
درخواست ایران برای آتش بس 
درافغانستان

مدیرکل بخش آس��یای غرب��ی وزارت خارجه ایران 
خواستار برقراری آتش بس دائمی در افغانستان شد.

رس��ول موس��وی در توئیتی نوش��ت: چ��را 3 روز؟ 
عید قربان یک نماد اس��ت، نماد پیروزی انسان بر 
خودخواهی ها؛ اگر آتش بس خوب اس��ت، پس چرا 
3 روز؟ بگذارید دائمی ش��ود، خداوند بخش��نده و 

مهربان است، با بندگان خدا مهربان باشید.
وزارت خارجه ایران نیز در پیامی ضمن استقبال از 
آتش بس 3 روزه توس��ط طالبان آن را گامی مثبت 
در مس��یر دس��تیابی به صلح و ثبات در افغانستان 
دانس��ت. عباس موسوی س��خنگوی وزارت خارجه 
ای��ران ابراز امی��دواری کرد که این اق��دام طالبان 
ب��ه ایجاد فضای الزم ب��رای مفاهمه کمک کرده و 
بزودی مذاک��رات بین االفغانی ب��ا محوریت دولت 
افغانستان و با مشارکت تمام گروه های سیاسی، از 

جمله طالبان، آغاز شود. ایسنا 

استقبال اوکراین از گفت وگوی 
سازنده هیأت ایرانی 

وزی��ر امور خارجه اوکراین گفت صحبت ها با هیأت 
ایران��ی درب��اره هواپیمای س��انحه دیده اوکراینی و 

پرداخت غرامت سازنده است.
دمیترو کولِبا ضمن اس��تقبال از مذاکرات س��ازنده 
هیأت ایرانی، توضیح داد: این مباحثات ۱۱ ساعت 
به طول انجامید. در کل، آنها سازنده بود. این اجماع 
و تفاهم وجود دارد که شفاف ترین و بی طرفانه ترین 

تحقیقات از سوی ایران مورد نیاز است.
وی اما تاکی��د کرد که هنوز ب��رای صحبت کردن 
درب��اره اینکه چ��ه مبلغی برای پرداخت ش��دن به 
عنوان غرامت مورد توافق قرار می گیرد، زود است.

هواپیم��ای بوئینگ ۷3۷ خطوط هوای��ی اوکراین 
که ۱۸ دی ماه س��ال گذشته از تهران عازم کی یف 
بود بر اثر خطای انس��انی مورد هدف موش��ک قرار 
گرفت و ۱۷۶ سرنش��ین آن که اکثریت آنها ایرانی 
بودند و بقیه اتباع اوکراین، کانادا، سوئد، انگلیس و 

افغانستان، جان باختند. باشگاه خبرنگاران 

منافع متقابل ایران و چین از برنامه 
۲۵ ساله

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در گزارشی با 
اشاره به اینکه برنامه ۲۵ ساله همکاری جامع چین 
و ایران، مس��یر یک طرفه نیست تاکید کرد که این 

همکاری منافع دو کشور را تامین می کند.
س��اوت چاینا نوش��ت: این برنامه حاصل سفر شی 
جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و دیدار او با 
حسن روحانی همتای ایرانی خود در تهران در سال 
۲0۱۶ میالدی و گفت وگوهایشان در خصوص ارتقا 
مناسبات به سطح مشارکت جامع راهبردی  است.

گزارش با اش��اره به اینکه ای��ن برنامه طبیعتا برای 
هر دو کشور که تحت فشار آمریکا نیز هستند سود 
دارد تاکید کرده اس��ت این برنامه به چین هم که 
حاال ب��ه دلیل قانون امنیتی هن��گ کنگ،  دریای 
جنوبی و اختالفات مرزی با هند با فشارهای زیادی 
روبرو اس��ت فضای بین الملل��ی بازتری می دهد و 

