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حجتاالسالم شیرازی :سقوط امریکا و
اسرائیل را جشن خواهیم گرفت

مهر تأیید آژانس به تعهدات برجامی ایران

تازهتریــن گــزارش آژانــس بینالمللــی انرژی اتمــی بــرای چهاردهمین بار،
پایبنــدی ایران بــه تعهداتش را در برجام تأیید کرد .به گــزارش ایرنا« ،کاظم
غریبآبادی» ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمانهای بینالمللی
در ویــن گفــت :این گزارش بار دیگر دلیلی محکم بــر اثبات پایبندی ایران به
تعهداتش است.
وی افــزود :در ایــن گــزارش ،هماننــد ســیزده گــزارش قبلی مدیــرکل آژانس
ح شــده است که از روز اجرای توافق هستهای،
بینالمللی انرژی اتمی ،تصری 
آژانس به نظارت و راستیآزمایی اجرای تعهدات ایران بر اساس مفاد برجام
ادامه داده است.ســفیر و نماینده دائم کشــورمان همچنیــن اظهار کرد که به
رغم تالشهای فراوان برخی بدخواهان و دشــمنان جمهوری اسالمی ایران
بــرای منحرف کردن توجــه آژانس و جامعه بینالمللــی ،همکاریهای بین
ایران و آژانس در مسیری سازنده قرار دارد.
این گزارش بار دیگر تصریح میکند که آژانس دسترســیهای الزم را داشــته
اســت .در ایــن چارچوب ،غریبآبــادی بر لزوم تــداوم بیطرفــی و حرفهای
آژانس در اجرای مأموریت محوله تأکید و همچنین از اعمال فشــار برخی بر
این نهاد بینالمللی با مقاصد سیاسی ،انتقاد جدی کرد.
نماینده دائم کشــورمان با تأکید بر اینکه ایران رفتار مســئوالنهای را داشــته و
تاکنــون به تعهدات خود عمل کرده اســت ،عنوان کــرد :همانگونه که مکرراً
اعــا م شــده ،اجرای کامــل و صادقانه تعهدات تمامــی طرفها ،یک مبنای
اساســی بــرای تداوم برجام اســت و چنانچــه خواهان تداوم توافق هســتهای
هستیم ،اعضای باقی مانده این توافق باید بهرهمندی ایران از منافع برجام را
با اتخاذ اقدامات عملی مناسب ،تضمین کنند.

ظریف:اینستکستنهاپیششرطیبرایاجرای
وعدههایاروپاست

وزیر امورخارجه کشورمان در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی سیستم مالی
اینســتکس را بهعنوان تنها پیششــرط برای عمل به وعدههــای زیاد اروپا در
برجام و کافی ندانست.
بهگزارش تسنیم ،محمد جواد ظریف در مصاحب ه با «تاگس آنسایگر» ،درباره
انتظاراتــش از اتحادیه اروپا برای حفظ برجام گفت :وقتی که امریکا از توافق
اتمی با ایران خارج شــد دیگر کشورها یکسری تعهدات را دادند که شامل 12
نکته بود .مکانیسم مالی جدید اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس شامل این
تعهدات نمیشــود بلکه تنها پیششــرطی برای اجرای وعدههای دادهشده
است .در توافق هستهای نرمال شدن روابط اقتصادی پیشبینی شده است.
یک سیســتم مبتنی بر تبادالت تجاری مانند اینستکس بهمنزله عادیسازی
روابط اقتصادی نبوده بلکه عکس آن است.
ظریــف در ادامــه این مصاحبه تأکید کــرد :ما آمادهایم با این شــرایط زندگی
کنیم چرا که از شــرکای خود در اروپا درخواســت زیادی نمیخواهیم داشــته
باشیم .اما اینستکس اوالً هنوز عملی نشده است و ثانیاً اجرایی شدن آن هنوز
حدود  9ماه زمان برد و ســوم اینکه پول باید در آن وجود داشــته باشــد و تنها
زمانی پول در آن وجود دارد که تجارتی وجود داشته باشد ،معامالت نفتی یا
سرمایهگذاری در ایران ،این چیزی است که ضرورت دارد.
او در ادامه تأکید کرد :صادرات نفت ما همچنان ادامه دارد اما اگر زمانی همه
مشتریان ما تصمیم بگیرند که در برابر فشارهای امریکا سر خم کنند ما از ابزار
دیگری استفاده میکنیم.
ظریف در ادامه در پاســخ به این پرســش که «کشــور شــما تا چهمدت در این
شــرایط در برجــام باقــی میمانــد؟» گفت :این بــه اراده و خواســت مردم ما
بستگی دارد .یک اقلیت بسیار قدرتمندی در کشور ما مخالف برجام بودند.
امــا اگر مردم بیشــتر عصبانی شــوند این گروه ممکن اســت بــزودی اکثریت
شــوند .بر اســاس یک نظرســنجی هنوز  51درصد شــهروندان از ماندن ما در
برجام حمایت میکنند .اما ما نمیتوانیم خالف خواست ملت عمل کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت:
ایــران تــوان تکنولوژیکــی الزم بــرای
بازگشت به قبل از برجام را دارد.
به گــزارش ایرنــا ،علیاکبــر صالحی در
گفتوگــو با شــبکه الجزیره بــا موضوع
«ایــران؛ چالشهــا بعــد از کنفرانــس
ورشــو» دربــاره طــرح مذاکــرات جدیــد
و انتقادهــا دربــاره تــوان موشــکی ایران
تصریــح کــرد :موضــوع موشــکهای

