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  مهشيد ستوده/ عملياتي 
ش�دن ي�ا عملياتي نش�دن 
س�وييفت اين روزها دغدغه بسياري از منتقدان 
دولت ش�ده اس�ت. اص�رار ب�راي اين اس�ت كه 
سوييفت هنوز برقرار نشده اس�ت اما دولتي ها و 
مذاكره كنندگان نگاه ديگري به اين مقوله دارند. 
سند و مدرك دارند و پاس�خ آنهايي را مي دهند 
كه اين روزه�ا اصرار ب�ه القاي عملياتي نش�دن 
س�وييفت دارند. در روزهايي كه به س�ومين ماه 
از آغ�از اجراي برج�ام نزديك مي ش�ويم رييس 
كل بان�ك مرك�زي توضيحات مفصل�ي در مورد 
س�وييفت مي ده�د. ب�ه آنهايي پاس�خ مي دهد 
كه تردي�د دارند و از ن�گاه او بحث »س�وييفت« 
را سياس�ي مي كنن�د. در روزهايي ك�ه اما حرف 
همه منتقدان عملياتي نش�دن س�وييفت است 
دولتي ه�ا از به�اري كه ب�دون تحري�م بانك ها 
و ش�ركت هاي بيمه اي در راه اس�ت خوش�حال 
هستند. روز گذش�ته ولي اهلل س�يف در حاشيه 
جلسه هيات دولت توضيحات خوبي در اين مورد 
داد. از آغ�از عملياتي ش�دن س�وييفت و ايجاد 
ش�رايط نرم افزاري در اين مورد گفت. س�يف اما 
از علت برخي مش�كالت ايجاد شده براي عده اي 
از تاجران مي گويد. مش�كالتي كه از ن�گاه او در 
برخي ش�رايط به خ�ود اف�راد ه�م بازمي گردد. 
رييس كل بانك مركزي تاكي�د مي كند كه هنوز 
برخي بانك هاي بزرگ هس�تند ك�ه در اين مورد 
ترديد دارند اما بس�ياري از آنها هم قانع شده اند 
و فرم ه�اي الزم را ب�راي هم�كاري ب�ا بانك هاي 
ايران پر كرده ان�د. متن گفت وگ�وي »اعتماد« با 
ولي اهلل سيف، رييس كل بانك مركزي را در ادامه 

مي خوانيد.

  انتقاده�ا و اتهام�ات زي�ادي به دول�ت وارد 
مي ش�ود كه موضوع عملياتي ش�دن سوييفت 
هن�وز حقيقت ن�دارد. ب�راي اين منتق�دان چه 
پاس�خي داري�د؟ ش�رايط س�وييفت هم اكنون 

چگونه است؟

هر كس كه در رابطه با عملياتي ش��دن س��وييفت 
ترديد دارد، مي تواند خودش يكي از بانك ها را انتخاب 
كند با روابط عمومي بانك مركزي هماهنگ كند و بروند 
و اتاق سوييفت آن بانك را ببيند كه در حال كار كردن 
و پيام مخابره كردن هس��تند. در حال حاضر مس��اله 
سوييفت كامال حل شده است و من نمي دانم چرا چنين 
اظهاراتي مطرح مي ش��ود. من بعضي وقت ها احساس 
مي كنم كه درك نادرستي از بحث سوييفت وجود دارد. 

  منظورتان چيست؟
ببينيد س��وييفت ي��ك ابزار اس��ت ك��ه پيام هاي 
مال��ي از طريق آن رد و ب��دل و مخابره مي ش��ود. براي 
رد و بدل كردن پيام نياز به ي��ك ارتباط كارگزاري هم 
وجود دارد. اين ارتباط كارگزاري بايد ايجاد ش��ود تا از 
سوييفت اس��تفاده كنيم. خب هميشه حساسيتي بود 
و سوال مي كردند كه س��وييفت برقرار شده است يا نه؟ 
وقتي پاس��خ داديم كه »االن هيچ بانكي را ما نداريم كه 
از سوييفت استفاده نكند« پاسخ دادند كه منظورشان 
ارتب��اط كارگزاري اس��ت. خب ارتب��اط كارگزاري هم 
بالطبع در حال انجام ش��دن اس��ت. بعد مجددا گفتند 
كه منظورشان ال سي اس��ت كه ما گفتيم ال سي هم 

