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ايم. و آن اين است رو نبودهگذاري كشور هستيم كه پيش از اين با آن روبهاي در فرايند قانونسابقهي بياخيرا شاهد پديده
گذاري كشور از دولت و مجلس گرفته تا شوراي نگهبان موضوعي را تصويب و عدم مغايرت آن را با كه تمام اركان قانون

كن، ابالغ رسمي آن به دليل تشخيص ابتدايي مغايرت قانون مصوب با سياست كنند ليقانون اساسي و شرع اعالم مي
زماني ماند. همهاي كلي وابسته به مجمع تشخيص مصلحت متوقف ميابالغي به تشخيص هيات نظارت بر اجراي سياست

كه مجلس شوراي حالي دهد. درمخاطره اين اظهار نظر را به شدت افزايش مي FATFي ايران در اين اتفاق با طرح پرونده
هاي چهارگانه گام مؤثري در خروج ايران از ليست سياه برداشت، اين اقدام هيات نظارت گامي اسالمي با تصويب اليحه

باشد، بيني درستي داشتهتواند نسبت به اظهار نظر اين گروه طي امروز و فردا پيشگردد. هر چند كسي نميمنفي تلقي مي
شويي و تروريسم احتماال حالت زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ايران به مبارزه با پولميليكن افراد مطلع حدس 

جاري بهمن ماه سال30مصادف با  2019فوريه سال 19تعليق براي يك دوره ديگر تمديد شود. اجالس بعدي اين گروه در 
ي چهارماهه ديگر در براي يك دورهكم ستِدچنان است. اين بدين مفهوم است كه بازار و مبادالت تجاري و مالي هم

گوي ماند. هرچند هيات عالي نظارت خود را از حيث حقوقي پاسخميوضعيت عدم قطعيت كه سمِّ مهلك اقتصاد است باقي 
رساني به منافع ملي ايران و داند، ليكن واقعيت اين است كه در پيشگاه تاريخ بايد مسئوليت اين زيانملت ايران نمي

  نيان را بپذيرد. ايرا

قايل است در شان ركني برتر هاي كلي براي خود ي اختياري كه هيات عالي نظارت بر اجراي سياسترفتار و دامنه
بر نظام كه اين رويكرد ي اكنندهاهميت حياتي و اثر تعيين . نظر بهاستاز قواي مجريه و مقننه و شوراي نگهبان 

نسبت به آن كه شوراي نگهبان در عمل آن را پذيرفته است، و ايني ايران دارد حكمراوايي، حفظ منافع ملي و آينده
اين هيات در ساختار حاكميت بر اساس قانون اساسي  حساس شدم و كندوكاوي پيرامون چندوچون موضوع و موقعيت

 5اينجانب ناظر بر ي تاثير و اهميت موضوع از منظر دامنههمين مطلب است. اين يادداشت . موضوع محوري انجام دادم
  ي زير است: حوزه

هاي مند جديدي در ساختار حكمراني كشور كه در قانون اساسي تعريف نشده و قدرت توقف تصميمركن قدرت -1
  دهد؛ ساير اركان قانوني را دارد اعالم موجوديت نموده و هيچ پاسخي هم به ملت نمي

خواهي و هاي بزرگ جهان در برابر زيادهقدرتي ايستادگي زدن و تالشي جبههاين تصميم ظرفيت بر هم -2
و ايران  1+4هاي جهاني گرايي امريكا حول موضوع ايران و با محوربودن ايران از مجراي همكاري قدرتجانبهيك

 ها ترامپ و نتانياهو است؛ طور دقيق بر خالف ژست انقالبي آن به نفع امريكا و سياسترا دارد و به



حتي با كشورهاي با  -هاي مالي ايران و جهاناثر كاركردي فوري در تجارت و مبادلهشده هاي متوقفقانون -3
بيشترين سهم مبادله اقتصادي و سياسي و تجاري چون چين و روسيه و همسايگان چون عراق و افعانستان دارد. 

