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ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش
بیمه قرار میگیرند

مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از
کشور وزارت امور خارجه گفت :شمار هموطنان
ایرانی خارج از کشور که تحت پوشش بیمه
تامین اجتماعی هستند نسبت به کل بیمه
شدگان ،بسیار ناچیز است.
رضا عامری مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان
خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت :ایرانیانی
که سابقه پرداخت حق بیمه حتی در قبل از
پیروزی انقالب اسالمی دارند و وقفهای در
پرداخت حق بیمه آنها به وجود آمده میتوانند
با پرداخت معوقهها ،خود و خانواده خود را
بیمه کنند و سپس از مزایای دریافت حقوق
بازنشستگی استفاده کنند .مذاکراتی با مسئولین
بیمه تامین اجتماعی در این خصوص انجام شده
و این آمادگی وجود دارد که ایرانیان بتوانند با
پرداخت حق بیمه  ،پدر و مادر خود که در ایران
زندگی میکنند را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
وی تاکید کرد :در قانون جامع ایرانیان نیز
موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور دیده شده
است.دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در وزارت
امور خارجه این موضوع خصوصا ً ایرانیان کم
برخوردار را با جدیت تمام در دستور کار خود
دارد و ایرانیان میتوانند با مراجعه به  ۲۸کارگزار
بیمه که در  ۱۸کشور مستقر می باشند برای
بیمه کردن خود و افراد خانواده اقدام کنند.

آمادگی ایران برای تامین سوخت
مورد نیاز لبنان

معاون غرب آسیا وزارت امورخارجه گفت:
تهران آمادگی دارد میزبان لبنانیها برای
گفتوگو درخصوص تامین سوخت باشد.
به گزارش ایرنا« ،محمدصادق فضلی» معاون
غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه
در توییتر خود نوشت :جمهوری اسالمی ایران
بهعنوان یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان
انرژی در منطقه ،برای کمک به مردم لبنان ،در
کنار آنها ایستاده است.
وی اعالم کرد :تهران آمادگی دارد میزبان
لبنانیها برای گفتوگو در خصوص تامین
سوخت مورد نیاز مردم این کشور باشد .فضلی
خاطرنشان کرد :ما هرگز دوستان خود را در
روزهای سخت تنها نخواهیم گذاشت.

اخبار

عراق به کدام مسیر سیاسی میرود؟

ایدههای ایران برای از سرگیری
مذاکرات ارائه شد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :ما
ایدههای پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را به
منظور هموار ساختن مسیر برای جمعبندی سریع
مذاکرات وین ،به طرفهای مقابل ارائه دادیم.
علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران عصر در
صفحه توئیتر خود نوشت« :ما ایدههای پیشنهادی
شکلی و محتوایی خود را ب ه منظور هموار ساختن
مسیر برای جمعبندی سریع مذاکرات وین ،که با
ک شرایط پیچیده خسارتبار ناشی
هدف اصالح ی 
از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا آغار شده ،به
طرفهای مقابل ارائه دادیم.
ما ب ه صورت نزدیک با شرکای برجامی خود،
بهویژه هماهنگکننده ،بهمنظور ارائه فرصتی
دیگر به آمریکا برای نشاندادن حسن نیت و
ن آماده
مسؤولیتپذیری خود کار میکنیم .ایرا 
جمعبندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است،
اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد».
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درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و
طالبان در مرز هیرمند

