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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بانک مرکزی ایران، پیش از آنکه در 
سال گذشته تحریم شود، مجوز مبادالت 
در حوزه کاالهای بشردوستانه و غذا و دارو 
را داشت. اما حدود یک سال وقتی آمریکا 
این نهاد مالی را در لیســت تروریستی 
خود جای داد، دست بانک مرکزی نیز از 

این کاالهای حیاتی کوتاه شد. 
آمریــکا مدعی بــود کــه در حوزه 
کاالهای بشردوســتانه ایران را تحریم 
نکرده اما ایران تاکید می کرد که اقدامات 
آمریکا عمال تهیه غذا و دارو را برای ایران 
ناممکن کرده است. بحث و جدل های 
بســیاری در این حوزه بــه راه افتاد که 
حتی به صحن سازمان ملل نیز کشیده 
شــد تا اینکه اواخر سال گذشته خبر از 
راه اندازی یک کانال مالی میان ایران و 
سوئیس منتشر شد که قرار بود در این 
کانال تراکنش های مربوط به تامین این 

کاالها انجام شود. 
بعد هم خبر آمد کــه آمریکا با این 
کانال موافقت کرده اســت. در ایران اما 
با توجه به رابطه سوئیس و آمریکا، نگاه 
چندان خوش بینانه ای بــه این کانال 

وجود نداشت. 
کانال »فریب«؟

اسفند پارســال، زمانی که موضوع 
راه اندازی این کانال گــرم بود، روزنامه 
شــرق به نقل از یک تحلیلگر اقتصادی 
نوشت: »روش کار به این صورت است 
که آمریکایی ها یک کانال باز می کنند، 

همه منابع جاری ما را در آن کانال قرار 
می دهند، منابع برای مصــارف مورد 
نیاز ما استفاده می شــود، بعد آن منابع 
را تحریم می کننــد... در واقع موضوع 
اصلی این اســت که موجودی انبار این 
دسته از کاالها را به صفر برسانند و منابع 
جاری ما هزینه شده و بعد هم مسدود و 

تحریم شود.«
سیدعباس موسوی، سخنگوی وقت 
وزارت خارجه نیز اعالم کرد که آمریکا 
اجازه انتقال منابع به کانال مالی سوئیس 

را نمی دهد. 
آنطور که او توضیــح داده بود، ایران 
درخواست کرده بود تا آن بخش از پول 
ایران که در کشــورهای مختلف باقی 
مانده و به بهانه تحریم ها پس نمی دهند، 
وارد این کانال شــود تا برای تهیه اقالم 
دارویی از آن اســتفاده شود، اما آمریکا 

اجازه چنین کاری را نداده است. 
 یک تراکنش مختصر 
و بعد هم سفر به تهران

به رغم همه این ناامیدی ها از کانال 
مالی سوئیس، اوایل ماه گذشته، دولت 
سوئیس گزارش داد که اولین تراکنش 
رسمی کانال مالی سوئیس با ایران که 
مربوط به صــادرات یــک داروی ضد 
ســرطان به ایران بوده، انجام شــده و 
اعالم کرد که حتی در ماه ژانویه نیز یک 
تراکنش آزمایشی به ارزش ۲.۳ میلیون 
یورو مربوط بــه صــادرات تجهیزات 
مورد نیاز بــرای عمل پیونــد عضو در 
داخل همین کانال و از طریق یک بانک 

 سوئیســی در ژنو، صــورت گرفته بود.  
حاال حدود یک ماه پس از اولین تراکنش 
رســمی، »ایگنازیو کاســیس«، وزیر 
خارجه سوئیس راهی تهران است. سعید 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه روز گذشته گفت که محمدجواد 
ظریف، روز دوشــنبه در تهران میزبان 

کاسیس و هیأت همراه او خواهد بود. 
به باور بســیاری این سفر با توجه به 
اینکه سوئیس حافظ منافع آمریکا در 
ایران اســت و دو طرف معموال از طریق 
این کشــور پیغام های خود را رد و بدل 

