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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در این مدتی که موضــوع قرارداد 
25 ســاله ایران و چین علنی شده و به 
بحث روز محافل سیاسی تبدیل شده، 
سیاســت چرخش به شــرق مکرر به 
عنوان سیاستی کارآمد و راهبردی برای 
تقابل با یکجانبه گرایی آمریکایی مطرح 

شده است. 
سیاســتمداران در هــر دو طیف 
اصولگرا و اصالح طلب، این سیاســت 
را بهتریــن راه برون رفــت از وضعیت 
فعلی و پیشگیری از انزوایی که مد نظر 

آمریکاست، می دانند. 
ایران نه تنها به چین، بلکه به دیگر 
کشورهای آسیا و شرق آسیا نیز چراغ 
سبز همکاری و اســتقبال را نشان داد. 
عالوه بر چین، روسیه را نیز دیگر شریک 
اســتراتژیک شــرقی ایران به حساب 
می آورند. همین دیــروز خبری با تیتر 
»فاز جدید همکاری هــای اقتصادی 
ایران و روســیه« به نقل از راشاتودی 

منتشر شد. 
این خبر اعالم می کرد که »یک بندر 
دریایی با ظرفیت دوازده و نیم میلیون 
تن در منطقه کالمیکیا در روســیه در 
نزدیکی شــهر الگان ساخته می شود 
که بنادر ایران، هند و قزاقســتان را به 
روســیه متصل خواهد کــرد. حمل و 

نقل کانتینری یکی از اهداف این بندر 
جدید است.«

خبر می افزود: »قرار اســت حمل و 
نقل کانتینری بیشتر از هند و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و از طریق ایران 
انجام شود. همچنین این بندر به طرز 
قابل توجهی زمان تحویل کاالها از چین 
و سایر کشورهای آســیایی به اروپا را 

کاهش می دهد.«
مقامات عالی رتبه چینی نیز در این 
هفته های اخیر بسیار بیش از گذشته 
در توئیتر یا جلسات رســمی، با ایران 
اظهار دوســتی و همکاری می کنند. با 
این حساب به نظر می رسد، کشورهای 
شرقی نیز از سیاست چرخش به شرق 

ایران استقبال می کنند. 
بخشنامه ای به سیستم بانکی 

دنیا، علیه ایران
اما اکنون به نظر می رسد یک جای 
کار می لنگد! این پــای لنگ هم دو روز 
گذشته در اظهارات رئیس اتاق بازرگانی 

ایران و چین خودش را نشان داد. 
مجیدرضا حریــری ابتدای هفته با 
بیان اینکه در حال حاضر هیچ مبادله 
بانکی با روســیه و چین نداریم، گفت 
که نهاد مالــی FATF در هفته  اخیر 
مکــرر به سیســتم های بانکــی دنیا 
بخشــنامه کرده که چــون ایران یک 
کشور پرریسک اســت، باید مبادالت 

 مالــی آن به شــدت کنترل شــود.  
این کنترل به حدی اســت که به گفته 
آقای حریری اگر فردی با پاســپورت 
ایرانی در چین و روســیه، درخواست 
خدمات بانکــی کند، مانند بیشــتر 
کشــورهای دنیا از ارائه آن خودداری 

می شود.
جالب آنکه نه چین و نه روســیه در 
برابر تصمیم FATF برای بازگرداندن 
ایران به لیســت ســیاه، موضعی را که 
در مورد برجــام گرفته بودنــد اتخاذ 
نکردنــد؛ چراکه اساســا FATF یک 
نهاد مالی پذیرفته شده برای آنهاست 
که حسابش از تحریم های قلدرمآبانه 

آمریکا جداست. 
جایگزین های نه چندان 

امیدوارکننده
دوم اسفند پارســال بعد از گذشت 
حدود سه و نیم ســال از خروج ایران از 
فهرست سیاه FATF  و شش بار تمدید 
مهلت ایران برای تصویب لوایح چهارگانه 
این نهاد مالی، ایران که نتوانسته بود دو 
الیحه از آن چهار الیحه را تصویب کند، 

به لیست سیاه بازگشت. 
در بیانیه FATF  به ریاست دوره ای 
چین، از کشورهای جهان خواسته شده 
بود برای مصون نگه داشــتن سیستم 
بانکی شــان از خطر پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم در نقل و انتقاالت مالی 

ایــران، »اقدامات مقابلــه ای« به کار 
بگیرند.