بالســتیک ایران غیرقابل مذاکره است.
وی کنفرانس ورشــو و تالشهای انجام
شــده علیــه ایــران را شکســت خــورده
توصیــف کــرد و بــا بیــان اینکه مــا هیچ
اهمیتــی بــرای ایــن کنفرانــس قائــل
نیســتیم ،گفــت :مــا کنفرانس ورشــو را
بینتیجه میدانیم .صالحی با تأکید بر
توانمندی ایران برای عبور از تحریمهای
امریــکا علیه ایــران اظهار کرد :درســت
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اســت که ما مشــکالت اقتصادی داریم
امــا ایــران بــا توجــه بــه خودکفایــی در
بســیاری از زمینهها ،قادر به عبور از این
مرحلــه اســت .ما تجــارب زیــادی طی
 40ســال گذشــته بــه دســت آوردهایم و
تحریمها موضوع تازهای نیست و ایران
درطول این  40ســال قویتر شده است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
دربــاره انتقادهای برخی کشــورها علیه

سیاســتهای منطقهای ایــران بویژه در
سوریه به تشریح تاریخچهای از فعالیت
تروریستها در سوریه پرداخت و افزود:
ایران در کنار مردم و دولت سوریه ایستاد
و حضورش دراین کشــور به درخواست
حکومت آنها بود .رئیس سازمان انرژی
اتمــی ادامــه داد :ایران جــز خوبی برای
کشورهای خلیج فارس نمیخواهد .ما
خواســتار امنیت و ثبات در این کشــورها

هســتیم امــا آنهــا نــگاه دیگــری دارند.
رئیسجمهوری ایــران و وزیر خارجه ما
بارها گفتهاند آماده مذاکره با عربستان
بــه ویــژه درباره مشکالتشــان بــا ایران
هســتیم .صالحی از آمادگی کشــورمان
برای مذاکره با عربستان سعودی جهت
حل اختالفات میان دو کشــور خبر داد و
گفت :ایران دســتش را بــرای مذاکره به
سوی عربستان دراز کرده است.

