خرسندی ایران از برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی سوریه
س��خنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی
سوریه ابراز خرسندی کرد و گفت :امیدواریم این انتخابات گامی مثبت در
راستای صلح ،ثبات و پیشرفت روند گفتوگوهای سیاسی سوری  -سوری
و تسکین آالم مردم این کشور باشد .سید عباس موسوی ضمن ابراز مراتب
خرسندی جمهوری اسالمی ایران از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی
سوریه افزود :این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که مردم سوریه به دلیل
درگیری و ویرانیهای تحمیل ش��ده ناشی از اقدامات گروههای تروریستی ،حضور
نیروهای اشغالگر خارجی و تحریمهای ظالمانه یکجانبه رنج و سختیهای زیادی را
متحمل شدهاند .موسوی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران امیدوار است انتخابات
پارلمانی س��وریه گامی مثبت در راستای صلح ،ثبات و پیشرفت روند گفتوگوهای
سیاسی سوری -سوری و تسکین آالم مردم این کشور باشد .فارس

سهشنبه  31تیر  1399شماره 5358

پیشرفتهای چین برای آمریکا قابل تحمل نیست
مجمع بینالمللی اس��اتید مس��لمان دانش��گاهها نشس��تی ب��ا حضور
کارشناس��ان و دیپلماتهای سابق کشورمان و چین با عنوان برنامه ۲۵
س��اله همکاری تهران -پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو
دهه آینده برگزار کرد.
در این نشس��ت غالمعلی خوشرو گفت ،چین در دورهای کارخانه جهان
بود اما اکنون چین در حوزه های صنعتی و دانش بنیان بس��یار پیش��رفت
ک��رده و برای آمریکا قابل تحمل نیس��ت .خورش��رو تاکید ک��رد ،وضعیت ما به
گونهای اس��ت که اجازه میدهد با چین روابطی استراتژیک داشته باشیم .چین
بزرگترین خریدار انرژی در جهان اس��ت .نماینده س��ابق ایران در سازمان ملل
اظهار داشت ،پروژه کمربند-جاده طرحی است که از طریق دریا و زمین با اروپا
ارتباط زیادی برقرار می کند .صداوسیما

اگر بایدن رئیسجمهور شود ،به برجام باز میگردد
نماینده پیش��ین آمریکا در س��ازمان ملل با ادعای اینکه چین تهدید
شماره یک واشنگتن در جهان است ،هشدار داد اگر نامزد دموکراتها
در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شود ،به برجام باز میگردد.
نیکی هیلی مدعی شد اگر بایدن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
پیروز ش��ود ،تم��ام اقدامات دولت ترام��پ را ملغی ک��رده و به توافق
هستهای با ایران نیز باز خواهد گشت.
هیل��ی ط��ی س��خنرانی ویدئوکنفرانس��ی در الب��ی صهیونیس��تی ائت�لاف
جمهوریخواه��ان یه��ودی» در آمریکا با مهم دانس��تن برخ��ی اقدامات دولت
ترامپ از جمله خارج ش��دن از برجام و انتقال س��فارتخانه آمریکا از تلآویو به
قدس اش��غالی ،گفت :بخاطر تمام این موارد ...من متنفر هس��تم از اینکه بایدن
پیروز انتخابات ش��ود .تس�نیم
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گزارش

