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 FATFآدرس غلطي به نام         روز حرف▼

در قالب اکشن پلن و دو مورد  FATFگانه  41موضوع شروط 

و پالرمو(، حدود دو سال است که  CFTها )کنوانسیون از آن

برانگیز کشورمان ترین موضوعات چالشی و بحثبه یکی از مهم

المللی تبدیل شده است. در این میان در عرصه اقتصادی و بین

را مقدمه بهبود شرایط اقتصادی کشور  FATFای پذیرش دهع

عنوان شرط بهبودی اوضاع دانند و پذیرش آن را بهمی

 کنند.معیشتی مردم مطرح می

اتفاق  المللیکارشناسان اقتصادی و بین -1 نکات تحليلي:

معنی  نظر دارند که پذیرش دو کنوانسیون مورد مناقشه به

ها یا حتی رفع مشکالت تحریم رفع مشکالت اقتصادی، رفع

مبادله پولی و مالی نیست. بهترین شاهد بر این ادعا، 

و در صحن علنی  97های آقای ظریف در مهرماه سال صحبت

توانیم تضمین ما نمی»صراحت اعالم کرد: مجلس بود که به

مشکالت کشور حل  CFT دهیم که با پیوستن به کنوانسیون

و  CFTهای یت در کنوانسیونبا فرض پذیرش عضو -2«. شود

تی پذیرد. این سازمان بین دولپایان نمی FATFپالرمو، شروط 

به ایران اعالم کرده است که فعالً این شروط را اجرا کنید و 

گیریم. این در حالی است که از سایر بندهای بعد تصمیم می

پذیرفته است و خیلی مورد آن را  20تنها  FATFاکشن پلن، 

هاست، هنوز ا که دولت ایران مدعی اجرایی شدن آناز موارد ر

و  CFTنه پذیرش  -3قرار نگرفته است!  FATFمورد تأیید 

بست سیاسی و اقتصادی در کشور پالرمو باعث ایجاد بن

ها. سیستم پولی و مالی کشور به حدی شود و نه رد آنمی

گسترده هست که نظام درهرحال توان مدیریت اقتصاد کشور 

از  FATFرغم عضویت در د و خیلی از کشورها بهرا دار

تر از شفافیت مالی کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مهم

 و پالرمو باید سناریوهای بعدی آن مورد CFTپذیرش یا رد 

 توجه قرار گیرند.

و پالرمو تأثیر  CFTهای پذیرش کنوانسیون نکته راهبردی:

ند. در این شرایط کننده بر وضعیت اقتصاد کشور ندارتعیین

طرف سرپوش گذاشتن بر هدف از بزرگنمایی این مسئله ازیک

های مدیریتی کشور است و از طرف دیگر ها و ضعفناتوانی

توان مباحث سیاسی دوقطبی کردن جامعه. به همین دلیل می

شده در خصوص این دو موضوع را دادن آدرس غلط به مطرح

گیرد. تخاباتی صورت میجامعه و مردم دانست که با اهداف ان

تا زمان  FATFدر حقیقت با طوالنی شدن بحث لوایح دوقلو و 

ساله دولت به مردم که باید انتخابات، پاسخگویی عملکرد هشت

 ماند.در اولویت باشد، همچنان در حاشیه می

 

 

 نويس را پس گرفتند؟!چرا پيش                           روز گزارش▼

نویس طرح انگلیس، فرانسه و آلمان پیش»اسفند( گزارش داد:  15ز جمعه )شبکه الجزیره رو

زمان هم«. اندالمللی انرژی اتمی را پس گرفتهمحکوم کردن ایران در شورای حکام آژانس بین

در صفحه توییتر خود به نقل « استریت ژورنالوال»خبرنگار روزنامه آمریکایی « الرنس نورمن»

احتیاط آمریکا درباره واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در »از برخی منابع نوشت: 

 «.نشینی اروپا داشته استشورای حکام نقش مهمی در عقب

چرا با آنکه قبالً رویترز و خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده بودند که های تحليلي: گزاره

ل تصویب قطعنامه علیه ایران رغم هشدارهای ایران و روسیه، تروئیکای اروپایی به دنباعلی

های هستند، آن را پس گرفتند؟! پاسخ این سؤال را باید در نوع رفتار حاکم بر اجرای سیاست