پیکر آیتاهلل مؤمن امروز در قم تشییع میشود

آیــتاهلل مؤمــن ،عضــو مجلــس
خبرگانرهبریوازفقهایشوراینگهبان
شامگاه پنجشنبه در ســن 81سالگی دار
فانیراوداعگفت.
آیــتاهلل مؤمــن کــه بــه دلیــل
مشــکالت مغــزی و تنفســی از روز
جمعه  30آذرماه در بخش آیسییو
یکــی از بیمارســتانهای قم بســتری
شــده بــود ،از روز  8دی مــاه بــرای
پیگیــری روند درمان به بیمارســتانی
در تهــران انتقــال یافــت .وضعیــت
آیتاهلل مؤمن از چهارشــنبه گذشــته
بــه دلیل عارضــه و خونریــزی مجدد
بحرانی شــد که با تالش تیم پزشــکی
تثبیت شــده بود .امــا او پس از دو ماه
دســت و پنجه نــرم کردن بــا بیماری
شامگاه پنجشنبه دعوت حق را لبیک
گفت .به گزارش خبرگزاری رسا ،پیکر
مطهــر آیــتاهلل مؤمــن عضــو فقیــد
شــورای نگهبــان ،ســاعت  10صبــح
امروز (شــنبه) از مســجد امام حســن
عســگری قم به طــرف حرم حضرت
معصومــه(س) تشــییع میشــود.
حضرت آیــتاهلل شــبیری زنجانی از
مراجع تقلید بر پیکر مرحوم آیتاهلل
مؤمن اقامه نماز خواهد کرد و پس از
آن پیکــر ایــن عالــم مجاهــد در جوار
حــرم مطهــر بانوی کرامــت به خاک
ســپرده خواهد شــد .بنابراین گزارش
مراســم ختــم آن فقیه وارســته نیز از
ســوی رهبــری انقالب امشــب بعد از
نماز مغرب و عشــا در مســجد اعظم
قــم برگــزار خواهد شــد .نماینده ولی
فقیــه و اســتاندار قــم نیــز بــا صــدور
پیامــی مشــترک در پی ارتحــال عالم
وارسته آیتاهلل مؤمن ،شنبه را در قم
عزای عمومی اعالم کردند.

ëëزندگینامه آیتاهلل مؤمن
مرحــوم آیــتاهلل محمــد
دانشزاده قمی مشــهور بــه آیتاهلل
مؤمــن متولــد  ۲۳دی  ۱۳۱۶در قــم
بــود .او تحصیــات خــود را در هفــت
ســالگی آغــاز کــرد و در ســال ۱۳۳۲
بــه تحصیل علــوم دینــی روی آورد و
ت عــرب ،بخش
طــی دو ســال ،ادبیا 

ی از «مطــّول» و هم ه «معال 
م
بســیار 
االصــول» را فــرا گرفــت .در اواخــر
ســال  ۱۳۴۲بــرای تحصیــل عــازم
نجــف اشــرف شــد و بــه مدت شــش
ن حــوزه علمیه
ما ه از محضر اســتادا 
بهرههــای فــراوان بــرد و ســپس بــه
ن بازگشــت و تــا ســال  ۱۳۵۳بــه
ایــرا 
تحصیــل خــود ادامــ ه داد .آیــتاهلل
مؤمن با بهرهگیری از اســاتیدی چون
امام (ره) ،عالمه طباطبایی ،آیتاهلل
مشــکینی ،آیــتاهلل حائــری یــزدی و
آیــتاهلل گلپایگانی بــه درجه اجتهاد
رسید.
ëëفعالیتهای سیاسی
آیــتاهلل مؤمــن قبــل از پیــروزی
انقــاب بــا عضویــت در جامعــه
مدرســین حــوزه علمیــه قــم در
مبــارزات علیــه رژیــم پهلــوی نقــش
داشــت .از فعالیتهــای آن مرحــوم
میتــوان بــه رســاندن مفــاد نامــه
ی جامع ة مدرســین
ی از اعضا 
تعداد 
ی بــر اعــام
حــوزه علمیــه قــم ،مبنــ 
مرجعیــت امــام خمینــی (ره) بــه
ت امام خمینی (ره) اشــاره کرد.
دســ 
اما م خمینی (ره) که همیشــه از قبول
ی این گون ه ســرباز
ت و عناوین 
مرجعی 
ن اعتــراض میکند.
میزد ،ابتــدا بدا 
آیــتاهلل مؤمــن بــا بیــان وضعیــت
حســاس آن دوره ،جنبههای سیاسی
م را خدمــت
ی ایــن تصمیــ 
و مبارزاتــ 
امــام (ره) عــرض میکنــد و میگوید
م اعضــای جامعــه
علــت تصمیــ 
ی بر اعــا م مرجعیت
ن مبنــ 
مدرســی 
ن اســت ک ه آنهــا تنهــا حضرتعالی
ای 
ی مقابلــ ه بــا رژیــم فاســد شــاه
را بــرا 
ح میدانند از این رو وظیفه خود
صال 
دانســتند تــا حضرتعالی را بــه عنوان
ی کننــد .حضور
مرجــع تقلیــد معرفــ 
او در جلســات جامعــه مدرســین ،در
ی مصوبات
پیــش از انقــاب و پیگیر 
و بیانیههــای آن از فعالیتهــای
درخشــان آیــتاهلل مؤمــن اســت که
ســرانجام بــ ه دســتگیری و تبعیــد او
در ســال  ۱۳۵۳منجــر شــد .آیت اهلل
مؤمــن به ســه ســال اقامــت اجباری

