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توگوی«وطنامروز»باحسینعلیحاجیدلیگانی
گف 
درباره جدیدترین یکشنبه سیاه مجلس
و تصویب آخرین الیحه FATF

گروه سیاسی :به منظور بررسی اتفاقات روز تصویب  CFTدر مجلس و روند منتهی
به این روز« ،وطنامروز» با حس�ینعلی حاجیدلیگانی ،نماینده مردم شاهینشهر
در مجلس ش�ورای اسالمی و از نمایندگان مخالف این الیحه که بارها در جلسات
متعدد کارشناسی برای بررسی لوایح مربوط به  FATFسخنرانی کرده ،گفتوگو
کرده است.

چالش سواد
موافقانCFT

درباره روز رایگیری  CFTدر مجلس بگویید .از مخالفتها و
موافقتهایی که شد و اتفاقاتی که در نهایت روند را به سوی رای
مثبت به آخرین الیحه  FATFبرد.

ببینید! چند اتف��اق در مجلس افتاد ک��ه در نهایت منجر
به تصویب  CFTش��د؛ با یک برنامهریزی در روز چهارش��نبه
موضوعی را که تا  2هفته مانع طرح  CFTدر مجلس میشد با
یک شگرد برداشتند .الیحهای درباره قاچاق کاال و ارز در دستور
کار مجلس بود که خیلی از ضوابط مبارزه با فس��اد اقتصادی و
رانت و مبارزه با پولشویی و اصل شفافسازی و دیگر موضوعات
در این زمینه در این الیحه  60مادهای وجود داش��ت ولی اینها
آن را ب��ا اینک��ه  25واحدش جلو رفته بود ب��ه بهانه واهی و با
اخطار آقای محبینیا که برخالف قانون هم بود از دس��تور کار
خارج کردند .رئیس جلسه که آقای مطهری بود برخالف قانون
و برخالف س��وگندی که یاد کرده است ،این اخطار را پذیرفت
و این الیحه از دستور کار خارج شد و در نهایت شرایط بررسی
 CFTفراهم شد.
بهانهای که آوردند چه بود؟

اینکه چون این الیحه قضایی است ،باید از سوی قوهقضائیه
مطرح شود و دولت صالحیت ارسال آن را نداشته است ،در حالی
که الیحه برای تعزیرات و اصالحات مربوط به آن بود و همانطور
که میدانید تعزیرات هم زیرمجموعه وزارت دادگستری است،
لذا ارتباط چندانی به قوهقضائیه پیدا نمیکرد اما در نهایت این
موضوع را اینگونه ربط دادند.
خب! درباره موضوعات دیگر هم بگویید.

بل��ه! دومین نکته در روند تصویب  CFTدرباره جلس��های
بود که برای تصویب این موضوع در پارلمان تش��کیل شد .آقای
حاجیبابایی یک اشتباهی کرد و همزمان با برگزاری این جلسه،
جلسه دیگری با فراکس��یون نمایندگان والیی برگزار کرد .قرار
بود آقایان براتی و ش��اکری به عنوان کارشناس بیایند مسائلی
را در این زمینه برای نمایندگان تش��ریح کنند اما آنها را بردند
در جلسه فراکسیون نمایندگان والیی که تعداد کمتری در آنجا
بودند .خب! افراد حاضر در فراکسیون نمایندگان والیی با CFT
مخالف بودند ،یعنی اگر این جلسه کارشناسی هم برگزار نمیشد
آنها بر موضوع واقف بودند و رایشان منفی بود .خب! وقت این
 2کارش��ناس آنجا گذشت و نتوانس��تند در آن جلسه دیگری
که تعداد بیش��تری از نمایندگان و از همه فراکس��یونها بودند
حاضر شوند .آقای دهقان هم که مسؤولیت هماهنگی و دعوت
کارشناسان را برعهده داشت بخوبی به وظیفه خود عمل نکرد.
طبیعتا نظرات کارشناس��ی به افرادی که باید میرسید ،نرسید
و همین میتواند در روند نظر و رای آنها موثر واقع شده باشد.

نقش آقای الریجانی چگونه بود؟

درب��اره عملک��رد رئیس مجل��س نکاتی وج��ود دارد .آقای
الریجانی هنگام رایگیری گفت دولت و مجلس موافق! در حالی
که از مجلس در حال رایگیری بود گفت مجلس موافق و رای
مثبت را گرفت.
یعنی معتقدید این نوعی دخالت بوده است؟

دقیقا! آقای الریجانی با این اقدام در روند رایگیری دخالت و
طرفداری کرد ،اقدامی که برخالف آیین نامه بود.