ای خارجی کشور دید. کنار گذاشتن رودربایستی و صراحت لهجه در پیگیری حقوق ملت، نسخه

انقالب در جمع گذرد )بیانات رهبر معظم سال می 5بود که از عمر توصیه به آن بیش از 

(. کیفیت، شدت و ضعف عمل به این نسخه کارگشا، 4/6/94جمهور و هیئت دولت در رئیس

نشینی گشایی مؤثر باشد. با این توضیح، عقبآفرینی )برجام( و یا مشکلتواند در مشکلمی

 های عزتمندانه دولت و دستگاه دیپلماسی کشور بوده است کهتروئیکای اروپایی، محصول واکنش

جمهور در چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری رئیس -1ای از آن به شرح زیر است: نمونه

ها و اتخاذ تدابیر متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریمایاالت»اقتصادی )اکو( تأکید کرد: 

عملی، به برجام برگردد؛ زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. جمهوری 

محمدجواد ظریف در آستانه  -2«. می ایران نیز اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داداسال

المللی انرژی اتمی هشدار داد که پیگیری قطعنامه علیه ایران در اجالس شورای حکام آژانس بین

ر ریختگی را از طریق سفیهمشود و این بهریختگی شرایط کنونی میهمشورای حکام باعث به

اکبر صالحی رئیس سازمان علی -3ایم. ایران در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح داده

المللی انرژی اتمی نسبت که شورای حکام آژانس بیندرصورتی»انرژی اتمی کشورمان اعالم کرد: 

 ای را علیه کشورمان صادر کنند، ایرانبه اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه

سعید  -4«. ای هم ارسال شده استواکنش مناسبی را خواهد داشت و در این راستا نامه

دهیم اقدام مثبت را با اقدام مثبت پاسخ می»زاده سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: خطیب

 «و اگر عمل متفاوت مشاهده کنیم، پاسخ متناسب خواهیم داد.

شناسی قوی ران محصول هوشمندی، هوشیاری و دشمناقتدار انقالب اسالمی اینکته پاياني: 

گیری و کاربرد رشحاتی از آن نیز مبتنی بر نظریه مقاومت و روحیه انقالبی است که بهره

گشایی از مشکالت و موانع پیش رو تواند کارساز گردد. بر اساس بیانیه گام دوم انقالب، گرهمی

توجهی بدانید که اگر بی»قابل تحقق است: با درس گرفتن از حوادث و اتفاقات گذشته کشور 

که -بود ساله نمیهایی از تاریخ چهلبه شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه

شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در بی -بار هم بودمتأسفانه بود و خسارت

اری از مشکالت کنونی وجود های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیمسیر رسیدن به آرمان

 )نویسنده: حسین عباسیان(«. داشتنمی

 مشخص شد 1400وخرج دولت در دخل                            ویژه خبر ▼

 1400جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به الیحه بودجه سال  24نمایندگان مجلس پس از 

نمایندگان ماده واحده بودجه سال  وخرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.کل کشور، دخل

 201رأی ممتنع از مجموع  6رأی مخالف و  8رأی موافق،  170را در صحن علنی با  1400

اسفند( به تصویب رساندند. رئیس مجلس، با اعالم پایان  16نماینده حاضر در جلسه دیروز )

زدایی، د محرومیتدر مجلس اعالم کرد بودجه سال آینده با رویکر 1400بررسی الیحه بودجه 

 عدالت و شفافیت بسته شد.
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 اخبار ▼

 اندمردم ايران را در برابر قدرت نرم آمريکا ايمن شدهفارن افرز: 

سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، »نوشت: « فارن افرز»مشاور سابق اوباما در « ولی نصر»

ای با ایران ریکا از توافق هستهجمهور سابق آمریکا در قبال ایران ثمرات اندکی داشت. آمرئیس

تنها موجب مهار نه هایی را علیه تهران اعمال کرد، اما این اقدامات خارج شد و دوباره تحریم

ای سازی هستههای غنیهای این کشور نشد، بلکه به سران آن جسارت بخشید تا فعالیتفعالیت

ای که رئیس سابق او، باراک اوباما، در نامهخود را توسعه دهند. بایدن به امید بازگشت به توافق

برای نامه بپیوندد. کنندگان توافقآن را به امضا رساند، پذیرفته که به گفتگو با امضا 2015سال 