ن محکــوم شــد کــ ه
در شــهداد کرمــا 
ت ماه
ت یا هشــ 
ن هف 
پــس از گذرانــد 
ت در این شــهر بقیــه مدت را در
اقام 
تویسرکان به تبعید گذراند.

ëëمســئولیتهای آیــت اهلل مؤمــن
پس از پیروزی انقالب اسالمی
آیتاهلل مؤمن از اواســط دوره اول
شورای نگهبان یعنی از سال  1362با
حکم امــام (ره) بــه عضویت فقهای
شــورای نگهبــان منصــوب و آخریــن
بار نیــز در  25تیر  1392با حکم رهبر
انقالب در این سمت ابقا شد .از دیگر
مســئولیتهای آن مرحــوم میتــوان
بــه مســئولیت انتخــاب و اعــزام
ی انقالب در
قضــات شــرع دادگاههــا 
ت امام
سراسر کشــور ب ه دستور حضر 
خمینــی (ره)؛ ریاســت دادگاه عالــی
انقــاب اســامی؛ عضویــت شــورای
عالی قضایــی؛ مدیریت حوزه علمیه
ی عالــی
م و عضویــت در شــورا 
قــ 
م از
سیاســتگذاری حــوزه علمیــه قــ 
ســال  1371تــا  1374و نیــز عضویت
ی حوزه
در دوره چهــارم شــورای عالــ 
علمیــه قــم؛ نمایندگــی در دوره اول
و دوم مجلــس خبــرگان رهبــری از
ن و در دور ه ســوم
طرف مردم ســمنا 
م و ریاســت
بــه نمایندگــی از مردم ق 
مجمع فقه اهل بیت (ع) اشاره کرد.
ëëپیــام تســلیت ســران ســه قــوه و
مقامــات و شــخصیت هــای سیاســی
کشور
ســران ســه قــوه در پیامهــای
جداگانــهای رحلت این فقیه عالیقدر
را تســلیت گفتنــد .در بخشــی از پیام
ت االســام حســن روحانــی
حجــ 
رئیسجمهــوری آمــده اســت :ایــن
فقیه وارســته کــه از پــرورش یافتگان
مکتب امام خمینی (ره) و از مبارزان
بــا حکومت ستمشــاهی بــود ،ضمن
تبلیــغ و ترویــج مســتمر معــارف
دینــی و تدریــس آموزههــا و ســیره
عملــی ائمــه اطهــار علیهمالســام،
در بهثمــر رســیدن نهضــت اســامی
نقشــی مؤثر ایفا کرد .آیــتاهلل آملی
الریجانی رئیس قــوه قضائیه در پیام
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نماینــده ولــی فقیــه در نیــروی قدس ســپاه پاســداران انقالب
اســامی گفت :روحانیت با پیروی از امام راحل و مقام معظم
اخبار
رهبری برای معرفی و حفظ اسالم ناب محمدی به پا خاستند
و بــا خون خــود این دین مبیــن را به جهان معرفــی کردند .به
گزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین علی شیرازی روز پنجشنبه در دومین کنگره
بینالمللی 140شهیدروحانیمدافعحرمدرسالنهمایشهایجامعهالزهرا(س)
قم ،ادامه داد :حوزه علمیه در  40سال انقالب علمدار بوده و همواره پای ارزشهای
اسالم و انقالب ایستاده است.
شیرازی افزود :مطمئن هستیم که آینده از امروز روشنتر است و همان گونه کــــه 40
سالگی انقالب اسالمی ایران را جشن گرفتیم ،سقوط امریکا ،اسرائیل غاصب و همه
طاغوتهاراجشنخواهیمگرفت.ویدربخشدیگریازسخنانخوداظهارداشت:
 25کتاب پیرامون شــهدای مدافع حرم در حال تدوین اســت که از این تعداد  6جلد
کتاب به چاپ رسیده است.
