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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

حسن روحانی دو روز پیش، قبل از 
آنکه توکیو را به مقصد تهران ترک کند، 
در میان مدیران سیاسی و اقتصادی ژاپن 
ابراز امیدواری کرد که پول های بلوکه 
شده ایران در ژاپن آزاد شود؛ پول هایی 
که به گفته او مربوط به فروش نفت ایران 

قبل از تحریم های آمریکاست. 
هفته قبل هم اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری در مراسمی 
اظهار کرد که تمام کشورهای دوست ما 
مثل چین، روسیه و ترکیه باور کردند که 
نمی توانند با فشار آمریکا مقابله کنند 
و از ما نفت نخریدنــد. او در این بین به 
هند اشاره کرد و گفت: »هیچ وقت فکر 
نمی کردم کشور مستقلی مثل هند هم از 
آمریکا تبعیت کند و نفت از ایران نخرد.«

با این تفاســیر بی تردید بخشی از 
مشکل ایران، دوســتانی هستند که 
زمانی دوستی عمیقی با ایران داشتند، 
اکنون نیز دست دوستی و همراهی را 
بلند می کنند، اما با آمریکا دوست ترند؛ 
یا به عبارتی منافعشان ایجاب می کند 

که با آمریکا دوست تر باشند. 

 دوستان شرقی ایران 
و متحدان آمریکا

هند تا پیش از تحریم ها از مشتریان 
بزرگ نفت ایران بود. این کشور در سال 
مالی گذشــته حــدود 23.5 میلیون 
تن نفت خام از ایــران وارد کرد. تجارت 
دوجانبه ایــران و هند نیــز در فاصله 
2016 تا 2017 به 12.9 میلیارد دالر 
رسی؛ اما با تحمیل تحریم ها این رقم به 
میزان قابل مالحظه ای افت کرد. هند در 
ماه های ابتدایی تحریم جزء کشورهایی 
بود که بــرای خرید نفت ایــران دارای 

معافیت بودند.
بعــد از عدم تمدیــد معافیت های 
تحریم نفت ایران از سوی دولت ترامپ، 
هند در اردیبهشت سال جاری اعالم کرد 
که بعد از پایان انتخابات در هند، مطابق 
با منافع اقتصادی کشــور خود درباره 
تداوم خرید نفت از ایران تصمیم گیری 

خواهد کرد. 
انتخابات در هنــد برگزار و نارندرا 
مودی مجددا نخســت وزیر هند شد. 
بعد از این انتخابــات مقامات هندی 
اعالم کردند که به دنبال عدم تمدید 
معافیت از سوی دولت ترامپ، خرید 

نفت از ایران را به  کلی متوقف کردند. 
دیپلماســی ایرانی اما در پی فشار به 
دوستان شرقی خود است تا روابط و 
مبادالت تجاری خود با آنها را از ســر 
گیرد. از ســوی دیگر دوستان شرقی 
ایران نیز منافعی در این روابط دارند 
که به واســطه آنها به آمریکا فشــار 
می آورند تــا برای برقــراری رابطه با 
ایران، به آنها ســخت نگیرد. حاصل 
این فشــارها، اعطای یک معافیت به 
هند و در پی آن سفر روز گذشته وزیر 

خارجه هند به ایران است. 
یک پروژه و یک معافیت 

»محدود«
اواخر هفته گذشته یک مقام ارشد 
وزارت خارجــه آمریکا اعــالم کرد که 
»آمریکا یک »معافیت محدود« به هند 
در ارتباط با تحریم هــای بندر چابهار 
ایران اعطا کرده اســت زیرا کمک های 
انسان دوستانه هند از طریق بندر چابهار 

ایران به افغانستان منتقل می شود.«
ایــن معافیــت مربوط بــه توافق 
نزدیک به چهار ســال پیش سه کشور 
است. در سال 2016، حسن روحانی، 
محمد اشــرف غنی، رئیس جمهوری 

افغانستان و نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند توافقنامــه ای را امضا کردند که به 
موجب آن هند و افغانستان در توسعه 
بندر چابهار و خط ریلــی که این بندر 
را به زاهدان و ســپس تا مــرز میلک 
)مرز مشــترک ایران و افغانســتان در 
100 کیلومتری زاهدان( می رســاند، 

سرمایه گذاری کنند. 
این توافق به افغانستان امکان می داد 
که از طریق بندر چابهار به اقیانوس هند 
متصل شــود و بدون دخالت پاکستان 
مبادالت تجاری اش را با هند ادامه دهد. 
هند نیز از این طریق، راه به بازار آسیای 

میانه و کشورهای شمال افغانستان پیدا 
خواهد کرد. 