اخبار
دزدی  9میلیارد دالری سئول از جیب مردم ایران

تجمع اعتراضی مقابل سفارت کره جنوبی

برای آن که به دولت کره جنوبی فضشار بیشتری وارد شود
ت��ا بدتهی خ��ود را به ایران پرداخت کن��د ،باید از ظرفیت
مردمی و تشکلهای دانشجوی استفاده کرد.
تجمع اعتراضی مقابل سفارت کره جنوبی در تهران یکی از
اقداماتی است که میتوان از آن استفاده کرد.
درحال��ی کره جنوبی از باز پس دادن 9میلیارد دالر حاصل
از ف��روش نفت ملت ایران س��ر باز م��ی زند که باید برای
اعت��راض به این اقدام دولت کره جنوبی از ظرفیت مردمی
و تشکلهای دانشجویی بهره برد.
ب��ه بی��ان دیگر می ت��وان با اجتم��اع مردم و تش��کلهای
دانش��جویی مقابل سفارت س��ئول در تهران ،اعتراض ملت
ایران به گوش دولتمردان این کشور برسد و دست از راهزنی
به سبک مدرن بردارند و حق ملت ایران را پس دهند.
نزدیک به دو س��ال اس��ت کره جنوب��ی میلیاردها دالر از
اموال ملت ایران را در س��خت ترین ش��رایط ممکن بلوکه
ک��رده و هر روز ب��ه بهانه های واه��ی و غیرقانونی در پس
دادن پول ایران ،بازی درمی آورد .البته مقامات کش��ورمان
با پیگیری مصران��ه ای به دنبال بازپس گیری حقوق ملت
ایران هس��تند و واکنش هایی نسبت به این راهزنی دولت
کره جنوبی داش��ته اند چناچن��ه عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بان��ک مرکزی در گفت و گو ب��ا بلومبرگ تاکید کرده
است :کره جنوبی از سیاستها و تحریمهای آمریکا تبعیت
میکن��د و حتی به فروش غذا و دارو که پیش از این برای
مبادله مدنظر دو کشور بود ،بیتوجه است .محمود واعظی،
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به دولت کره جنوبی توصیه
کرده اعتماد دهههای اخیر ملت ایران به تولیدات و فناوری
آن کشور و منافع درازمدت کشورش در بازار ایران را فدای
خواس��ت و فش��ارهای رژیم آمریکا نکند .همچنین محمد
جواد ظریف با بیان اینکه از تمامی روشها از جمله مکانیزم
حقوقی برای استیفای حقوق مردم و بازگرداندن پولهایی
که هیچک��س درباره مالکیت ایران بر آنها تردیدی ندارد،
استفاده میکنیم ،افزود :اگر چه کره جنوبی تردیدی ندارد
که پولهای بلوکه شده برای ایران است ،اما ادعا میکند به
دلیل تحریمهای غیرقانونی آمریکا ،مشکالتی در انتقال این
پولها وجود دارد.پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس نیز هش��دار داد :قطعا ما با برخی از کشورها که به

تعهدات مالی خود پایبند نیستند عمل متقابل خواهیم کرد
و باید از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در این راستا استفاده
کنیم.دو روز پیش عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجه مجلس شورای اسالمی در واکنش به اظهارات اخیر
مقامات کره جنوبی و پرداخ��ت نکردن بدهی ایران گفت:
اگر ک��ره  9میلی��ارد دالر ایران را پرداخ��ت نکند از ورود
محصوالت این کشور به داخل جلوگیری میکنیم.
فداحس��ین مالکی از طرفی اگر کره  9میلیارد دالر ایران را
پرداخت نکند شک نکنید از ورود محصوالت کره جلوگیری
میکنیم لذا به نفع کره اس��ت معوقات مالی خود نسبت به
جمهوری اسالمی ایران را پرداخت کند.
مالک��ی در خصوص موضع کمیس��یون امنی��ت ملی برابر
ای��ن اقدام��ات کرهجنوبی تصریح کرد :کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارج��ی به این قضی��ه ورود خواهد کرد
و به وزارت کش��ور و امور خارج��ه تاکید داریم که برخورد
الزم را با ط��رف مقابل ،انجام دهند و مقابله به مثل کنند.
البته به کره خوشبین نیس��تیم .در حقیقت وابستگی این
کشور به آمریکا کامال محرز است و این حرکت که به خود
جرأت دادند و پولهای جمهوری اس�لامی را بلوکه کنند،

اقدامی کرهای نیس��ت بلکه آمریکایی است .از این بابت اگر
به تعه��دات خود عمل نکنند قطعا اقدام��ات الزم را انجام
خواهیم داد .ماجرا از آنجا ش��روع ش��د ک��ه دونالد ترامپ
ریی��س جمهور آمریکا در تکمیل پ��ازل تحریم نفتی علیه
ایران از تمدید معافیتهای خرید نفت کشورمان به برخی
کش��ورها از جمله کره جنوبی س��ر باز زد .از آن زمان کره
جنوب��ی نیز خرید نفت و فراوردههای نفت��ی از ایران را به
صفر رس��اند اما پول خریدهای قبلی خود را تسویه نکرد تا
این که امروز کرهجنوبی بیش��ترین منابع مالی بلوکه شده
ایران در خارج کشور را در اختیار دارد.
این را هم باید یادآور شویم؛ تا پیش از تشدید تحریمها در
آبان س��ال  ،97کره جنوبی جزء پنج کش��ور عمده خریدار
فراوردهه��ای نفت��ی ایران و دومین کش��ور پ��س از چین
از حی��ث واردات نفت در س��ال  2017بود اما با تش��دید
تحریمه��ا ،ب��رای اولینبار طی هفت س��ال گذش��ته کره
جنوبی هیچ گونه سفارش��ی برای خرید نفت از ایران ثبت
نک��رده اس��ت .آذر  97و پس از دیدار مس��ئوالن کرهای با
مدیران نفتی ایران قرار بر پرداخت پول نفت در قبال خرید
کاال از کره جنوبی شد.