انحالل پارلمان یا توافق با صدر
چرا صدر موفق به تشکیل دولت نشد
در این رابطه علیرضا مجیدی کارشناس غرب آسیا
در خصوص ناآرامی های اخیر عراق گفت :پس
از برگزاری انتخابات پارلمانی جریان صدر موفق
به تشکیل دولت نشد؛ مانع اصلی در این زمینه،
تفسیریههای دادگاه عالی قانون اساسی بود .بدین
معنا که قانون اساسی و متن آن دخیل نبود؛ بلکه
تفسیریهای که دادگاه عالی قانون اساسی ارائه داد
باعث عدم موفقیت صدریها در تشکیل دولت شد.
این تفسیریه مشخصا به جلسه انتخاب رئیس
جمهور در پارلمان برمیگردد .طبق قانون اساسی
ابتدا باید رئیس جمهور در صحن علنی پارلمان
انتخاب شود؛ در گام بعد رئیس جمهور باید
نخستوزیر معرفی شده از طرف «بزرگترین
فراکسیون» را مأمور تشکیل کابینه کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در تفسیریهای اعالم کرد
که تنها زمانی انتخاب رئیس جمهوری قانونی است
و رسمیت مییابد که حداقل دو سوم نمایندگان در
جلسه مذکور حاضر باشند .به این ترتیب اگر ۱۱۰
نفر از مجموع  ۳۲۹نماینده در جلسه پارلمان شرکت
نمیکردند ،عمال امکان انتخاب رئیس جمهور نبود!
بنبست در مسیر تشکیل دولت دقیقا از همین جا
آغاز شد.
دو خط قرمز
به گزارش خبرآنالین ،مجیدی با اشاره به اینکه
مقتدی صدر در حوزه سیاست دو خط قرمز داشت
گفت :یکی از این خط قرمزها تشکیل دولت اکثریت
و وجود یک اپوزیسیون بود .در مورد دوم نیز صدر بر
این باور است که کشور باید دارای یک نظم سیاسی
مشخص و معین باشد که در این راستا وی تالش
کرد تا دولتی را تشکیل دهد.
در زمینه تشکیل دولت ،مقتدی صدر به دنبال
تشکیل ائتالفی بود که در آن سهمیه باالتری را
داشت و درصدد آن بود تا با امتیازدهی جریانات
شیعی دیگر را وارد دولت کند؛ اما در عین حال
بخش دیگری در اپوزیسیون باقی بمانند .به این
ترتیب به هدف خود مبنی بر تشکیل دولت اکثریت
و وجود یک اپوزیسیون نائل میشد .اما رقبای اصلی
جریان صدر که در قالب «چارچوب هماهنگی
شیعیان» متشکل شده بودند ،اعالم کردند که یا
همگی در دولت مشارکت خواهند داشت و یا اینکه
هیچکدام وارد دولت نخواهند شد .به این ترتیب
عمال مقتدی صدر نمیتوانست دولت اکثریت  -کنار
حضور اپوزیسیون  -را تشکیل دهد؛ مگر اینکه کل

عراق وارد مرحله ای پرالتهابی از منازعات و اختالفات سیاسی شده است و با گذشت نزدیک به  ۹ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان از تشکیل دولت
در این کشور خبری نیست .با اعالم نامزدی شیاع السودانی برای پست نخست وزیری اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر وارد پارلمان
در منطقه سبز بغداد شدند که ضمن واکنش های گسترده ،محمد الحلبوسی ،رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطالع ثانوی خبر
داد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز روز یکشنبه دستور تعطیلی تمامی موسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی را صادر کرد.

به علت عوامل
بازدارنده ای
که وجود دارد
احتمالخیلی
پایینیبرای
جنگ داخلی
وجود دارد .در
تحلیلوضعیت
موجود می توان
دو سناریو را در
نظر داشت :یکی
انحالل پارلمان و
برگزاریانتخابات
مجدد و دومی
توافق با جریان
صدر که احتمال
آن از گزینه اول
کمتر است
چارچوب هماهنگی در صف معارضه قرار گیرند.
در گام بعدی تالش کرد خودش به عنوان طرف
شیعی واحد دولت اکثریت را تشکیل دهد .در این
مرحله نیز «چارچوب هماهنگی شیعیان» موفق شد
 از طریق ائتالف با اتحادیه میعنی و برخی طرفهایمستقل و سنی « -ثلث معطل» را تشکیل بدهند و
عمال مانع انتخاب رئیس جمهور و تبعا تشکیل دولت
شود .به این ترتیب ،این تالشهای مقتدی صدر
برای تشکیل دولت ناکام ماند .پس از این تحوالت
بود که مقتدی صدر دو بار به جریانات رقیب فرصت

