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گزارش

مدعیان دفاع از قانون، نظر شورای نگهبان را پذیرا باشند
یک نماینده س��ابق مجلس گفت: ش��ورای نگهبان از پیش خود به مسائل ورود 
نمی کند و اساسا اگر ابهامی در موضوع اختیارات رئیس جمهوری وجود دارد این 
شورای نگهبان است که باید آن را تفسیر کند. پس ما که مدعی دفاع از قانون و 

البته موظف به اجرای آن هستیم باید نظر شورای نگهبان را پذیرا باشیم.
حجت االسالم و المسلمین سبحانی نیا افزود: این که بعد از گذشت زمانی، روسای 

جمهور معموال نس��بت به محدود بودن اختیارات یا افزایش این اختیارات بحث هایی 
مط��رح می کنند و از برداش��ت ها و تفس��یرها گله مندند، پذیرفتنی نیست.س��بحانی نیا 
تصریح کرد: خود آقایانی که مدعی بر حقوقدان بودن هس��تند بر اساس همان ادعا باید 
بدانن��د که رئیس جمهور بودن چه وظایف و اختیاراتی را برایش فراهم می کند و نیز به 
یاد داشته باشند که قسم خوردند بر اساس اصول قانون اساسی عمل کنند و طبعا نباید 

رویه  آن را کنار بگذارند.  ایسنا 

بسیاری از نمایندگان با دولت رودربایستی دارند
نماینده نجف آباد گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس با دولت رودربایستی دارند 

و از همین رو کمتر به نظارت به اقدامات این قوه می پردازند.
ابولفض��ل ابوترابی، با اش��اره به عدم قیمت گذاری صحی��ح بر کاالها و نقش قوه 
قضاییه در این زمینه، اظهار کرد: دس��تگاه قضا حلقه آخر مبارزه با گرانفروش��ی 

اس��ت و دس��تگاهای متولی مانند دولت و مجلس نبای��د بگذارند که کار به ورود 
دس��تگاه قضا برس��د. نماینده مردم نجف آباد گفت: به نظر می رس��د که بسیاری از 

نمایندگان مجلس با دولت رودربایستی دارند و از همین رو کمتر به نظارت به اقدامات 
این قوه می پردازند. ابوترابی گفت: س��ال گذشته مجلس با فشار بر رئیس جمهور موفق 
ش��د تا رئیس بانک مرکزی را تغییر کند که این امر اتفاق های خوبی را در حوزه ارز به 
همراه داشت، اکنون نیز پارلمان موظف است که درباره قیمت نامتعارف برخی از اجناس 

از دولت و وزرای مربوط آن توضیح بخواهد.  باشگاه خبرنگاران

وجود مافیای پولساز در آموزشگاه های زبان
یک عضو هیات رییس��ه کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که »مافیایی در آموزش زبان انگلیس��ی شکل گرفته است«، گفت: مجلس 
شورای اسالمی مخالف تدریس زبان انگلیسی نیست، ما مخالف آموزش ضعیف زبان 
انگلیسی هستیم و می خواهیم انحصار شکسته شود. حجت االسالم علیرضا سلیمی 

، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تهیه طرحی در مجلس شورای اسالمی برای 
حذف تدریس زبان انگلیسی در مدارس، گفت: این دروغ است. ما به هیچ عنوان مخالف 

تدریس زبان انگلیس��ی نیس��تیم در این طرح)رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش 
همگانی کش��ور( گفته ایم که نباید انحصاری در تدریس زبان خارجی باشد یعنی اگر کسی 
عالقه ای داشت که زبان خارجی غیر از انگلیسی را آموزش ببیند نباید مانعی برای او وجود 
داشته باشد. سلیمی ادامه داد: موضوع دیگر وجود مافیا در آموزش زبان انگلیسی است یعنی 