می کنند، حائز اهمیت بسیار است. 
مناسبت این سفر البته بزرگداشت 
صدمین سالگرد روابط ایران و سوئیس 
است، اما آنچه میان دیدارهای مقامات دو 
طرف مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، 
موضوعاتی بــه مراتب مهمتــر از این 

بزرگداشت است. 
کاسیس قرار اســت در سفر هفته 
جاری خود با حسن روحانی، محمدجواد 
ظریف و علی شمخانی که دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشور است، دیدار کند. 
کانال مالی سوئیس قطعا از مهمترین 
موضوعات این دیدارهاست و باید منتظر 
ماند و دید که آیا این سفر و مذاکرات ذیل 
آن، منجر می شود که باالخره آبی از این 
کانال مالی گرم شود یا اینکه سرنوشت 

آن نیز مانند اینستکس خواهد بود. 
هماهنگ با پمپئو

گفتگوی کاســیس و پمپئو قبل از 
این سفر اما چنین امیدی را ناامید کرده 

اســت. مورگان اورتاگوس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار خبر 
سفر کاسیس به تهران، در بیانیه ای به 
گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا 
و سوئیس اشــاره کرد و نوشــت: وزیر 
امور خارجه پمپئــو از وزیر امور خارجه 
کاسیس به خاطر نقش مداوم سازنده به 
عنوان حافظ منافع مان در ایران و کمک 
به محافظت و بازگردانی شــهروندان 
آمریکایی که به گونه ای نادرست در ایران 

زندانی شده اند، تشکر کرد.
عالوه بر این، طبق پیامی که وزیر امور 
خارجه ســوئیس در صفحه توئیترش 
منتشر کرده، آن ها درباره کانال تبادل 
کاالهای بشردوســتانه به ایــران نیز 

صحبت کردند.
با این اشــارات برخی معتقدند که 
ســوئیس هر اقدامی هم که در رابطه با 
این کانال مالی ترتیب دهد، زیر ســایه 

آمریکاست و سایه آمریکا نیز تهدیدی 
برای منافع ملی ایران است. برخی دیگر 
اما معتقدند که تجربــه تبادل زندانیان 
میان ایران و آمریکا که با میانجی گری 
ســوئیس صورت گرفــت و دو طرف از 
آن منتفع شدند؛ حاکی از این است که 
می توان به توافقی دست یافت که نفع 

ایران نیز در آن لحاظ شود. 
 اجازه فروش یک قطره نفت 

را هم نمی دهند
از ســوی دیگر به نظر می رسد هم 
آمریکا در آستانه انتخابات نیازمند گفتگو 
با ایران از طریق معتمدی مانند سوئیس 
است و هم ایران در شرایطی که تحریم ها 
سخت تر شده از کاربردی شدن کانال 
مالی سوئیس اســتقبال می کند. روز 
پنجشــنبه محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در نشست اعضای 
شورای توســعه و برنامه ریزی همدان، 
گفت: »شدیدترین مرحله تحریم نفت 
در برابر غــذا بود اما االن در شــرایطی 
هستیم که این بی انصاف ها و دژخیمان 
حتی برای غــذا و دارو اجازه فروش یک 
قطره نفت را نمی دهند و اگر هم به فروش 

می رسد امکان تبادل مالی نباشد.«
در این شرایط کانال مالی سوئیس 
می تواند بخش بزرگی از بــار غذا و دارو 
را سبک کند. اما باید دید سفر کاسیس 
مانند سفر چند روز قبل تر رافائل گروسی 
به تهران، منجر به توافق می شود و اینکه 
اساسا ســوئیس از آمریکا اجازه چنین 

