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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»هان« و »چی« دو شخصیت سریال 
طنز پایتخت بودند. آنها کارگران چینی 
آزادراه تهران - شمال بودند که در تمام 
طول سریال در ایران حضور داشتند و 
بارها در طی سریال به طعنه به آنها گفته 
می شد که »آیا هنوز کارشان در ایران 

تمام نشده تا به کشور خود بازگردند؟«
این روزها که قرارداد راهبردی 25 
ساله با چین؛ ســخت دولت، مجلس، 
نهادهای باالدستی نظام، محافل سیاسی 
و اقتصادی و رسانه ها را به خود مشغول 
کرده اســت، »هان« و »چی« و البته 
تجربه های پیشــین همکاری با چین 

بسیار به یاد می آیند. 
بگذریم از اینکه به واقع بخشــی از 
هجمه ها به این قرارداد از خارج کشور و 
با نیات سیاسی شکل می گیرد. در داخل 
اما مرور ســابقه چین در ایران و حتی 
کشورهای دیگران، نسبت به آینده این 

قرارداد ایجاد نگرانی می کند. 
گروکشی کردند؛ هم فاینانس را 

رها کردند، هم پروژه را
پروژه عظیــم راهســازی آزادراه 
تهران- شمال یکی از همان تجربه های 
ناخوشایند اســت؛ تا جایی که پس از 
دهه ها، کارش از نقد و پرسش و اعتراض 

گذشت و دستمایه طنز شد. 
ایران بخش مهمی از این پروژه یا در 

واقع مهمترین قسمت آن، یعنی احداث 
تونل تالون به طول چهار هزار و 850 متر 
را به چینی ها ســپرد و شرکت چینی 
STA اجرای آن را آغاز کرد. اما سال ها 
گذشت و چینی که 10 روزه بیمارستان 
هزار تخت خوابی می سازد، این پروژه را 

به سرانجام نرساند. 
در دهــه 70 و 80 اختالفات مالی 
چینی ها با ایران بر ســر ایــن پروژه و 
تاخیرهای مکرر آنها در اجرا، تیتر اخبار 
بود. درنهایت ادامــه عملیات به هفت 

شرکت ایرانی سپرده شد. 
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان 
با توجه به قرارداد این بنیــاد در آزادراه 
تهران –شمال ، تابســتان پارسال در 
بازدیدی که از قطعه یــک این آزادراه 
داشت، درباره توقف آن طی سال های 
75 تا 94 گفت کــه »در مقطعی کار به 
چینی ها سپرده شد اما آنها گروکشی 
می کردند و به تبع آن، هم فاینانس و هم 

پروژه را رها کردند.«
 آنها »دوستانه« 

بدعهدی می کنند!
تلخ تر از تجربه آزادراه تهران- شمال، 
بدعهدی چینی ها در پارس جنوبی بود. 
ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 
ابتدا به فرانســه روی آورد، اما فرانسه 
هشــت ســال این پروژه را معطل نگه 
داشــت و درنهایت صورتحساب های 
باالی 10-11 میلیارد دالری به ایران 

پیشنهاد کرد که ایران نپذیرفت و شرکت 
فرانسوی توتال هم این پروژه را رها کرد 

و رفت. 
بعد از فرانسه، ایران حساب خود را 
روی چین باز کرد. توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی ســال 1388 بــا هزینه چهار 
میلیارد دالری به شرکت CNPC چین 
واگذار شد. چهار سال گذشت اما چین 
هیچ اقدام موثری در ایــن پروژه انجام 
نداد و درنهایت قرارداد توسعه این فاز با 

چینی ها فسخ شد. 
تیرماه 1396، زمانی که دیگر برجام 
امضا شــده بود و زنگنه وزیر نفت بود، 
قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی 
به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون 
دالر میان شــرکت ملی نفــت ایران و 
کنسرسیومی متشکل از شرکت  های 
توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین 
)CNPC( و شــرکت پتروپــارس به 

امضا رسید. 
رهبر این کنسرسیوم، شرکت توتال 
با ســهم 50،1 درصد بود و چینی ها و 
شــرکت پتروپارس هم به ترتیب 30 و 