نمیدانست در آن چه کس��انی هستند .پلیس اول شلیک
هوایی کرد و بعد به الس��تیک ش��لیک ک��رد .خودرو آتش
گرفت و وقتی سرنش��ینان از راننده خواس��تند تا بایستد،
رانن��ده از اینکار س��ر ب��از زد .باید گفت ک��ه هیچ برخورد
سیستماتیکی در این زمینه رخ نداده است.
وی درب��اره حادثه هریرود نی��ز گفت :هیچ عمدی از طرف
نیروه��ای مرزی ای��ران در کار نبود و آنها تمام تالش خود
را کردند این افراد به س�لامت بازگردند .مشکل اینجاست
که پاس��گاههای مرزی سمت افغانس��تان وجود ندارد هیچ
کنترل مرزی از س��وی افغانستان صورت نمیگیرد و همه
چیز از سمت ماست .عراقچی تأکید کرد :مشکل اینجاست
ک��ه اتباع افغان ،تردد غیرقانون��ی دارند؛ ما که میزبان آنها
هس��تیم و سفارت روادید صادر میکند چرا سعی میکنند
ک��ه غیرقانونی وارد ایران ش��وند؟ مش��کل ،قاچاقچیهای
انسان هس��تند؛ کس��انی که پولهای کالن از اتباع افغان
میگیرند و آنها را به داخل ایران منتقل میکنند.
معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارج��ه ایران اظهار داش��ت:
وقت��ی نیروه��ای مرزبان��ی ای��ران از ورود غیرقانونی این
اف��راد جلوگی��ری میکنند ،آنها محل را ت��رک میکنند و
قاچاقچیان انس��ان آنها را مجبور میکنند داخل آب شوند،
چراک��ه آنها نمیخواس��تند پول این اف��راد را بازگردانند و

متأس��فانه این افراد با رفتن در آبهای عمیق دچار حادثه
میش��وند .ممکن است قاچاقچیان این افراد را مورد ضرب
و ش��تم قرار داده باش��ند ،در هر صورت باید بررس��یهای
بیش��تری صورت گیرد و مقصر این حوادث شناخته شود.
ما هیچ ابایی نداریم؛ اگر مشخص شود نیروهای مرزبانی ما
چنین اشتباهی کردند حتماً مجازات خواهند شد.
عراقچی ادامه داد :آنچه بر ما مسلّم شده این است که هیچ
سیاس��تی برای اینکار وجود ندارد اگه قرار بود این افراد به
آب ریخته ش��وند ،هرروز باید ش��اهد این اتفاق میبودیم
چ��ون تع��داد خیلی زیادی ه��ر روزه از مرزه��ای ما عبور
میکنند؛ قطعاً در این حادثه عمدی در کار نیس��ت و حتی
دولت افغانستان هم در این رابطه مسئولیت دارد.
وی درباره دس��تبند زدن افراد زخمی در بیمارس��تان یزد
نیز گفت :در این باره نیروهای انتظامی ما در حال بررس��ی
هس��تند چراکه مش��خص نبوده در بین افرادی که در آن
ماش��ین بودند چه کس��انی قاچاقچی بودند و چه کس��انی
قربان��ی قاچاقچیان بودند و این اقدام احتیاطی پلیس بوده
اس��ت .اگر اشتباهی رخ داده باش��د با مأمور پلیس خاطی
حتماً برخورد خواهد شد.
عراقچ��ی تأکید کرد :هیچ سیاس��تی در پیش نیس��ت که
برخورد ب��دی با اتباع افغان صورت گی��رد .در حال حاضر