ترين ليد ملي كه عمدههاي اقتصادي خارجي و توطور مستقيم بر توان مقاومت ايران در برابر تكانهو در نهايت به
 گذارد؛ هاي اقتصاد مقاومتي بوده و هست اثر منفي ميهدف ابالغ سياست

ثباتي و شدت وضعيت عدم قطعيت در بازار كه منجر به افزايش نرخ ارز خارجي و كاهش ارزش اين موضوع بر بي -4
 گذارد و شود اثر فوري ميپول ملي و فقير شدن ملت ايران مي

ماند ايران گذارد و در صورت باقياي ميالمللي؛ اعم از دريايي، هوايي؛ ريلي و جادهونقل بينحملاثر مستقيمي بر  -5
هاي بسيار بزرگ و پرهزينه مواجه ونقل ابتدايي با كشورهاي همسايه با چالشدر ليست سياه حتي امكان حمل

گذاري سنگين داخلي و خارجي در ايران تا رفع اين وضعيت شد. و در صورت تعليق موقت، هرگونه سرمايهخواهد 
 ماند.     خواهد تصميمي باقي ي اجمال و بيدر بوته

، با اشاره به مهرماه18در  در گفتگو با خبرنگار مهر يينگهبان، دكتر كدخدا يشورا يه گزارش اداره كل روابط عمومب
به  رانيالحاق دولت ا« حهياز ال ماندهيباق يهانگهبان اظهار داشت: در نشست امروز بخش يروز شوراهمان ي جلسه
مرتبط با  حي(از لوا »ييقانون مبارزه با پولشو اصالح« حهي(پالرمو) و ال »يفرامل افتهيسازمان  ميمقابله با جرا ونيكنوانس
FATFحهيدو ال نينگهبان به ا يشورا راداتيافزود: با توجه به اصالحات صورت گرفته در مجلس، ا يو شد. ي) بررس 

 نيا رتيمصلحت نظام در خصوص مغا صيكه مجمع تشخ يوجود ندارد اما نظرات يراديبرطرف شده است و از نظر شورا ا
دو  نيا ليدل نينوز لحاظ نشده، به هموجود داشت، ه يو اقتصاد مقاومت يتينظام در بخش امن يكل يهااستيبا س حيلوا
 يكرد: بررس حينگهبان تصر يشورا يسخنگو تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعالم كنند. ميرا به مجلس فرستاد حهيال

عدم  ايما، در قالب انطباق و  يمصلحت نظام و اعالم لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سو صينظرات مجمع تشخ
الحاق دولت  حهيخاطرنشان كرد: ال ييكدخدا دكتر صورت گرفته است. يقانون اساس 110انطباق مصوبه مجلس با اصل 

در دستور كار امروز  ده،يرس بيدر مجلس به تصو رايهم كه اخ CFT سميترور يمال نيمبارزه با تام ونيبه كنوانس رانيا
  شورا نبود.

گذاري به ر وجود دارد. يكم آنكه وي اعالم وجود ركن جديدي را در فرايند قانوناي در اين اظهار نظسابقهنكات بي
شناسد كه در قانون اساسي وجود ندارد و در ادامه بحث معلوم خواهد شد كه آن مجمع تشخيص مصلحت رسميت مي

هبان بر اين دو اليحه گويد كه ايرادات شوراي نگهم نيست. بلكه، هيات نظارت وابسته به مجمع است. نكته دوم وي مي
دهند. قانون اساسي نسبت مي 110است. طرفه آنكه اين موضوع را هم به اصل بر طرف شده ولي نظرات مجمع لحاظ نشده

هاي مصوب مجلس شوراي اسالمي با قانون اساسي و شرع جز آيا در قانون اساسي هيچ مرجع ديگري براي مطابقت قانون
است، اين اظهار نظر كند كه ايرادهاي آن برطرف شدهوقتي شوراي نگهبان اعالم مياست؟ شوراي نگهبان تعريف شده



گذاري شود. در ادامه به چند تعارض مهم در اين بيان كه حاكميت قانون و استواري در نظام قانونهم مي 110شامل اصل 
  كنم. است، اشاره ميرا در معرض تهديد جدي قرار داده

ها دراجراي اصل وق قانون اساسي است و يا ذيل قانون اساسي است؟ وقتي ابالغ سياستهاي ابالغي فآيا سياست -1
گيرد پرواضح است كه آنها نسبت به قانون اساسي وضعيت فرودين دارند و نه قانون اساسي صورت مي 110

ا چنانچه بايد فرمايند كه در جهت اجراي آنههاي خود همواره ميفرازين. افزون بر اين، رهبري در ذيل ابالغي
هايي نسخ  و يا وضع شوند، مسير قانوني خود را طي كنند. پس ايشان خودشان به قانون اساسي و مجاري قانون