19،9 درصد سهم داشتند. 
هنوز کار شروع نشده بود که آمریکا 
از برجام خارج شــد. توتال رفت. وزیر 
نفت گفت که »81 درصــد قرارداد به 
شرکت چینی منتقل شده و مذاکراتی 
در حال انجام است تا ببینیم چینی ها 
برای اجرای قــرارداد چه می  کنند« اما 

CNPC هم چند ماه بعدتر، چهارم آذر 
97 به دنبال توتال میدان گازی پارس 
جنوبی را ترک کرد؛ بــدون پرداخت 
هیچ جریمه ای. زنگنــه آن زمان گفت 
که چینی ها حتی جواب مکاتبات او را 
هم نمی د هند. چند ماه بعد او به چین 
رفت. وقتی بازگشت گفت: »چینی ها 

دوستانه پارس جنوبی را ترک کردند!«
بی انصاف ها

چینی هــا در پرداخت پــول نفت 
هم خوش حســاب نبوده انــد. اکنون 
یکی از دالیلی که بسیاری به خاطر آن 
اعتماد به چین و قرارداد بلندمدت 25 
ســاله با آن را زیر سوال می برند همین 
بدحسابی ها و بدهی هایی است که قدرت 
بزرگ اقتصادی جهان بــه ایران دارد و 
پس نمی دهد. چین در کنار هند، کره 
جنوبی، عراق و بسیاری دیگر از کشورها، 

میلیاردها دالر به ایران بدهی دارد. 

محمود صادقــی، نماینده مجلس 
پیشین یکی از همان هاست که درباره 
این قــرارداد در توئیتر خود نوشــت: 
»چطور به کسی که مالمان را گرو گرفته 
اعتماد کردیم؟ یکی از این کشوری که 
با آن قرارداد راهبردی 25 ساله بستیم 
بپرسد: چرا پول های بی زبون ما رو پس 
نمیدی؟! اگه میتونه پولمون رو پس بده 
و نمی ده، چطور با کسی که مالمون رو 
گرو گرفته اعتماد کردیم؟! اگه نمیتونه 
پولمــون رو پس بده، چطور با کســی 
که تا این حد ناتوانه قــرارداد راهبردی 

بستیم؟!«
البته پولی که چین بــه ایران پس 
نمی دهد، صرفا مربوط به امروز و خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های آن نیست. 
چینی ها وقتی که برجام منعقد شــد 
هم پول ایــران را پس نمی دادند. وقتی 
ایران برجام را به سرانجام رساند و از زیر 
بار تحریم بیرون آمد، چینی ها زیر بار 

نمی رفتند که پول ایران را پس بدهند. 
طهماسب مظاهری، رئیس پیشین 
بانک مرکزی و وزیر اقتصــاد و دارایی 
در کابینه محمد خاتمی، بعد از توافق 
برجام و امتناع چیــن از پس دادن پول 
ایران، در مصاحبــه ای درباره چینی ها 
گفته بود: »دارایی های ایران در چین، 
در طبقه بندی بلوکه ها قرار نمی گیرد، 
اما بدتر از بلوکه است و چینی ها آن را بعد 

از توافق هسته ای هم پس نمی دهند.«
او توضیح داده بود: »غربی ها بلوکه 
می کنند و اعالم می کننــد که بلوک 
کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد 
می کنند. چینی های بی انصاف اما پول 
را می گیرند و پس نمی دهند. اسمش را 
هم امانت داری می گذارند. حداکثر اینکه 
یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار 
گران می دهند آن هم با شرط و شروط از 
جمله شرط حق حساب و کمیسیون به 

دالل های خودشان.«
 سرمایه گذاری های 

قابل تامل چینی
مــروری بــر کارنامه همــکاری با 
چینی هــا، نشــان می دهد کــه این 
چشم بادامی های پرجمعیت چندان در 
ایران خوش نام نیستند. اما گذشته از این 
کارنامه مردودی، تحوالت کنونی چین 
و عملکرد انها در سایر کشورها نیز برای 

بسیاری نگران کننده است.
چین در رقابتی ســخت با هند، در 
حال گسترش نفوذ خود در کشورهای 
اقیانوس هند است. میانمار، سریالنکا، 
بنگالدش، مالدیو و پاکستان همگی در 
سال های اخیر مورد سرمایه گذاری های 
هنگفت چین بوده اند. حتی پیشروی 
چین در آفریقا که روند کندی به خود 

گرفته بود، اکنون شتاب یافته است. 