توافقی را گرفته است یا نه. 
گشایش اقتصادی میان ایران و 

یک متحد آمریکا؟!
خبرگزاری ایسنا در مطلبی با عنوان 
»ارز کشور با منابع ارزی سوئیس تامین 
می شود«، به همین موضوع پرداخته و 
نوشته است: »بر اساس اخبار دریافتی، 
امکان تأمین ارز از طریــق منابع ارزی 
سوئیس میسر شده اســت و در آینده 
نزدیک گشــایش هایی بــرای تأمین 
کاالهــای اساســی، دارو و تجهیزات 

پزشکی میسر می شود.«
این رســانه ادامه داده است: »بنا به 
اعالم بانک مرکزی این اخبار در جریان 
مذاکرات میان مقامات ایرانی و سوئیس 
درخصوص تسهیل روابط اقتصادی و 
بانکی و تسهیل روابط تجاری دو کشور 
منتشر شده اســت. هر چند جزئیات 
دقیقی در این باره در دسترس نیست، 
اما براساس گمانه زنی های انجام شده 
و با توجه به ســفر وزیــر امورخارجه 
ســوئیس به ایران در هفته آینده، به 
نظر می رسد یکی از مقاصد این سفر، 
گسترش روابط اقتصادی و نیز افزایش 
سطح همکاری های تجاری میان دو 

کشور باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که 
در نبود روابط دیپلماتیک و کنســولی 

مابین ایاالت متحده آمریکا و جمهوری 
اسالمی ایران، دولت سوئیس از طریق 
ســفارت خود در تهــران حافظ منافع 
ایاالت متحده آمریکا در ایران اســت. از 
این رو باتوجه به نقش کلیدی سوئیس 
در روابط خارجه ایران و آمریکا، به نظر 
می رسد گشایش فوق ناشی از مذاکرات 
با میانجی گری کشور سوئیس میان ایران 
و آمریکا محقق شده باشد و تحقق این 
گشایش ها ناشی از چراغ سبز آمریکا به 
سوئیس برای آزادسازی برخی از منابع 

ایران باشد.«
***

گرچه سفر هفته جاری وزیر خارجه 
سوئیس به تهران چنین گمانه زنی هایی 
را رقم زده، امــا تحریم های تازه آمریکا 
علیه ایران، پیام های دیگری دارد. وزارت 
خزانــه داری آمریکا روز پنجشــنبه ۶ 
شرکت را به دلیل آنچه همکاری با شرکت 
پتروشیمی تریالینس در ایران، امارات 
متحده عربی و چین و نقض تحریم های 
ایران خوانده، به فهرســت تحریم های 

خود اضافه کرد. 
وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشــار 
بیانیه ای از تحریم ۵ نهاد به دلیل خرید 
و انتقال نفت از ایران خبر داد. شــرکت 
پتروشیمی زاگرس در ایران، پتروتک 
اف زی ای در امــارات متحــده عربی، 
شــرکت انرژی تریو در امارات متحده 
عربی، شرکت فناوری ژینگو در چین، 
شــرکت چینی انــرژی دایناپکس در 
هنگ کنگ، و شــرکت چینی دینرین 
در هنگ کنگ شــرکت هایی هستند 
که توســط وزارت خزانه داری آمریکا 

تحریم شدند.
شــرکت پاالیش آبادان در ایران، 
شرکت کشتیرانی ژیهانگ در چین، 
شــرکت »نیو فــار لجیســتیکز« با 
مسئولیت محدود، شرکت کشتیرانی 
انرژی »سینو«، و شــرکت معامالت 
پتروشــیمی کمترانــس در امارات 
متحده عربی، و سه تن از مدیران ارشد 
این نهادها هم توســط وزارت خارجه 

آمریکا تحریم شده اند.
در چنین شرایطی صرفا باید منتظر 
سرنوشت دیپلماســی در هفته جاری 
بود تا مشخص شود که نتیجه این سفر 

سوئیسی به تهران، چه خواهد بود. 

