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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

قرارداد 25 ساله ایران و چین پس از 
مدت ها حرف و حدیث و فراز و نشیب، 
در ابتدای ســال 1400 میان دو کشور 
امضا شد. باوجود تعطیالت نوروز و غیاب 
بخشی از رسانه ها، کمتر ایرانی را می توان 
یافت که ویدئو یا پیام مکتوبی در همین 
روزهای تعطیل، علیه توافق یاد شــده، 
دریافت نکرده باشد؛ حتی در گروه های 

خانوادگی!
آیا پارســال وقتی قــرارداد چین با 
18 کشور عربی در مسیر اجرای پروژه 
»یک کمربند و یک جاده« منعقد شد؛ 
آن کشورها هم چنین حجمی از هجمه 
علیه توافق منعقد شده را تجربه کردند؟. 
بررســی نمونه های متعدد نشــان 
می دهد ایــران در این زمینــه مانند 
بسیاری از موارد دیگر، کشوری منحصر 
به فرد و متفاوت است. دو سه سال پیش 
هم وقتی نوبت به ایــران برای امضای 
کنوانسیون خزر رسید، فریادهای وااسفا 
از »خزرفروشــی« بلند شــد. فریادها 
حاکی از این بود که ایران قصد دارد سهم 

خود از خزر را به روسیه واگذارد. 
 متر و معیارهای سیاسی

 به جای کارشناسی
جالب آنکــه این نگرانــی جمعی، 
با توضیح و تشــریح هیچ کارشناس و 
مقام دولتی برطرف نمی شــود و برای 
آنها که حیران و ســرگردان، صرفا ناظر 

»زنده بادها« و »مرگ بر«های آتشین 
هستند، مکشوف نمی شود که باالخره 
حق با کدام طرف بوده اســت و مثال در 
مقوله خزر، دقیقا چه رخ داده است؟ از 
این رو این پدیده که چگونه هر تصمیم 
دولت و در سطح کالن تر، نظام، اینگونه 
مورد تیر انتقادات عمومی قرار می گیرد 
و بعد هم آب ها از آسیاب می افتد، در نوع 
خود قابل توجه است.  نکته ظریف دیگر 
در این مقوله، این اســت که اساسا این 
مخالفت ها بدون آگاهی از چند و چون و 
جزئیات تصمیماِت گرفته شده است. به 
طوری که در موضوع توافق ایران و چین، 
هیچ جزئیاتی از مفاد قرارداد امضا شده، 
منتشر نشــده و فاکتورهای الزم برای 
بررسی کارشناسی و اقتصادی آن وجود 
ندارد و این ناآگاهی امکان تایید یا رد تام 
و تمام این توافق را فراهم نمی کند؛ با این 
حال قرارداد یاد شده، دو دسته موافق و 

مخالف سرسخت دارد. 
موافق و مخالفانی که نه با متر و معیار 
علمی و کارشناسی، بلکه با گرایش های 
سیاســی خود دســت به مخالفت یا 
موافقت می زنند. محور اصلی بسیاری 
از مخالفت ها نیز همین ناآگاهی از مفاد 
قرارداد 25 سال با چین است. هرچند 
که کارشناسان و سیاستمداران مکرر 
توضیح می دهند که اختفای جزئیات 
قراردادها و توافقات کشورها با یکدیگر، 
یک رســم رایج و حتی الزم در عرصه 

بین الملل است.

رضا نصری، کارشــناس مســائل 
بین الملل در همین ارتباط در رشــته 
توئیتی به این اصل اشــاره کرده و برای 
نمونه از مذاکرات »معاهــده تجاری و 
سرمایه گذاری فراآتالنیک« میان آمریکا 
و اتحادیه اروپا )TTIP( یاد کرده که به 
نوشته او در جریان این مذاکرات از دهه 
1990 تا 2018، حتی یک شــهروند یا 
سیاستمدار آمریکایی یا اروپایی، خارج 
از دایره محرمــان از محتوای آن مطلع 
نبــود.  او در ادامه توضیــح داده: »بهره 
ایران همواره از این »محرمانگی« یک 
بهــره »حداقلی« اســت و دولت بعضاً 
ناچار است برای تسکین نگرانی ها و آرام 
کردن اذهان عمومی یا مشت اش را نزد 
رقیِب نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن 
تئوری های توطئــه، در اظهارات خود 
از اهمیت  قرارداد فرو بکاهــد و در این 
میان دولت های غربی در امتیازدهی به 
ایران ضرورت کم تری احساس خواهند 
کرد.« با وجود هشدارهای کارشناسانی 
از این دست، اما از آن جایی که بخشی از 
این مخالفت ها، بن مایه سیاسی دارند 
و بس، به نظر نمی رسد افشای جزئیات 
قراردادها نیز تاثیری بر آنها داشته باشد 
مگر آنکه دستاویزهای تازه ای دهد برای 