خبرگزاری ایرنا دیــروز در همین 
ارتباط نوشت: »آمریکا حضور نظامی 
خود در آفریقا را کاهش داده ولی چین 
با ســرمایه گذاری های کالن و حتی با 
راه انــدازی پایگاه نظامــی در این قاره 

می کوشد تا نفوذ بیشتری پیدا کند.«
کیفیت این سرمایه گذاری ها اما به 
گونه ای است که کارشناسان درباره آن 
می گویند سیاست چین این است که 
کشورهای مقصد را دچار دیون هنگفت 
می کند و سپس در ازای این بدهی ها، 
دست به تملک دارایی ها و سرمایه های 

داخلی کشور مورد نظر می زند. 
درباره آن می توان بــه قرارداد یک 
میلیارد دالری دو ســال پیش چین و 
سریالنکا اشــاره کرد که طی آن بندر 
»هامبانتوتا« در جنوب سریالنکا برای 
99 سال به چین واگذار شد. این موضوع 
موجب اعتراضات مردمی در سریالنکا 
شــد. اجاره 43 ســاله بندر گوادر در 

پاکستان نیز از همین نوع است.
خوش بینی پرهزینه

با وجود تمام اینها، موافقان قرارداد 
25 ســاله ایران و چین به پیشــروی 
اقتصادی و سیاسی چشم بادامی ها در 
جهان، برنامه آنهــا برای احیای »جاده 
ابریشــم« و اساســا چرخش قدرت از 
غرب به شرق اشاره و بر اساس آن تاکید 
می کنند که ایران در بستر این چرخش 
می تواند به یکی از عناصر همین قدرت 

تبدیل شود. 
از ســوی دیگر گفته می شود ایران 
تحریم است و اساســا در شرایطی که 
درهای جهان به روی ایران بسته است، 
باید فرصت همکاری بــا قدرتی مانند 

چین را غنیمت دانست. 
هرچند که دالیل موافقان قرارداد 
بلندمدت با چین نیز قابل تامل است؛ 
اما مروری بر تجربه همکاری با چینی ها 
موید این واقعیت است که این همکاری 
ریسک بسیار باالیی دارد و باید به دور از 
خوش بینی های گمراه کننده و با احتیاط 
بسیار قدم در مسیر آن گذاشت؛ در غیر 
این صورت ممکن اســت ایران همان 
چوبی که از برجام خورد را این بار از سوی 

چین بخورد. 

مروری بر تجربه های همکاری با چشم بادامی ها؛

یادگاری روی دیوار چین

خبر

سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم اعدام سه 
تن از عوامل حوادث آبان در دیوان عالی کشور و 

اعاده آن به دادسرا خبر داد. 
غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری 
دیروز خود با اعالم این خبر، افــزود: این افراد در 
صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند؛ دو نفر از آنها 
در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در 
حال دزدی بودند. بعد از دستگیری مشخص شد 
که در گوشی افراد صحنه هایی که بانک، اماکن 
عمومی و اتوبوس های شهرداری را آتش می زنند 

و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری 
کرده و برای برخی خبرگزاری های  خارج از کشور 
ارسال کردند. وی ادامه داد: این فیلم ها در حافظه 
موبایل آنها بود و اینگونه مشــخص شد از اراذل و 
اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت 

زدند. خودشان هم اقرار کردند. 
 اعدام »موسوی مجد« قطعی است

 و »رضا عسگری« اعدام شد
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیــا حکم اعدام »موســوی  مجد« اجرا 

شده یا خیر، گفت: این حکم در فرایند اجراست 
و تا امروز اجرا نشــده اما جزو احکام قطعی الزم 

االجرای ما است.
وی با تاکید بر اینکه مگر می شود کسی اسرار 
کشور را به بیگانه بفروشــد و ما بی تفاوت باشیم، 
افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم 
در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند 
بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سالها 
در این وزارتخانه کار کرده بود و با بازنشســتگی 
پیش از موعد در ســال 95 بازنشسته شده بود و 

در سال های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی 
به سرویس سیا وصل شــده بود و به جهت اینکه 
آشنایی با فعالیت های موشکی ما داشت برخی 

از آن را به سازمان ســیا فروخت و پول گرفت که 
شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام 

شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد.  