 كنند. ها را در چارچوب قانون طلب ميقانوني متعهد هستند. و اجراي سياست

بنابراين، مجمع فاقد  ها وضعيت مشورت براي رهبري دارد.ي اصل نهاد مجمع تشخيص مصلحت با سياسترابطه -2
اصالت و اختيار ذاتي در اين ارتباط است. چه رسد به هيات نظارتي كه منبعث از آن است. بر اساس مقررات 

است فاقد ارزش اعالمي است. بر اساس نظرات اين هيات تا زماني كه در مجمع به تصويب نرسيده ،موضوعه مجمع
در هر حال، است كه هاي كلي نظام به صراحت درج شدهياستمقررات نظارت بر حسن اجراي س 9و  8، 7مواد 

. دستورالعمل فوق و هاي كلي برعهده مجمع خواهد بودتشخيص و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت با سياست
باشد. حال آنچه كه از طور رسمي مالك عمل مجمع مييك از مواد و مفاد آن تا كنون نسخ نشده وهنوز بههيچ

است، نظر هيات نظارت است. بنابراين فاقد ارزش رسمي ي مجمع به شوراي نگهبان اعالم شدهسوي دبيرخانه
 است. 

قانون  110اي مدعي بودند كه بر اساس عبارت ذيل اصل شتم عدهجويي كه در ارتباط با بند قبلي دادر پي -3
نظارت "دارد كه اشعار مي 110اصل  2اساسي امكان تفويض اختيار از سوي رهبري به هر مرجعي وجود دارد. بند 

تواند رهبر مي"ي رهبري است. و ذيل اين اصل تصريح شده كه بر عهده "مهاي كلي نظابر حسن اجراي سياست
. در اين ارتباط چند بحث وجود دارد. اول "ي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كندبعض

است. قاعدتا موضوعي در اين سطح از اهميت آنكه تا كنون چنين تفويض اختياري از سوي رهبري اعالم نشده
تك شهروندان و حقوق عمومي تككه قدرت توقف تمام فرايندهاي قانوني را دارد و بر سرنوشت آحاد ملت ايران 

شد تا همگان بدانند. دوم آنكه، آيا وظايف و اختيارات بايست اعالم عمومي ميداشت ميگذارد اگر وجود مياثر مي
گويد چنين تفويض اختياري ممكن ذاتي نهادهاي حكومتي قابل تفويض به ديگري است؟ عمومات حقوقي مي

كس واگذار كند. آنچه توانند اختيارات خود را به هيچي و دولت نيز نميكه مجلس شوراي اسالمچناننيست. هم
قانون اساسي  127ي آن اصل ي برجستهدر تفويض اختيار آمده، اختيار شخص مدير است و نه اختيار نهاد. نمونه

گان ويژه با توانند در موارد خاص نماينده يا نماينداست. در اين اصل آمده كه رييس جمهور و هيات وزيران مي
اختيارات مشخص تعيين نمايند. در اين موارد تصميمات نماينده و يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس 

هاي ها همانند ساير تصميمجمهور و هيات وزيران خواهد بود. ليكن، نكته مهم آن است كه فرايند ابالغ اين تصميم
جمهور و يا معاون اول ابالغ گردد و شخص و ن و با امضاي رييسدولت است و بايد از سوي دبيرخانه هيات وزيرا



قانون اساسي كه ناظر بر تفويض  85هيات صاحب اختيار قدرت ابالغ مستقيم ندارد. اين موضوع در اجراي اصل 
شود و نهايتا قانون از همين نحو عمل ميها براي تصويب موقت قانون است نيز بهاختيار مجلس به كميسيون

كه گردد. بنابراين، حتي با فرض آنرييس مجلس پس از طي مراحل بررسي در شوراي نگهبان ابالغ ميسوي 
باشد، ابالغ هاي كلي نظام تفويض شدهاختياري از سوي رهبر به مجمع و يا هيات عالي نظارت بر اجراي سياست

گذاري سست و گرنه فرايند قانوننظر نهايي آنان بايد از سوي نهاد رهبري و به امضاي شخص رهبر صورت گيرد 
ي كار كميسيون شود. سوم، آنچه كه در اين ارتباط در دسترس ما است، مقررات ناظر بر نحوهبنيان ميو بي