ëëسردارسلیمانی:انتقامخونشهدایعملیاتتروریستیزاهدانراخواهیمگرفت
فرمانــده ســپاه قدس گفــت :انتقام خون شــهدای عملیات تروریســتی زاهــدان را
از تکفیریهــای مزدور در پاکســتان خواهیم گرفت .ســردار قاســم ســلیمانی عصر
پنجشــنبه در یادواره یکهزار و  747شــهید بابل با محوریت  40شــهید مدافع حرم
مازندران در مصالی این شهرستان افزود :نگرانی ما این است که چرا دولت و مردم
پاکستان اجازه میدهند پولهای عربستان در اختیار این تکفیریها قرار بگیرد و در
حال حاضر پاکســتان را در مقابل جهان قرار دهند .وی گفت :عدهای متأســفانه به
خاطر ســرکوب داعش توســط ایران ،ما را نقد میکنند که این نقد پذیرفتنی نیست
چون اجازه ندادیم این گروه وحشــی که ســه هزار مســجد را در ســوریه منفجر کرد و
خرابیهای ویرانگری به بار آورد به خاک ایران نزدیک شود.
 ëëانتقاد از برجام و اف ای تی اف در مراسم گرامیداشت شهدا
امــام جمعــه موقــت تهران نیــز روز پنجشــنبه در مراســم هفتمین روز شــهادت
شــهدای مدافع حریم امنیت در اصفهان گفت :دشــمن ما امریکا اســت و آنها با
اســتفاده از فرمولهای روانشناســی ،سیاســی و تربیتی افرادی که درک صحیحی
ندارند را ساختند تا آتش روشن کنند تا انقالب ما و به کلی شیعه را نابود کنند.
صدیقی اظهار کرد :اگر ما خون دادیم برای شــکم خون ندادهایم مردم با شــکم
گرسنه در  ۲۲بهمن شرکت کردند و نشان دادند بصیرت و دقت باالیی دارند این
در حالی است که دشمن به دنبال ریشهکن کردن انقالب است.
ما اگر از مسئوالن گله داریم چون عادل نیستند ،چون به بیرون تکیه کردند ،چون
برجام را امضا کردند ،چون  FATFرا دامن میزنند ،اســتقالل ما را میخواهند به
خطر بیندازند ،اطالعاتمان را میخواهند در اختیار دشمن قرار دهند اینها مردم
را ناراحــت و افســرده میکند .صدیقی ادامه داد :آنهایی کــه به قدرت خدا ایمان
دارند وقتی به قدرت رسیدند بازی سیاسی نمیکنند ،جریانها را حاکم نمیکنند،
رفــاه زدههــا را حاکــم نمیکننــد ،مرفهیــن بــی درد را حاکــم نمیکنند خودشــان
شــرکتهای مختلف داشته باشند و بچههایشان هم در خارج خانههای مختلف
داشته باشند را حاکم نمیکنند.
ëëوزارتامورخارجه 39شهیددیپلماتتقدیمانقالبکردهاست
معــاون مالــی و اداری وزیــر امور خارجه ایران با اشــاره به اینکــه  41درصد از
نیروهــای این وزارتخانه ایثارگر هســتند ،گفــت :وزارت امور خارجه کشــورمان
تعداد  39شهید دیپلمات به انقالب اسالمی تقدیم کرده است.
محمدتقی صابری روز پنجشنبه در یادواره شهدای وزارت امورخارجه در اهواز
در جمع خانواده شــهدا و ایثارگران ،اســفندماه را ماه شــهدا دانســت و گفت:
برگزاری این یادواره در استان قهرمان خوزستان با این تقارن بسیار خوبی است
و تداوم اینگونه برنامهها در جهت تعمیق و توســعه فرهنگ ایثار و شــهادت
یک امر ضروری و با ارزش است.

