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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نارندرا مودی، نخست وزیر 70 ساله 
هند از حزب هندو -  ملی گرای بهاراتیا 
جاناتــا، روابط خوبی بــا دونالد ترامپ 
جمهوری خواه دارد؛ تا جایی که ریخت و 
پاش میزبانی از ترامپ در سفر چند ماه 
پیش او به دهلی نو سر و صدای زیادی 

به پا کرد. 
این دوستی تا جایی است که مودی 
علی رغم اینکه ترامپ پایش را در یک 
کفش کرده بود تا همه چیز را در ایران 
تحریم کند، توانست رضایت او را برای 
تداوم سرمایه گذاری هند در بندر چابهار 

ایران جلب کند. 
هند که در رقابت سخت و نفسگیری 
با چین اســت، در برابر سرمایه گذاری 
و نفوذ چشــم بادامی ها در کشورهای 
پیرامون هند، تصمیم گرفت وارد بندر 
چابهار ایران شود و پایش را در آنجا سفت 
کند. آقای مودی معتقد بود بندر چابهار 
موتور محرک ایران، هند، افغانستان و 
بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی 

برای پیشرفت خواهد شد. 

شرینی ای که به کام هند تلخ شد 
چهار سال پیش که حسن روحانی به 
هند رفت، همین آقای مودی به همراه 
روحانی و اشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانستان قرارداد چابهار را امضا کردند. 
قرار شــد هند 500 میلیارد دالر برای 
توسعه چابهار و 1.5 میلیارد دالر برای 
ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن 
آن منطقــه ســرمایه گذاری کند؛ اما 
هنوز طعم شرینی این قرارداد زیر زبان 
هند نرفته بود که ترامــپ آمد و ایران را 

تحریم کرد. 
با تحریم ایــران در ســال 2018، 
بانک های جهانی دیگــر حاضر به ارائه 
برگه های اعتباری برای خرید تجهیزات 
چابهار نشدند و دولت دهلی نتوانست 

تجهیزات مورد نیاز را خریداری کند.  
گرچه آمریکا به صورت شــفاهی 
به هنــد معافیت داده بــود اما بانک ها 
مدرک معتبر می خواستند. با این حال 
روابط گرم مــودی و ترامپ چنان بود 
که ایاالت متحــده تضمین کتبی هم 
در این خصوص به هند داد. اما این هم 
کافی نبــود. هند هنوز نتوانســته کار 

 چندانــی در بندر چابهــار پیش ببرد.  
در مقابل رقیب تاریخی و قدرتمندش 
یعنی چین در تمام کشورهای همسایه 
هند، از بنــگالدش و برمــه گرفته تا 
پاکستان در حال نفوذ است و حتی به 
آنها کمک نظامی هــم می کند. حاال 
هم که حرف از قرارداد 25 ســاله ایران 

و چین است. 
ناامید از دهلی

گرچه ایران صریحــا و مکرر اعالم 
کرده که از همکاری با تمام دوســتان و 
همسایگانش استقبال می کند و آماده 
انعقاد قراردادهای بلندمدت با ســایر 
کشورهای دوست از جمله هند هست، 
اما بسیاری هشــدار می دهند که این 
قرارداد 25 ساله با چین به منزله پایان 

رویای هند در ایران است. 
این نگرانی در داخل هند بیشــتر از 
هر جای دیگری اســت. چهارشنبه ای 
که گذشت شماری از نشریات و جراید 
هند نوشــتند که به علت تاخیر طرف 
هندی در تامین بودجــه و آغاز پروژه 
احداث خــط آهن چابهار تــا زاهدان، 
دولت ایران تصمیم گرفتــه تا احداث 

 این خط آهن را خــودش انجام دهد.  
البته بعد از بازتاب این خبر در رسانه های 
داخلی ایران، مشــخص شــد که این 
موضوع جدیدی نیست و حتی مربوط 
به سال گذشته است. پارسال مبلغ 300 
میلیون یورو با موافقت رهبر انقالب از 
منابع صندوق توســعه ملی در اختیار 
این پروژه قرار گرفت و گفته می شــود 
که تاکنون نیز بیش از 30 میلیون یورو از 
این تسهیالت به شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان 

مجری پروژه و قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا به عنوان پیمانکار آن واگذار شده 
است. حدود دو هفته پیش نیز مراسم 
ریل گذاری این خط آهن با حضور وزیر 
راه و شهرسازی آغاز شــد. با این حال 
بسیاری ناامیدی  از هندی ها را به قرارداد 