دولت هنــد در آن توافق، متعهد به 
ســرمایه گذاری 500 میلیون دالری 
بــرای توســعه چابهــار و همچنین 
سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دالری برای 
ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن 

برای دسترسی به این بندر شده است.
 رقابت با چین و خصومت 

با پاکستان
هند می داند کــه هرچه حضورش 
در این گونه پروژه ها کمرنگ تر باشــد، 
چین جای آن را خواهد گرفت. به عبارتی 
درباره هند، رقابتش با چین و خصومتش 
با پاکســتان یکی از مهمترین دالیلی 
است که باعث می شود هند، آمریکا را 
برای ادامه روابط بــا ایران مجاب کند. 
هند اختالفات اساسی با دو همسایه خود 
یعنی چین و پاکستان دارد و در این میان 
بندر چابهار برای آن اهمیت بســیاری 
دارد، زیرا این بندر مسیر جدیدی برای 
دسترسی هند به کشــورهای غرب و 

آسیای مرکزی خواهد بود. 
از ســوی دیگر هند برخالف چین، 
متحد ایاالت متحده اســت و بر همین 
اســاس آمریکا در برابر چین، سعی در 
تقویت متحد خــود خواهد کرد. بدین 
ترتیب آمریــکا، هند را در ســاخت و 
ساز بندر چابهار و مســیر خط آهن به 
افغانستان از مجازات تحریم های وضع 
شده بر ایران معاف کرده؛ اما معافیتی 
مشروط. آمریکا شرط گذاشته که سپاه 
پاسداران ایران در این پروژه مشارکت 

نکند. 
 تالش برای کسب 
معافیت های بزرگتر

با این معافیت محدود، سابرامانیام 
جایشانکار، وزیر امور خارجه جمهوری 
هند دیــروز بــه منظور شــرکت در 
نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و هند به تهران آمد. این 
سفر نخســتین گفت  وگوی جدی دو 
کشور در ســطح وزرای خارجه بعد از 
انتخاب مجدد »نارندرا مودی« به سمت 
نخست وزیر هند است. وزرای خارجه 
هند و ایــران چندی قبل در حاشــیه 

برگزاری یک نشست بین المللی با هم 
دیدار کرده بودنــد. آنها بعد از برگزاری 
نشست مشترک، به تبادل اسناد امضا 

شده پرداختند.
قرار است جایشــانکار که امروز نیز 
در تهران است، با حسن روحانی و علی 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
نیز دیدار کند. مقامات ایرانی در جریان 
این دیدارها سعی خواهند کرد که هند را 
به خرید مجدد نفت ایران مجاب کنند. 
رسانه های هندی طی روز های گذشته 
به نقل از منابع مطلع گــزارش کردند 
»از ســرگیری واردات نفت از ایران از 
موضوعات مهم ســفر فــردای معاون 
وزارت خارجه و هیــات اعزامی دولت 

هند به تهران خواهد بود.«
هند بارها تمایل خود به از سرگیری 
واردات نفت از ایــران را اعالم کرده اما 
قطعا برای این کار چشــم بــه دهان 
آمریکا خواهد دوخت و باید دید که آیا 
می تواند آمریــکا را متقاعد کند که بار 
دیگر معافیت خرید نفت از ایران را به او 

اعطا کند یا نه. 
هرچند که با توجــه به تاکید دولت 
دونالد ترامپ بر به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران، بعید به نظر می رســد هند 
بتواند معافیتی دوباره برای خرید نفت 
ایران به دســت آورد؛ مگر آنکه دولت 
ترامپ سیاســت خود را در قبال ایران 

تغییر دهد. 
اما با این حال، حفظ همین مقدار از 
روابط تجاری و اقتصادی نیز می تواند 
روزنه ای باشــد برای حفــظ مراودات 

تجاری با دوستان شرقی.   