چنان بر اساس اعالم رسمي مجمع تشخيص نظارت مجمع تشخيص است كه نسخ آن نيز ابالغ نشده و هم
 29/7/1396اي يافتم، يك ادعا از سوي آقاي رضايي در انهباشد. آنچه كه در جستجو رسمصلحت مالك عمل مي

، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص ب خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار حوزه احزااست كه به شرح زير است: 
بيان اينكه در اين جلسه در رابطه با  روز در مجمع برگزار شد، باهمان مصلحت نظام در نشست خبري كه صبح 

هاي كلي نظام بحث شد، اظهار داشت: ضوابط و شرايط تعيين يأت عالي نظارت بر اجراي سياستتعيين اعضاي ه
هاي كلي به دستور رهبر رو هيأت عالي نظارت بر اجراي سياستاين اعضاي اين هيأت به تصويب رسيد و از

شد به اين هيأت ميرضايي با اشاره به اينكه وظايفي كه قبالً در صحن مجمع انجام  .شودانقالب تشكيل مي
اي دارند و كننده هاي كلي نقش تعيينهيأت نظارت بر حسن اجراي سياست ،شود، افزود: بنابراينمنتقل مي

شود در اين بيان كه مالحظه ميچناند. همگيرهاي مربوط به آن در دبيرخانه صورت ميارزيابي و تهيه گزارش
هيات نيست. افزون بر اينكه مقررات نظارت پيشين نيز نسخ  اي به تفويض اختيار رهبري به اينهيچ اشاره

گزارش . به قائمقام دبير مجمع تشخيص مصلحت گردد به ادعاي آقاي علي احمدياست. ادعاي بعدي باز مينشده
 چهارشنبه خبري ويژه گفتگوي برنامه در حضور با احمدي علي ،19/7/1397در  خبرنگار خبرگزاري صداوسيما

 مصلحت موضوع دو تفكيك با و كرد اشاره نظام مصلحت تشخيص مجمع وظايف از برخي به سيما دو شبكه شب
 نگهبان شوراي كه هنگامي آن اساس بر كه است اساسي قانون 112 اصل موضوع ،"مصلحت"افزود:  نظارت و

 مجمع به موضوع كند، اصرار خود نظر بر مجلس و دهد تشخيص شرع يا و اساسي قانون با مغاير را مجلس مصوبه
قانون  110اصل  2، بر اساس بند "نظارت"وي ادامه داد: موضوع شود . مي داده ارجاع نظام مصلحت تشخيص

هاي كلي بر عهده مقام معظم رهبري است كه ايشان اساسي است كه بر اساس آن نظارت بر حسن اجراي سياست
كنند كه در گذشته اين اختيار را به مجمع تشخيص توانند اين اختيار را به اشخاص حقيقي يا حقوقي تفويض مي

نفره نظارت با عنوان هيئت عالي نظارت در  15احمدي با اشاره به اينكه هيئت د. مصلحت نظام تفويض فرمودن
هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد افزود: انطباق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با سياست

جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: هيئت عالي نظارت، ت. اسكلي نظام از وظايف اين هيئت 
ها را به شوراي نگهبان دهد و مغايرتهاي كلي نظام را تطبيق ميشوراي اسالمي با سياست سمصوبات مجل

د. در اين بيان يك ادعاي بسيار بزرگ و يك تناقض كندهد و اين شورا درباره آن اعالم نظر ميارجاع مي
كه اين هيات جانشين رهبري است و اعتبار نظراتش معادل نظرات رهبري است كه است. ادعاي بزرگ آننهفته

ست. تناقض ي رهبري نيز نيشدهي شناختهو سيره گذاري ايران سابقه نداشتهتا كنون چنين چيزي در نظام قانون



كند. اگر اين هيات شود و اين شورا در باره آن اعالم نظر ميها به شوراي نگهبان اعالم ميكه مغايرتدر آن
كند و اگر حضرات نظر شورا ها اظهار نظر مجدد ميي تشخيص آنجانشين رهبري است كه چگونه شورا در باره

 است.  ساسي را اعالم كردهرا قبول دارند كه شورا عدم مغايرت با شرع و قانون ا
است. يكي آنكه رييس اخيرا دو نقل قول از ايشان صورت گرفته FATFهاي ارتباط نظر رهبري و توصيهدر  -4