این جمله آقای الریجانی احتماال اشتباه لفظی بوده است ،چون
بالفاصله اصالح کرد و گفت کمیسیون موافق است.

خیر! من قبول ندارم .اگر اینطور باش��د به یک رویه تبدیل
میش��ود؛ فردا روزی در یک موضوع بسیار مهم دیگری همین
روش را انجام میدهند و بعد هم میگویند اش��تباه لفظی بوده
اس��ت .حاال ما فرض میکنیم اصال این ح��رف آقای الریجانی
اش��تباه لفظی بوده است؛ بس��یار خب ،کار را برگردانند و از نو
رایگیری کنند.
یعن�ی ای�ن جمل�ه تا ای�ن حد
ضریب داشته که معتقدید باید از
نو رایگیری کنند؟

ببینی��د! ای��ن ح��رف آق��ای
الریجانی که مجلس موافق است
یعنی نماینده هم مرعوب بشود و
رای مثبت بده��د .ما فقط  8رای
کم داش��تیم ت��ا  CFTتصویب
نشود ،یعنی اختالف زیاد نبود .یک
موضوع دیگری هم هس��ت؛ آقای
الریجانی  3بار یک جمله کلیدی

وطن امروز

را تکرار کرد .اینکه خطاب به نمایندگان گفت آرای شما محرمانه
میماند و منتشر نمیشود.
خب! این جمله چگونه بر رای نمایندگان تاثیر گذاشت؟

ببینید! این جمله انگار یک جور تضمین به موافقان CFT
بود .اینکه آرای شما منتشر نمیشود و مردم متوجه نمیشوند و
همین موضوع قطعا در رای نمایندگان موثر واقع شد.
دولت در این زمینه رایزنی خاصی داشت؟

بله! در جلس��ه چهارشنبه گذشته که با حضور آقای روحانی و
برخی منتخبان لیست امید برگزار شد بدهبستانهایی انجام شد؛
برخی نمایندگان ش��رکتکننده در آن جلس��ه به آقای روحانی
اطمینان داده بودند فراکسیون امید به تصویب  CFTرای مثبت
خواهد داد .در آن جلسه چند موضوع مطرح میشود .یکی اینکه
به نمایندگان گفته میشود به  CFTرای مثبت بدهید و موضوع
دیگر هم درباره وزرایی بود که قرار اس��ت آقای روحانی به مجلس
معرفی کن��د؛ درباره نحوه معرفی و حمای��ت از آنها در مجلس و

جمعه گذش�ته خدمت خانواده ش�هید طاها اقدامی ،کودک
 4س�الهای که در جریان حادثه تروریستی اهواز به شهادت
رسید ،بودم .مدام میگفتند مراقب باشید  CFTدر مجلس
رای نیاورد و صراحتا مخالفت داش�تند ...به جرأت
میگویم اطالع�ات همین م�ردم و خانوادههای
شهدا از جزئیات این لوایح بسیار بیشتر از برخی
نمایندگانی است که به  CFTرای مثبت دادند .من
حاضرم این موضوع را ،ثبات کنم و س�طح س�واد
موافقان را در بوته نقد و بررسی بگذارم

جزئیات دیگر.

خب! درباره موضوعات دیگر در روند این تصویب توضیح دهید.
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شورای نگهبان با این مصوبه مجلس به چه صورت باشد؟

من فکر میکنم ش��ورای نگهبان کلیات ای��ن مصوبه را رد
خواه��د کرد و امیدواریم این اتفاق بیفتد .اگر ش��ورای نگهبان
کلیات ای��ن مصوبه را رد کند برای همیش��ه این موضوع تمام
خواهد شد.
به نظر شما واکنش افکار عمومی در این زمینه چطور بود؟

من واقعا جوابی برای خانوادههای ش��هدا ن��دارم .به صورت
مرتب با اقش��ار مختلف مردم بویژه خانواده شهدا ارتباط دارم و
در این زمینه نگرانیها و دغدغههایی دارند ،البته پیش از تصویب
طرح هم دائما در این زمینه ابراز نگرانی میکردند.
نمونه مصداقی هم هست؟

بله! همین جمعه گذشته خدمت خانواده شهید طاها اقدامی،
کودک  4سالهای که در جریان حادثه تروریستی اهواز به شهادت
رس��ید ،بودم .مدام میگفتند مراقب باشید  CFTدر مجلس
رای نیاورد و صراحتا مخالفت داشتند .واقعا این احساس که به
ارزشها بیتوجهی میش��ود در بین برخی خانواده شهدا ایجاد
و باعث نگرانی آنها ش��ده است .میگویند این همه ایثارگری و
جاننثاری در راه انقالب شده است و نباید برخی تصمیماتی که
برخالف این مجاهدتهاست گرفته شود.