در حال مخابره شدن اس��ت. همين االن كه من هفته 
به هفته آم��ار را مي گيرم، مي بينم كه ب��ر تعداد روابط 
كارگزاري اضافه مي شود و بر تعداد ال سي هاي مخابره 
شده هم همين طور. اين يك روند كامال مثبت است كه 
خيلي خوب در حال جلو رفتن است و من اميدوارم كه 
شرايط در اوايل سال آينده خيلي از ايني كه هست بهتر 
هم شود و حتما هم از اين بابت مشكلي نخواهيم داشت. 
  يك س�ري مباحثي مط�رح ب�ود در اين مورد 
كه بايد يك س�ري مباحث نرم اف�زاري هم براي 

سوييفت برقرار شود. اين مشكل هم حل شد؟
همه اينها قبل از اجرا انجام ش��ده ب��ود. ببينيد بعد 
از برجام بالفاصله يك هفت��ه بعد دو نف��ر از همكاران 
متخصص بانك مرك��زي ب��ا هماهنگ��ي وزارت امور 
خارجه و سفيرمان در بلژيك به بروكسل رفتند و آنجا 
مالقات هايي با مسوولين سوييفت بين الملل داشتند. 
در آنجا همراهي خيلي خوبي ص��ورت گرفت و بحثي 
كه مي توانست ماه ها طول بكش��د به نحوي برگزار شد 
كه ظرف دو هفته انجام ش��د و ظرف اي��ن دو هفته اي 
كه انجام ش��د آماده س��ازي هاي الزم از لحاظ مباحث 
سخت افزاري و نرم افزاري در داخل هر بانك الزم بود كه 

انجام شد و در مجموع يك ماه از برجام نگذشته بود كه 
سوييفت همه بانك هاي ما آغاز به كار كرد و مشكلي از 

اين بابت نداشتيم. 
  البته بحث هايي كه در مورد عملياتي نش�دن 
سوييفت مطرح مي ش�ود اصوال مستند نيست. 
مثال مصاحبه اي به نقل از يك تاجر مطرح مي شود 
كه نتوانس�ته پول منتق�ل كنند. ش�ما پيگيري 

خاصي در مورد اين گونه اتهامات نداشته ايد؟
من احساس مي كنم كه بيشتر مباحثي كه در مورد 
س��وييفت مطرح مي شود سياسي اس��ت. ما نخستين 
جايي هستيم كه اگر مشكلي از برقرار نشدن سوييفت 
داشته باش��يم بايد اعالم كنيم. ببينيد ما با بانك هاي 
بزرگ ب��ه تعداد زياد هن��وز ارتباطات كارگ��زاري مان 
تنظيم نشده است. مذاكراتي در حال انجام شدن است. 

    مشكل بانك هاي بزرگ چيست؟
بانك هاي بزرگ اصوال به دليل ابهاماتي اس��ت كه 
دارند. در مي��ان هيات هايي كه به ايران س��فر كرده اند 
برخي بانك هاي بزرگ ه��م بودند و وقتي براي ش��ان 
توضيحات الزم داده مي ش��ود كامال مصمم مي ش��وند 
تا ش��روع به كار كنن��د. االن برخي بانك ه��اي بزرگ 
بين المللي هستند كه فرم هاي مربوطه را با آنها مبادله 
كرده ايم و حس��اب ها در حال باز ش��دن اس��ت و فكر 
مي كنم به تدريج وضوح اين مساله براي همگان روشن 

مي شود و مي بينند كه سوييفت برقرار شده است. 
 توصيه تان به اف�رادي كه در ح�ال اتهام زدن 
هس�تند، چيس�ت؟ صبركنند يا اينكه بيش�تر 