کمترین میزان محبوبیت بین تمامی روسای جمهوری آمریکا
یک تحلیلگر مسائل آمریکا گفت :این احتمال بسیار باالست که
بزرگان حزب دموکرات به بایدن اخطار دهند همان طور که در دور
قبل او را نامزد خود کردند و باعث به قدرت رسیدنش شدند ،اآلن
هم از او عبور میکنند و با وادار کردنش به کنارهگیری از حضور در
انتخابات  ،۲۰۲۴فرد دیگری را به عنوان نامزد خود اعالم میکنند.
اسفندیار خدایی با اشاره به اینکه طبق آخرین نظرسنجی گالوپ،
تنها  ۳۸درصد رایدهندگان از عملکرد بایدن رضایت دارند ،اظهار
کرد :این نظرسنجیها نظر واقعی مردم آمریکا نسبت به بایدن را
نشان میدهند .طبق همین نظرسنجیها  ۷۵درصد دموکراتها نیز با
انتخاب مجدد بایدن در سال  ۲۰۲۴موافق نیستند.
وی به تشریح دالیل افت محبوبیت بایدن در بین مردم آمریکا
پرداخت و افزود :در طی این  ۱۸ماه ،بایدن نتوانسته است به
شعارهای انتخاباتی خود عمل کند و همین باعث شد اعضای حزب
دموکرات نیز با سیاستهای وی مخالف باشند .مثال در بحث حقوق
بشر ،بایدن به عربستان سفر کرد و با سردی استقبال بن سلمان
مواجه شد و حتی دیدیم که عربستان با درخواست بایدن در مورد
افزایش استخراج نفت هم موافقت نکرد که این یک مسئله سنگین
برای دموکراتها بود .همچنین عملکرد بایدن در مورد خروج از
افغانستان و پرونده هستهای ایران نیز از دیگر نقاط تیره دوران ۱۸
ماهه ریاست جمهوری اوست.
این تحلیلگر مسائل آمریکا با بیان اینکه البته مسائل سیاست
خارجی نقش کمرنگی در کاهش محبوبیت بایدن دارد ،عنوان کرد :از
نظر اقتصادی نیز سیاستهای بایدن منجر به کاهش رشد اقتصادی
و افزایش نرخ تورم شده است .در حال حاضر نرخ تورم در ایاالت
متحده به بیش از  ۸درصد رسیده است که برای جامعه آمریکا رقم
بسیار باالیی محسوب میشود .همچنین قیمت بنزین نیز یک مسئله
بسیار مهم برای مردم آمریکا است که بر روی قیمت سایر محصوالت
نیز تاثیر میگذارد.
خدایی با بیان اینکه عملکرد بایدن در بحران اوکراین باعث افزایش
محبوبیت وی در بین مردمش شد ،ادامه داد :اما در طوالنیمدت
تحریمهای نفتی علیه روسیه که منجر به افزایش قیمت بنزین شد و
همچنین چند تریلیون دالر پولی که بایدن در دوران کرونا به منظور
ایجاد رونق در اقتصاد به بازار آمریکا تزریق کرد و باعث افزایش تورم
شد ،محبوبیت بایدن را کاهش داده است.
به گزارش ایسنا ،وی اضافه کرد :همچنین دلیل دیگری که باعث
کاهش محبوبیت بایدن شده است ،این است که او و معاون اولش
کاماال هریس ،نتوانستند در برخورد با مردم و رسانهها چهرهای
درخشان از خود نشان دهند .اشتباهات بایدن و غیر فعال بودن
هریس باعث نزول جایگاه دموکراتها شده است و به احتمال زیاد،

تشکیل دولت داد اما این بار این جریان رقیب بود که
در تشکیل دولت موفق ظاهر نشد تا صدریها نهایتا
از پارلمان کنار رفتند.
احتمال اندک بروز جنگ داخلی
مجیدی با اشاره به اینکه در این مقطع جریان رقیب
به توافقی حداقلی رسیده و از همین رو یک مصداق
را نیز برای نخست وزیر تعیین کرده است گفت :اما
این بار مقتدی صدر با توجه به پایان ضرباالجل،
با استفاده از فشار خیابانی و برخورداری از پایگاه
اجتماعی به دنبال انحالل پارلمان است .در همین

حال مقتدی صدر برای اولین بار موضوع جدید
اصالح دستگاه قضایی را مطرح کرده است.
مجیدی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نمی
توان بروز جنگ داخلی در عراق را منتفی دانست
گفت :به علت عوامل بازدارنده ای که وجود دارد
احتمال خیلی پایینی برای جنگ داخلی وجود دارد.
در تحلیل وضعیت موجود می توان دو سناریو را در
نظر داشت :یکی انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات
مجدد و دومی توافق با جریان صدر که احتمال آن از
گزینه اول کمتر به نظر میرسد.