تهران هفته جاری میزبان وزیر خارجه سوئیس است؛

کاسیسبا»چراغسبز«میآید؟

خبر

رئیس کارگروه طرح اصالح قانون انتخابات و 
عضو کمیسیون شوراها درباره پیشنهاد برگزاری 
آزمون و مصاحبه تخصصی از ســوی شــورای 
نگهبان برای احراز صالحیت، گفت: این موضوع 
به نحوی در کارگروه مورد بررسی مجدد و اصالح 
قرار گرفت. اوال الزم به توضیح اســت که بگویم 
این آزمون و مصاحبه مشمول نامزدهای ریاست 
جمهوری نیست و به نامزدهای شوراها و مجلس 

مربوط می شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با انتخاب افزود: 

نکته بعدی این اســت که ما در بحث انتخابات 
ریاست جمهوری، این شــرط را قید کردیم که 
نامزد انتخاباتی باید حداقل 8 سال سابقه همتراز 
وزارت خانه ای داشته باشد. همچنین این نامزد 
باید ۵ مشاور پیشنهادی خود را به شورای نگهبان 
معرفی کند و البته باید دارای مدرک تحصیلی 
حداقل کارشناســی ارشد باشــد. البته موارد 
دیگری هم مثل بحث معرفی از طریق حزب هم 

بود که در کارگروه مصوب شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه شرط همترازی، 

سابقه 1۲ ساله بود که مورد موافقت قرار نگرفت و 
به 8 سال تقلیل یافت. این همترازی شامل کسانی 
می شود که سابقه وزارت، معاونت یا ریاست قوا، 
فرماندهی و سرلشگری نظامی، عضویت شورای 
نگهبان، شــهرداری کالنشــهرها و نمایندگی 

مجلس شورای اسالمی داشته باشند.
این عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور در مجلس همچنین در پاســخ به این 
پرسش که آزمون و مصاحبه تخصصی نامزدهای 
انتخاباتی شــوراها و مجلس، چگونه از ســوی 

شورای نگهبان انجام می شود، گفت: این آزمون 
باید توسط سازمان سنجش انجام شود. شورای 
نگهبان منابع و مواد آزمون را به سازمان سنجش 
اعالم می کنــد. این منابع هــم خیلی متفاوت 
و خاص نخواهند بود و شــامل قانون اساســی، 
آیین نامه داخلی، اطالعــات عمومی و مفاهیم 
سیاســی و ... می شــود. ابوترابی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران پیشنهادی 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز باید احراز 
صالحیت شــوند، گفت: ما برای این مشاوران 
شرایط احراز صالحیت را قید نکردیم. هدف ما 
بیشتر این اســت که مردم از طریق معرفی این 
مشــاوران با منش و تفکر و برنامه های آن نامزد 
آشنا شــوند. البته هنوز کار ما ادامه دارد. امکان 

دارد که ما شروطی را برای مشاوران پیشنهادی، 
قید کنیم. مثال مشــاوران حداقل 4 سال سابقه 
همتراز وزارت خانه ای داشته باشند. وی درباره 
آخریــن وضعیــت طرح های اصــالح قوانین 
انتخاباتی، تصریح کــرد: این طرح ها همگی در 
کارگروه تصویب شدند و هفته آینده هر ۳ طرح 

راهی کمیسیون خواهند شد.

ابوترابی تشریح کرد؛

جزئیاتی تازه از طرح اصالح انتخابات در قانون
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واکنش واعظی به پیشنهاد الوروف؛
بنای مذاکره نداریم

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
خصوص پیشنهاد سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه مبنی بر ایفای نقش میانجی گری بین ایران و 
آمریکا برای مذاکره مستقیم، گفت:  ما با آمریکایی ها 
بنای مذاکره نداریم و ما خیلی روشــن موضع مان 
را اعالم کردیم. وی با بیان این مطلب که تنها آقای 
الوروف نبوده که این پیشنهاد را داده و کشورهای 
دیگری نیز تالش کردند تا برای این مسئله راه حلی 
پیدا کنند، تصریح کرد:  آمریکایی ها باید به برجام 
برگردند و در چارچوب برجام صحبت کنند درغیر 

این صورت، هر اقدام دیگری باشد نتیجه نمی دهد.
    