قدرت مانور چین در دنیا را باالتر می برد.
ای��ن روزنامه ادامه م��ی دهد: ایران یک کش��ور با 
ذخایر بس��یار غنی در زمینه های مختلف از جمله 
هیدروکربن و منابع انرژی است و توافق با ایران راه 
را برای ورود این کش��ور به ب��ازار خاورمیانه هموار 
می سازد و چالش��ی برای حضور آمریکا در منطقه 

محسوب می شود.
گ��زارش به جایگاه مهم ای��ران در منطقه از جمله 
در اختیار داش��تن بندر چابهار و عالقه چین و هند 
ب��رای همکاری با ایران در ای��ن منطقه پرداخته و 
نوشته است: این شرایط اعتبار باالیی به ایران داده 
اس��ت همزمان چین و هند رقابت س��نگینی برای 

همکاری با ایران در چابهار دارند.
س��اوت چاینا نوشت که این برنامه همکاری، گوش 
های واش��نگتن را تیز کرده است اما آنچه اهمیت 
پی��دا می کند این اس��ت این همکاری در مس��یر 
یکجانبه و یکطرفه نیس��ت و هر دو کش��ور چین و 

ایران را منتفع می کند. ایرنا 

اخبار گزارش

برجام همچنان از س��وی برخی مسئولین در داخل کشور 
یک دس��تاورد بزرگ تلقی می ش��ود، اما آنچ��ه که در این 
ماجرا مهم بود؛ لغو تحریم های اقتصادی و بانکی اس��ت که 
محقق نش��ده اس��ت،  هدف اصلی مذاکرات هسته ای برای 
دس��ت یابی به لغ��و همه تحریم های اقتص��ادی بود که به 
دس��ت نیامد، اگر برخی مسئولین برای این توافق دستاورد 
س��ازی می کنند برای سرپوش گذاش��تن بر روی شکست 

دستاوردهای واقعی برجام است.
بطور حتم برنامه جامع اقدام مش��ترک یک درس تاریخی 
برای مقامات جمهوری اس��المی ایران محس��وب می شود، 
کس��انی که سنگ این توافق را به سینه می زدند،هم اکنون 
خود به این نتیجه رسیده اند که برجام یک خسارت محض 
و دستاورد تقریبا هیچ بود؛ البته اگر برخی در کشور از این 

توافق نافرجام درس عبرت بگیرند. 

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکی��د بر اینک��ه با وجود 
خس��ارات فراوان برجام، اصل صنعت هسته ای حفظ شده 
است، درخصوص ادعای آمریکایی ها برای مذاکره با ایران، 
خاطرنش��ان کردند: من علت مذاکره نکردن با آمریکایی ها 
را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی ش��وند و یا وانمود 

می کنند که متوجه نشده اند.
ایش��ان تأکید کردند: ه��دف اصلی آمریکایی ه��ا از ادعای 
مذاک��ره، گرفت��ن توانایی ه��ای حیاتی ملت ایران اس��ت. 
البت��ه رییس جمهور فعلی آمریکا هم به دنبال برخی منافع 
ش��خصی و انتخاباتی اس��ت همچون اس��تفاده تبلیغاتی از 
مذاکره با کره ش��مالی. ایش��ان با تأکید بر اینکه جمهوری 
اس��المی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی 
صهیونیس��تی مذاک��ره می کند، افزودند: ع��الج تحریم ها، 
عقب نش��ینی و مذاکره با دش��من نیست بلکه عالج واقعی 

