
همه بخش های مالی ایران را باید تحریم کنیم
سناتور تندروی جمهوری خواه ضمن استقبال از کارگروه اقدام مالی در قرار 

دادن ایران در لیست سیاه، بر تحریم کل سیستم مالی ایران تاکید کرد.
تد کروز در بیانیه خود آورده اس��ت، توافق هسته ای فاجعه بار باراک اوباما، 
ای��ران را به سیس��تم مالی بین المللی دوباره مرتبط ک��رد و میلیاردها دالر 

پول به س��مت حکومت ایران سرازیر کرد و به آنها هرچیزی که می خواستند، 
هدیه داد تا صرف حمایت از تروریس��م و تکثیر سالح کنند. من از مدت ها پیش از 
کارگروه اقدام مالی درخواس��ت کرده بودم که اقدامات متقابل علیه ایران را اعمال 
کند، چرا که برای حمایت از سیس��تم مالی جهانی از اقدامات غیرقانونی ایران الزم 
اس��ت و از دولت دونالد ترامپ به خاطر اس��تفاده از نفوذ خود برای دستیابی به این 
هدف قدردانی می کنم. گفتنی است؛ سیاست آمریکا بر دشمنی با ملت ایران استوار 

شده است.  باشگاه خبرنگاران 

سرنوشت عراق را ملت عراق رقم می زند
س��فیر ایران در بغداد با اش��اره به روابط حسنه و مبتنی بر احترام مرجعیت 
عالی ش��یعیان در عراق با رهبر معظم انقالب اس��المی ایران، تاکید کرد که 
سرنوش��ت عراق را مردم این کش��ور تعیین می کنند و ته��ران از مطالبات 

قانونی این مردم حمایت می کند.
ایرج مس��جدی با اشاره به روابط حس��نه و محترمانه میان مرجعیت عالیقدر 

شیعیان در عراق و رهبری معظم انقالب اسالمی ایران، درباره نخستین دقایق پس 
از ترور سردار قاس��م سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس در سفارت ایران، رویکرد 
تهران در قبال اعتراضات و ناآرامی های اخیر عراق، تروریس��م دولتی، حمایت ایران 
از کاهش تنش با کش��ورهای عربس��تان و امارات و میانجیگری بغداد در این راستا 
و مس��ئله عقب نش��ینی نیروهای آمریکایی از منطقه س��خن گفت. ایران بر حسن 

همجواری و حفظ تمامیت ارضی کشورها تاکید دارد.  تسنیم 

سیاست ترامپ، سبب تقویت نفوذ ایران در لبنان شده است
سناتور آمریکا با اشاره به سفر مهم رئیس مجلس ایران به لبنان تاکید کرد 

سیاست فاجعه بار واشنگتن باعث تقویت نفوذ ایران در لبنان شده است.
کریس موفی با اش��اره به س��فر اخیر علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی به لبنان در حساب توئیتری خود نوشت: شواهد درباره افزایش نفوذ 

ایران در لبنان زیاد است. سیاست فاجعه آمیز دونالد ترامپ هر روز دارد ایران را 
تقویت می کند، بازوهای ایران تهاجمی تر شده ، برنامه هسته ای ایران دوباره آغاز شده 
و ش��به نظامیان به سمت پایگاههای ما ش��لیک می کنند. سناتور مورفی از منتقدان 

اصلی ترامپ در زمینه سیاست خارجی به ویژه رویکرد کاخ سفید علیه تهران است.
وی ب��ه خاطر دیدارش با ظریف در مونیخ از س��وی ترامپ و وزارت خارجه آمریکا 
مورد انتقاد قرار گرفته است. ترامپ گفته سناتور مورفی در راستای تضعیف سیاست 

خارجی دولت با ظریف دیدار کرده است.  مهر 

گزارش

در حالی دش��منان جمهوری اسالمی ایران، ملت ایران را به فهرست 
س��یاه اف.ای.ت��ی.اف وارد کردند که برخی در داخ��ل همچنان برای 
پیوس��تن به این گ��روه ویژه اقدام مالی تق��ال می کنند، تقالیی که به 
زعم دلس��وزان نظام پیوس��تن به آن هیچ سود و منفعتی برای کشور 
ب��ه ثمر ندارد و بلکه می تواند دس��ت درازی های دش��من را به منابع 

مالی فراهم کند.
ورود ایران به فهرست سیاه اف.ای.تی.اف تأثیری بر روابط بانکی ایران 
ندارد، چرا که مطابق توصیه شماره ۱۹، اف.ای.تی.اف نهایتاً می تواند 

از کشورها درخواست افزایش نظارت درباره ایران را داشته باشد.
ورود ایران به لیست سیاه اف.ای.تی.اف تأثیری بر روابط بانکی ندارد، 
چ��را که مطابق توصیه ش��ماره ۱۹، اف.ای.تی.اف نهایت��اً می تواند از 
کش��ورها درخواس��ت افزایش نظارت درباره ایران را داشته باشد، اما 
این تحریم های آمریکاست که قاطعانه دستور به قطع همکاری بانکی 
می دهد. گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف در پایان نشس��ت دیروز 
خ��ود در پاری��س در بیانیه ای اع��الم کرد که تعلیق ایران از لیس��ت 
اقدامات مقابله ای برداش��ته ش��ده اس��ت و همه این اقدامات مطابق 
توصیه شماره ۱۹ این نهاد بین الدولی علیه ایران فعال گردیده است.