سخنگوی قوه قضائیه:

حکم اعدام سه نفر از عوامل حوادث آبان تایید شد
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پس از 10 سال؛
حکم اعدام دو تن از عوامل 
بمب گذاری مهاباد اجرا شد

دادگستری اســتان آذربایجان غربی دیروز در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »در پی بمب گذاری سال 1389 
در شهرستان مهاباد و دستگیری عوامل گروهک های 
تروریستی وابسته به سرویس های اطالعاتی بیگانه 
شبکه بمبگذاری در سال 1392 منهدم شد و امروز 
24/ 4/ 99 دو تن از عوامل اصلی بمب گذاری ســال 
89  در شهرســتان مهاباد که حکم اعدام آنها پس از 
طی تمامی مراحل قانونی تایید شده بود، اجرا گردید. 
گفتنی است در جریان بمب گذاری و انجام این اقدام 
تروریستی توسط محکومان فوق الذکر در سال 89، 12 
نفر از هموطنان کرد و آذری زبان به شهادت رسیده و 

بیش از 40 نفر نیز مجروح شدند.«
    

وزیر دفاع:
آمریکا موفق به تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران نخواهد شد
امیرسرتیپ امیرحاتمی در واکنش به تالش های 
دولت آمریکا برای تمدید تحریم های تســلیحاتی 
علیه جمهوری اسالمی ایران، گفت: با توجه به اینکه 
درخواســت دولت آمریکا برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی زیاده خواهانه و مغرضانه است، کشورهای 
دنیا در مقابل این درخواست کوتاه نمی آیند و با آمریکا 
همراهی نخواهند کرد. در چنین شرایطی دولتمردان 
آمریکا موفق به تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت نخواهد شد. 

    
با سفر هیأت ایرانی صورت می گیرد؛

مذاکره با کی یف بر سر غرامت 
حادثه هواپیمای اوکراینی

وزیر امور خارجه اوکراین از سفر یک هیات ایرانی 
به این کشــور تا انتهای ماه جاری برای گفت وگو 
در خصــوص پرداخــت غرامت بــه خانواده های 
جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراین خبر دارد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، دیمیترو کولبا، 
وزیر امور خارجه اوکراین روز سه شنبه در اظهاراتی 
مدعی شد که هنوز برای گفتن اینکه ساقط شدن 
هواپیمای اوکراینی تنها خطای انسانی بوده، زود 
است. وی در این خصوص گفت: ما سواالت زیادی 

داریم و به پاسخ  نیازمندیم.
    

بوررل:
هر کاری بتوانم برای نجات 

برجام انجام می دهم
اتحادیه اروپا به مناسبت سالگرد برجام بیانیه ای 
منتشــر کرد. در این بیانیه به نقل از جوزف بورل، 
مسئول سیاســت خارجی اروپا با تاکید بر اینکه 
امروز در پنجمین سالگرد توافق جامع برنامه اقدام 
مشترک، حفظ توافق مهم تر از هر زمانی است، آمده 
است: »متاسفانه ایاالت متحده از برجام خارج شد 
و از آن موقع در نشســت ها و تصمیمات مشارکت 
نکرده است. باقی طرف های برجام به تالش برای رفع 
نگرانی ها در ارتباط با برنامه هسته ای ایران و تاثیر 
مهم خروج آمریکا از توافق و بازگرداندن تحریم ها 
ادامه خواهند داد. من هر کاری بتوانم انجام می دهم 

تا برجام زنده بماند.«
    

رئیس آتش نشانی شهرک کاویان:
آتش در کارخانه تولیدکننده 
میعانات گازی فریمان مهار شد

جواد جهاندوســت، رئیس آتش نشانی شهرک 
کاویان از مهار آتش در کارخانه تولید کننده میعانات 
گازی این شهرستان خبر داد و به ایسنا گفت: ابتدا یکی 
از مخازن این شرکت دچار آتش سوزی و انفجار شد 
و پس از آن با حضور به موقع آتش نشانی شهر مشهد، 
فرهادگرد و فریمــان از وقوع انفجار در مخازن دیگر 
جلوگیری شد. به گفته وی این حادثه خوشبختانه 
تلفات جانی نداشت. شــهرک صنعتی کاویان در 

کیلومتر 45جاده مشهد - فریمان واقع  است.
    