25 ساله ایران و چین ربط دادند. 
معطل نماندیم

دیروز خیراهلل خادمی، معاون وزیر 
راه و شهرســازی طی مصاحبه ای با 
اشــاره به امضای توافق میان ایران و 
هند در سال 95 برای انجام بخشی از 
پروژه راه آهن چابهار- زاهدان، گفت: 
علیرغم پیگیری های مســتمر ایران 
در سال های 95 و 9۶ اما هند اقدامات 
خود طبق توافقنامــه را انجام نداد و از 
آنجایی که مدت زمــان این توافقنامه 
طوالنی شــد تصمیم گرفتیم پروژه را 
با منابع داخلی خودمان پیش ببریم و 
بخشی از منابع هم با درخواست دولت و 
موافقت رهبری از صندوق توسعه ملی 

تامین شد.
او با بیان اینکه ســه ســال منتظر 
هندی ها بودیم، ادامه داد: دیگر معطل 
هندی ها نماندیم و پروژه با ریلی ملی و 
توان مالی داخلی سال آینده بهره برداری 

می شود. 
چنیــن اتفاقی برای هند بســیار 
گران تمام خواهد شــد و ابتکار عمل 
در برابر رقیبش چیــن را از او خواهد 
گرفت. هنوز قرارداد 25 ســاله ایران 
و چین بــه امضــا نرســیده، اما در 
همین موقعیــت هم، چیــن با یک 
ســرمایه گذاری 4۶۶ میلیارد دالری 
در بندر گوادر پاکســتان قرار است تا 
10 ســال آینده آن را به بندر تجاری 
فعال مانند دوبی تبدیل کند. هندی ها 
قصد داشتند تا با ســرمایه گذاری در 
چابهار، پاکســتان و بنادر تجاری آن 
را دور بزنند و تجارت خود با آســیای 
مرکزی و اروپای شــرقی و غربی را به 
کمک موقعیت استراتژیک هند انجام 
دهند. حاال اما کوتاه شدن دست هند 
از چابهار به معنی نقش برآب شــدن 

همه آن نقشه هاست. 

شکست بزرگ برای آقای مودی
دولت آقای مــودی از این جهت در 
کشور خود بسیار تحت فشار است، اما 
از سوی دیگر دل در گرو رضایت دونالد 
ترامپ نیز دارد. آبیشک مانو سینگوی، 
یک رهبر مخالف حــزب کنگره هند با 
اشاره به کنار گذاشــتن تدریجی هند 
از چابهار، اعالم کرد که از دســت دادن 
این پروژه برای هند یک شکست بزرگ 

است. 
او گفت: »این دیپلماسی هست که 
دولت نارندرا مودی به آن افتخار می کند 
و بدون انجام هیــچ اقدامی از آن تقدیر 
می شود. از دســت دادن پروژه راه آهن 
چابهار یک شکســت بزرگ برای هند 
محسوب می شود. پیشنهاد چین برای 

ایرانی ها بسیار ارزنده تر است.«
به نظر می رسد این آغاز دردسرهای 
قرارداد 25 ساله ایران و چین برای هند 
باشــد؛ قراردادی که هنوز امضا نشده، 
هند را مغبون کرده اســت؛ هرچند که 
گفته می شــود این موضوع ربطی به 
قرارداد چین ندارد و دلیل ایران بی عملی 
هندی هاســت اما به هر حال به لحاظ 
روانی و تبلیغاتی این قرارداد هند را تحت 
فشار گذاشــته و آن را نسبت به آینده 
حضور خود و رقیبش در ایران بیمناک 
کرده است. حال باید دید آیا واقعا با آمدن 
پکن، دهلی خواهد رفت یا اینکه هند به 
دنبال این بیمناکی خود، ناگزیر از دادن 
امتیازاتی برای تداوم حضورش در ایران 

خواهد شد. 