رسد هایی سریع بردارد. به نظر میماندن امیدی به نجات توافق، دولت جدید آمریکا باید گام

به نام کرونا، عمالً مردم ایران را در برابر گیر کشنده فشار حداکثری در طی یک بیماری همه

ها آمریکا را به چشم تهدید ببینند، قدرت نرم آمریکا ایمن کرده است و هرچقدر بیشتر ایرانی

ها بیشتر عنوان یک عامل بازدارنده ضروری از سوی آنای بهاحتمال حمایت از برنامه هسته

او سپس در یک فضای آرامتر،  صورت کامل به برجام برگردد.  است. بایدن باید سریع و به

زمان با انجام تعهدات توسط ایران انجام ها را همتواند در اقدامی هماهنگ، کاهش تحریممی

ای جانبهزمان با اعالم مجدد بازگشت به تعهدات خود به برجام، باید اقدامات یکدهد. بایدن هم

 «.شود، اعالم کندفاه ایرانیان میرا که باعث بهبود معیشت و ر

 دومين بندر اقيانوسي کشورريزی برای ساخت برنامه

عنوان دومین بندر اقیانوسی ریزی برای ساخت بندر جاسک )بهبا اشاره به برنامه« محمد اسالمی»

ما ابتدا بندر اقیانوسی چابهار را داریم که فاز اول آن تکمیل شد، برخی »کشور(، اظهار داشت: 

شود، این بندر باید به یک الگوی زودی آغاز میتجهیزات هم آمد و فاز دوم بندر چابهار هم به

وزیر راه «. تجاری کشور تبدیل شود، چون فعالً تنها بندر اقیانوسی ما است -بزرگ و موفق صنعتی 

رد: با بیان اینکه در بندر جاسک شهرک صنعتی بزرگ و صنایع انرژی مستقر خواهد شد، اضافه ک

ترین پایانه نفتی ما در آن ساخته بندر جاسک هم بندری مشابه با بندر چابهار است و بزرگ»

های خیلی دور به دنبال آن بودیم که صادرات نفت را به خارج از تنگه هرمز و شود؛ ما از سالمی

شود، بدین ترتیب در جاسک و فارس ببریم که با ساخت این بندر این هدف محقق میخلیج

ترین بندر اقیانوسی کشور ایجاد خواهد شد که نطقه کوه مبارک، پایانه صادراتی نفت و بزرگم

کیلومتر ساحل، کشوری دریایی محسوب   5400خارج از تنگه هرمز قرار دارد. کشور ایران با 

فارس منطقه استراتژیک های بزرگی در حوزه دریایی و بندری دارد، خلیجشود، ایران ظرفیتمی

ار دنیا است، از سوی دیگر ما از طریق سواحل مکران به اقیانوس متصل هستیم و بندر حمل ب

شود. در کنار بندر اقیانوسی اقیانوسی چابهار ظرفیت بزرگی برای کشور ما و حتی دنیا محسوب می

تر چابهار، بندر جدید جاسک مطرح شده است. این بندر به مسیرهای اصلی تجارت جهانی نزدیک

 «.فارس و در سواحل مکران و پیش از تنگه هرمز استج از خلیجاست، خار

 های سنگين برای مقابله با حمالت هوايي يمنهزينه

های پاتریوت از کشورهای مختلف و وار سامانههای اخیر عربستان دست به خرید دیوانهطی ماه

یمن، آنچه در اینجا  های بالستیکناتو کرده است. گذشته از کارایی این سامانه در برابر موشک

شود. مثال روز بیشتر میهای جنگ یمن برای عربستان است که روزبهحائز اهمیت است، هزینه

ای شاید هزینه« ذوالفقار»این ماجرا، حمالت اخیر یمن است. در حالی که موشک بالستیک 

موشک تیر  5کمی بیشتر از صد هزار دالر داشته باشد، ارتش سعودی برای مقابله با آن 

کند که از منظر اقتصاد میلیون دالر شلیک می 50قیمت پاتریوت را با ارزش جمعی حدود گران