آیا حزب دموکرات از بایدن عبور خواهد کرد؟
ریاست جمهوری بایدن یک دورهای شود؛ چراکه ترامپ همچنان از
محبوبیت نسبتا باالیی برخوردار است و سایه او همواره باالی سر
بایدن است.
این تحلیلگر مسائل آمریکا بیان کرد :به طور کلی در انتخابات
ریاست جمهوری در آمریکا ،یکی از دو نامزد اصلی ،همان رئیس
جمهوری حاکم است که دور اول ریاست جمهوریاش به پایان
رسیده است و حاال برای دور دوم وارد صحنه انتخابات میشود.
در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴نیز در صورت عدم کنارهگیری
بایدن ،نامزد حزب دموکرات او خواهد بود و این حزب با وجود بایدن
فرد دیگری را به عنوان نامزد خود معرفی نخواهد کرد ،مگر اینکه
بایدن از حضور در انتخابات صرفه نظر کند که در این صورت حزب
دموکرات فرد دیگری را به عنوان نامزد خود معرفی خواهد کرد.
خدایی با بیان اینکه قطعا بایدن به منظور افزایش اعتبار خود
تحرکاتی را خواهد داشت ،گفت :تالش برای احیای هر چه سریعتر
برجام میتواند یکی از این تحرکات باشد ،هرچند این مسئله نمیتواند
ن مردم آمریکا حساب شود ،اما باز
چندان اقدام ارزشمندی در ذه 
هم میتواند اشتباهات بایدن در قبال افغانستان و عربستان را جبران
کند .در زمینههای اقتصادی نیز حتما بایدن برنامههایی برای کنترل
تورم و افزایش تولید بنزین دارد و حتی ممکن است در نهایت با
روسیه وارد مذاکره شود تا با بهبود شرایط جنگی در اوکراین ،تولید
انرژی در جهان وضعیت بهتری پیدا کند.
احتماال در  ۲۰۲۴ترامپ نامزد جمهوریخواهان شود
وی با بیان اینکه احتماال ترامپ به عنوان نامزد جمهوریخواهان در
انتخابات  ۲۰۲۴وارد عرصه رقابت شود ،اظهار کرد :البته باید توجه
کرد ترامپ راه همواری برای پیروزی در انتخابات ندارد .اگرچه در
حال حاضر در نظرسنجیها ترامپ محبوبیت باالیی دارد ،اما نخبگان
سیاسی جامعه آمریکا با او مخالفند؛ چراکه ترامپ شخصیتی سوخته
است و حرفهایش برای آمریکاییها تکراری است و اتفاقات  ۶ژانویه
و حمله به کنگره نیز باعث شده است روز به روز پروندههای جدیدی
علیه ترامپ ایجاد شود و در صورت محکوم شدن ترامپ ،مانعی برای
حضورش در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل آمریکا با بیان اینکه در حال حاضر حزب
دموکرات با یک بحران مواجه است ،اضافه کرد :اعضای این حزب
هنوز نمیدانند برای انتخابات  ۲۰۲۴باید همچنان با بایدن وارد صحنه
رقابت شوند یا او را مجبور به کنارهگیری کنند و نامزد جدیدی را
برگزینند .امکان ندارد هم بایدن اعالم حضور کند و هم حزب
دموکرات نامزد دیگری را وارد عرصه رقابت کند ،زیرا این کار باعث
تقسیم آرای دموکراتها میشود.
خدایی ادامه داد :در انتخابات سال  ۲۰۲۰با وجود اینکه در تمام