تحت عنوان قرائت نامه از ايشان نقل كردند مبني  CFTدر جريان تصويب كنوانسيون  15/7/1397مجلس در 
خواندم. در  تانينظرشان را گفتند و من هم برا شانيكردم و اسوال  حيلوا يدرباره بررس يمن از رهبربر اينكه 

 شانيمعظم له آمده است كه ا شاتيگانه به دنبال فرما 4 حينامه نسبت به موافقت و عدم موافقت درباره لوا نيا
اهللا مكارم نقل قول ديگر مربوط به آيت كند. يخود را ط يقانون ريتا مسدارند ن يمخالفت حهيال نيا يبا بررس

اهللا مكارم حضرت آيتي آقاي مصباحي مقدم در رسانه انتشار يافت. ايشان گفت: شيرازي است كه به واسطه
كنند و از حضرت شيرازي در ديداري كه در مشهد با رهبر انقالب داشتند نظر خودشان را در اين موارد مطرح مي

من اينها را ديدم خودم «فرمايند خود شما چيست؟ مقام معظم رهبري در جواب مي كنند كه نظرآقا سوال مي
با اين دو بيان مبناي ورود هيات  ».بندي نرسيدم نظر خاصي ندارمبندي نرسيدم و چون خودم به جمعبه جمع

فويضي كه ي وكالت و تعالي نظارت معلوم نيست كه چيست. اظهار نظر اين هيات به ادعاي خودشان به واسطه
طور ذاتي داراي هيچ اعتباري نيست. وقتي موكل چه در كند و گرنه بهاست معني پيدا مياز سوي رهبري شده

فرمايد كه مسير قانوني چون ساير لوايح طي شود و باز كند و مينظري مياظهار بي ،شكل و چه در محتوي
يعني من به محتوي هم رسيدگي كردم باز نظر  بندي نرسيدمفرمايد كه من اينها را ديدم و خودم به جمعمي

نمايد؟ گويا همان داستان تاريخي كند و اظهار مغايرت از طرف موكل ميندارم، حال چگونه وكيل ورود پيدا مي
 شود.بار ديگر تكرار مياجتهاد در برابر نص است كه يك

شود؟ پاسخ اين بود كه اگر دوبار چه مي از يكي از افراد درگير سؤال كردم كه اگرمجلس بر نظر خود اصرار كند -5
بنابراين، جهت  .كندمجلس بر نظر خود اصرار كند، موضوع حكم اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان را پيدا مي

كند. واقعا طرفه تدبيري بار صحن مجمع اظهار نظر ميشود و اينحكميت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي
يك سوي، شوراي  نگهبان در اين ارتباط صرفا در مقام ابالغ تشخيص هيات عالي  است اين فرايند وضع شده! از

نظارت بوده و خودش اعالم نموده كه ايرادهاي من مرتفع شده بنابراين، اختالفي با مجلس ندارد. ولي، اگر مجلس 
به مجمع تشخيص تلقي و نظر هيات عالي نظارت را نپذيرد، موضوع در حكم اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان 

داند و اعتبار حكم خود را معادل حكم گردد. و از سوي ديگر، هيات عالي خود را جانشين رهبري ميارجاع مي
ي دولت و مصوبه مجلس شوراي اسالمي را دارد. در عين حال، براي حل داند كه قدرت توقف اليحهايشان مي

گردد. بر اساس ادعاي به مجمع تشخيص ارجاع مياختالف بين نظر ايشان با اين اعتبار و مجلس، موضوع 
آن، در مخالفت با حضرات، حكمي كه اعتبار حكم رهبري را دارد در صورت پافشاري مجلس شوراي اسالمي 

گردد كه اعتبار وجوديش مقام مشورت براي رهبري است و تمام گيري نهايي به مجمعي ارجاع ميبراي تصميم
كند. و تصميم نهايي آن چناچه از سوي رهبري  امضا شود اعتبار پيدا مي اعضاي آن از سوي رهبري منصوب



وفصل كند. اين آشكار يك زعم حضرات حلرهبري و مجلس را بهجانشين خواهد اختالف بين چنين مجمعي مي
 نمايند. كنند كه چنين ادعاهايي را مطرح ميدور است. واقعا حضرات به اين مسائل ابتدايي فكر نمي