آن، تکی��ه ب��ر توانایی های مل��ی، وارد ک��ردن  جوانان به 
می��دان و احی��ای ظرفیت ه��ای فراوان کش��ور، و در یک 
کالم عم��ل به ارکان اقتص��اد مقاومتی  یعنی درون زایی و 
برون گرایی اس��ت. اردیبهشت ماه سال جاری بود که وزیر 
خارجه کشورمان  نامه ای به آقای آنتونیو گوترش دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد نوش��ت و گفته ب��ود در بندهای این 
تواف��ق آمده؛ تداوم اخالل آمری��کا در روابط ایران با جهان 
و نیز تش��دید تحریم ها ممکن است شرایط مناسبات ایران 
و آمریکا و اروپا را به وضع غیرقابل کنترل بکش��اند.آمریکا 
برخالف ق��رارداد برجام و قطعنام��ه ۲۲3۱ تمام تحریم ها 
را مجددا اعمال می کند؛ آمریکا در مس��یر اجرای تعهدات 
س��ایر اعضای برجام و دول عضو س��ازمان ملل مانع تراشی 
می کند؛آمریکا پس از پاره کردن برجام، ۱۲۹ تحریم جدید 
عالوه بر تحریم های قدیم اعمال کرده اس��ت. در این نامه از 
گوترش خواسته شده شورای امنیت بیاید اقدام آمریکا در 
نقض قطعنامه ۲۲3۱ و نقض برجام را محکوم و خس��ارت 

وارده به ملت ایران را جبران کند.
باره��ا مقام معظ��م رهبری خ��ط قرمزهای��ی را در بحث 

مذاکرات برجام  گوشزد فرموده بودند.

ب��ه باور ناظران سیاس��ی باید مذاکره کنن��دگان در همان 
موقع اگر نمی توانس��تند این خط قرمزها را به پیش ببرند، 
می گفتن��د ک��ه ما نمی توانی��م این موضوع��ات را به پیش 
ببری��م و اجرا کنیم و در صورت ل��زوم کار را به افرادی که 

می توانستند واگذار می کردند. 
یادم��ان نرفته که مذاکره کنندگان می گفتند امضای جان 
ک��ری وزیر وقت ام��ور خارجه آمریکا تضمی��ن کننده این 
توافقنامه اس��ت. جز اینکه با روی کار آمدن دونالد ترامپ 
ریی��س جمه��ور آمریکا این توافق پاره ش��د و ماحصل آن 
تحریم و فش��ار بیشتر بر مردم ایران بود.  بطورحتم برجام 
یک پروژه از س��وی غربی ها ب��رای تغییر ماهیت جمهوری 
اس��المی ایران و تحمیل خواس��ته های آنان به کشورمان 
ب��ود. حال که از دس��تاورد تقریبا هیچ؛ هیچ عایدی نصیب 
ملت ایران نشده اس��ت باید برخی مسئوالن سیاست نگاه 
ب��ه غرب را تغیی��ر داده و به جای تمرکز و دل بس��تن به 
آمریکا و متحدانش برای توس��عه مناس��بات با کشورهای 
منطق��ه تمرکز و هدف گذاری کنند که همین مس��اله می 
تواند نقش��ی اثر گذار برای رفع بسیاری از مشکالت  ملت 

ایران داشته باشد.
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توافق راهبردی ایران و چین همچنان مورد توجه رس��انه های رژیم صهیونیستی قرار 
داش��ته و آنها پیگیر تبدیل ش��دن تهران و پکن به دو متحد راهبردی بوده و آن را از 

دیدگاه خود مورد بررسی قرار می دهند.
روزنامه یس��رائیل هیوم در یادداش��تی به تحلیل مسئله توافق راهبردی ایران و چین 
از دیدگاه تل آویو پرداخته و به مس��ئولین رژیم صهیونیس��تی توصیه کرد در صورت 

امضای این توافقنامه تل آویو باید در همکاری خود با چین تجدید نظر کند.
یاکوب نیگل و مارک دوویچ نویس��ندگان این یادداشت تاکید کردند داده هایی که تا 
کنون از این توافق به دس��ت آمده نش��ان می دهد که امضای آن به معنای باز شدن 

وسیع دروازه های مشارکت اقتصادی و امنیتی بین ایران و چین خواهد بود.
به اعتقاد این تحلیلگران صهیونیس��ت امضای این توافق به معنای خنثی شدن کامل 
راهبرد فش��ار اقتصادی آمریکا بر ایران خواهد بود و تبدیل ش��دن شریک اقتصادی و 
محوری فعلی تل آویو به متحد راهبردی ایران از دیدگاه تل آویو می تواند یک زنگ 
خطر محس��وب ش��ود.  در بخش دیگری از این یادداشت آمده است با وجود مخالفت 
هایی که نسبت به این توافق وجود دارد اما بسیاری معتقدند که این توافق راهبردی 