پکن می آید، دهلی می رود؟

پاهای لرزان هند در ایران

خبر

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: هر چه روابطمان با چین گســترده تر 
شود سبب خواهد شد تعرض و نفوذ آمریکا 
در خاورمیانه مخصوصــاً ایران قطع یا کمتر 

شود.
آیت اهلل مجتهد شبســتری در گفتگو با 
مهر در رابطه با تأثیــر همکاری ایران و چین 
در روند اخراج آمریکا افزود: روابط جمهوری 
اسالمی ایران با کشــور چین از ابتدا روابط 
حسنه ای بوده و روز به روز در حال گسترده تر 
شدن اســت. از نظر قانون اساسی این روابط 
هیچ اشــکالی ندارد و آنچه منظور است این 
است که با کشورهای متخاصم مانند آمریکا 

و اســرائیل نباید رابطه داشته باشیم و رابطه 
سالم اقتصادی و غیره با سایر کشورها بالمانع 

است.
وی عنوان کــرد: از نظر منافــع ملی نیز 
رابطه ایــران با چین نه تنها مشــکلی ندارد 
بلکه به نظر می رسد در شرایطی که با آمریکا 
قطع رابطه کرده ایم و روابط مان تیره است، 
اقدام مناســبی اســت. از طرف دیگر ما به 
کشورهای معروف غربی به دلیل اینکه دنباله 
رو آمریکا هستند نیز نباید روی خوش نشان 
دهیم و روابطمان با آنها خیلی گرم نیســت 
در نتیجــه در میان بلوک شــرق، در زمینه 
ارتباط با چین که از نظر صنعتی و اقتصادی 

کشور پیشرفته ای اســت و ما نیز تاکنون از 
آنها بدعهدی ای ندیده ایم، مقتضی اســت 
 که روابــط اقتصــادی و دیپلماتیک خوبی 

داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
امروز چین هم مغضوب آمریکا است و آنجا هم 
مانند ایران تحریم شــده است بنابراین حاال 
که مشــترکاتی داریم مخصوصاً در شرایط 
فعلی این روابط مثبت ارزیابی می شود و هر 
چه روابطمان با چین گســتره تر شود سبب 
خواهد شد تعرض و نفوذ آمریکا در خاورمیانه 

مخصوصاً ایران قطع یا کمتر باشد.
مجتهد شبســتری تصریح کــرد: وقتی 

آنها می بینند ایران با یک کشــور قدرتمند 
اقتصــادی و صنعتــی در ارتباط اســت و 
مشترکات اقتصادی و سیاسی زیادی دارد، 
از ایران حســاب می برند و بنابراین ســبب 
می شود آمریکا مقداری دســت و پای خود 
را جمع کند. طبق اصل 89 قانون اساســی 
تمام عهدنامه هــا و معاهده های بین المللی 
باید به تصویب مجلس برسد یعنی الزم است 
قراردادهای مطرح شــده از سوی دولت به 
تصویب مجلس برســد تا به مرحله اجرایی 

در بیاید.
وی اضافه کرد: به هر حال در حالت کلی 
این روابط خوب است، دلیل اولیه خوب بودن 
این روابط به لحاظ اقتصــادی و دلیل ثانویه 
آن به لحاظ سیاسی است که سبب می شود 
آمریکا از ایران حســاب ببرد و روابط با چین 

مسأله حیاتی و مطلوبی به نظر برسد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
رابطه با اثرگذاری ســفر سرلشکر باقری به 
سوریه و امضای قرارداد نظامی با آن در آینده 
تعامالت و نفوذ جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه و فضای بین الملل، خاطرنشان کرد: به 
لحاظ مظلوم واقع شدن سوریه، حمایت همه 
جانبه ما از آنها امری الزم است زیرا مورد بغض 
اسرائیل و در خط مقدم مقابله با اسرائیل قرار 

گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

قراردادایرانوچیننفوذآمریکادرمنطقهراقطعمیکند
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یک موسسه انگلیسی: 
ایرانیکنفتکشتوقیفشدهرا

پسگرفت
مؤسسه انگلیسی حقوق بشر در دریا اعالم کرد: 
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد یک نفتکش که در 
روز 5 جوالی و به خاطر دور زدن تحریم ها علیه ایران 
توسط آمریکا توقیف شده بود توسط ایران پس گرفته 
شده است. نام این نفتکش گلف اسکای بوده و با پرچم 
کشور دومینیکا فعالیت می کرده است. ناخدای این 
کشتی هم پس گرفته شدن آن توسط ایران را تأیید 
کرده اســت. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست 
هم این خبر را تأیید و مدعی شده که این نفتکش 
به صورت چراغ خاموش در روند صادرات نفت ایران 

فعالیت می کرده است. 
    