بر اس��اس این س��از و کار ،پولهای حاصل از فروش نفت
ای��ران به صورت ارز ملی ک��ره جنوبی در بانکهای کرهای
باقی میماند و ایران میتوانس��ت در قبال خرید کاال و دارو
از آن اس��تفاده کند .اما کره در دو س��ال گذشته تنها یک
محموله اقالم دارویی به ایران فرس��تاده که گفته میشود
این اقالم کاربرد درمانی برای بیماری صعبالعالج «گوشر»
را دارد .ارزش ای��ن محموله حدود نیم میلیون دالر بود که
در براب��ر رقم بدهی های ای��ران که بین هفت تا  9میلیارد
دالر گفته ش��ده رقم بسیار ناچیزی به شمار می رود .حتی
وعده کره ای ها برای ارسال یک محموله دو میلیون دالری
از دارو و م��واد غذایی از جمله روغن خام و خوراک دام نیز
تاکنون محقق نشده است.
در ای��ن مدت ،هم ای��ران و هم کره جنوبی پیش��نهادها و
راهکارهای متفاوتی را برای حل موضوع ارائه کردند .پیش
از این رضا ذبیب مدیرکل آس��یای ش��رقی وزارت خارجه
گفته بود :کرهایها آذرماه س��ال قب��ل نماینده ویژهای به
ایران فرستادند و چهار راهحل پیشنهاد دادند که ما گفتیم
ب��ا همه موارد موافقیم .یکی این بود که از همین پول برای
چیزی که آن ها نامش را تجارت بشردوس��تانه میگذارند،
برداش��ت کنیم .دوم این که بخش��ی از پول را به سازوکار
تجارت بشردوس��تانه س��وئیس با ایران بفرستند .سوم این
که بخش��ی از این پول جابهجا ش��ود و بع��د برای تجارت
بشردوس��تانه اس��تفاده ش��ود و چهارم این که سازوکاری
مش��ابه سازوکار تجارت بشردوستانه سوئیس در کره ایجاد
کنن��د تا از طری��ق آن بتوانیم از این منابع مالی اس��تفاده
کنی��م .م��ا گفتیم با هم��ه راهحلها موافقیم ام��ا آن ها را
جایگزی��ن هم نمیدانی��م بلکه باید بهص��ورت موازی جلو
برون��د .خودمان هم راهحلهایی به کره پیش��نهاد کردیم.
البته کره ب��ه ما میگوید برای دریافت مجوز این راهحلها
مکرر به آمریکاییها مراجعه کرده اما پاسخی دریافت نکرده
است .شاید فراتر از بهانه گیری کرهایها ،آن ها اراده قوی
ب��رای بازپرداخت این بدهی ندارند ک��ه اینطوربهانه گیری
می کنند .کره جنوبی استقالل سیاسی ندارد و برای همین
باید با چنین کش��وری با حساسیت بیشتر روابط اقتصادی
برقرار کرد.

توئیت ظریف از سفرش به اقلیم
کردستان عراق

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران سفرش به
اقلیم کردستان عراق را مفید خواند و روابط مستحکم
ب��ا هم��ه عراقیها را س��نگ بنای سیاس��ت ایران و
همسایگان را اولویت جمهوری اسالمی برشمرد.
محمدج��واد ظریف پس از س��فر به ع��راق و اقلیم
کردس��تان در توئیت��ی ب��ا انتش��ار تصاوی��ری از
دیدارهای��ش با مقام��ات اقلیم کردس��تان عراق از
جمل��ه «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردس��تان
عراق« ،مس��عود بارزانی» رئیس ح��زب دموکرات
کردس��تان عراق و «مس��رور بارزانی» نخست وزیر
اقلیم کردس��تان نوش��ت :در ادامه س��فر مفید به
کردس��تان عراق با مس��عود بارزان��ی رئیس حزب
دموک��رات کردس��تان ،رئی��س اقلیم کردس��تان و
مسرور بارزانی نخستوزیر این منطقه دیدار کردم.
ظریف عنوان کرد :روابط مس��تحکم و قوی با همه
عراقیها سنگ بنای سیاس��ت ایران باقی میماند.
مهر

آغاز روند بررسی جعبههای سیاه
هواپیمای اوکراینی

وزی��ر خارجه کان��ادا در توییتی ضم��ن تایید خبر
رس��یدن جعبههای س��یاه هواپیمای س��انحهدیده
اوکراینی به پاریس ،اعالم کرد روند بررسی امروز با
حضور مقامات کانادایی آغاز خواهد
فرانسوا فیلیپ ش��امپاین افزود :جعبههای سیاه به
آژانس سوانح هوایی فرانس��ه منتقل خواهد شد تا
مورد تحلیل قرار بگی��رد .طبق گزارش خبرگزاری
رویت��رز ،وزیر خارج��ه کانادا همچنی��ن از حضور
مقامات حملونقل این کشور خبر داد.
محس��ن بهاروند ،معاون امور حقوقی و بینالمللی
وزارت ام��ور خارجه س��وم تیرم��اه در گفتوگویی
درباره تصمیم ایران برای ارس��ال جعبههای س��یاه
هواپیمای اوکراینی به فرانسه برای خوانش ،عنوان
کرده بود :فرانسه به این دلیل که یک نهاد مستقل
س��وانح هواپیمایی دارد و یک��ی از نهادهای مرجع
س��وانح هوایی محسوب میش��ود ،به همین دلیل
تصمی��م داریم جعبههای س��یاه را ب��رای خوانش
ب��ه این نهاد بدهیم که ای��ن اطالعات را بخوانیم و
موضوع تحقیقات را نهایی کنیم .ایسنا