 سابرامانیام جایشانکار میهمان تهران است؛

مسافری از هند   با »معافیت محدود«

خبر

رفع ایراد شــورای نگهبان به الیحه تشکیل 
وزارت بازرگانــی و تجارت بــرای دومین بار به 
صحن علنی مجلس آمد و علیرغم پنج رأی گیری، 
مجلس نتوانست ایراد شورای نگهبان را رفع کند.
به گــزارش مهر، در ادامه جلســه علنی روز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش 
کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای 
نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی 

در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
در ابتدا برای رفع این ایراد رأی گیری شــد. 
نمایندگان با 103 رأی موافق، 77 رأی مخالف 
و 7 رأی ممتنــع از مجموع 215 نماینده حاضر 
در مجلس با مصوبه کمیســیون برای رفع ایراد 

شورای نگهبان مخالفت کردند.

مجــددا تغییر جزئــی در متــن موردنظر 
کمیســیون اعمال شــد و به رأی نمایندگان 
گذاشته شــد. وکالی ملت با 102 رأی موافق، 
۸5 رأی مخالــف و 3 رأی ممتنــع از مجموع 
215 نماینده حاضر در مجلــس مجددا با رفع 
ایراد مخالفت کردنــد. در ادامه، علی الریجانی 
که پیش از این با رأی گیری جهــت ارجاع این 
طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت 
می کرد، پیشنهاد نصراهلل پژمانفر مبنی بر ارسال 
این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به 

رأی مجلس گذاشت.
وکالی ملت با 93 رأی موافق، 95 رأی مخالف 
و 6 رأی ممتنع از مجموع 21۸ نماینده حاضر در 
مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
پیشــنهاد محمدکاظم دلخــوش برای حذف 
تبصره یک را جهت رفع ایراد شــورای نگهبان 
به رأی گذاشت. وکالی ملت با ۸9 رأی موافق، 
9۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع 219 
نماینده حاضر در مجلس با رفع ایراد شــورای 

نگهبان با این سازوکار مخالفت کردند.
مجددا دلخوش پیشنهاد دیگری را برای رفع 
ایراد مطرح کرد. وکالی ملت با 95 رأی موافق، 
95 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 21۴ 
نماینده حاضر در مجلس با این پیشــنهاد نیز 

مخالفت کردند.
در پایان الریجانی با اعالم این مطلب که ارجاع 

این مصوبه به کمیسیون اجتماعی مشکلی را حل 
نمی کند، ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به 

کمیسیون اجتماعی را به رأی مجلس گذاشت.
وکالی ملت بــا 122 رأی موافــق، ۴1 رأی 
مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 21۴ نماینده 
حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون 

اجتماعی موافقت کردند.

گفتنی است، حدود یک ماه گذشته رفع ایراد 
شورای نگهبان در مورد این طرح در دستور کار 
مجلس قرار گرفت و علیرغم 5 بار رأی گیری، این 

ایراد رفع نشد.
الریجانی با رأی گیری برای ارجاع این طرح 
به مجمع مخالفت کرد و طرح را برای رفع ایراد به 

کمیسیون ارجاع داد.

در صحن مجلس صورت گرفت؛

دوئل مخالفان و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
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گزارش سری »آبه« به »ترامپ«
به نوشته رســانه های ژاپنی، شــینزو آبه، 
نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه و پس از دیدار روز 
جمعه خود با حســن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران در تماس تلفنی با دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری ایــاالت متحده آمریــکا گفتگو کرد. 
سخنگوی کاخ سفید گفته است که روسای دو 
کشور ژاپن و آمریکا در این تماس درباره تحوالت 
ایران و کره شمالی و همچنین روابط تجاری بین 
دو کشور صحبت کردند. پیشتر رسانه های ژاپنی 
نوشته بودند که کاخ سفید به شرطی با میزبانی 
توکیو از رئیس جمهور ایــران موافقت کرده که 
ژاپن واشــنگتن را در جریان نتایج سفر »حسن 
روحانی« رئیس جمهور ایران به توکیو قرار دهد.