صالحی :ایران آماده مذاکره با عربستان است
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پیامتسلیترهبرمعظمانقالب
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبر
معظــم انقالب اســامی بــا صدور
بـــــرش
پیامــی رحلت فقیــه پارســا و عالِم
ربانــی آیــتاهلل حــاج شــیخ محمــد مؤمن را تســلیت
گفتند.
متــن پیام تســلیت رهبر معظم انقالب اســامی به
این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون
با تأسف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا
و پرهیزگار آیتاهلل آقای حاج شیخ محمد مؤمن قمی
اعلــیاهلل مقامه را دریافت کــردم .این ضایعهای برای
حــوزه علمیه اســت .مقام علمــی و پرورش شــاگردان

تســلیت خــود آورده اســت :این فقیه
عرصــه جهاد و اجتهــاد چه در دوران
ستمشــاهی و پس از پیــروزی انقالب
اســامی همــواره یــار و یــاور حضرت
امــام راحــل (ره) بودنــد و پــس از
ایشــان نیز همــواره در تبعیت از رهبر
معظم انقالب در سنگرهای مختلف
از جملــه شــورای نگهبــان و مجلــس
خبرگان رهبری ،منشــأ خدمات مؤثر
و شــایانی به نظام مقدس جمهوری
اسالمی بودند .در پیام علی الریجانی
رئیــس مجلس شــورای اســامی نیز

برجســته در کنــار تقــوا و اخــاص ایــن عالم بزرگــوار و
نیــز وفــاداری و تعهــد انقالبی و اجتماعی ،شــخصیت
جامعی از ایشــان ساخته بود .سابق ه مبارزاتی ایشان به
پیش از انقالب برمیگردد و خدمات انقالبی ایشان در
تمام دوران  40ســاله مســتمراً ادامه داشــته است و در
مهم شــورای
دورههــای متعــدد و متوالی یکی از ارکان ّ
محترم نگهبان بودهاند .اینجانب درگذشــت ایشــان را
بــه خاندان گرامی و فرزندان مکــّرم و دیگر بازماندگان
و نیــز بــه حضــرات علمای اعــام حوزه مقــدس قم و
بخصوص شــاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم
عزیــز شــهر قــم تســلیت عــرض میکنــم و مغفــرت و
رحمت الهی و علو درجات ایشــان را از خداوند متعال
مسألت مینمایم.

آمــده اســت :آیتاهلل مؤمــن همواره
منشــأ ثمــر بودنــد و در عرصههــای
مختلــف از جملــه عضویت شــورای
نگهبــان و مجلــس خبــرگان رهبری،
عضو شــورای عالــی سیاســتگذاری و
ریاســت حوزه علمیه قــم و عضویت
در جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
قم ،خدمات فراوانی عرضه داشتند.
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شــورای
نگهبــان ،حجتاالســام سیدحســن
خمینی ،اســحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری ،محمود واعظی

رئیس دفتر رئیسجمهور ،سرلشــکر
محمــد باقــری رئیــس ســتاد کل
نیروهــای مســلح ،امیر حاتمــی وزیر
دفاع ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشــور ،پیروز حناچی شهردار تهران و
تعدادی دیگر از مســئوالن و مقامات
لشــکری و کشــوری و شــخصیتهای
ت اهلل
سیاســی در پــی درگذشــت آیــ 
محمد مؤمن در پیامهای جداگانهای
بــا اشــاره بــه ویژگیهــای اخالقــی و
مبارزاتــی ایشــان ،فقــدان ایــن عالم
فقیه را تسلیت گفتند.

گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

امضای رئیس امریکایی  FATFبرای مهلت  4ماهه به ایران
باالخــره دیــروز از پاریــس یــک خبــر
خــوب برای ایران رســید؛  FATFبرای
یــک مهلــت  4ماهــه دیگر ایــران را از
فهرســت کشــورهای غیرهمــکار خود
تعلیق کرد .در روزهایی که بالتکلیفی
و اختالف بر ســر لوایــح پالرمو و CFT
در ایــران هفتههاســت در ســر خــط
خبرهای سیاســی و اقتصــادی جوالن
میدهــد ،امیــدواری  4ماهــه تمدیــد
تعلیــق ایران میتوانــد آرامشبخش
باشــد .هر چــــــــند آرامشــی برای تنها
 4ماه .گــروه ویژه اقدام مالی موســوم
بــه  FATFدیــروز اعــام کــرد کــه تــا
ژوئــن  2019مصادف بــا تیرماه  98به
کشورمان مهلت میدهد تا انتظارات
ایــن کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی
که برآورده کردن آن چند ماهی است
کــه در فرآیندهــای بررســی مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظام گیــر کرده
است.
ëëتعلیق گالیهآمیز ایران توسط FATF
 FATFدر بیانیه دیروز خود درباره
کشــورمان ابتــدا از اقداماتــی کــه طــی
مدت قبلی در ایران مطابق انتظارات
ایــن کارگــروه صــورت گرفتــه ،تشــکر
کرده اســت اما در ادامه آن با تأکید بر
اینکه «هنوز مواردی هست که تکمیل
نشــده» ،آورده اســت کــه انتظــار دارد
ایــران بســرعت در مســیر اصالحــات
مــورد نظر ایــن کارگــروه گام بــردارد.
 FATFدر قســمت دیگــری از بیانیــه
خــود تأکید کــرده تا زمانی کــه قوانین