آن زمان بسیاری عقیده داشتند که با 
توجه به تحریم های سنگین آمریکا علیه 
ایران، بودن یا نبودن در لیست سیاه عمال 
تفاوتی به حال ایران نخواهد داشت. اما 
حاال با توجه به گام های جدی ایران برای 
توسعه روابطش با شرق، به نظر می رسد 
حضور در این لیســت، دســت اندازی 
دشوار بر سر راه ایران و این روابط است. 

رویتــرز اخیــرا اعالم کــرده که 
»بانک های چینی وادار شــده اند تا به  
دلیل تحریم های آمریکا هر چه زودتر 
از سیستم پیام رسان سوئیفت جابه جا 
شوند و به سیستم پیام رسان چینی روی 

آورند.« اما رئیس اتــاق بازرگانی ایران 
و چین می گوید که گرچه اســتفاده از 
پیام رسان های دیگر به جای سوئیفت از 
سوی روسیه و چین مطرح بوده است تا 
کشورهای بیشتری را به این پیام رسان 
اضافه کنند؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده 

است.
اکنون این نگرانی وجود دارد که مبادا 
این سیستم های جایگزین سوئیفت به 
سرنوشت سازوکارهایی مانند اینستکس 
دچار شوند که عمال توفیقی در تجارت با 

ایران پیدا نکردند. 
»هر تراکنش با منشا ایران را با 

خطر باال در نظر بگیرید!«
کار در کشــورهای غربی سخت تر 
اســت. اخیــرا وزیــر دارایــی کانادا 
دســتورالعمل جدیدی را به بانک ها و 
موسسات مالی درباره کنترل مراودات 
مالی با ایران صــادر کرد مبنی بر اینکه 
موسسات مالی کانادا از این پس کنترل 
بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران 

اعمال کنند.
این دستورالعمل که از چهار مرداد 
اجرایی شــده، به بانک ها، موسسات 
اعتباری و تعاونی خدمات مالی تاکید 
می کند که »هر تراکنش مالی با منشأ 
ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه 
به مبلغ آن به  عنوان تراکنش با خطر باال 

در نظر بگیرند.«
همچنین از آنها خواســته شده که 
»دقت کافی در مورد مشتریان به خرج 
دهنــد و از منبع مالــی تراکنش های 
مربوط به ایران اطمینان حاصل کنند، 
هدف انجام آن را معین کنند و در موارد 
الزم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد 
درخواســت کننده یا منتفع از چنین 
تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین 
تراکنش هایی را ثبت و نگهداری کنند و 

تمامی آنها را به مرکز گزارش کنند.«
هزینه های یک تصمیم

وضعیت در ســایر کشــورها نیز 
تقریبا به همین منوال است. مخالفان 
تصویب لوایح FATF معتقد بودند که 
از این طریق تمام اطالعات مالی ایران و 
همینطور روابطش با گروه های مقاومت، 
در معرض دید مستقیم دشمنان قرار 

خواهد گرفت. 
دولت اما تاکید داشت که بازگشت 
دوباره به لیست ســیاه این نهاد مالی، 
حتی روابط تجاری با دوستانمان را هم 

غیرممکن خواهد کرد. 
در پــی همیــن اختالفــات 
طومارنویســی ها و تجمع هــا مقابل 
مجلس برای ممانعت از تصویب لوایح 
FATF، شــکل گرفــت. درنهایــت 
 FATF دو الیحه از لوایــح چهارگانه
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بالتکلیف ماند تا اینکه ششمین مهلت 
این نهاد مالی برای ایران به اتمام رسید 
و به نظر می رسد پیامدهای آن هیاهو و 
بازگشت به لیست سیاه، اکنون در حال 

نمایش خود است. 
در وزارت خارجــه اما دیپلماســی 
اقتصــادی فعال تــر از قبل شــده و 
جلســات ســتاد هماهنگــی روابط 
اقتصادی خارجی با حضــور معاونان 
وزارت خانه هــای امورخارجه، صمت، 
اقتصاد و دارایی، نفت و بانک مرکزی به 
عنوان اعضای ثابت ستاد و برخی اعضای 
موقت دیگر، یک هفته در میان، روزهای 