    
مذاکرات با شینزوآبه، آب است 

یا نان هم دارد؟
علیرضا سلیمی، نماینده محالت در مجلس 
شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی، در اخطاری با استناد به اصل 
۸۴ قانون اساسی گفت: رئیس جمهور مذاکرات 
پشت پرده ای با شینزوآبه داشته و باید محتوای 
مذاکرات منتشــر شــود تا بدانیم مذاکرات با 
شینزوآبه، آب است یا نان هم دارد. چطور می شود 
که آبه به ترامپ گزارش دهــد اما نمایندگان از 

مذاکرات مطلع نباشند.
    

تالش مطهری برای اعالم 
وصول استیضاح وزیر کشور 

در ادامه جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس 
شــورای اســالمی، علی مطهری کــه عهده دار 
جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور است، 
به جایگاه هیئت رئیســه رفته و در حال رایزنی با 
اعضای هیأت رئیسه است. علیرضا رحیمی عضو 
هیئت رئیسه مجلس در این خصوص گفت: هیأت 
رئیســه و آقای مطهری در مورد عدد امضاهای 
استیضاح وزیر کشوراختالف نظر دارد. وی افزود: 
هیأت رئیســه معتقد اســت که امضاهای طرح 
اسیتضاح وزیر کشور، عدد قانونی برای اعالم وصول 
را ندارد اما آقای مطهری معتقد است که امضاهای 
استیضاح وزیر کشور دارای نصاب قانونی می باشد.

    
نامه وزیر اطالعات به الریجانی 

درباره یک نماینده
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نماینــدگان درباره اظهــارات محمود 
صادقی نماینده مردم تهــران در مجلس مبنی 
بر اینکه هیچ شکایتی از وزیر اطالعات در مورد 
وی به مجلس نرسیده است، گفت: این نماینده 
به خوبی می داند که همه شــکایت ها به صورت 
مستقیم از ســوی قوه قضاییه به مجلس ارسال 
نمی شود. وی افزود: وزیر اطالعات طی نامه ای 
به آقای الریجانی از آقای محمود صادقی شکایت 
کرده و از هیئت نظارت بر نمایندگان خواسته تا 
روند بررسی فعالیت های آقای صادقی در موضوع 
مطروحه را پیگیری و از حرکت های خالف منافع 

ملی جلوگیری کند.
    

اهدای تندیس »پینوکیو« به 
صادقی از سوی دانشجویان

به گزارش فارس، جمعی از دانشــجویان به 
محمود صادقی، نماینده مــردم تهران مجلس 
شورای اسالمی که به دعوت تشکل اصالح طلب 
دانشگاه محقق اردبیلی به این دانشگاه رفته بود 
طی حرکتی نمادین تندیس پینوکیو اهدا کردند. 
یکی از دانشــجویان درباره اهدای این تندیس 
به صادقی گفــت: ما از طرف انجمن اســالمی 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی عضو اتحادیه 
انجمن های اســالمی دانشــجویان مستقل به 
عنوان یادگار و به پاس تالش بی وقفه این نماینده 
مجلس برای فریب ملت، یک تندیس پینوکیو به 

وی تقدیم کردیم.
    

انصراف یک اصالح طلب دیگر 
از کاندیداتوری

ایرنا نوشت: علی نجفی خشرودی، نماینده 
مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی که پیش 
از این برای نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس مردد بود و بنا به درخواست جریان اصالح 
طلب بابل نام نویســی کرده بود بعد از تایید در 
هیأت اجرایی شهرستان بابل روز یکشنبه با صدور 
بیانیه ای انصراف خود را برای انتخابات پیش رو 
اعالم کرد. وی در بیانیــه خود علت انصرافش را 
چالش ها و موانع موجود برای ایفای نقش درسِت 
نمایندگی جهت رفع یا کاهش رنج های بی شمار 
مردم از یکسو و تضعیف و تحدید جایگاه مجلس 

از سوی دیگر عنوان کرده است. 