موازات آید. در عملیات اخیر، بهحساب میعیار برای ارتش سعودی بهجنگ یک شکست تمام

 15حمله موشکی، نیروهای مسلح یمن عملیاتی پهپادی نیز انجام دادند که یک جنگنده اف 

یمنی را  K2میلیون دالر، یک پهپاد قاصف  3با یک تیر موشک آمرام به قیمت عربستان 

تیر موشک  5ها در حالی برای یک فروند موشک بالستیک کند. نکته دیگر اینکه آنسرنگون می

های پدافندی در عین حالی که محدود است، کنند که ذخایر موشکی سامانهپدافندی شلیک می

که حمالت موشکی با تعداد باالتر موشک بر است و درصورتیزمان ها نیز امریجایگزینی آن

 شود.ها با خطر اتمام ذخیره موشکی مواجه میهای پدافندی آنسرعت سامانهباشد، به

 اخبار کوتاه

در این دیدار، درباره  اهلل سيستاني به پاپ چه گفت؟/آيت ◄

ت و های بزرگی که بشریت در این دوران با آن روبرو اسچالش

های واالی نقش ایمان به خداوند متعال و پایبندی به ارزش

ها گفتگو شد. معظم له با اشاره به رنج و اخالقی برای غلبه بر آن

عدالتی، ستم و فقر برای بسیاری از مردم مشکالتی که بی

های کشورهای مختلف منطقه ایجاد کرده و نیز، آزار و اذیت

اساسی و فقدان عدالت های مذهبی و فکری، سرکوب آزادی

ها و طلبیها، خشونتویژه مشکالت ناشی از جنگاجتماعی و به

محاصره اقتصادی، آواره ساختن بسیاری از مردم مخصوصاً مردم 

های اشغالی، به نقشی که رهبران بزرگ فلسطین در سرزمین

 مذهبی و معنوی باید در کاهش این فجایع بازی کنند، تأکید کرد.

 ت اضطرار ملي عليه ايران را تمديد کرد/بايدن وضعي ◄

ای وضعیت اضطرار ملی در جمهور آمریکا با صدور بیانیهرئیس

قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این بیانیه 

های دولت ایران همچنان اقدامات و سیاست»بایدن آمده است: 

قتصاد العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اتهدیدی فوق

 14اعالم وضعیت اضطراری در قبال ایران به «. متحده استایاالت

روز پس از اشغال النه جاسوسی آمریکا در  10] 1979نوامبر 

موجب این گردد که از آن زمان تاکنون ادامه یافته و بهایران[ بازمی

 شود.های ایران در خاک آمریکا توقیف میفرمان، تمامی دارایی

« جهانگیری»ربخشي مسيرهای ضدتحريمي!/ اعتراف به اث ◄

گویم هیچ با قاطعیت می»جمهور گفت: معاون اول رئیس

طور رسمی کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به

اند. ما با یافتن راهکارهایی توانستیم از ما نفت خریداری نکرده

به ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را نفت را با ده

گویم که تا آنجا که من مطلع کشور بازگردانیم. با قاطعیت می

 «.هستم یک دالر از پول نفت در این میان تلف نشد

 های خارجي به مجلس/الزام دولت به ارائه ليست اموال و دارايي ◄

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

لیست جامع، مانع و  1400مکلف است تا پایان نیمه اول سال 

های نقدی و غیر نقدی و اموال منقول و غیرمنقول کاملی از دارایی

دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشور در 

 خارج از کشور را تهیه و به مجلس گزارش کند.

با همت سازمان انرژی اتمی، ايران، سازنده جديد فلز تيتانيوم/  ◄

فروش میلگردهای تیتانیوم گرید پزشکی با یکی از  اولین قرارداد

های ارتوپدی منعقد شد و بدین های تولید ایمپلنتشرکت

ترتیب، ایران در زمره کشورهای تولیدکننده فلز تیتانیوم قرار 

گرفت. در مواردی همچون ساخت انواع ایمپلنت، دستگاه تنظیم 

عنوان رکلی بهطوضربان قلب، جایگزین مفاصل ران و یا زانو و به

 شود.پروتز از این فلز استفاده می

سفیر روسیه در ایران پاسخ پوتين به پيام رهبر معظم انقالب/  ◄

الملل رهبر انقالب، پیام مشاور امور بین« والیتی»در دیدار با 

جمهور روسیه در پاسخ به پیام مقام معظم رهبری که رئیس

 را تقدیم کرد.توسط قالیباف، رئیس مجلس ارائه شده بود 