اصطالح لیس��ت سیاه در ادبیات رسمی و حقوقی اف.ای.تی.اف وجود 
ندارد و صرفاً در فضای رس��انه ای مطرح اس��ت؛ منظور از لیست سیاه 
هم��ان حالت اقدام متقابل اس��ت ک��ه این نهاد از کش��ورهای دیگر 
می خواهد که اقدامات مقابله ای را علیه کش��ور مورد نظر ذیل توصیه 
ش��ماره ۱۹ اتخاذ کنند، بنابراین از نظر فنی بهتر اس��ت به جای واژه 

لیست سیاه، از ترکیب لیست اقدامات مقابله ای استفاده کرد.
اما توصیه ش��ماره ۱۹ چیس��ت؟ در این توصیه آمده است: موسسات 
مالی باید ملزم ش��وند در روابط کاری و معامله با اش��خاص حقیقی و 

حقوقی و مؤسس��ات مالی کش��ورهایی که توسط گروه ویژه مشخص 
شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری 
اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود 
باشند. در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات 
متقابل متناس��بی را به اجرا گذارند. همچنین، کش��ورها باید بتوانند 
جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. 

این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
این توصیه ش��امل ۹ اقدام می شود که کشورهای عضو اف.ای.تی.اف 
باید در تعامل با ایران آن ها را لحاظ کنند، اما آیا فعال ش��دن این ۹ 

اقدام تأثیری هم بر روابط کارگزاری بانکی ایران خواهد داشت؟
در روزهای منتهی به نشس��ت اخیر اف.ای.تی.اف ، جریان رس��انه ای 
حامی آن تاکید می کرد که با ورود ایران به لیست اقدامات مقابله ای، 

مبادالت بانکی ایران با جهان قطع می ش��ود، اما شواهد نشان می دهد 
که حامیان لوایح اف.ای.تی.اف دس��ت به یک ب��زرگ نمایی در بیان 
پیامدهای لیست اقدامات مقابله ای اف.ای.تی.اف زدند و درک درستی 
از آن ندارند. چنین تصور نادرس��تی را می توان از آغاز همکاری ایران 
با اف.ای.تی.اف در سال ۹۵ عنوان کرد، یعنی زمانی که اف.ای.تی.اف 
برای ترغیب ایران به انجام برنامه اقدام، نام ایران را به طور اس��می و 
نه واقعی از لیست اقدام مقابله ای تعلیق کرد و تصور همگان نیز بر آن 
بوده اس��ت که کل موارد نه گانه اقدامات مقابله ای ذیل توصیه شماره 

۱۹ علیه ایران تعلیق شده است.
بررس��ی های دقیق تر از بیانیه های اف.ای.تی.اف نشان می دهد که بند 
A »ش��ناخت تقویت شده مش��تری« به عنوان مهم ترین بند اقدامات 
مقابله ای هیچ گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران در حال 
پیگیری بوده اس��ت. عالوه بر بند A، در ژوئن ۲۰۱۹ بند H )افزایش 
نظارت بر ش��اخه ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران(، و در اکتبر 
۲۰۱۹ بندهای B و I )معرفی س��ازوکارهای پیش��رفته برای نظارت 
ب��ر تراکنش های مالی و افزایش نظارت ه��ای خارجی روی گروه های 
مالی و تمام زیرگروه ها و شعبه های مستقر در کشور مربوط( از اقدام 
مقابله ای اف.ای.تی.اف علیه ایران اجرا ش��ده اس��ت. حتی با عملیاتی 
ش��دن تهدید اخیر اف.ای.تی.اف به اج��رای پنج بند دیگر از اقدامات 
مقابله ای، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساس��اً این 

بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.
همچنین این نکته را هم باید خاطرنش��ان ک��رد که اف.ای.تی.اف در 
تعامل با کش��وری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله ای 
ق��رار می گیرد، درنهایت می تواند درخواس��ت افزایش نظارت داش��ته 

باشد. مهر 
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چرا فهرست سیاه اف.ای.تی.اف تأثیری بر روابط بانکی ایران ندارد؟
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