پرایمریها و انتخاباتهای ایالتی ،سندرز از بایدن جلوتر بود ،اما
در نهایت سران حزب دموکرات تصمیم به حذف سندرز و معرفی
بایدن گرفتند .اکنون هم این احتمال بسیار باالست که بزرگان حزب
دموکرات به بایدن اخطار دهند همان طور که در دور قبل او را نامزد
خود کردند و باعث به قدرت رسیدنش شدند ،اآلن هم از او عبور
میکنند و با وادار کردنش به کنارهگیری از حضور در انتخابات ،۲۰۲۴
فرد دیگری را به عنوان نامزد خود اعالم میکنند.
وی با بیان اینکه درصورت کنارهگیری بایدن ،احتماال دموکراتها
کاماال هریس را به عنوان نامزد خود اعالم نخواهند کرد ،گفت:
زیرا هریس نتوانست به عنوان معاون اول رئیس جمهور عملکرد
درخشانی را از خود نشان دهد و یکی از دالیل آن میتواند این باشد
که خود بایدن اجازه فعالیت زیاد را به هریس نداد؛ چراکه احتمال
میداد در انتخابات بعدی رقیبش شود .لذا بعید است دموکراتها با
عبور از بایدن ،هریس را به عنوان نامزد خود برگزینند.
انتخابات نوامبر همه چیز را روشن خواهد کرد
این تحلیلگر مسائل آمریکا با بیان اینکه قطعا کاهش محبوبیت
بایدن بر روی وضعیت دموکراتها در انتخابات کنگره تاثیرگذار
خواهد بود ،افزود :همچنین نتایج انتخابات کنگره نیز بر انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۴تاثیرگذار خواهد بود .اگر دموکراتها در
انتخابات کنگره شکست بخورند ،عبور حزب دموکرات از بایدن قطعی
خواهد شد .به طور کلی تا نوامبر امسال که انتخابات کنگره برگزار
میشود ،تکلیف بایدن برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ۲۰۲۴
نیز مشخص خواهد شد.
خدایی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مقامات سابق جمهوریخواه
و دموکرات از تشکیل حزب سومی تحت عنوان حزب رو به جلو خبر
دادند ،بیان کرد :بسیاری از سیاستمداران به تازگی مطرح میکنند که
احزاب در حال قدیمی شدن هستند و در حال حاضر این جنبشهای
سیاسی هستند که در حال گرفتن جای احزاب هستند .هرچند با
نگاهی به تاریخ آمریکا میبینیم که هیچ گاه نامزدهای احزاب سوم
نتوانستهاند در انتخاباتها موفق شوند.
وی ادامه داد :در حال حاضر بخشی از جمهوریخواهان به علت
نارضایتی از ترامپ ،در پی تشکیل حزب سوم و معرفی نامزد برای
انتخابات ریاست جمهوری آتی هستند .همچنین در صورت راضی
نشدن بایدن به کنارهگیری از حضور در انتخابات  ،۲۰۲۴این احتمال
وجود دارد که بخشی از دموکراتها به خصوص چپهایی که طرفدار
سندرز هستند ،نامزد خود را برای حضور در انتخابات معرفی کنند.
همه چیز به انتخابات ماه نوامبر کنگره بستگی دارد و به محض اتمام
این انتخابات ،انجام کارهای مقدماتی برای برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۴آغاز خواهد شد.

میخواستند پرچم طالبان را در
منطقهای که خاک افغانستان نبود،
نصب کنند
فرماندار هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان
گفت :بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی
ایران و گروه طالبان در مرز شهرستان هیرمند
درگیری ایجاد شده است.
میثم برازنده در گفتوگو با خبرگزاری دولت اظهار
کرد :لحظاتی قبل بین نیروهای مرزبانی جمهوری
اسالمی ایران و نیروهای طالبان در منطقه شغالک
شهرستان هیرمند درگیری شده است .وی بیان
کرد :این درگیری بین نیروهای مرزبانی و گروه
طالبان همچنان ادامه دارد .فرماندار هیرمند در
رابطه با تلفات این درگیری گفت :موضوع در
دست بررسی است .از سوی دیگر ،خبرگزاری
تسنیم نوشت :برخی اخبار رسیده حاکیست که
این درگیری بعد از تالش برخی نیروهای طالبان
برای افراشتن پرچم طالبان در منطقهای که خاک
افغانستان نبوده رخ داده است .در حال حاضر
درگیریها متوقف شده است در این درگیریها
نیروهای طالبان گلولههایی به سمت منازل حاشیه
شرقی شهر دوستمحمد شلیک کردهاند و حجم
آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شده است.
برخی منابع افغانستانی مدعی شدهاند که در
این درگیری یک نفر از طالبان کشته شده و یک
ی شد ه است که منابع مستقل چنین
تن دیگر زخم 
موضوعی را تاکنون تایید نکردهاند.