عده ای در آموزش و پرورش و بیرون از آن مافیایی را درست کرده اند.   ایسنا 

در قضاوت سیاسِی امریکا
در قضاوت سیاسِی امریکا، آوارگان فلسطینی و لبنانی 
ک��ه با اش��غالگراِن خانه ی خ��ود مبارزه ی��ی مظلومانه 
می کنند، تروریس��ت اند؛ ولی تروریستهای صهیونی که 
مستمراً به روس��تاها و شهرهای لبنان حمله ی نظامی 
می کنند و زندانیان فلس��طینی را با ش��یوه های قرون 
وسطایی شکنجه و آزار می دهند و خانه های فلسطینیان 
را خ��راب و بج��ای آن آبادیهای صهیونیس��تی احداث 
می کنند، شایس��ته ی کمکه��ای میلیاردی اند!! نظامی 
همچون جمهوری اس��المی که مظه��ر قویترین پیوند 
میان مردم و مس��ؤوالن است و قانون اساسی و همه ی 
ارکان اصل��ی حاکمیت در آن و اصل نظ��اِم آن با رأی 
و اراده و انتخاب مردم تعیین و برگزیده ش��ده اند، غیر 
دموکراسی اس��ت؛ ولی مستبدترین حکومتهای فردی 
ک��ه در طی س��الهای متمادی حتی یکبار مردمش��ان 
ق��درت انتخاب حکومت و حاکم و قان��ون را نیافته اند، 
مقبول و خالی از ایراد است! برای جمهوری اسالمی که 
هرگز به هیچ کش��وری حمله ی نظامی نکرده، داشتن 
سالح غیر اتمی هم ناروا است و غصب و توقیف قطعات 
یدکی و هواپیما و بالگردانهای قباًل خریداری شده ی آن 
مجاز است؛ ولی پر کردن منطقه ی خلیج فارس از انواع 
س��الحها و جنگنده های غی��ر الزم و تجهیز روز افزون 
رژیم صهیونیس��تی به سالح اتمی بی اشکال، بلکه الزم 
اس��ت! در منطق تبلیغاتی امریکا و ش��بکه ی تبلیغاتی 
صهیونیستی، اعدام قاچاقچیان هروئین در ایران، نقض 
حقوق بش��ر اس��ت؛ ولی ربودن مردم لبنان و بمباران 
روس��تاها و تیرب��اران بی پناهانی که از روس��تای خود 
گریخته اند، حتی خدش��ه یی هم در حقوق بشر نیست! 
کمک به مسلمانان مظلوم در منطقه ی بالکان برخالف 
مقررات بین المللی است؛ ولی راه اندازی کودتای نظامی 
در کش��ورها بوسیله ی سازمان سیا و موساد، با مقررات 
بین الملل��ی مخالف نیس��ت! کمک به دول��ت عراق در 
هنگامی که به مردم حلبچه و جبهه های ایران حمله ی 
ش��یمیایی می کند، جرم نیس��ت؛ ولی کمک غذایی به 
ملت عراق که بر اثر محاصره امریکا س��االنه پانصدهزار 

کودک آن تلف می شوند، جرم است!
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مخاطب شمایید

حس��ین فری��دون که صبح روز چهارش��نبه ۲۴ مهر ب��رای تحمل 
محکومیت��ش به ۵ س��ال حبس راه��ی زندان اوین ش��ده بود، به 

مرخصی رفت.
حس��ین فریدون که به واس��طه ارتباطات با برخی بدهکاران بزرگ 
سیستم بانکی کشور برای او پرونده تشکیل شد و ۲۵ تیر سال 96، 
حجت االس��الم والمسلمین غالمحسین محس��نی اژه ای سخنگوی 
وقت قوه قضائیه از بازداشت فریدون خبر داد و گفت: چندین نوبت 
در خصوص این فرد و افراد مرتبط با وی تحقیق ش��د. برخی افراد 
بازداش��ت و برخی هم آزاد هستند. روز گذشته )۲۴ تیر( برای وی 
قرار تأمین صادر شد اما چون قرار تأمین )وثیقه( را نداد، به زندان 
معرفی ش��د. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می شوند زیرا بازداشت 

موقت نیست.«
تنه��ا یک روز پس از بازداش��ت، فریدون با تودیع وثیقه ۵0میلیارد 
تومانی که گفته می ش��ود توس��ط حس��ن قاضی زاده هاشمی وزیر 
س��ابق بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی تأمین ش��د، از زندان 
بیرون آمد و تقریباً یک س��ال و هفت ماه بعد، یعنی ۲8 بهمن 97، 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده 
فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رس��یدگی به اتهامات او اسفند 

ماه برگزار می شود.
نکته جالب توجه در این بین، همزمانی صدور کیفرخواست پرونده 
فریدون با رس��یدگی به پرونده مفس��دان اقتصادی در دادگاه های 
ویژه و بر اساس استجازه اخذشده از رهبر معظم انقالب بود؛ تصور 
می شد پرونده فریدون که پیشتر سخنگوی قوه قضائیه گفته بود 
اتهامات او مربوط به مس��ائل مالی اس��ت، در دادگاه های ویژه 
مفاس��د اقتصادی و به صورت علنی مانند سایر متهمان این 
پرونده ها رسیدگی شود زیرا در ماده 10 آئین نامه اجرایی 
استجازه اخذشده از رهبر انقالب آمده است: »همه 
دادگاه ه��ا موظفند پرونده های مربوط به جرایم را 
که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نش��ده 
است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به 
دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت 