تحقيق كنند؟
اگر اتهام ها از روي ناآگاهي باشد من مطمئن هستم 
كه با توضيحاتي كه همكاران م��ا در نظام بانكي به آنها 
مي توانند بدهند حتما ذهنيت شان اصالح خواهد شد 
اما اگ��ر در عمل بخواهن��د كه از اين موضوع اس��تفاده 
ديگري كنند، نمي شود. يك بانك ممكن است كه با هر 
مشتري يك نوع قضاوت و يك نوع ارتباط داشته باشند 
و مشتري ها بنا به عملكرد گذشته شان با نظام بانكي، با 
اقبال يا كار مواجه مي شوند. ممكن است يك مشتري 
در گذشته عملكرد خوبي نداشته باشد و بانك با او كار 

نكند اما نبايد اين به حساب تحريم گذاشته شود. 

وزير اطالعات: 
غير از چهارشنبه سوري 

بوي هيچ باروتي را 
استشمام نكرديم

وزي��ر اطالع��ات ب��ا اظهار امي��دواري 
نس��بت به اينكه س��ال ۹۵ فض��اي امني 
براي س��رمايه گذاري باش��د، گفت: غير از 
چهارشنبه س��وري ب��وي هي��چ باروتي را 
استشمام نكرديم. به گزارش مهر، محمود 
علوي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت 
در جمع خبرنگاران با آرزوي موفقيت براي 
ملت ايران در سال جديد، گفت: ان شاءاهلل 
مردم در س��ال ۹۵ در نش��اط و ش��ادابي و 
توليد موف��ق باش��ند. وي همچنين اظهار 
اميدواري ك��رد كه س��ال ۹۵ فضاي امني 
براي س��رمايه گذاري و توليد باش��د. وزير 
اطالعات در خصوص امنيت س��ال ۹۴ نيز 
گفت: غير از چهارشنبه سوري، هيچ باروتي 

را استشمام نكرديم. 

شرط آزادي مشروط 
رحيمي چيست؟

وكي��ل مداف��ع محمدرض��ا رحيم��ي 
مي گويد كه عدم پاس��خگويي ديوان عالي 
كشور حاكي از رد ش��دن درخواست اعاده 
دادرسي موكلش اس��ت. به گزارش تسنيم، 
محمدرضا نادري مي گويد هنوز ديوان عالي 
كشور به درخواست اعاده دادرسي موكلش 
پاس��خي نداده و همين عدم پاس��خگويي 
از رد ش��دن درخواس��ت اع��اده دادرس��ي 
رحيمي حكايت دارد. وي همچنين درباره 
شرايط استفاده از آزادي مشروط نيز گفت: 
براي استفاده از آزادي مش��روط بايد نصف 
محكوميت حبس سپري شود اما فعال يك 
سال از پنج س��ال حبس موكل سپري شده 
اس��ت. نادري در پاسخ به اين س��وال كه آيا 
موكلش مشمول بخش��نامه مرخصي هاي 
ويژه نوروز رييس قوه قضاييه مي شود يا خير، 
افزود: موكل مشمول اين بخشنامه مي شود 
و فكر نمي كنم در اين راستا مشكلي وجود 
داشته باشد و مي توان طبق بخشنامه صادره 

از مرخصي نوروزي استفاده كند. 

گفت وگو

پاسخ آيت اهلل حائري شيرازي به كوفي خواندن مردم تهران: 
كمر دولت شاه را تهران شكست 

گروه سياسي| آيت اهلل محي الدين حائري شيرازي كه در جريان انتخابات هفتم اسفند 
ماه از حضور در رقابت خبرگان رهبري جهت »اعالم همراهي با استخوان داران در اسالميت 
و انقالبي بودن« انصراف داده بود، از خب��رگان پنجم و الزمه هاي آن و همچنين انتخابات 
 اخير اين مجلس گفت. به گزارش جماران، جمله هاي كليدي آيت اهلل حائري ش��يرازي 