جنجال های بیشتر. 
تجربه های تلخ افکار عمومی از 

»اعتماد«
علت دیگر و البتــه مهمتر این موج 
مخالفت را باید در تجربه جمعی نسبت 

به تصمیمــات قبلی نظــام و دولت ها 
جستجو کرد. این تجربه جمعی، خاطره 
خوشــایندی از این تصمیم هــا ندارد. 
در تمام بیــش از چهار دهه  گذشــته، 
ایرانیان خاطره اعتمادهایــی را به یاد 
می آورند که در زمینه های سیاســت 
داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و حتی 
فرهنگ و اجتمــاع به تصمیمات کالن 
داشــتند اما بعد نتیجه بسیار تلخی از 

اعتماد خود گرفتند. 
هنوز پــس از چهار دهــه از جنگ، 
بســیاری از مردم در این حسرت به سر 
می برند که کاش حاکمیت درباره ادامه 
جنگ با عراق، تصمیم دیگری می گرفت؛ 
تصمیمی که کم هزینه تر بود. گذشته از 
درستی یا نادرستی این حسرت ها، آنچه 
در این نوشــتار مورد توجه است، وجود 

چنین حسرت هایی است. 
وعده هــای اقتصــادی، طرح هــا 
و برنامه هــای اقتصادی و بعــد نتایج 

زیانبار آنها برای مردم، نمونه دیگری از 
تجربه ناخوشایند عمومی از اعتماد به 
تصمیمات مســئوالن و تصمیم گیران 

کشور است. 
در ســال های اخیر هم کــه تجربه 
بســیار تلخ »برجام« همچنان زهر به 
کام مــردم می ریزد. از این روســت که 
توضیحات مقامات بــرای دعوت افکار 
عمومی به آرامش و کاستن از بار فشارها 
و هجمه ها به توافق ایران و چین، چندان 
کارساز نیســت.  محمدجواد ظریف، 
به عنوان رئیس دســتگاه دیپلماسی و 
مجری سیاست خارجی کشور، در میان 
موج بلند انتقاداتی که این روزها متوجه 
قرارداد ایران و چین است، یادداشتی در 
اینستاگرام منتشــر کرد و در آن پس از 
چکیده ای از اهداف و ویژگی های برنامه 
راهبردی ایران و چین، نوشــت که قرار 
نیســت هیچ نقطه ای از ایران به چین 
واگذار شود، هیچ امکانی برای در اختیار 
گرفتن پایگاه نظامی از سوی چین در این 
سند وجود ندارد، مدیریت یا بهره برداری 
هیچ منطقه یا حوزه ای به چین واگذار 
نمی شود و .... او تمام سعی خود را می کند 
که اعتماد عمومی را نسبت به این توافق 
جلب کند اما گزاره »واگذاری کیش به 
چین« همچنان در فضای مجازی دست 

به دست می شود. 
مسئولیت با کیست؟

از سوی دیگر دولت روحانی رو به اتمام 
است و برای مردم این سوال مطرح است 
که اگر سرنوشت این قرارداد به سرنوشت 
برجام یا چیزی بدتر از آن دچار شــود، 

مسئولیت آن با کیست؟
مجیدرضــا حریری، رئیــس اتاق 
بازرگانی ایران و چین چندی پیش طی 
میزگردی در شبکه پنج تلویزیون گفته 
بود که مسئولیت بستن قرارداد 25 ساله 
با چین را دو چهره سرشــناس از سوی 
مقام معظم رهبری بــه عهده گرفتند؛ 
علی الریجانی در ایام ریاست مجلس و 
علی آقامحمدی، مسئول اقتصادی دفتر 
رهبری. بخش دیگری از مخالفت ها نیز 
مربوط به همکاری های پیشین با چین 
اســت. برای افکار عمومی ایران، چین 
کشوری با جمعیت میلیاردی است که 
جنس های بی کیفیتش را روانه بازار ایران 
کرد و بســیاری از مشاغل را ورشکست 
کرد، مافیای صید ترال کشتی های آن در 
آب های جنوب به کابوس صیادان ایرانی 
بدل شده، در قراردادهای بزرگی مانند 
ساخت آزادراه تهران - شمال و توسعه 