موسوی الرگانی:
طرحسوالازرئیسجمهوربا
۱۹۶امضاتقدیمرئیسمجلسشد

یکی از طراحان اصلی ســوال از رئیس جمهور 
از تقدیم طرح  ســوال از آقای روحانــی به رئیس 
مجلس خبر داد.  ســید ناصر موسوی الرگانی، در 
صفحه شخصی خود نوشت:  »به قول خود به مردم 
عزیز عمل کردیم و روز چهارشــنبه، طرح  سوال از 
رئیس جمهور را با 19۶ امضا به رئیس مجلس تحویل 

دادیم و تا آخر نیز پیگیر آن خواهیم بود.«
    

به دنبال کشتار کودکان؛
ایرانخواستارمداخلهسازمان

مللدرموضوعیمنشد
عباس موســوی، ســخنگوی وزارت خارجه 
جنایت جدید هواپیماهای نظامی ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی در هدف قرار دادن مراسم عروسی 
در شــهرهای الحجه و الجوف یمن که به کشته و 
زخمی شدن بیش از 25 نفر از زنان و کودکان بی گناه 
منجر شد را به شدت محکوم کرد. وی با بیان اینکه 
اخیرا سازمان ملل با فشار سیاسی آمریکا و دالرهای 
نفتی سعودی، نام عربستان را از فهرست رژیم های 
کودک کش خارج کرده است، از این نهاد بین المللی 
خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و تدابیر 
و اقدامات الزم برای حفاظت از ســالمت و امنیت 

غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان را به  کار گیرد.
    
فردا؛

علویبهمجلسمیرود
کمیســیون اقتصادی در هفته آینده، میزبان 
سید محمود علوی، وزیر اطالعات و معاونان اوست؛ 
این دیدار روز یکشنبه 29 تیر جهت بررسی گزارش 
وزارت اطالعات درباره آخرین وضعیت شاخص های 
اقتصادی کشور برگزار می شود. همچنین در دستور 
کار هفته بعد کمیســیون اقتصادی، ادامه بررسی 
طرح ساماندهی سهام عدالت و نشست نمایندگان 
با ریاســت اتاق اصنــاف ایران و رئیــس صندوق 

کارآفرینی امید تعریف شده است.
    

در راستای شفافیت مطرح شد؛
احتمالپخشزندهجلسات
مجلسدرفضایمجازی

احمد امیرآبادی، نماینده مــردم قم و عضو 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: برای 
تحقق شفافیت به دنبال این هستیم که با استفاده 
از ظرفیت شــبکه  های اجتماعــی بحث پخش 
جلسات کمیســیون ها را دنبال کنیم که در این 
زمینه پیش تر بنده برای مثال گفته بودم می توان 
از اینستاگرام استفاده کرد که البته این موضوع 
برای مثال بیان شــد وگرنه ما به دنبال انجام این 
اقدام در شــبکه های اجتماعی داخلی هستیم 
و البته از ســوی دیگر بحث راه اندازی »مجلس 
تی وی« را دنبال می کنیــم. وی تاکید کرد که 
شفافیت باعث تقویت اقدامات مجلس می شود، 

به همین دلیل از سوی ما دنبال می شود.
    

 کنایه مهاجری به اعالم کاندیداتوری 
حسن عباسی؛

یکشوخیبیمزهاست
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا، درباره 
اعالم آمادگی حســن عباســی برای انتخابات 
1400، گفت: آقای عباســی االن در نقش یک 
کمدین ظاهر شــده کما اینکه قبــال هم چنین 
نقشی را چندبار به او داده اند؛ بنابراین اصال نباید 
نگران حضور او بود. این مسئله یک شوخی است 
که اگرچه ممکن است برای شما بی مزه باشد، اما 
من آن را دوســت دارم چون اصوال به کمدین ها 
عالقه مندم. وی با اشاره به حضور احمدی نژاد در 
پست ریاست جمهوری اظهار کرد: احمدی نژاد 
آدم باهوشــی بود چون توانســت کاله بزرگی 
ســر اصولگرایان بگذارد. االن نظــام دیگر بازی 
 فردی چون او را هم نمی خورد چه برسد به امثال

حسن عباسی.