 مجوز عجیب 
برای علی اکبر رائفی پور  

به گزارش فرارو، علی اکبر رائفی پور، سخنران 
مشهور اصولگرا سندی در صفحه توئیتر خود منتشر 
کرده است که نشان می دهد ستاد امربه معروف و 
نهی از منکر به او مجوز »مطالبه گری اجتماعی« در 
زمینه تخصصی »مسئولین« داده است. این مجوز به 
امضای روح اهلل میرزایی معاون اجتماعی ستاد امربه 
معروف و نهی از منکر رسیده است. رائفی پور ذیل این 
تصویر نوشته است: »مهدی یاوران عزیز پاشنه ها 
را بکشید! معروف مخفف مردم علیه رانت و فساد 
است. مجوزی که به بنده اجازه می دهد به صورت 
تخصصی به موضع امر به معــروف و نهی از منکر 
مسئوالن بپردازم حتما به یاری همه شما بزرگواران 

نیاز خواهیم داشت.«

موافقان اما به برنامه 
چینی ها برای احیای »جاده 

ابریشم« و اساسا چرخش 
قدرت از غرب به شرق 

اشاره و بر اساس آن تاکید 
می کنند که ایران در بستر 

این چرخش می تواند به 
یکی از عناصر همین قدرت 

تبدیل شود

کارشناسان می گویند 
سیاست چین این است که 
کشورهای مقصد را دچار 

دیون هنگفت می کند و 
سپس در ازای این بدهی ها، 
دست به تملک دارایی ها و 
سرمایه های داخلی کشور 

مورد نظر می زند

سخنگوی دولت با اشاره به امتناع کره جنوبی از پرداخت 
بدهی اش به ایران، گفت: درصورتی که این اقدام سئول ادامه 

یابد قطعا اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود در این ارتباط 
افزود: هشت میلیارد دالر از منابع ایران در کشور کره جنوبی 

 بلوکه است که این رقم در شــرایط فعلی برای ما مهم است.  
وی با بیان اینکه رفتار دولت کره جنوبی در این شرایط غیرقابل 
درک است، ادامه داد: دولت کره جنوبی در حالی پاسخ الزمی 
ارائه نمی دهد که به لحاظ حقوقــی و قانونی، منعی برای این 
کشور برای بازگرداندن پول به مردم ایران وجود ندارد و معلوم 
نیست چرا دولت کره جنوبی با تسلیم شدن به  فشارهای آمریکا 
حاضر شــد روابط خود با دولت ایران را به طور بی سابقه ای به 

مخاطره بیندازد.
وی عنوان کرد که دولت در مراجــع ذیصالح بین المللی 

پیگیر این موضوع است. 

نتیجه درخواست ایران از صندوق بین المللی پول
وی در بخــش دیگری از نشســت خبری خــود گفت: 
ما  حق خود می دانیم کــه از همه نهادهــای بین المللی که 
حق عضویت آنها را پرداخــت کرده و حضور داشــته ایم در 
شرایط نیاز درخواســت وام کنیم؛ وزارت بهداشت تصویب 
کرد که 50 میلیــون دالر وام از بانک جهانــی دریافت کنیم 
که ایــن مبلغ  از ســوی بانک جهانــی به ســازمان جهانی 
بهداشت پرداخت شود و این ســازمان اقالم مورد نیاز وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی را خریــداری و برای 
ما ارســال کند؛ اقدامات نهایــی از جنبه تشــریفات اداری 

 آن نهایــی شــده و اقدامات اجرایــی آن باقی مانده اســت.
ربیعی با بیان اینکه درخواست پنج میلیارد دالر وام نیز از صندوق 
بین المللی پول داشته ایم، اظهار کرد: بانک مرکزی پیگیری های 
الزم را انجام داده است، گزارش های کارشناسی در این باره به 
مقامات صندوق ارائه شده و پیش از این رئیس کل بانک مرکزی 
گفته بود که منتظر طرح موضوع در هیــأت مدیره صندوق 
هستیم. به نظر می رســد آمریکا در این زمینه نقش آفرینی 
می کند. اما اهمیت مبارزه با کرونا به اندازه ای است که هرگونه 
کارشــکنی مدیریت صندوق و آمریکا در حقیقت یک عمل 

آشکار غیرانسانی محسوب می شود.

سخنگوی دولت:

کره جنوبی پول ایران را ندهد، اقدام مقتضی انجام می دهیم