یکشنبه برگزار می شود. 
دیروز نیز جلسه این ستاد برگزار 
شــد و غالمرضــا انصــری، معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه 
و رئیس این جلســه گفت که با ایجاد 
تسهیالت و مشوق ها حجم صادرات 
فرآورده ها به کشــورهای همســایه 

بیشتر خواهد شد.
اما بــا وجود دســت اندازی مانند 
FATF، چگونگی مبادالت مالی این 
صادرات، سوال بزرگی است. حال باید 
دید که نهادهای متولی در کشور برای 
پیگیری سیاســت چرخش به شرق 
خود، چه راهکاری برای این مشــکل 
در پیش خواهنــد گرفت. هرچند که 
در صورت پیدا کردن راهکار نیز، سد 
FATF، روند اجرای این سیاست را 

ُکند خواهد کرد. 

FATF باب تمام تبادالت بانکی با ایران را بسته است؛ 

دست انداز بر سر راه »چرخش به شرق«

خبر

رویترز در گزارشــی به تحریم هــای آمریکا 
پرداخت و نوشــت: مقام های کره جنوبی و ژاپن 
از انتقال پول نقد به ســوئیس بدون اجازه آمریکا 

خودداری می کنند. 
این رسانه با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا 
مبادله کاالهای بشردوستانه با ایران را دچار مشکل 
کرده اســت، افزود: یک مقام وزارت خارجه کره 
جنوبی گفت: با در نظر گرفتن تحریم های آمریکا، 
بازگرداندن پول به  صورت نقد ممکن نیست. هر 
گونه مجوز درباره ایــن وجوه باید از طرف آمریکا 
صادر شود. سئول درباره انتقال پول ایران به مسیر 

کانال سوئیس مذاکراتی را انجام داده اما آمریکا 
نظر مثبتی درباره چنین طرح هایی ندارد. 

ادعای خبرگزاری کره ای درباره توافق 
تهران - سئول

همزمان خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل 
از یک منبع مطلع مدعی شد که ایران و کره جنوبی 
برای راه اندازی کارگروهی جهت توسعه تجارت 
بشردوستانه بین دو کشــور به توافق رسیده اند. 
این خبرگزاری بامداد یکشــنبه نوشت که کره 
جنوبی و ایران توافق کرده اند برای توسعه تجارت 
بشردوســتانه به عنوان بخشی از تالش ها جهت 

حفظ همکاری های دوجانبه ذیل معافیت های 
تحریمی آمریکا، کارگروه مشترکی ایجاد کنند.

این منبع به رســانه کره ای گفته اســت که 
مباحثات بین دو کشور در ســطح مدیران کل، 
با هدف بررســی منظم چگونگی همسان سازی 
درخواســت ایران برای دارو و تجهیزات پزشکی 
با چیزی که صادرکنندگان کره جنوبی می توانند 

ارائه دهند، انجام می شود.
تمایل ایران برای خرید محصوالت کره ای

بر این اســاس، اولین گفت وگوهای کارگروه 
مذکور بین دو کشور در اوایل ماه آینده میالدی 

)سپتامبر( برگزار خواهد شد. یونهاپ به نقل از این 
منبع - که نامش را فاش نکرد - نوشت: دو طرف در 
زمان مباحثات ویدئوکنفرانسی سطح باال، که در 
هفته قبل برگزار شد - به این توافق رسیده اند. در 
این گفت وگوها طرف ایرانی تمایل خود برای خرید 
چند صد میلیون دالر از محصوالت کره جنوبی را 
ابراز کرد. این خبرگزاری اذعان کرد که دارایی ایران 
در دو بانک کره جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد 
دالر از ماه سپتامبر سال 2۰۱۹ به بهانه تحریم های 
آمریکا بر واردات نفت ایران توسط سئول، بلوکه 
شده اســت. یونهاپ هفته قبل گزارش کرده بود 

معاون وزیر خارجه کره جنوبی در امور اقتصادی 
ریاست طرف کره ای را در این جلسه که قرار است 
با شرکت مقامات سایر وزارتخانه ها و آژانس های 
تجاری این کشور برگزار شــود، برعهده خواهد 
داشت. »محمدرضا شانه ساز« رئیس سازمان غذا 
و داروی ایران و مقامات بانک مرکزی از طرف ایران 

در این جلسه حضور خواهند داشت.

