکنند و در ایران برخی افراد با سیاسیکردن آن و عدم ورود به ماهیس و محتوا بحثهای کارشناسی
و حرفه ای را کنار میزنند .مثالً طرح مو ضوا راوا به رفراندوم برای امری که در شرایط تحریم کامالً
در تضاد با منافع ملی اسس ،امری حداقم سادهاندیشانه اسس .

*امزام به کذیرش برنامه اقدام ارا ه شده توسط  FATFآیا وااهس قانونی دارد؟
اصوالً امهوری اسالمی ایران هیچگاه به  FATFنپیوسته که  ۲1برنامه اقدام آنرا عملی سازد .وزیراسووبق اقتصوواد صووراحتاً هرگونه کذیرش را مشوورو به رعایس قانون اسوواسووی دانسووته و اگر فردی
کوچکترین آ شنایی با ادبیا روابط بیناممللی دا شته با شد میداند که حتی رؤ سای امهور ک شورها
نیز منو به رعایس تشوووریفا قانونی ،موافبسنامه ها را امضوووا می کنند و بدون انجام قوانین آمره هر
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ک شور توافبا هیچ اعتباری ندارد از نظر شکلی برخی سادهموحانه ا ستدالل میکنند چون قبالً ام ضا
کردیم  -که ا صالً چنین نی سس -بای ستی هر  ۲1اقدام فعلی  FATFبرای ک شورمان را بدون طی
تشووریفا قانونی و در نظر گرفتن شوورایط زدن زیر براام توسووط آمریکایی ها و وقسکشووی اروکاییها
امضا کنیم .

*تبعا احتمامی کذیرش شرایط  FATFچیسس؟
در شوورای ی که رنرال های آمریکایی تندرو کسووسهای خزانه داری آمریکا را عهده دار میشوووند وکدیدهایی بنام انگ مامی را در دنیا راه میاندازند و همزمان رسوووماً معاون خزانهداری آمریکا که یک
رنرال تندروی آمریکایی ،برخالف مبررا  ، FATFهمزمان ر یش  FATFمی شود (رنرال بلینگزمی)
و هنگامیکه کارگروه مرکب از  ۹۲کشور در مبابم دستورا اارا ی ر یشامهور فاقد من ق و تعادل
آمریکا که برخالف مصوووبا خودشووان در شووورای امنیس سووازمان ملم و قواعد بین اممللی تحریمهای
غیرقانونی را بر علیه ایران اعالم میکند و رذامس و کَ ستی را به حدی میر ساند که اقالم ان سانی یعنی
دارو و غذا را نیز تحریم میکندFATF ،سووکو اختیار میکند و بر عکش علیرغم اارای دهها بند
برنامه اقدام  ۲1بندی (که سووویر تشوووریفا برخی از آنها هم اای تیمم دارد ) FATFبه وضووووح
می خواهد شفافیس کامم در مورد خرید نیازهای ک شور برای دارو ،غذا و تومیدا دیگر ایجاد تا آمریکا
بالفاصووله بانکها و شوورکسهای طرف قرارداد ایران را عالوه بر شوورکسهای ایرانی بهراحتی تحریم و
تنبیه نماید کدام عبم سلیم و ایرانی با خردی در این شرایط تحریم غیرقانونی ،منافع ملی ما را قربانی
افکار ر یشامهور آنارشوویسووس آمریکا و گروه تندروی اطراف

و رریم کود ک

صووهیونیسووتی

می نماید .این به منزمه کاس به حریف مبابم برای زدن یک آبشار سوکر اسپک به زمین خودی و منافع
ملی اسس.