الزم بــرای رعایت اســتانداردهای این
گــروه در ایران تصویب نشــود ،نگرانی
از «خطــر تأمیــن مالــی تروریســم بــا
منشــأ ایران و خطری کــه این موضوع
متوجــه سیســتم مالــی بینالمللــی
میکنــد» باقی میماند .اما مهمترین
بخــش از بیانیــه دیــروز ایــن کارگــروه
درباره کشورمان که میتواند تصویری
احتمالــی از آینــده مناســبات ایــران
بــا  FATFرا روشــن کنــد ،بــه بخشــی
در بیانیــه مذکــور مربــوط میشــود
کــه میگویــد« :اگــر ایــران تــا ژوئــن
 2019بــا وضــع قوانینــی بــه تصویــب
باقیمانــده اســتانداردهای ایــن گــروه
اقــدام نکنــد ،در آن صــورت FATF
درخواســت افزایــش بازرســیهای
نظارتــی از نهادهــای مالــی مســتقر
در ایــران و بخشهــا و ســازمانهای
تابعــه را خواهد کــرد ».بعیــدی نژاد،
ســفیر ایران در لنــدن در توئیتی که به
نظــر میرســید محتــوای آن ناظــر به
همین بخش از بیانیه یاد شــده باشد،
نوشــت« :اجــاس  FATFچهــار مــاه
دیگــر به ایــران برای تکمیــل مقررات
ملی فرصــت داد ،در غیر این صورت
نمایندگیهــا و شــعبات مؤسســات
مالــی در ایــران از خردادمــاه ۱۳۹۸
تحــت نظارتهای خاص اضافی قرار
خواهند گرفت ».امــا این نظارتهای
خــاص و اضافی چه خواهند بود و بند
مورد اشاره در بیانیه اخیر  FATFناظر
به چه موضوعی است؟

 ëëیکاولتیماتومبرایایران
بــه نظــر میرســد بخش یاد شــده
از بیانیــه اخیر  FATFناظــر به توصیه
شــماره  19ایــن کارگــروه از مجمــوع
توصیههــای  40گانــه آن باشــد.
توصیهای که عنوان آن در متن تدوین
شده توسط این کارگروه «کشورهای با
ریســک باال» عنوان شده است .در این
توصیه آمــده است«:مؤسســات مالی
بایــد ملــزم شــوند در روابــط کاری و
معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی
و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط
گروه ویژه ( )FATFمشخص شدهاند،
تدابیــر مربــوط بــه شناســایی کافــی
مشتریان را به نحو شــدیدتری اعمال
کننــد .تدابیــر بایــد مؤثر و متناســب با
ریســکهای موجــود باشــند ».توصیه
شــماره  19کارگــروه  FATFمیافزاید:
«در صــورت درخواســت گــروه ویــژه،
کشــورها بایــد بتواننــد اقدامــات
متقابل متناســبی را به اجــرا بگذارند.
همچنیــن ،کشــورها بایــد بتوانند جدا
از هــر گونــه درخواســت گــروه ویــژه،
اقدامات متقابل را به عمل آورند .این
گونه اقدامات باید مؤثر و متناســب با
ریسکهای موجود باشد ».با توجه به
متن بیانیه اخیــر  ،FATFمتن توصیه
شــماره  19ایــن کارگروه و تفســیری که
ســفیر ایران در لنــدن از بیانیه FATF
ناظــر بــه اعمــال نظارتهــای خاص
اضافــی ارائه کرده شــاید بتــوان بیانیه
دیــروز را بــه نوعی یــک «اولتیماتوم»