رویترز گزارش کرد؛

خودداری کره جنوبی و ژاپن از انتقال پول نقد به کانال مالی سوئیس 
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برادر قاضی  منصوری: 
چهره برادرم قابل تشخیص نیست

برادر قاضی منصوری در واکنش به انتشار خبری 
مبنی بر اینکه جسد این قاضی به خانواده اش تحویل 
داده شده است، ضمن رد و تکذیب این خبر به برنا 
گفت: دو بار با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتها 
نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم. چهره از بین 
رفته و قابل تشخیص نیست اما این چهره به آن کسی 
که ما حداقل در نظر داشتیم نمی خورد؛ نه ابعاد سر، 
نه ابعاد طول و قدی که این جســد دارد، به برادرم 
نمی خورد. حتی 5۰ درصد هم نتوانستیم تشخیص 
دهیم. وی افزود: پزشکی قانونی از همه خانواده ما 
آزمایش دی ان ای گرفت اما جواب آزمایش هنوز 

اعالم نشده است.
    

 نمایندگان از زنگنه 
شکایت می کنند

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی به فارس گفت: نمایندگان بر اساس 
ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس)مربوط به اجرای 
ناقص قانون یا اســتنکاف از اجرای اصل 44 قانون 
اساسی( شکایتی را از وزیر نفت تنظیم کردند که قرار 
است این شکایت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و 
در صورت رأی موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع 
خواهد شد. وی افزود: وکالی ملت از آقای زنگنه به 
این دلیل شکایت کرده اند که چرا کارت سوخت را 
شش ســال حذف کرد و این خسارت سنگین را به 

مملکت و نظام وارد کرد؟ 
    

دیوان محاسبات شرط سنی برای 
انتصاب مدیران را ملغی کرد

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: دیوان محاســبات طی مکاتبه ای با 
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور، مصوبه تعیین سقف سنی برای 
انتصاب مدیران را ملغی و غیــر قانونی اعالم کرد. 
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه وزارت آموزش 
و پرورش طی دستورالعملی برای انتصاب مدیران 
سقف سنی 45 ســال را تعیین کرده بود، افزود: به 
دنبال دریافت اعتراضات فرهنگیان طی مکاتبه ای 
با معاون رئیس جمهور و رئیس امور استخدامی و 
اداری کشور، موضوع غیر قانونی بودن مصوبه مذکور 

را اعالم و درخواست اصالح این مورد را داشتیم.
    

 مثلث انتخاباتی ۱۴۰۰ 
حزب کارگزاران 

اعتماد نوشت: گمانه زنی ها در مورد کاندیداهای 
احتمالی اصالح طلبان و شنیده ها حاکی از آن بود 
که احتماال محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری، 
گزینه های کارگزاران برای انتخابات ۱4۰۰ باشد 
که گزینه محسن هاشمی قوی تر از جهانگیری به 
نظر می رسید. البته نزدیکی کارگزارانی ها به علی 
الریجانی نیز قابل کتمان نیست. آنها همواره از علی 
الریجانی به عنوان گزینه ای یاد کرده و می کنند که 
می تواند در انتخابات گزینه اصالح طلبان هم باشد. 

    
در تهران برگزار می شود؛

دور دوم مذاکرات درباره 
هواپیمای اوکراینی 

منوچهر مرادی، سفیر کشــورمان در اوکراین 
در صفحه توییترش درباره ســفر هیأت ایرانی به 
کی یف و مذاکره درباره مســائل مربوط به سقوط 
هواپیمای اوکراینی نوشــت: اولین دور مذاکرات 
میان ایران و اوکراین پیرامون مســائل هواپیمای 
PS۷52 در سفر هیاتی ایرانی به کی یف در تاریخ 
3۰ و 3۱ جوالی انجام شد و با مشارکت نمایندگان 
کشورهای کانادا، سوئد و انگلیس پایان یافت. مرادی 
ادامه داد: مذاکرات ســازنده و ثمر بخش بود. دور 
دوم این مذاکرات در اکتبر 2۰2۰ در تهران برگزار 

خواهد شد.
    