از نگاه دیگران
عراقچی:

نباید به آمریکا اعتماد کرد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :ما به نیت آمریکا شک
داریم .ما معتقدیم آمریکا خیر منطقه و افغانستان را نمیخواهد.
ما با طالبان گفتوگو داریم و محور گفتوگوها فراهمکردن
فضایی است که آنها وارد گفتوگو با دولت شوند.
س��ید عب��اس عراقچ��ی در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه خبری
«طلوعنیوز» به بیان مواضع تهران در خصوص تحوالت در
روابط با جمهوری اسالمی افغانستان پرداخت.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت :روابط ایران و
افغانس��تان بسیار گسترده ،طوالنی و دوستانه است .حادثه
یزد بسیار بد و تأسفبرانگیز بود اما ممکن است این اتفاق
برای ایرانیها هم رخ دهد.
وی اف��زود :اینکه در بین  4میلی��ون نفر ،گاهی هم حادثه
پیش آید دور از ذهن نیس��ت اما تأسفبرانگیز است بهطور
مثال همین چند هفته پیش یک کلینیک پزشکی در تهران
آتش گرفت و تعدادی از پزش��کان و پس��تاران ما در آتش
س��وختند .عراقچی پیرامون حادثه یزد خاطرنش��ان کرد:
وقتی پلیس ایران به خودرو حامل اتباع افغان ش��لیک کرد
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نزدی��ک به  500ه��زار دانشآموز افغانس��تانی در مدارس
ال رایگان تحصیل میکنند و اینها نش��ان میدهد
ایران کام ً
که قصدی در کار نبوده است.
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از
این گفتوگو تصریح کرد :به عقیده من داس��تانهایی که
نباید فراموش ش��وند داستانهایی هس��تند که حکایت از
ال ش��هادت  8نفر از
«خصوم��ت» میکنند نه «حادثه»؛ مث ً
همکاران من در وزارت امور خارجه دیپلماتهای ایران در
مزارشریف هیچگاه فراموش نمیشود چراکه یک قصد ترور
و کش��تن را به همراه داشته اس��ت اما حوادثی که ممکن
اس��ت در اثر حادثه باشد ارزش این را ندارند که به حافظه
تاریخی دو ملت وارد شوند چراکه هیچ قصد و سیاستی در
کار نبوده و ما باید تالش کنیم که تکرار نشوند.
وی همچنین افزود :حضور اتباع افغان به صورت غیرقانونی
ریش��ه بسیاری از مش��کالت اس��ت .واقعیت این است که
حض��ور چند میلیون نفر افغانس��تانی در ایران مش��کالت
ال موارد متعددی داریم
متعددی را به وجود آورده است؛ مث ً
از نزاع و دعوا و درگیری اتباع یا با خود و یا با ایرانیها که
متأس��فانه منجر به کشتهشدن اتباع ایران شده ولی ما این
موارد را به عنوان خاطره ب��د نگه نمیداریم اما باید کاری
کرد که احتمال این حوادث به حداقل برسد .تسنیم

الکاظمی به دنبال توازن میان ایران ،عربستان و آمریکاست
یک تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارج��ی تاکید کرد:
الکاظمی در سفرهای خود به عربستان ،ایران و آمریکا
تالش میکند نوعی توازن را میان این س��ه کشور در
عراق را ایجاد کند که اگر موفق به چنین کاری شود،
دستاورد بزرگی برای او محسوب میشود.
امی��ر موس��وی درب��اره س��فر مصطف��ی الکاظم��ی
نخس��توزیر عراق به ریاض و تهران گفت :س��فر به
عربستان س��عودی و ایران ،نخس��تین سفر خارجی
مصطفی الکاظمی در مقام نخس��توزیر است .او بعد
از ای��ن س��فرها هم به آمریکا س��فر میکند .در واقع
نخستین س��فرهای خارجی نخستوزیر عراق نیز به
تهران ،ریاض و واشنگتن است.