فاز 11 پارس جنوبی و پروژه های دیگر 
خلف وعده کرد و دست ایران را گذاشت 
توی پوست گردو و موارد دیگری از این 
دســت که منجر به این شده که به طور 
کلی شهروند ایرانی نگاه چندان مثبتی 

به توافق با چین نداشته باشد. 
با این حــال کرســی های بزرگی 
که تحوالت دنیــای معاصــر را رصد 
می کننــد، چرخش قدرت به ســوی 
شرق و خصوصا چین را به شکل غیرقابل 
انکاری پیش بینی می کنند و این فرصت 
بزرگی برای ایران اســت که بخشی از 
شــکل گیری قدرت نوین باشد. کاری 
که بسیاری از کشورهای دیگر در صدد 
برنامه ریزی برای آن هســتند. در این 
کشــورها آیا مردم به انــدازه ایرانی ها 
نگران هستند؟ پاســخ منفی است؛ اما 
چرا؟ ضرورت اطالع مردم از تمام آنچه 
حاکمان می کنند، یــک دروغ و فریب 
بزرگ و البته مغایر با اصول مملکت داری 
است. آنچه اصولی اســت این است که 
شهروندان نظام حاکم، دولت مطلوب 
خود و سیستم های نظارتی را انتخاب 
می کنند و ســپس بر مبنای اعتمادی 
که میان آنها و نهادهای مذکور شــکل 
می گیرد با فراغ بال به زندگی می پردازند و 
اداره کشور را به آنان می سپارند.  زمانی که 
آن اعتماد مخدوش می شود شهروندان 
هر رفتار نهادهای حاکم را با سوء نیت و 
نگرانی دنبال می کنند و چنین می شود 
که هر تصمیم دولت و حاکمیت فارغ از 
درستی و نادرستی آن، اینگونه تخطئه 
و تخریب می شــود؛ آنچه این روزها در 
جریان قرارداد ایران و چین می گذرد، 
سند روشنی بر تخریب همین اعتماد 
است.  هرچند شــماری گربه رقصانی 
عوامل خارجی را عامل موج مخالفت ها 
با قرارداد چین عنوان می کنند اما باید 
گفت که این همه چشم و گوش دوخته 
به عوامل خارجی، نشانه دیگری از همان 

بی اعتمادی است!

نگاهی به دالیل موج عظیم نگرانی ها از توافق 25 ساله ایران و چین؛ 

درهمآمیختگییکمعادلهمجهولبامعضلبیاعتمادی

خبر

رئیس جبهه پیروان خــط امام و رهبری 
درباره آخرین بیانات رهبــر انقالب در 22 
بهمن گذشته پیرامون مشارکت در انتخابات 
گفت: متاسفانه دو ســر طیف های سیاسی 
کشــور منتظر بودند نظام به یک مشارکت 
حداقلی اشاره کند یا حتی رضایت دهد، اما 
حضرت آقا در 22 بهمن بسیار روشن بر این 
مساله تاکید کردند که مشارکت حداکثری 
برای ایشــان »اهم« و انتخاب فــرد صالح و 

اصلح »مهم« است.

به گــزارش اعتمادآنالیــن، محمدرضا 
باهنــر در ایــن خصــوص افــزود: ایــن 
صحبت ها هــم پیامی به دوســتان معتدل 
اصالح طلب بود که رهبــری موافق حضور 
 همه جانبــه آنهــا در انتخابــات اســت و 
هم پیامی به شورای نگهبان درباره اهمیت 
برگزاری انتخابــات با مشــارکت باال و هم 
پیامی برای برخی از دوســتان اصولگرا که 
 منتظرند تــا فقط بــرای آنها فــرش قرمز 

پهن شود.

 کسانی که در فتنه بودند نباید انتظار 
تایید صالحیت داشته باشند

باهنــر دربــاره گفته هــای طیفــی از 
اصالح طلبــان مبنــی بر رویکرد سیاســی 
شورای نگهبان در بررســی صالحیت ها در 
قبال جریــان اصالحات گفــت: این ادعای 
اصالح طلبان که نیرو نداریــم و آدم نداریم 
چندان قابــل قبول نیســت چراکه باالخره 
کســانی که در ایجاد فتنه نقش داشتند و به 
آن کمک کردند نباید انتظار تایید صالحیت 

داشته باشــند. وی در مورد 
فضــای فعلی و چشــم انداز 
مشارکت در انتخابات خرداد 

1400 گفت: این دوره 
هــم متاســفانه 

ز  ا ی  یکســر
ی  هــا و نیر
تندرو اصولگرا 
و اصالح طلب 
هنجارشــکن 

تصور می کردند و هنوز تصــور می کنند که 
درباره مشــارکت از جانب نظــام تعصب و 

اصراری وجود ندارد.
او با رد این دیــدگاه گفــت: بارها در 
تحلیل هایم عنوان کــرده ام که حضرت 
آقا از مشــارکت حداکثری ذره ای کوتاه 
نمی آیند و به این مساله اعتقاد قلبی دارند و 
بر من روشن بود که مساله مشارکت 
برای حضرت آقا بسیار مهم 
اســت و اظهــارات بهمن 
گذشــته ایشــان پیامی 
بســیار خوب و قدرتمند 
بــرای همــه طیف های 

کشور بود.