*آیا  FATFابزاری مکمم تحریمها اسس و میخواهند به وسیله آن تحریم را مؤثر کنند؟
نکته مهم از منظر کارشناسی این اسس که آمریکا وقتی در بخشنامه طی اعالمیه رسمی صراحتاً درتفسووویر و تعریف خود ب یان می ک ند که هرگو نه دور زدن تحریم  Evade Sanctionsیک نوا
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کول شویی ارزیابی می شود! یعنی اینکه هم زمان با شفافیس مورد درخواسس  FATFایران را به دمیم
تیمین نیازهای غذایی ،دارویی و تومیدی خود به کولشوووویی (که در ماهیس و از نظر قواعد بیناممللی
ناظر به درآمدهای غیرقانونی خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق ان سان و )....متهم و به این بهانه واهی
کشوووور را به اتها م کومشوووویی به شوووورای امنیس ببرند .آیا افرادی که کرچم موافبس با  FATFو
محدودیسهای غیرقانونی در شوورایط تحریم را بلند میکنند می دانند که نوعی گم به خودی اسووس؟!
اتفاقاً شووورایط بازار و کسوووب و کار با الوگیری از هرج و مرج واردا بیرویه و همچنین برخورد با
قاچاقچی ان و متخلفان اقت صادی و تواه به تومید که اان مایه اقت صاد مباومتی ا سس ،نرخ ارز سبو
کرده و بار دیگر ثابس شد که ت صمیما داخلی ری شه م شکال ا سس و اگر حداقم نظار را (که رها
شده) بر قرار شود حداقم معی شس تیمین و ک سب و کار و تومید رونق کیدا میکند .اتفاقاً با ا ستفاده از
ارز  ۲۲۶۶تومان و ا ستفاده از ا ستار آپها و کار ملی میتوانیم اقالم معی شتی مهم را به راحتی در
اختیار آحاد اامعه قرار دهیم و برعکش اگر ارز  ۲۲۶۶تومان را به بهانه مبابله با رانس از اقالم معیشتی
و دارویی حذف کنیم حتماً تورم افسووارگسوویخته دوباره حاکم می شووود و سوورمایه ااتماعی را دراوج
دشوومنی اقتصووادی وحشوویهای کاخ سووفید از بین میبریم .آرای مجمع تشووخیص در اهس تبویس و
تمکین به  FATFو رادیکالهای خزانه داری آمریکا و تبویس بی قاعدگی در موازین حبوق بینامملم
نخواهد بود .ق عاً از بین رفتن تحریم ها ابتداییترین حرکس برای بررسوووی چگونگی اارای هر نظم
ادید ،آن هم بهطور مساوی برای همه اعضای اامعه اهانی اسس.

*ا قدا ماتی که در برابر حر کس های فرا قانونی و خارج از عرف بین اممللی آمری کا با ید ان جام بدهیم
چیسس؟
اگر آمریکاییها انگ مامی را اختراا کرده و انگ اقتصادی ،تجاری را در س وح کاال ی ،تعرفهای،نبم و انتبال مامی گسووترش داده و کشووورهای گوناگون از قبیم روسوویه ،چین ،ونزو ال ،کره شوومامی،
سوریه و اخیراً ترکیه را تهدید میکنند ما نبایستی تسهیمگر در این حوزه باشیم بایسس؛

۹

اول وووو حداقم یک سوم کار شنا سان مامی اتاق انگ خزانهداری آمریکا کار شناس برا سته مامی و
حبوقی در اتاق مبابله باتروری سم در وزار امور اقت صادی و دارا ی ووو و خزانهداری کم ک شور دا شته
باشیم.
دوم و راههای مصونیس و چارهاویی برای نبم و انتباال مامی ،نظیر روشهای تبادل تهاتری و، BTC
روشهای تهاتری چنداانبه در دستور کار قرار و عمم نماییم.
ال
سوم وووو کیشنهاد مشخص راهبردی من این اسس که در نهایس اهان به یک ساخس ادید مامی مث ً
گروه «اقدام مامی منصفانه و عادالنه» نیاز دارد که از چند کشور که در « سبد سهام» مبادال تجاری
ما وزن خوبی دارند و اتفاقاً بخ

مهمی از اقتصاد اهان را تشکیم میدهد ،طراحی و تشکیم و سپش

به تدریج به سایر کشورها گسترش یابند.
چهارم ووووو کاشوونه آشوویم آمریکا اهانروایی دالر کومی ملی آن اسووس و هر قدر در سووالهای اخیر
تحریم های تجاری و عملیا رانگومری مامی و اقداما فراقانون بین اممللی آمریکا بیشووتر شووده اسووس.
این نب ه ضعف بزرگ مامی آمریکا نمایانتر شده اسس.

*در مورد آسیبکذیری آمریکا در موضوا دالر توضیح بیشتری بفرمایید.
-طرح موضوووا اینکه دیگر دالر آمریکا هم زمان نمیتواند نب

و وظیفه وسوویله ذخیره دارا ی و یا

وسوویله نبم و انتبال معامال تجاری اهان را (صوورفنظر از نوسووانا ارزش دالر به عهده بگیرد) به
دمیم بازی وح شی و ویرانگر تحریمی ،ت ضعیف این نب ها را آ شکار ساخته ا سس و حتی در داخم
آمریکا سووویاسوووسگذاران شوووورای روابط خارای را نگران کرده اسوووس .ایاال متحده آمریکا با این
انجالهای روزمره تجاری ،مامی ،اقتصووادی در واقع ضووربه بزرگ به نب