ق��وه  قضاییه ارسال کنند.«اول 
اما این اتفاق نیفتاد و چهار جلسه محاکمه فریدون و سایر متهمان 
پرونده، پش��ت درهای بسته برگزار شد تا اینکه محسنی اژه ای علت 
برگ��زاری غیرعلنی دادگاه فریدون را ای��ن طور توضیح داد: »اتهام 
حس��ین فریدون اتهام اخالل در نظام اقتصادی نیس��ت و  مشمول 
اجازه )رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی( نمی شود و 

مشمول قانون قبلی است.«
س��وم اردیبهشت امس��ال، غالمحس��ین اس��ماعیلی که به تازگی 

س��خنگوی قوه قضائیه ش��ده بود، در نشست خبری خود در پاسخ 
به سوال یکی از خبرنگاران، از پایان جلسات محاکمه فریدون خبر 
داد و گفت: فردی که اشاره کردید دیروز آخرین جلسه رسیدگی به 
پرونده وی برگزار شد و دادگاه آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی 
را اع��الم ک��رده و در مهلت مقرر رای خ��ود را صادر می کند. توجه 
داش��ته باشید که این دادکاه بدوی است و هر رایی صادر کند، رای 
قطعی نیس��ت و در این پرونده 6 یا هفت نفر دیگر متهم هس��تند. 
1۴ اردیبهشت، حسینی سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم 
کارکن��ان دولت، از صدور حکم حس��ین فریدون و محکومیت او به 
حبس خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی 
اتهام��ات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگ��ری از اتهامات، به حبس 
محک��وم ش��ده که با توجه ب��ه قطعی نبودن حکم ص��ادره از بیان 

جزییات معذورم.
وی در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه "فریدون پرون��ده دیگری نیز در 
دادس��را دارد؟" گفت: آن پرونده در دادس��را اس��ت و فعاًل برای ما 

ارسال نشده است.
عنوان اتهامی حس��ین فریدون دریافت رش��وه به مبلغ 31 میلیارد 
توم��ان بود و در این پرونده عالوه بر فری��دون افراد دیگری هم به 
عن��وان متهم مطرح بودند که ش��عبه 10۵7 دادگاه کارکنان دولت 
به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت 
سال حبس محکوم کرد. پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی 
صادره اعتراض کرد و پرونده برای رس��یدگی به تجدیدنظرخواهی 
فریدون در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی 
قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به ۵ س��ال حبس تعزیری محکوم و 
بازپس دادن 31 میلیارد تومان مبلغ رش��وه محکوم کرد و آن طور 
که سخنگوی قوه  قضائیه گفته، در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه 
رأی به برائت داده و در مورد یک متهم زن که دادگاه بدوی دوسوم 
از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده 

را هم تعلیق کرده است.
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته ۲۴ مهر بود که فریدون در راستای 
اج��رای محکومیت��ش به ۵ س��ال حبس، راهی زندان اوین ش��د و 
حس��ین س��رتیپی وکیل فریدون گفت: در س��اعات ابتدایی امروز 
۲۴ مهر به همراه موکلم در دادس��رای مجری حکم حضور یافتیم و 

دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت.
فریدون پیش از ورود به زندان، نامه ای را در رس��انه ها منتشر کرد 
که در بخشی از آن، مدعی شده است: »اجرای حکم اینجانب نشان 
داد که "ب��رادر رییس جمهور بودن"  نه تنها هیچ مزیتی برای من 
نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد!  و من خوشحالم که حتی 
در این مقام برای انقالب و نظامی که آن را دوست داشته  و تالش 