مجمع براي خود اختيار يك ركن مستقل در فرايند تاييد نهايي قانون را قائل است، پس چرا مستقيما خود اگر  -6
كند؟ و اگر اظهارنظر آن بخشي از فرايند تطبيق گذاري كه مجلس است ابالغ نمينظر خود را به مرجع قانون

  ست.       قوانين عادي با قانون اساسي است كه بخشي از اختيارات شوراي نگهبان ا

هاي ترين اشتباه از سوي دولت و مجلس زيانواقعيت آن است كه كشور در موقعيت خطيري قرار دارد. كوچك
هاي غير مسئوالنه، اقتصاد ايران در كه تا كنون بر اثر همين اقدامچنانكند. همغيرقابل جبراني را به كشور تحميل مي

كند. اكنون كه پس از فراز و فرودهاي فراوان و ثباتي جدي را تجربه مييوضعيت عدم قطعيت كلي قرار گرفته و بازار ب
دولت و مجلس به اجماع نسبي رسيدند و موضوع در قالب  FATFهاي ي تحقق توصيهسال بررسي پيرامون نحوهپس از ده

نمايد. و بالغي اعالم ميهاي اها را با سياستاست، هيات عالي نظارت مغايرت آنهاي چهارگانه به نتيجه رسيدهاليحه
ت مطالعه كردم. با هيچ سريشمي دقگذارد. من اظهار نظر هيات را بهي بسيار بزرگي را بر روي دست مردم ايران ميهزينه

ها به قول علما بر روي مقدمات بعيده هاي كلي ابالغي نيست. تمام استداللامكان برقراري ارتباط بين آنها و سياست
  هستند.  يفاقد ارزش وجوباستوار است كه 

كس نيست كه دانند ليكن، در نهايت هيچگوي ملت ايران نميدرست است كه حضرات خود را از حيث حقوقي پاسخ
 15هياتي  فتتوان پذيرگويي قرار دهد. در نهايت افراد بايد به مردم پاسخ دهند. چگونه ميخود را بتواند مصون از پاسخ

ت كشور را در دست بگيرند و تصميم دولت، مجلس و شوراي نگهبان دانند مقدرانميرا ها ثر آنمردم نام اكاكثر نفره كه 
كم از منظر سياسي در برابر ي قدرتمندي دستِدهند اكنون كه جبههرا وتو كنند؟ حضرات چگونه به خود جرات مي

و بر روي اند ها متحد امريكا بودهه سالهايي كگرفته و قدرتگرايي امريكا با محوربودن موضوعي ايران شكلجانبهيك
راهي چين و روسيه با ايران متضمن اند را به نفع امريكا بشكنند؟ آيا قطع امكان همموضوع ايران رودرروي او قرار گرفته

گري نقالبيي مالي ايران با دنيا در شرايط تحريم سرسختانه امريكا نشانِ امنافع ايران است؟ آيا قطع امكان تجارت و مبادله
شويي در جهان از ايراني كه قرباني تروريسم است و از سوي است؟ آيا در ترسيم تصويري مخالف مبارزه با ترويسم و پول

  است؟ ترين تدبيري نهفتهشود، كوچكباندهاي قاچاق اسلحه و مواد مخدر تهديد مي

شد. ولي، پذيرش هر يك روز زودتر آنها هم از مي وبلبلبود، كشور گلها پذيرفته شدهگويم كه اگر اين قانونمن نمي
شدن وضعيت عدم شويي در درون ايران گام بزرگي رو  به جلو بود و هم كمكي به برچيدهحيث مبارزه با فساد و پول

م بود، زمان با پذيرش برجاهاي چهارگانه همگمان، اگر تصويب اين اليحهثباتي بازار در ايران بود. بيقطعيت اقتصاد و بي
هاي بزرگ جهاني ترين مانع دسترسي ما به بانكها برابر وضع موجود بود. قطعا، بزرگمندي ايران از برجام دهميزان بهره

ها را خواهند واقعيتاي نميبود. چرا عده FATFمان با وفصل جامع مسائلالمللي عدم حلگذاري بينو جلب سرمايه
 در پشتِ  حضرات بايد بپذيرند حاكميت يك هياتِ دهند؟ا در تنگنا و فقر قرار ميسري ملت ايران ربپذيرند و با سخت
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