وزیر دفاع انگلیس:
 تمایلی برای فروش تسلیحات 

به ایران نداریم
بن والس، وزیر دفاع انگلیس در گفت وگویی با 
العربیه مدعی حمایت ایران از تروریســم از طریق 
آن چه حمایت ایران از شــبه نظامیــان حوثی در 
یمن و حزب اهلل می خواند، شد. وی مطرح کرد که 
کشورش با حمایت های دفاعی از عربستان سعودی 
به امنیت این کشــور در برابر حمالتی که از جانب 
حوثی هــای یمن انجام می شــود کمک می کند. 
والس افزود که روابط انگلیس با عربستان سعودی به 
فروش تسلیحات محدود نمی شود و یک مشارکت 
مستحکم دفاعی است. وی همچنین اظهار کرد که 
کشورش تمایلی به همکاری نظامی با ایران یا فروش 

تسلیحات به آن ندارد.
    

رایزنی ایران با روسیه برای 
تولید مشترک واکسن کرونا

کاظم جاللی، سفیر کشــورمان در روسیه در 
گفتگوی مجازی با »کیریــل دمیتریف«، رئیس 
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه با استناد 
به نتایج دو نشست کارگروه واکســن و دارو میان 
انستیتو پاستور و مرکز ملی گامالی روسیه نسبت 
به آغاز هرچه سریعتر فرایند تولید مشترک واکسن 
کووید 1٩ بــا همکاری صندوق ســرمایه گذاری 
مستقیم روسیه ابراز امیدواری کرد. رئیس صندوق 
ســرمایه گذاری مستقیم روســیه نیز ضمن ابراز 
خرسندی از همکاری با کشورمان در زمینه ساخت و 
تولید انبوه واکسن کووید 1٩ توضیحات مبسوطی 
درخصوص مراحل و چگونگی آغاز کار مشــترک 

ارائه کرد.
    

استعفای ظریف تکذیب شد
برخی از منابع مطلع اعالم کردند اســتعفای 
محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه صحت 
ندارد. به گزارش خبرگــزاری مهر، اخبار درباره 
استعفای محمدجواد ظریف در برخی کانال های 
مجازی مطرح شــده بود که پیگیری ها از منابع 
مطلع نشــان می دهد، صحت ندارد. خود ظریف 
نیز در واکنش به انتشــار اخباری درباره حضور 
نداشتنش در سه جلسه اخیر هیأت دولت، علت 
را روزهای پر کار دستگاه دیپلماسی به خصوص 
مقابله بــا تالش های غیر قانونــی آمریکا مطرح 

کرده بود. 
    

واکنش ایران به توهین مجدد 
»شارلی ابدو« به پیامبر اسالم

سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به انتشار تصاویر توهین آمیز 
به پیامبر اسالم )ص( توسط مجله »شارلی ابدو« 
این اقدام موهن را محکــوم کرد و گفت: هرگونه 
اهانت و بی احترامــی به پیامبر مکرم اســالم و 
ســایر پیامبران الهی به هیچ وجــه قابل قبول 
نیســت. وی افزود: اقدام موهن نشریه فرانسوی 
که به بهانه آزادی بیان تکرار شده است، موجب 
جریحه دارشــدن احساســات موحدان عالم، 
اقدامــی تحریک آمیز و توهین بــه ارزش های 
اســالمی و عقاید بیش از یک میلیارد مسلمان 

در جهان است.
    