وی ادامه داد :س��فر الکاظمی در حالی انجام میشود
که دولت او ،دولت موقت اس��ت و با مسائل جدی هم
روبهرو اس��ت .موضوع خدمترسانی و معیشت مردم،
مقابله با کرونا و برگزاری انتخابات زودهنگام مسائلی
هستند که او در یک سال آینده با آنها درگیر است که
در دو موضوع نخست ،فعال موفقیتی نداشته است.
این کارش��ناس مس��ائل عراق با بیان اینکه الکاظمی
تدارکی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندیده است،
اظهار داش��ت :پرونده وضعیت امنیتی عراق همچنان
مفتوح اس��ت چراکه طی دو ،س��ه ماه گذشته داعش
تحرکات��ی را در برخ��ی از مناطق ع��راق انجام داده و
دست به اقدامات تروریستی زده است .موسوی درباره

اهداف س��فر الکاظمی به عربس��تان ،ای��ران و آمریکا
تصریح کرد :الکاظمی در س��فرهای خود به عربستان،
ایران و آمریکا تالش میکند نوعی توازن میان این سه
کشور در عراق ایجاد کند که اگر موفق به چنین کاری
شود ،دستاورد بزرگی برای او محسوب میشود.
ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی،
الکاظمی معتقد اس��ت ایجاد توازن میان عربس��تان،
ای��ران و آمریکا میتوان��د موجب تح��ول اقتصادی،
آرامش سیاس��ی و ایجاد نوعی ثبات امنیتی در عراق
ش��ود .وی با اشاره به س��فر روز یکشنبه محمدجواد
ظریف به بغداد خاطرنشان کرد :سفر ظریف به عراق
ایرنا
در زمان مناسبی انجام شد.

باید ثبات روابط چین و ایران را
تقویت کنیم

عضو هیئت انستیتو مطالعات بین الملل شانگهای
چین گفت :باید ثبات روابط چین و ایران را تقویت
کنیم ،چراکه چین میتوان��د یک قدرت اقتصادی
مهمی برای ایران باشد.
جی��ن لیانگ ش��یانگ گفت :بحثه��ای زیادی در
مورد مناس��بات ایران و چین مطرح است .ایران و
چین برای روابط جامع و مش��ارکت راهبردی خود
دالیل زیادی دارند؛ از جمله آن تجارب زیاد ،روابط
دیرینه و دغدغههای مش��ترکی مث��ل حاکمیت و
اس��تقالل ملی در تهران و پکن موجب مشارکت و
نزدیکی این دو کشور در سالهای اخیر است.
او اف��زود :چین از حق ای��ران در برجام دفاع کرد،
همچنی��ن با اینکه بح��ران کرونا بر مناس��بات دو
کش��ور تاثیر گذاش��ت ،اما وزیر امور خارجه ایران
حمایت خود را از چین آغاز کرد و ایران نخس��تین
کشوری بود که به ما حمایت پزشکی داد.
لیانگ شیانگ ادامه داد :در مقابل چین هم در اواخر
فوریه اقالم پزشکی به ایران ارسال کرد و در بحران
کرون��ا ما تجربه خود را در اختیار ایران قرار دادیم.
همچنین  ٣٠٠دانش��جو و استاد ایرانی و چینی را
در کنار هم قرار داد و این گروه اسنادی که به زبان
چین��ی بود به زبان ایرانی ترجمه کردند و بلعکس،
تا تجارب در اختیار دو کشور قرار بگیرد.
عض��و هیئت علمی انس��تیتو مطالع��ات بین الملل
شانگهای چین تصریح کرد :باید ثبات روابط چین
و ای��ران را تقویت کنیم ،چراکه چین میتواند یک
قدرت اقتصادی مهمی برای ایران باشد .تهران هم
ش��ریک مهمی برای چین بوده و همچنان هست،
دالی��ل زیادی برای همکاری بین دو کش��ور وجود
دارد.
او اف��زود :در عی��ن حال در روابط ای��ران و چین با
چالشه��ای مواجه هس��تیم ،از جمل��ه آن تحریم
هاس��ت ،باید رایزنی شود که چگونه بر تحریمهای
آمریکا فائق بیاییم .با وجود تاریخ مشترک تهران و
پکن هنوز مناسبات باید افزایش پیدا کند.
باشگاه خبرنگاران