االن یک شبههای مطرح میکنند که خب! مگر عموم مردم یا
همین خانواده شهدا چقدر از جزئیات این لوایح مطلع هستند که
با آن مخالفت میکنند؟ دریافت شما چه بوده است؟

یک��ی از اقدامات دیگری که در جری��ان روند رای به CFT
انجام ش��د ،اقداماتی بود که در جهت ضعیف کردن اعتماد به
نفس نمایندگان مخالف ب��ا انواع صحبتها و اتهامات مختلف
انجام ش��د که این موضوع بسیار مهمی است که در قالب یک
عملیات روانی انجام شد.

فقط یک جمله در جواب این شبههافکنیها عرض کنم؛ به
ج��رأت میگویم اطالعات همین مردم و خانوادههای ش��هدا از
جزئیات این لوایح بسیار بیشتر از برخی نمایندگانی است که به
 CFTرای مثبت دادند .من حاضرم این موضوع را ثبات کنم و
سطح سواد موافقان را در بوته نقد و بررسی بگذارم.

ب��ا اینکه رهب��ر معظم انقالب ب��ه صراح��ت در تاریخ 30
خ��رداد موضع خود را اعالم ک��رده بودند ،تالشهای مختلفی
در خالف این جهت انجام ش��د .مثال آقای روحانی چند نوبت
نامه نوش��ت و رئیس مجلس ه��م در این زمینه تالش کرد .در
حقیقت تالشهای زیادی ش��د تا نظری غیر از آنچه به صورت
رس��می اعالم شده اس��ت به نمایندگان القا کنند .در حقیقت
روز رایگیری در مجلس اینگونه
القا ش��د که گویی رهبر انقالب با
 CFTمخالفتی ندارند ،در صورتی
که آن چی��زی هم که مطرح بود
درب��اره عدم مخالفت با بررس��ی
آن ب��ود نه با خ��ود موضوع .آنچه
مسلم است سخنان آقا در مجلس
تحریف و همه این اقدامات با یک
برنامهری��زی دقیق انجام ش��د اما
با این همه فضاس��ازیها نس��بت
مخالفان هم زیاد و قابل توجه بود.

تا االن چند بار از نمایندگان موافق  CFTبرای مناظره دعوت
کردهایم ولی هیچکدام حاضر به مناظره نشدند .همین االن هم
اگر راس��ت میگویند و ادعای سواد دارند بیایند مناظره کنند.
چندین مناظره در دانشگاهها ،رسانهها و حتی صداوسیما تدارک
دیده شد اما هیچکدام از موافقان حاضر به حضور نشدند.

درباره استفساریهای که از دفتر رهبر انقالب شد هم توضیح
میدهید؟

پیشبین�ی میکنی�د مواجهه

البته نمایندگان موافق برای مناظره هم که دعوت شدند عمدتا
حاضرنشدند.

نکته دیگری هم آقای نقویحسینی مطرح کرد درباره برگزاری
جلس�اتی که از سوی آقای الریجانی برای تصویب  CFTبرگزار
شد .در مقابل ،جلسات کارشناسی برای بررسی علت فرمایش
رهبر انقالب در مخالفت با لوایح استعماری نیز برگزار شد؟

ایشان در این مدت بسیار فعال بود و ما واقعا برداشتمان این
بود که بعد از صحبتهای آقا در جلس��ه با نمایندگان ،موضوع
 FATFبه زبالهدان تاریخ س��پرده میش��ود .آقای الریجانی در
مسیری قرار گرفته است که این فضاها برایش اهمیت ندارد و در
فضای دیگری سیر میکند.
یعنی انتخابات؟

فضایی که احساس میکند اگر االن بیاید با اینگونه مسائل
خودش را به برخی افراد حامی دولت غربگرا نزدیک کند اینها
میتوانند در آینده برایش رای جمعآوری کنند.