باهنر: 

مشارکت برای رهبری »اهم« و انتخاب اصلح برای ایشان »مهم« است
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ظریف:
ایران و ایاالت متحده دیداری 

نخواهند داشت
محمدجواد ظریف، وزیرخارجــه ایران پس از 
جلسه دیروز کمیسیون مشترک برجام در توئیتر 
نوشت: در جلسه مجازی کمیسیون مشترک برجام، 
ایران و اتحادیه اروپایی/تروییکای اروپایی+2، توافق 
کردند سه شنبه آینده در وین گفت وگو را به صورت 
رو در رو از سر بگیرند. هدف: سریعا نهایی کردن رفع 
تحریم ها و اقدامات هسته ای، از طریق طراحی مسیر 
رفع تمام تحریم ها، و پس از آن توقف تدابیر جبرانی 
از سوی ایران.  ایران و ایاالت متحده دیداری نخواهند 

داشت؛ غیرضروری است.
    

آمریکا:
 فعال انتظار مذاکرات مستقیم 

با ایران را نداریم
صفحه توییتر شــبکه الجزیره پس از برگزاری 
جلسه امروز کمیســیون مشترک برجام که هفته 
آینده در وین ادامه خواهد یافت، به نقل از سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: ما در گفت وگوهای 
نشست وین مشارکت خواهیم کرد تا درباره بازگشت 
دوجانبه به توافق هسته ای ایران گفت وگو کنیم. 
الجزیره به نقل از این ســخنگو ادامه داد: ما انتظار 
گشایشــی فوری درباره موضوع هسته ای ایران را 
نداریم. الجزیره نوشــت که این سخنگو همچنین 
درباره مذاکرات با ایران گفته است: در حال حاضر 

انتظار مذاکرات مستقیم با ایران را نداریم.
    

یونهاپ: 
ایران در آینده نزدیک نفتکش 

کره جنوبی را آزاد می کند
به گزارش خبرگــزاری یونهــاپ، یک منبع 
دیپلماتیک که می خواست نامش فاش نشود، در 
گفت وگو با این خبرگزاری مدعی شد: ایران احتماال 
قصد دارد نفتکش توقیف شده کره جنوبی و کاپیتان 
آن را »در آینــده نزدیک« آزاد کند و »پیشــرفت 
چشــمگیری« در مذاکرات برای پایــان دادن به 
توقیف تقریبا ســه ماهه این نفتکش وجود داشته 
است. مشخص نیست که چرا ایران موافقت کرده 
این کشتی و را آزاد کند اما ظاهرا طبق گمانه زنی ها، 
تهران و سئول درباره آزادسازی پول بلوکه شده  ایران 
به میزان ۷ میلیارد دالر تحت تحریم های آمریکا در 

بانک کره جنوبی پیشرفت حاصل کرده اند. 
    

عضو شورای نگهبان در پاسخ به مطالبه 
انتشار مذاکرات بررسی صالحیت ها: 

 دولت هم باید مذاکرات 
در مورد مرغ را منتشر کند!

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شــورای 
نگهبان در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا که 
خواسته بود مشروح مذاکرات شورای نگهبان درباره 
رد صالحیت ها منتشر شــود، نوشت: » معیارهای 
بررسی صالحیت که در سال 9۶ به طور رسمی اعالم 
شده اما شاید بهتر این باشد که مشروح مذاکرات هیأت 
محترم وزیران در خصوص کمبود مرغ وتخم مرغ فعال 
منتشر شود تا مردم بدانند دولت محترم چرا در تامین 
دو قلم کوچک معیشتی تا این اندازه ناتوان است. درد 

مردم فعال مرغ و تخم مرغ است جناب آشنا!«
    

خطیب زاده:
 الوروف 2۴ فروردین به تهران 

سفر می کند 
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه 
از سفر ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
به تهران در تاریخ 24 فروردیــن 1400خبر داد. 
رایزنی در خصوص ابعــاد مختلف روابط دوجانبه، 
مســائل منطقه ای به ویژه آخرین تحوالت قفقاز، 
سوریه، یمن و افغانستان، همکاری های دو کشور در 
مجامع منطقه ای و بین المللی و همچنین موضوعات 
مهمی از جمله برجام، مقابله با اقدامات یکجانبه و 
تحریم های غیرقانونی آمریکا از مهمترین محورهای 
مذاکرات دو وزیر امور خارجه در این ســفر خواهد 
بود. به گفته خطیب زاده، این ســفر در چارچوب 
رایزنی های سیاسی وزرای امور خارجه دو کشور و 

بنا به دعوت محمدجواد ظریف انجام خواهد شد.
    