کرده ام قربانی می ش��وم« او ادعا کرد:» اوالً در این پرونده یک ریال 
از بیت المال حیف و میل نش��ده اس��ت و اصوال پای بیت المال در 
کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول 
شخصی یک نفر  است  که به فرد دیگری قرض داده شده  و هیچ 
یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن 
بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است 
... که اگر خالفش بود اعالم کنید. ثانیا من برخالف کیفرخواست و 
دادنامه و حکم صادره س��فارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده 
ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نش��ده است ... که اگر خالفش بود 
اعالم کنید. ثالثا تمام پرونده  تش��کیل ش��ده مستند به شنود غیر 
قانون��ی  از جمله ش��نود  از دفتر رییس جمهور اس��ت که هم غیر 
قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخالقی است  و باید از سوی دولت 
و قوه قضاییه پیگیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی  
و رس��انه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود. رابعاً افرادی دیگر 
در این دادنامه از آنان نام برده ش��ده است که در هیچ جای پرونده 
حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم 
باش��د. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده  هستم 
اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون 
از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود. خامساً هیچ 
کس - چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را  رشوه 
نمی دان��د  و هر دو طرف آن  را فقط قرض می دانند  و دربرابر این 
قرض هیچ کاری انجام نش��ده که آن را رش��وه بدانند.  رشوه اصوال 
در ی��ک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مس��امحتاً نمی توان این 

مبلغ را رشوه خواند.«
اما روایت دیگری هم بر خالف روایت فریدون وجود دارد و آن طور 
که برخی رس��انه ها عنوان کرده اند: رسول دانیال زاده نمین که یکی 
از ابربدهکاران بانکی کش��ور و چندین شرکت در داخل و خارج از 
ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک ها به منظور اخذ تسهیالت 
و وام، اق��دام به پرداخت رش��وه های س��نگین می ک��رد. در همین 
ارتباط، دانیال زاده از طریق حس��ین فریدون توانس��ت بس��یاری از 
مدیران عامل بانک ها را تغییر و آنها را با خود همراه کند. پرداخت 
31 میلیارد تومان به حس��ین فریدون و اهدای ویالی 6۴0 متری 
به همس��ر فری��دون در منطقه خوش  آب و هوای س��عدآباد، عماًل 
باعث ش��د دانی��ال زاده بتواند به هر آنچه مقص��ود و منظور نظرش 

بود برسد.
و اما نکته جالب تر  چگونگی به مرخصی رفتن فریدون اس��ت. یک 
مقام مس��ئول در قوه  قضائیه با اعالم ای��ن خبر گفت: فریدون یک 
مرحله از س��وی زندان پذیرش ش��د و قبل از تعطیلی به مرخصی 

رفت.  تسنیم

یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های 
آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار باال و خواسته های FATF همسو 

با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.
مسعود براتی، کارشناس تحریم درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر 
شد، اظهار داشت: بیانیه اخیر FATF ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این 
ساختار تشکیل شده از یک مقدمه که شامل سابقه تعامالت ایران و FATF  از 
ژوئن ۲016 است و بعد از آن به اقداماتی که از سوی ایران انجام شده اشاره داشته 
است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در 

نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاس��ی افزود: بخش��ی از این تصمیمات مربوط به اجرای 
مواردی اس��ت که در بیانیه قبلی عنوان ش��ده بود؛ در بیانیه قبلی عنوان شد در 
صورتی که ایران دو کنوانس��یون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا 
نکند مشمول فعال شدن دو بند از کانترمژر )اقدام متقابل( می شود که در بیانیه 

جدید روز جمعه، این دو بند فعال شد.
وی ادامه داد: همچنین بیان شده است که اگر تا نشست بعدی که فوریه ۲0۲0 
می شود ایران دو کنوانسیون مذکور را تصویب و اجرا نکند کلیه اقدامات مربوط 
به کانترمژر باز می گردد، یا به عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته 
می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. در انتهای بیانیه نیز همچون 
بیانیه های قبلی عنوان شده است که با توجه به اینکه ریسک تامین مالی تروریسم 
در ایران وجود دارد کش��ورها باید طبق توصیه ش��ماره 19 به اقدامات احتیاطی 
روی بیاورند تا ریسک را پوشش دهند؛ این اقدامات نیز شامل »شناسایی هویت 
مشتری به صورت تشدید شده« و »جمع آوری اطالعات مرتبط با تراکنش ها« 
است. وی با بیان اینکه بیانیه اخیر واقعیتی را در رابطه با FATF نمایان می کند، 
گفت: تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، 
بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ 
همانطور که در بیانیه اشاره شده است، اگر ایران تا ۴ ماه دیگر این دو کنوانسیون 
را تصوی��ب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از 
خ��رداد 9۵ باز می گردد. این نش��ان می دهد که دو کنوانس��یون، جوهر برنامه 
اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود.  در واقع از ۴1 اقدامی که 
به ایران توصیه شده بود،  تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که 
این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو 

کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.
براتی افزود: این مساله بارها از سوی منتقدان FATF در داخل کشور عنوان شده 
که FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه 
ایران دارد. وی ادامه داد: اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی 
بود،  اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت های اطالعاتی و 
ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که 
FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث اس��ت و آن هم »ضربه پذیر کردن 
ایران در مقابل تحریم هاست.«  براتی گفت: سوالی که بارها مقامات آمریکایی از 

خود پرس��یده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران 
همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این 

سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به حالت تعلیق کانترمژر برای ایران،  اظهار 
داش��ت: اگر به توصیه ش��ماره 19 رجوع شود مش��خص می شود که این بند به 
ش��دت روابط و تعامالت بانکی را کند می کند زیرا نیاز به جمع آوری اطالعات 
تکمیلی و احتیاط بیشتر دارد؛ این موارد روی روابط عادی بانکی تاثیر می گذارد. 
بنابراین ایران در عمل هیچ گاه تعلیق نش��ده و این تعلیق فقط در حرف و کالم 
بوده اس��ت.  براتی گفت: نکته مهم تر این اس��ت که اقدامات وزارت خزانه داری 
آمریکا در اعمال تحریم های بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهم تر از توصیه 
های FATF اس��ت. وی توضیح داد: در وزارت خزانه داری آمریکا دو نهاد مهم 
تحت عنوان »اوفک« و »شبکه مبارزه با جرائم مالی FinCen« وجود دارد. این 
شبکه نهادی مانند FATF است و همان واحد اطالعات مالی )FIU( آمریکاست. 
یکی از کارکردهای این ش��بکه ارائه ش��اخص های ریسک در روابط بانکی است. 
ش��اخص های ارایه شده توس��ط این نهاد ضریب نفوذ بس��یار باالتری نسبت به 

توصیه های FATF در شبکه بانکی جهانی دارد.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه شدیدترین نوع تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران اعمال شده است، گفت: در این شرایط تمام نظام بانکی 
جهانی در تعامل با ایران احتیاط می کند، ش��رایط به گونه ای اس��ت که حتی 
نهادهای مشروع ما به عنوان نهادهای تروریستی توسط آمریکا شناسایی شده اند. 
براتی با بیان اینکه کانترمژر، 9 بند دارد و تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر 
تا ۴ ماه دیگر فعال می شود، اظهار داشت: هیچ کدام از این 9 بند دستور به قطع 
رابطه نمی دهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد استفاده شده در کانترمژر این است 
که اگر کشورها نیاز می بینند باید به موسسات مالی توصیه کنند اگر نیاز احساس 

شد به قطع همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت کنند.
 FATF براتی در پاس��خ به این س��وال که بهترین واکنش دولت به بیانیه اخیر
چه می تواند باشد،  تصریح کرد: می دانیم که به هیچ وجه کشورمان زیر بار دو 
کنوانسیون مذکور نخواهد رفت؛ در نهادهای باالدستی همچون مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در رابطه با این دو کنوانسیون بحث شده و کمیسیونهای تخصصی 
مجمع به طور قاطع پالرمو را رد کرده اند. در مورد کنوانسیون CFT هم وضعیت 

بهتر نخواهد بود. لذا تصمیم نظام روشن است.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: با توجه به این وضعیت، ۴ ماه دیگر گروه اقدام 
ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را فعال می کند و ایران به شرایط پیش از خرداد 
 FATF  س��ال 9۵ بازمی گردد، بنابراین بهترین واکنش قطع همکاری ایران با
است. براتی گفت: دلیل این مساله هم روشن است.  ما در شرایط تحریم قرار داریم 
 FATF و گس��تردگی و ضریب نفوذ این تحریم ها بسیار باالست، خواسته های
نیز همسو با تحریم هاست بنابراین دلیلی برای همکاری وجود ندارد به خصوص 

با لحن طلبکارانه ای که بیانیه تازه FATF دارد.  
بنابراین همکاری با  FATF نفعی برای کشور ندارد.  مهر

حسین فریدون زندان نرفته به مرخصی رفت!

کارکرد FATF همسو با تحریم هاست
FATF لزوم قطع همکاری با

 دانی���ال زاده از طریق حس���ین فریدون 
توانس���ت بس���یاری از مدی���ران عام���ل 
بانک ه���ا را تغییر و آنها را با خود همراه 
کن���د. پرداخ���ت 31 میلی���ارد تومان به 
حس���ین فریدون و اهدای وی���ای 640 
متری ب���ه همس���ر فری���دون در منطقه 
خ���وش  آب و ه���وای س���عدآباد، عم���ًا 
باعث شد دانیال زاده بتواند به هر آنچه 

مقصود و منظور نظرش بود برسد.