هدیه یک میلیون پوندی خانواده
بنالدن به ولیعهد انگلیس

نشریه ساندی تایمز در گزارشی فاش کرد که
شاهزاده چارلز ،ولیعهد انگلیس در سال  ۲۰۱۳برای
خیریهاش مبلغ یک میلیون پوند از خانوده اسامه
بن الدن دریافت کرد.
به گزارش ایسنا ،در گزارش ساندی تایمز آمده
است که شاهزاده چارلز ،ولیعهد انگلیس این میزان
مبلغ را از «بکر بن الدن» ،رئیس خاندان بن الدن
و «شفیق» برادران ناتنی اسامه بن الدن ،رهبر
پیشین القاعده دریافت کرد.
براساس گزارش این روزنامه ،گفته میشود
که دو سال پس از کشته شدن اسامه بن الدن
توسط نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی اسالمآباد
پاکستان ،در تاریخ  ۳۰اکتبر  ،۲۰۱۳چارلز  ۷۳ساله
جلسه خصوصی را با بکر بن الدن  ۷۶ساله در
کالرنس هاوس ،اقامتگاه سلطنتی در لندن برگزار
کرد .کالرنس هاوس قویا بسیاری از این ادعاها
را رد کرده و تاکید میکند که تصمیم پذیرش
این کمک توسط موسسه خیریه وابسته به چارلز
( )PWCFاتخاذ شده و معتمدان این موسسه تنها
دریافتکنندگان این کمک بودهاند.
رئیس صندوق این خیریه که مبلغ به حساب آن
واریز شده ،در بیانیهای اعالم کرد« :مبلغ دریافتی
از شیخ بکر بن الدن در سال  ۲۰۱۳در همان زمان
به دقت از سوی معتمدان این صندوق مورد بررسی
قرار گرفت و پذیرش این کمک کامال به تصمیم
همین معتمدان صورت گرفت .تالشها برای نشان
دادن این موضوع به شکل دیگر ،گمراهکننده و غلط
است ».همچنین ساندی تایمز نوشت که چارلز
این مبلغ را علیرغم اعتراض مشاوران سلطنتی و
بنیاد خیریه دریافت کرد .اما یک منبع نزدیک به
این خیریه گفت« :پس از بررسی این موضوعات،
معتمدان خیریه نتیجهگیری کردند که اقدامات یک
عضو از خانواده بن الدن نباید کل خانواده را بدنام
کند ».این در حالی است که شواهد و اطالعاتی در
دست نیست که نشان دهد آیا بکر و شفیق که از
برادران ناتنی اسامه بن الدن هستند ،حامی و فعال
در اقدامات تروریستی بودهاند یا خیر.
در همین حال ماه گذشته هم فاش شد که
شاهزاده چارلز میلیونها یورو پول نقد در جریان
نشستهایش با نخست وزیر سابق قطر دریافت
کرده بود .بر اساس آن گزارش ،گفته شد که
شاهزاده چارلز در مجموع سه میلیون یورو (۲.۶
میلیون پوند) در جریان دیدار با شیخ حمد بن
جاسم بن جبر آل ثانی ،نخستوزیر سابق قطر،
دریافت کرد .ساندی تایمز گزارش داد که این
مبلغ با چمدان به شخص چارلز تحویل داده شد.
همچنین این روزنامه افزود که انتقال این مبلغ در
جریان دیدارهای خصوص دو طرف ،از جمله دیدار
خصوصی رو در رو در کالرنس هاوس در سال
 ۲۰۱۵رخ داد.

ریل روابط ایران و چین در دوره دولت سیزدهم تغییر کرده است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه موازنههای
راهبردی در منطقه و جهان از غرب به سمت شرق درحال تغییر است ،گفت امروز
نگاه قاطبه ملتهای منطقه از جمله جهان عرب دیگر مثل گذشته ،نگاه به غرب
نیست.
ناصر کنعانی در مالقات عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین و
اعضای هیات مدیره این انجمن گفت :امروز قاطبه ملت های منطقه نگاهی منفی به
آمریکا دارند و دولت های عربی درحال ریل گذاری برای موازنه سازی در روابط خود
با آمریکا و چین و روسیه هستند.
کنعانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب به موضوع نگاه به شرق گفت :نگاه به
شرق در ایران و تقویت روابط با کشورهای شرقی از جمله چین باید یک نگاه راهبردی
و نه صرفا یک رویکرد تاکتیکی در برابر غرب باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب در بخشی از بیانات خود در مهرماه
سال  1397در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با تأکید بر «ضرورت
ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند» ،تصریح کردند:
اینگونه کشورها عمدتا ً در آسیا هستند ،بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به
غرب.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با اشاره به ظرفیتهای انجمن
دوستی ایران و چین ،افزود :یکی از موضوعهای مهمی که این تشکل مردم نهاد
می تواند انجام دهد ،کمک به اصالح نگاه ها در داخل کشور به سمت شرق و