بسیاری هشدار می دهند 
که قرارداد 25 ساله با چین 

به منزله پایان رویای هند 
در ایران است. این نگرانی 
در داخل هند بیشتر از هر 

جای دیگری است. نشریات 
هندی چهارشنبه گذشته 

نوشتند که دولت ایران هند 
را از پروژه خط آهن چابهار 

کنار گذاشته است

آبیشک مانو سینگوی، 
یک رهبر مخالف حزب 

کنگره هند با اشاره به کنار 
گذاشتن تدریجی هند از 

چابهار، اعالم کرد که از 
دست دادن این پروژه برای 

هند یک شکست بزرگ 
است. او گفت: پیشنهاد 

چین برای ایرانی ها بسیار 
ارزنده تر است

روز گذشــته تصاویر و ویدئو هایــی از تجمع برخی 
شــهروندان در شــهر بهبهــان اســتان خوزســتان 
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد کــه طــی 
آن معترضــان در اعتــراض بــه مشــکالت اقتصادی 
 شــعار می دادند. در عین حال خبرهــا حکایت از قطع

 اینترنت خوزستان داشت.
برخی گزارش هــا نیز حاکــی از حضــور ماموران 
ضدشورش در خیابان های تهران، شیراز، مشهد، تبریز 

و ... بود.
فرمانده انتظامی شهرســتان بهبهــان دیروز در پی 
تجمع مردم در این شهرســتان، با بیان اینکه »پلیس با 
هرگونه بی نظمــی و یا حرکتی که موجــب بر هم زدن 
آرامش جامعه شــود با قدرت و صالبت برخورد خواهد 
کرد«، توضیح داد: در پی یک فراخــوان تعداد کمی از 

مردم بهبهان بــرای اعتراض به وضعیــت اقتصادی در 
ساعت 21 پنجشنبه در میدان بانک ملی این شهرستان 
تجمع کردند.  ابتدا پلیس ســعی داشت تا با مذاکره این 
افراد را متفرق کند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلکه اقدام 
به سردادن شعارهای هنجارشــکنانه کردند به همین 
دلیل پلیس هم با صالبت اقدام به متفرق کردن آنها کرد.  
سرهنگ محمد عزیزی، افزود: خوشبختانه با تدابیر 
انجام شده هیچ گونه خسارات مالی و جانی در این تجمع 
به وجود نیامــد و افراد تجمع کننده هم به منازلشــان 

هدایت شدند.  
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که افراد و گروه های 
معاند در شرایط حســاس کنونی قصد تحریک مردم و 
ضربه زدن به نظام را دارنــد و به طور حتم می خواهند با 
تحریک احساسات مردم در جامعه تنش ایجاد کنند زیرا 

آنها به هیچ عنوان دوست مردم نیستند و برای ضربه زدن 
به نظام قسم یاد کرده اند.

محمدی تأکید کرد: افراد نباید تحت تاثیر معاندان و 
مخالفان نظام قرار گیرند. 

دستگیری مشوقان مردم به تجمع 
در همین حال، ســپاه امام رضا)ع( استان خراسان 
رضوی، نیــز طی اطالعیــه ای اعالم کرد: »با اشــراف 
اطالعاتی و اقدام سازمان اطالعات ســپاه امام رضا)ع( 

استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه های 
معاند کــه ضمن ارتباط بــا شــبکه های ضدانقالب، با 
انتشــار فراخوان هایی هواداران و مــردم را به تجمع و 
اعتراضــات خیابانی تشــویق می کردند، شناســایی و 
دســتگیر شــدند.« این اطالعیه می افزاید: »در سوابق 
برخــی از ایــن افــراد، اقداماتی همچون جاسوســی 
علیــه امنیت ملی، دعــوت به اغتشــاش و تالش برای 
 بر هــم زدن نظــم عمومــی از طریق فضــای مجازی 

دیده می شود.«
سازمان اطالعات ســپاه فجر اســتان فارس نیز در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »با رصد دقیق و اشراف اطالعاتی 
سازمان اطالعات سپاه فجر اســتان فارس، تیم اقدامی 
سازمان تروریستی منافقان که به منظور انجام عملیات 
ایذایی وارد استان فارس شده بود، شناسایی شدند. این 
تیم در یکی مناطق شهر شــیراز قصد اقدام خرابکارانه 
داشــتند که به موقع شناســایی، منهدم و اعضای آن 

دستگیر شدند.«

فرمانده انتظامی بهبهان در پی اعتراضات خیابانی در این شهر:

پلیسباهرگونهبینظمیباصالبتبرخوردخواهدکرد