مارشالبیلینگزلی(سمتچپ)،رئیسامریکاییfatf

بــه ایــران بــرای بــرآوردن انتظــارات
 FATFدر قالــب لوایــح چهارگانــه نیز
تفســیر کــرد .ســخنان دیــروز مارشــال
بیلینگزلی ،معاون وزیر دارایی امریکا
در نشســت خبــریاش در حاشــیه
نشســت اخیر  FATFالبتــه قدری این
اولتیماتــوم را روشــنتر بیــان کــرده
اســت .مارشــال بیلینگزلــی کــه هــم
اکنون رئیس دورهای  FATFاســت در
این ســخنان تأکیــد کرده که اگــر ایران
تــا موعــد ژوئــن  2019یــا همــان اول
تیــر  98انتظــارات  FATFرا بــرآورده
نکند ،بــه صورت خــودکار در معرض
تدابیــر جدیــدی علیــه فعالیتهــای
بینالمللــی بانکهــا و مؤسســات
مالیاش قرار خواهد گرفت.
 ëëاعالمخوشنودیبانکمرکزی
دیــروز ســاعاتی پــس از پایــان
اجــاس  ،FATFبانــک مرکــزی

ایــران بــه تصمیــم ایــن کارگــروه
بــرای تعلیــق کشــورمان از لیســت
کشــورهای غیرهمــکار واکنش نشــان
داد .روابــط عمومــی بانــک مرکــزی
ضمــن تقدیــر از نهادهــای تصمیــم
گیر کشــورمان که با تصویب دوالیحه
اصــاح قوانیــن مربــوط به مبــارزه با
پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم ،زمینــه تمدیــد مجــدد
تعلیــق اقــدام تقابلــی علیــه ایــران
را موجــب شــدند،از تصمیــم گــروه
ویژه اقــدام مالی ( ) FATFاســتقبال
کــرد .روابــط عمومــی بانــک مرکزی
همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد دو
الیحــه باقیمانــده نیــز هرچــه زودتــر
تعیین تکلیف شــود .روابــط عمومی
بانــک مرکــزی همچنیــن اعــام کرد
بــا اینکــه ابــزار اعــام شــده از طــرف
ســه کشــور اروپایــی بــرای تجــارت و

کانــال مالــی بــا ایــران بســیار کمتر از
تعهــد اروپاییهــا بــرای جلوگیــری از
شکســت برجام میباشد ،لیکن برای
نشــان دادن تعامــل بــزودی شــرکت
متناظر با آن را که در جریان تأســیس
میباشــد ،جهت شــروع همــکاری با
اروپا معرفی میکند.
ëëهمچناندرانتظارتصمیممجمع
در پایــان اجــاس اخیــر کار گــروه
ویــژه مالــی  ،FATFمــوارد مــورد
درخواســت از کشــورمان از  9مــورد 4
مــاه گذشــته در اجالس مهرمــاه به 7
مــورد در اجــاس اخیــر ایــن کارگــروه
کاهــش پیــدا کــرده اما همچنــان یکی
از ایــن خواســتهها بحــث پذیــرش
کنوانســیونهای پالرمو و  CFTتوســط
کشــورمان اســت .کنوانســیونهایی که
لوایــح ناظــر بــه آن از حــدود دو مــاه
قبــل در مجمــع تشــخیص مصلحت
نظــام در انتظــار رســیدگی و تعییــن
تکلیف قــرار دارنــد و هنوز سرنوشــت
آنهــا مشــخص نیســت .حــاال بــاز هم
بــا ایــن ترتیــب چشــمها بــه ســمت
اعضــای این مجمع برگشــته تــا اینکه
آنهــا در چهــار مــاه پیــش رو از مهلت
دوبــاره داده شــده بــه ایــران چگونــه
بهره خواهند گرفــت؟ چهار ماهی که
دولت ،نظام بانکی و بخش عمدهای
از اقتصاددانــان امیدوار هســتند پایان
آن به معنای آغاز دوره خروج دائمی
ایران از لیســت کشــورهای غیرهمکار
 FATFباشد.