سلیمی: 
امضای مدرس خیابانی بعد از ۲۲ 

مرداد غیرقانونی است
علیرضا سلیمی، نماینده محالت در مجلس در 
نشست علنی دیروز مجلس در تذکر آیین نامه ای 
گفت: آقای روحانی عنــوان کردند بین مجلس و 
شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی 
اختالف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح 
نیست. مجلس دهم ســه مرتبه به تفکیک وزارت 
بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس 
جمهور باید یک وزیر معرفی کنــد. او با بیان اینکه 
هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صمت است، 
تاکید کرد: بر اساس مّر قانون امضای آقای مدرس 
خیابانی بعد از 22 مرداد ماه غیرقانونی محســوب 
می شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف 

به شمار می روند.

حال باید دید که نهادهای 
متولی در کشور برای 

پیگیری سیاست چرخش 
به شرق خود، چه راهکاری 
پیدا خواهند کرد. هرچند 

که در صورت پیدا کردن 
 ،FATF راهکار نیز، سد

روند اجرای این سیاست را 
ُکند خواهد کرد

نه چین و نه روسیه در 
برابر تصمیم FATF برای 

بازگرداندن ایران به لیست 
سیاه، موضعی را که در 

مورد برجام گرفته بودند 
اتخاذ نکردند؛ چراکه 

اساسا FATF یک نهاد 
مالی پذیرفته شده برای 
آنهاست که حسابش از 
تحریم های قلدرمآبانه 

آمریکا جداست

انتقادات به عملکرد هیأت رئیســه مجلس همچنان 
یکی از حاشیه های پررنگ مجلس یازدهم است که البته 
ماجرای انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان 

محاسبات نیز همچنان ذیل آن مطرح می شود. 
محمدرضا صباغیان، نماینــده مهریز و بافق از جمله 
نمایندگانی اســت که چندین بار انتقادات جدی نسبت 
به هیات رئیســه مجلس مطرح کرده اســت. دیروز نیز 
وقتی امیرحســین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه 
را به عهده داشت از او خواست تا تذکرش را مطرح نکند، 
صباغیان حســابی از کوره در رفت و خطــاب به هیأت 
رئیسه گفت: چرا نمایندگان را تحقیر می کنید؟ من برای 

یک تذکر سه مرتبه آمدم هیأت رئیسه. واهلل دارید دهن 
نمایندگان را گچ می گیرید. هر موضوعی که باب میل شما 
نیســت اجازه حرف زدن در خصوص آن داده نمی شود. 
بنده در جلسه قبلی نوبت تذکر داشــتم، اما این اجازه به 

من داده نشد.
او در ادامه گفت: در جلســه قبلــی پیرامون انتخاب 
رئیس دیوان محاســبات ســوال بنده و عده ای دیگر از 
نمایندگان این بود که مطابق تبصــره 2 ماده 5۱ قانون 
منتخب 2۰ سال سابقه کار نداشته و همچنین بازنشسته 
است. اما شما اجازه ندادید تا این موضوع مهم در مجلس 
شفاف شود. بعد هم آقای قالیباف در تلویزیون می گوید 

همه چیز را بر اساس قانون انجام دادیم! یک نفر نتوانست 
در این رابطه صحبت کند خواهش می کنم همانطور که ما 
نمایندگان به شما احترام می گذاریم شما هم اجازه دهید 

ما حرف بزنیم.
صباغیان ادامه داد: اگر این مســائل در مجلس روشن 
شــود دیگر ابهامی باقی نمانده و شــبکه های معاند نیز 

نمی توانند از شرایط سوءاستفاده کنند. اگر نماینده قدرت 
نداشته باشد مردم نیز قدرت نخواهند داشت.

نامه حاجی بابایی به قالیباف درباره »بذرپاش«
همزمان با تــداوم این اعتراضات بــه عملکرد هیأت 
رئیســه، خصوصا در مورد مهرداد بذرپــاش، حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه دیروز 

مجلس پاسخ نامه رئیس مجلس در این خصوص را داد. 
محمدباقر قالیباف چهارشنبه گذشته نامه ای به رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس جهت بررسی مجدد 
فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات نوشت که حاجی 
بابایی دیروز در پاســخ، نامه ای به قالیباف نوشت و در آن 
تاکید کرد: »پــس از برگزاری مجدد دو جلســه اعضای 
کمیسیون و بررســی برخی انتقادات، بار دیگر درستی 
فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات مورد تایید اعضای 

کمیسیون بودجه مجلس قرار گرفته است.«

انتقادات تند صباغیان به هیأت رئیسه مجلس؛

واهلل دارید دهان نمایندگان را گچ می گیرید 