اهانروایی دالر و اقتصوواد

آمری کا می ز ند زیرا را نس عظیم اقتصووواد آمری کا که هر ز مان هر قدر که هزی نه داشوووس (بخوان ید
ناکاراییهای اقتصوووادی و عدم تعادل های بوداه ای) با چاپ اوراق آتی خزانه و فروش آن کسوووری را
تیمین کند ،ناظر به نیاز رشوود روزافزون تجار بین اممللی بهوسوویله کرداخس بین اممللی (عمدتاً دالر)
بوده اسس و با تضعیف این نب

سهمگینترین ضربه به رریم آمریکا وارد میشود ترامپ کی قدم این

ت ضعیف ا سس ت صور کنید سایر ک شورها با ا ستفاده محدود یا عدم ا ستفاده از دالر در معامال خود
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چگونه برگشس این دالرها به داخم اقتصاد آمریکا سبو آزاد دالر را رقم میزنند و چه تورم و مصیبس
اقتصادی برای اقتصاد ملی آمریکا فراهم میآورند.
*روندهای آتی اهانی را چگونه ارزیابی می کنید این تحوال تا چه حد قدر آمریکا را به چام
میکشد؟
آینده ب ستر تحوال مهمیا سس شرایط اقت صاد اهان در حال تغییر مهمیا سس چینیها در ا سنادراهبردی خود  ۲۶۲5را آغاز رسووومی برتری اقتصوووادی خود بر آمریکا تعریف کرده اند و مبادال گاز
کنجاه میلیارد دالری با رو سیه را به مد

سی سال با ارز ملی رو سیه و غیراز دالر عملیاتی کردهاند.

صووواحبنظران معتبدند گسوووترش ارزهای دیجیتامی و رمزینه ارزها و بسوووتر بال
میزند و نب

چین دالر را کنار

سنتی مواود نبم و انتباال ارز اهان را رقیق می کند تحول عظیم سالهای آتی در

ک سب و کارها و نبم و انتباال کومی بیناممللی در راه ا سس که بای ستی ما از مزایای آن ا ستفاده ومی
مشوووکال آنرا مدیریس کنیم و به اای اینکه یک باره آنها را تع یم کنیم دریابیم آیا با منابع عظیم
دانشی و اوانان کشور ما تهدید اسس یا فرصس که بایستی بررسی ،مدیریس و قانونمند شود .

*با تواه به این روندها ،چه توصیهای دارید؟
تا رفع تحریمهای غیرقانونی اقداما قبلی ایران که اتفاقاً گامهای قابم تواهی بوده بای ستی تو سطتیم مامی مذاکرهکننده ایران م رح و به رخ آنان بک شد و رفع تحریم ها را که انایس ب شری ا سس (در
مورد غذا و دارو) م رح نماید .فراموش نکنیم اارای چ شم ب سته همه موارد  FATFمواب ضربه به
معیشس مردم می شود و عمده مشکال اقتصادی فعلی مربو به تصمیما اقتصاد داخلی و ناظر به
رها سازی سی ستمها و نظار ها ا سس و نه عدم امحاق به  FATF.در حامی که کاالهای ا سا سی و
راهبردی بایسووتی به طریبه امکترونیکی و توسووط اسووتار آپ ها به قیمس نازل و دالر  ۲۲۶۶تومان به
د سس م صوبکننده نها ی بر سد با انبوه نیروی اوان دان شمند و ا ستار آپ ها چرا باید آنها خدما
خود را به کشووورها و اقتصووادهای دیگر بدهند ومی ما اسووتفاده نکنیم و به اای آن افزای

منظم نرخ

ارز را که مواد مشووکال ادید فراوانی اسووس دامن بزنیم .چرا باید نظار را تع یم کنیم و به بهانه
اینکه توان نظار و ادیس نداریم اقتصاد میبرامی را حاکم کنیم .ضمناًترکیب اصلی تیم ایران بایستی
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کارشووناسووان مامی باشووند تا بتوانند بهخوبی اسووتدالل کرده و مذاکرا را به خوبی کی
متی سفانه تاکنون کار شنا سان سیا سی که در

ببرند ومی

رو شنی از م سا م و کیامدهای مامی ندارند در راب ه با

این موضوا فعال ،اصرار و کیگیری میکنند.

*در مورد نب

مجمع در مصونسازی کشور از آسیبهای  FATFرا چگونه ارزیابی میکنید؟

-امبته مجمع ماهیتاً تحس تیثیر اریان سووازی سوویاسووی قرار نمیگیرد و در السووه مشووتر

اخیر

کمیسیونها مبرر شد کاسخ یازده سؤال ارسامی به دومس مکتوباً دریافس شود تا به روشن شدن موضوا
برای تصمیمگیری و هم زمان تنویر افکار عمومی کمک کند .

۴