اوکراین و کانادا برای آغاز دورجدید 
گفت وگوها با ایران آماده می شوند

به گزارش ایسنا، به نقل از ســایت وزارت خارجه 
اوکرایــن، دیمترو کولبــا، وزیر خارجــه اوکراین در 
گفت وگویی تلفنی با مارک گارنو، همتای کانادایی خود 
در خصوص اقدامات پیش از آغاز دور جدید گفت وگوها 
با ایران پیرامون هواپیمای اوکراینی صحبت کرده است. 
در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده است: »طرفین 
بر اولویت پایدار دســتیابی به عدالت برای قربانیان و 
بستگانشان و اطمینان حاصل کردن از حتمیت مجازات 

افرادی که مسئول این تراژدی بوده اند، تاکید کردند.«

علی رغم تعطیالت نوروز و 
غیاب بخشی از رسانه ها، 

کمتر ایرانی را می توان یافت 
که ویدئو یا پیام مکتوبی در 

همین روزهای تعطیل، علیه 
توافق یاد شده، دریافت 

نکرده باشد؛ حتی در 
گروه های خانوادگی!

دولت روحانی رو به اتمام 
است و برای مردم این 

سوال مطرح است که اگر 
سرنوشت سند همکاری 25 

ساله با چین به سرنوشت 
برجام یا چیزی بدتر از آن 

دچار شود، مسئولیت آن با 
کیست؟

اتحادیه اروپــا در بیانیه ای بعد از نشســت مجازی دیروز 
کمیسیون مشترک برجام، اعالم کرد طرف های توافق بر تعهد 
خود برای حفظ برجام تاکید و درباره نحوه اطمینان از بازگشت 

به اجرای کامل و موثر آن بحث کردند.

در این بیانیه آمده است: »امروز جمعه دوم آوریل، نشست 
مشترک کمیسیون برجام به صورت مجازی برگزار شد. طبق 
مفاد برجام، کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای توافق 
است. این نشست به ریاســت »انریکه مورا« معاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی از طرف »جوزپ بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان چین، 
فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران در سطح معاونان و مدیران 

سیاسی وزرای امور خارجه برگزار شد.«
در راستای بیانیه مشترک وزرا مورخ 21 دسامبر، اعضا 
چشم انداز بازگشت کامل ایاالت متحده به برجام را مدنظر 

قرار دادند و آمادگی خود را برای بررسی موضوع با نگرش 
مثبــت و در یک تالش جمعی مــورد تاکید قــرار دادند. 
شرکت کنندگان همچنین بر تعهد خود برای حفظ برجام 
تاکید و درباره نحوه اطمینان از بازگشت به اجرای کامل و 

موثر آن بحث کردند.
این بیانیه می افزاید: شرکت کنندگان توافق کردند نشست 
کمیسیون مشترک را در وین هفته آینده ادامه دهند تا به طور 
واضح اقدامات مرتبط با برداشــته شــدن تحریم ها و اجرای 
)توافق( هسته ای را از جمله از طریق تشکیل جلسات گروه های 

کارشناسی مربوطه مشخص کنند.

در پایــان ایــن بیانیه گفتــه شــده »در ایــن زمینه، 
هماهنگ کننده )جوزپ بورل( همچنین تماس های جداگانه 
در وین را با همه طرف های برجام و ایاالت متحده افزایش خواهد 
داد.« هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز بعد از پایان این نشست 
ضمن استقبال از احیای مذاکرات هسته ای ایران اعالم کرد که 

به منظور حفظ این توافق، زمان کمی باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه ما هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم، 
تصریح کرد: »احیای برجام مزیتی برای امنیت کل منطقه و 
بهترین پایه  برای مذاکرات درباره دیگر موضوعات مهم منطقه 

خواهد بود.«

اتحادیه اروپا پس از نشست کمیسیون برجام:

تماس ها با طرف های برجام و آمریکا افزایش خواهد یافت