به شرح زير است: 
   مردم قهر نكردند. اگر مردم به خاطر عدم تاييد صالحيت ها قهر كرده بودند عدد مش��اركت 

اينگونه نبود؛ )مشاركت در( تهران هميشه 30 درصدي بود اما االن ۵0 درصدي شده است. 
  خبرگان هميشه هم بايد سياسي باشد؛ اين حسن آن است كه سياسي باشد. اصال انتخابات 
خودش سياسي اس��ت. مگر علما سياسي نيس��تند؟ خيلي از علما و يا حتي همه علما سياسي 
هس��تند. اختالفات آنها هم به خاطر بعد سياسي ش��ان بود. همين كه جابه جايي قدرت بدون 
خونريزي انجام مي شود، در عالم مهم است. در هيچ كشور اسالمي نداريم كه انتخابات اين گونه 
 شود. در كشورهاي مس��يحي هم اين گونه نيس��ت؛ هيچ كش��وري نداريم كه 62 درصد مردم 

در انتخابات شركت كنند؛ حتي در امريكا و فرانسه كه مهد دموكراسي است. 
   طرح ليست انگليس��ي غلط بود. انگليس��ي ها يك حرف چرندي زدند؛ من همان موقع 
گفتم سر اين قضيه را باز نكنيد و آن را مطرح نكنيد، بلكه بگوييد: و اّلذين اليْشهُدون الزُّور و 
إِذا مرُّوا بِالّلْغِو مرُّوا كرامًا )و آنان كه به دروغ گواهي نمي دهند و در مجالس دروغ و غنا و فحش 
و غيره حضور نمي يابند، و چون به لغو و بيهوده اي عبور كنند بي اعتنا و بزرگوارانه مي گذرند(. 

    كاري كه انگليسي ها كردند سياسي بود؛ ما كه اين را جدي گرفتيم غير سياسي رفتار كرديم. 
مردم عقايد خودشان را دارند چه ربطي به انگلستان دارد؟ اگر انگليسي ها نگفته بودند مردم راي 
نمي دادند؟ اگر ما اينگونه فكر كنيم كه يك يا دو ميليون حرف انگلس��تان را گوش مي گيرند كه 

كاله مان پس معركه است!
  در مورد كوف��ي خواندن مردم تهران باي��د بگويم كه بهمن را تهران ب��ه وجود آورد يا 
اصفهان؟ تعداد شهداي تهران در مقايسه با ساير شهرها چقدر بود؟ تعداد نيمه خرداد ۴2 
در تهران چقدر بود؟ در اصفهان و شيراز و مش��هد و تبريز و ساير شهرها چقدر بود؟ اصال 
كمر دولت شاه را تهران شكست. به همين گلزار شهدا نگاه كنيد؛ اينها تهراني بودند كه در 

اينجا دفن هستند. هركس اين حرف ها را زده نادان بوده است!
  مگر در انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي سلبي نبود؟ مردم در آن انتخابات به هاشمي 
نه گفتند. مگر انتخابات احمدي نژاد سلبي نبود؟ به خاتمي گفتند نه! مگر انتخابات آقاي روحاني 
سلبي نبود؟ معناي راس س��لبي اين نيس��ت كه طرف از روي آگاهي راي نمي دهد؛ بلكه به اين 

معناست كه به طرف مي گويند نوبت تو تمام شد و االن نوبت اين يكي است. 
    االن هم اصالح طلبان سركار مي ايستند و اصولگراها از آنها عكس مي گيرند و انتقاد مي كنند؛ 
چه ايرادي دارد؟ هر جا اشكالي بود مي گويند اين كار غلط است و در روزنامه ها در اين مورد بحث 

صورت گيرد. 
   در مورد رد صالحيت سيد حس��ن خميني هم من فكر نمي كنم شوراي نگهبان خواسته 
باشد سياسي با اين موضوع برخورد كند. اگر صالحيت ايشان را بدون امتحان تاييد مي كردند، 