اعالم تاریخ جلسه استماع 
دادگاه الهه درباره شکایت 

ایران از آمریکا
 به گزارش پایگاه اینترنتی  دادگاه بین المللی 
الهه، این نهاد بین المللی در بیانیه ای اعالم کرد 
یک جلســه اســتماع علنی در باره تخطی های 
نســبت داده شــده از معاهده روابط دوستانه و 
روابط اقتصادی و کنسولی در سال 1٩٩۵)میان 
جمهوری اسالمی ایران و آمریکا(  از روز دوشنبه 
14 سپتامبر تا ۲1 سپتامبر ۲0۲0 در کاخ صلح 
الهه، مقر دادگاه برگزار خواهد شد. در ادامه این 
بیانیه آمده است: استماع اولیه به اعتراض مطرح 

شده از سوی آمریکا اختصاص خواهد یافت.  

کاسیس قرار است در سفر 
هفته جاری خود با حسن 

روحانی، محمدجواد 
ظریف و علی شمخانی، 

دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشور، دیدار کند که 

کانال مالی سوئیس قطعا از 
مهمترین موضوعات این 

دیدارهاست

درخصوص گفتگوی وزرای 
خارجه آمریکا و سوئیس، 

پیش از سفر کاسیس به 
تهران و روابط دو کشور؛ 

برخی معتقدند که سوئیس 
هر اقدامی هم که در رابطه با 
کانال مالی ترتیب دهد، زیر 

سایه آمریکاست و سایه 
آمریکا نیز تهدیدی برای 

منافع ملی ایران است

امام جمعه مشهد درباره تحصیل از راه دور در شرایط کرونا 
گفت: این راهی که پیش گرفتند، راه قطعی نیست، شبکه 
شاد در یک عرصه ممکن است مفید و مؤثر باشد اما اینکه 
شما بخواهید وسایل رسانه ای و دستیابی به فضای مجازی 

را در اقصی نقاط کشور، در روستاها و در دهات اجرا کنید، 
معلوم نیست به مصلحت باشد.

آیت اهلل احمــد علم الهدی در خطبه هــای دیروز نماز 
جمعه افزود: یعنی بردن تبلت و وسیله رسانه ای و لپ تاپ 
در یک روستای دوردست کشور و در اختیار بچه روستایی 
گذاشتن، یک بُعدش اســتفاده در آموزش وپرورش است 
اما به همین جا تمام نمی شــود، وارد شبکه های اجتماعی 
و برنامه های مضری می شود که متأســفانه در جامعه ما 
فضای مجازی مدیریت شــده نیست، مدیریت نمی کنند 

 و آنان که باید مدیریــت کنند، انگیزه مدیریــت ندارند. 
وی با بیــان اینکه الابالی گرانــه و بــی بندوبارانه فضای 
مجازی در کشــور بر همه شــئون فرهنگی ما متأسفانه 
حاکم شــده، ادامه داد: به جای اینکه تبلت و لپ تاپ وارد 
کنیم و واردات کاالی خارجی و بیگانه را در کشــور توسعه 
دهیم و ابزار فســاد را توســعه دهیم، بودجه ای در اختیار 
صداوســیما قرار دهید که در اســرع اوقات مسئله آنتن 
دهی را به تمام نقاط کشــور و روســتاها بیشتر کنند و در 
برنامه های آموزشــی کامل عیاری که در صداوسیما اجرا 

می شود، فراگیری آموزش وپرورش در کشور تحقق پیدا 
کند نه این که بیاییم وســایل تکنیکی تهیه کنیم آن هم 
باقیمت های گران، با واردات و مسئله ارز سنگین، به دستان 
بچه روستایی تبلتی بدهیم که یک بخش این تبلت درس 
آموزش وپرورش است، 10 برابر آنی که در این تبلت درس 
آموزش وپرورش دیده اند، به شبکه های اجتماعی، مراکز 
فساد و رسانه های خارجی نفوذ کنند و تمام بدآموزی هایی 
 که این جوان و نوجوان ما را از باور اسالم و دین جدا می کند، 

در اختیار او بگذاریم.

علم الهدی: 

دستیابی همه کشور به فضای مجازی، معلوم نیست به مصلحت باشد