معرفی صحیح ظرفیت های فراوان اقتصادی و اشتراکات فرهنگی با شرق از جمله
چین است.
ناصر کنعانی ،دیپلماتی باتجربه که حدود یک ماه پیش (نیمه اول تیرماه
سال  )1401به سمت سخنگویی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
منصوب شده است ،با اشاره به اینکه آقای چانگ هوا سفیر جمهوری خلق
چین در تهران اولین سفیری بوده که با وی در مسؤلیت جدید مالقات کرده،
دراینباره گفت :این دیپلمات چینی که در حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی
بسیار فعال است ،تاکید داشت که ایران و چین در این حوزه و با هدف تقویت
شناخت صحیح دو ملت نسبت به یکدیگر ،نیازمند کار و تالش بیشتری هستند.
در این نشست همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده ای از سند همکاریهای 25
ساله ایران و چین ،مربوط به موضوعات فرهنگی است ،بر ضرورت توجه بیشتر به
موضوعات و زوایای فرهنگی در مناسبات ایران و چین تاکید شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه نگاه چین
به عنوان یک قدرت اقتصادی به روابط خود با کشورهای مختلف جهان ،عمدتا نگاهی
اقتصادی و تجارت محور است ،گفت :این درحالی است که غربیها در روابط خود
با کشورهای منطقه ،اغلب نگاهی سیاسی و امنیتی دارند و روابط و همکاری های
اقتصادی و تجاری تحت الشعاع این نگاه بوده و در اولویت بعدی آنها قرار می گیرد.
عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین نیز در این مالقات ضمن
ارائه گزارش مختصری از فعالیت های این انجمن ،با اشاره به تماس تلفنی اخیر

روسای جمهوری ایران و چین و تاکید سران دو کشور بر ضرورت اجرایی شدن سند
همکاری  25ساله ایران و چین ،گفت :ریل روابط تهران-پکن در دوره دولت سیزدهم
جمهوری اسالمی ایران تغییر کرده است و درصورت محقق شدن توافق برجام و باز
شدن دربهای غرب و حتی آمریکا به روی ایران ،چین با توجه به ظرفیت های فوق
العاده در حوزه های فناوری ،صنعتی و  ...همچنان جایگاه ویژه خود را در روابط
خارجی ایران خواهد داشت.
بروجردی با بیان اینکه عزم دولت کنونی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای تفاهم
نامه  25ساله با چین جدی است ،به فعالیت انجمن دوستی ایران و چین در سطح
ملی و در استان های سراسر کشور اشاره کرد و گفت :در استان های مختلف کشور،
پتانسیل های متنوع و فراوان برای گسترش همکاری ها ،اجرای پرو ژه های مشترک
و سرمایه گذاری از سوی شرکت های چینی وجود دارد.
وی افزود انجمن دوستی ایران و چین نیز تالش می کند به عنوان یک کاتالیزور و
موتور محرک روابط دو کشور عمل کند و تجربیات خود را برای تسهیل همکاری های
در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد .بروجردی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به
هراس آمریکا و غرب از اینکه ظرفیت عظیم چین در اختیار ایران به عنوان یک کشور
مستعد پیشرفت سریع قرار گیرد ،گفت به همین دلیل است که غربی ها سیاست و
خط چین هراسی را در ایران دنبال می کنند.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین پیشنهاد کرد برای خنثی کردن و تغییر فضای
چین هراسی و چین ستیزی در ایران ،می توان برخی پروژه های مهم از جمله خط

آهن سریع السیر در ایران توسط شرکت های چینی با مدرن ترین فناوری روز جهان
احداث کرد و این نوع کارها می تواند در اصالح نگاه ها و ذهنیت های مردم بسیار
موثر باشد .وی گفت طرف چینی برای اجرای این گونه پروژه ها در ایران آمادگی دارد
و اجرای سریع این طرح ها ،نیازمند تسریع در تصمیم گیری از سوی دولت جمهوری
اسالمی ایران است.