ديگران نمي گفتند تبعيض قايل شده اند؟
  من به آقايان شوراي نگهبان پيشنهاد دادم بين اين افرادي كه بدون امتحان تاييد شدند و 
آنهايي كه بدون امتحان رد شدند در ش��وراي نگهبان يك امتحان برگزار كنيد و هر دو در يك 

جلسه مشترك بيايند؛ هركدام قبول شدند نامزد باشد. 
  اش��كال از خود اين آقايان )شوراي نگهبان( نيست. اش��كال همان چيزي است كه آقاي 
ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان مطرح مي كند. ايشان هنوز 
سخنگوي شوراست و اس��تعفاي او مورد قبول واقع نشده 
اس��ت. ايش��ان گفت حاج آقا )آيت اهلل جنتي( يك پرايد 

دست دوم دارد؛ قانون ما هم مثل پرايد حاج آقاست!
  وقتي ش��وراي نگهبان با اينكه خ��ودش انتخابات را 
برگزار گ��رده، اعضاي آن راي نياورده ان��د يعني انتخابات 
كامال سالم بوده است و اگر قرار بر دستكاري بود، 
براي خودمان دس��تكاري مي كرديم. اگر 
اين انتخابات پالستيكي بود اولين كسي 
را كه مي آوردند خودش��ان بود. لذا اين 
اتفاق نشانگر سالمت انتخابات است، 
نه مريضي انتخابات و اين س��المت 

موجب خوشبختي است. 

جمله هاي كليدي

رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با »اعتماد«: 

بحث ها  در مورد سوييفت  سياسي است
درك نادرستي از سوييفت وجود دارد

بانك هاي بزرگ هم فرم همكاري با ايران را پر كرده  اند

شمخاني: خروج روس ها برنامه ريزي شده بود

چهره - گفته

s iasat@etemadnewspaper. i r

سياست
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: خروج روسيه از سوريه براساس هماهنگي و برنامه هاي 
از پيش تعيين ش��ده صورت گرفته و به هيچ عنوان غيرمنتظره نبوده اس��ت. به گ��زارش فارس، علي 
شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت كه خروج روسيه از سوريه بر 
اساس هماهنگي و برنامه هاي از پيش تعيين شده صورت گرفته و به هيچ عنوان غيرمنتظره نبوده است. 
شمخاني با بيان اينكه مقابله با تروريسم متوقف نشده و اين روند همچنان ادامه دارد، تاكيد كرد: پيشروي 
ارتش سوريه در مناطقي كه گروه هاي تروريستي همچنان امنيت مردم و منطقه را تهديد مي كنند با 
كمك هاي مستشاري ايران و روسيه و در چارچوب مشترك استمرار خواهد داشت. دريابان شمخاني 
افزود: تعيين آينده و سرنوشت سوريه صرفا توس��ط مردم سوريه صورت مي گيرد و هرگونه طرحي كه 

اين مساله مهم را ناديده بگيرد همانند گذشته محكوم به شكست است. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: تضعيف نظام سوريه از ابتدا يك طرح امريكايي و اسراييلي براي تضعيف مقاومت در منطقه 
بود كه تعدادي از كشورهاي منطقه هم با آن همراهي كردند و ارتباطي با دموكراسي ندارد. علي شمخاني 
تاكيد كرد:  هم اكنون كه تروريس��م به اروپا و فراتر از منطقه نيز گسترش يافته متاسفانه باز هم شاهد 
ادامه سياست اشتباه گذشته در قبال سوريه هستيم. وي با بيان اينكه تفكيك تروريسم و رويكردهاي 
دوگانه مقابله با آن راهبرد مخالفان امنيت منطقه است، خاطرنشان كرد كه تمام گروه هاي تروريستي و 
وجوه مختلف آن بايد مورد تمركز و مقابله قرار گيرد و مشروعيت بخشيدن سياسي به آنها موجب تثبيت 

تروريسم در منطقه خواهد شد كه عواقب خطرناك آن متوجه اروپا و ديگر همسايگان مي شود. 
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