اواخر هفته گذشته یک 
مقام ارشد وزارت خارجه 

آمریکا اعالم کرد که آمریکا 
یک »معافیت محدود« به 

هند در ارتباط با تحریم های 
بندر چابهار ایران اعطا 
کرده، مشروط به اینکه 
سپاه پاسداران در این 

پروژه حضور نداشته باشد

سابرامانیام جایشانکار، 
وزیر امور خارجه هند دیروز 

به تهران آمد. رسانه های 
هندی گزارش کردند که 
از سرگیری واردات نفت 

از ایران از موضوعات مهم 
سفر معاون وزارت خارجه و 
هیات اعزامی دولت هند به 

تهران خواهد بود

کارشناس مسائل بین الملل می گوید: بر این باور هستم که 
در موقعیت کنونی مذاکره راه مناسبی است. این که گفته شود 
با دولت ترامپ نباید مذاکره شود، کامال نادرست است؛ اتفاقا 

دولت کنونی آمریکا، بهترین گزینه برای مذاکره و توافق است.
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه 
شهید بهشتی، در ارزیابی خود از سفر روحانی به کشور ژاپن و 
نتایج این دیدار به سایت »انتخاب« گفت: حسن روحانی در 
بازتاب نتایج و مذاکرات با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، مقداری 
بیشتر از واقعیت خوش بینانه روند را بازنمایی کردند. ژاپن اساسا 
تحت فشارهای آمریکا جرات نوسازی و بازسازی مناسبات با 

ایران را ندارد. همچنین، در ارتباط با آزادسازی 5 میلیارد دالر 
طلب ایران از ژاپن که در چند ماه گذشته بلوکه شده، به دلیل 
بسته شدن سوئیفت از سوی آمریکا، قابل انتقال نیست. حتی 
سرمایه گذاری و صادارت کاال از سوی ژاپن به ایران نیز به دلیل 
تحریم ها منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی اظهارات 
رئیس جمهور را می توان قابل تامل ارزیابی کرد. وی افزود: به 
طور کلی با مذاکره مخالفتی نباید داشت و بر این اعتقاد هستم 
که باید برای بهبود وضعیت داخلی کشور پنجره های بسته شده 
را بگشاییم اما اینکه حسن روحانی این اندازه خوش بینانه روند 
دیدار با آبه را بازتاب دهد، به هیچ عنوان قابل باور نیست. برای 

نمونه ماهتیر محمد، نخست وزیر مالزی نیز در سازمان ملل 
صراحتا اظهار کرد که تحت تحریم های آمریکا، ناچار هستند 
برخی مناســبات خود را با ایران قطع کنند اما در جریان سفر 
روحانی به کواالالمپور شاهد بودیم در نشستی که محوریت آن 
برای رسیدگی به مسائل جهان اسالم بود، رئیس جمهور پس از 
دیدار با رهبران چند کشور مجددا نگاهی خوش بینانه را بازتاب 
داد. ابن رویکرد در شرایطی است که نشست مالزی هیچ تاثیری 

بر حل مشکالت فعلی کشورمان ندارد.
باید نوعی نرمش ایجاد کنیم

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه تصریح کرد: در 
شرایط کنونی تنها یک راه وجود دارد و آن نیز این است که ما 
نوعی نرمش را ایجاد کنیم و از ســوی دیگر، این رویکرد را که 
هر گونه مذاکره با دولت ترامپ، غیرقابل انجام اســت را کنار 
بگذاریم. در چنین شــرایطی مایه تعجب این است که اساسا 

چرا رایزنی هایی در ســفر روحانی به ژاپن و دیگری کشورها 
برای مذاکره با آمریکا اتفاق می افتد. بیگدلی در بخشی دیگر 
از گفته های خــود پیرامون گفتگوی میان ترامپ و شــینزو 
آبه آن هم به مدت 70 دقیقــه، گفت: » هدف اولیه ترامپ این 
است که ایران را پای میز مذاکره بکشاند. این که ما بگوییم باید 
کل تحریم ها برداشته شــود یا حداقل نیمی از آن ها به عنوان 
پیش شرط مذاکره برداشته شود، به طور کامل از سوی آمریکا 
رد خواهد شــد و انجماد کنونی را ادامه خواهد داد. در شرایط 

کنونی هر دو طرف باید نوعی نرمش در مواضع نشان دهند.«
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که 
آمریکا برای اعمال تحریم ها، به ویژه تحریم های ثانویه هزینه 
زیادی را صرف کرده و حاضر نیست به آسانی از آن ها بگذرد. بر 
این باور هستم که در موقعیت کنونی مذاکره رویکرد مناسبی 

است؛ زیرا تنها راه برون رفت کشور از بحران نیز این است. 

یک تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به مذاکرات ایران - ژاپن:

ترامپ بهترین گزینه برای توافق و مذاکره است