می تواند به مثابه فرو کردن انگشتان در چشم ایاالت متحده باشد.
نویسندگان این یادداشت با نتیجه گیری این مسئله که امضای این توافقنامه نه تنها 
برنامه های فش��ار بر ایران را خنثی می کند بلکه رژیم صهیونیس��تی را هم در موضع 
بغرنجی قرار خواهد داد می نویسند: برای اسرائیل پایان دادن به همکاری با چین امر 
چندان آسانی نیست ، زیرا چینی ها هم اکنون یکی از محوری ترین شرکای اقتصادی 
تل آویو هستند، اما با این اقدام خود دقیقا در سنگر ایران صف آرایی کردند پس راهی 
جز صف آرایی تل آویو در کنار واشنگتن وجود نخواهد داشت زیرا برای تل آویو هیچ 

کشوری جای ایاالت متحده را نمی گیرد. صداوسیما 

ادامه نگرانی صهیونیست ها از توافق ایران و چین

 راهبرد فشار اقتصادی آمریکا خنثی می شود

سود برجام کجاست؟

نقش ایران در منطقه مثبت است
سفیر روسیه در لبنان با تأکید بر نقش مثبت تهران در منطقه خاورمیانه، 
گفت که آمریکا با تحریم، قصد دارد حزب اهلل لبنان را خلع سالح کند، 
ولی این یک توهم است. الکساندر زاسپکین با تأکید بر اینکه روسیه در 
پی ایجاد پیوند مش��ترک بین همه است، گفت: ما نظریه امنیت خلیج 

فارس با مش��ارکت همه طرفها و کش��ورهای موجود در منطقه را مطرح 
کردی��م. وی درباره ایجاد مزاحمت جنگنده ه��ای آمریکایی برای هواپیمای 

مس��افربری ایران تصریح کرد: آمریکاییها مشکل تراشی کرده و قوانین بین الملل 
را نقض می کند. هدف، متشنج کردن اوضاع است تا ثابت کنند که حضور و نفوذ 
دارند. سفیر مسکو در بیروت درباره وضعیت لبنان هم تأکید کرد، احتمال جنگ 
بین لبنان و رژیم صهیونیس��تی وجود ندارد؛ زیرا »موازنه وجود دارد و هر طرفی 

می داند که هر دو طرف ]در جنگ[ خسارت زیادی می بینند.  فارس 

آمریکا موظف به اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است
س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در سازمان ملل با بیان 
اینکه آمریکا به لحاظ حقوقی موظف به اجرای برجام و قطعنامه ۲۲3۱ 
اس��ت، عنوان کرد: اما آمریکا از مس��ئولیت خ��ود در این زمینه طفره 

می رود. 
مجید تخت روانچی در توئیتی نوش��ت: آمریکا - با فریبکاری رسانه ای - 

همچنان مدعی است که برجام هیچ جایگاه حقوقی در سازمان ملل ندارد. 
اما برجام پیوس��ت قطعنامه ۲۲3۱ است و آمریکا به لحاظ حقوقی موظف است 

هر دو را اجرا کند.
وی می افزای��د: بن��د۲ قطعنام��ه ۲۲3۱ از اعض��ا می خواهد تا از اج��رای برجام 
حمایت کنند. تخت روانچی خاطرنش��ان کرده اس��ت: آمریکا از مسئولیت خود 

طفره می رود.  صداوسیما 

گسترش دامنه تحریم های فلزات ایران
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد دامنه تحریم ها علیه 
فلزات ایران را گس��ترش داده و انتقال ۲۲ فلز دیگر به ایران یا از این 
کش��ور را ممنوع کرده اس��ت. مایک پامپئو نوش��ته است: امروز برای 
هدف قرار دادن برنامه های هسته ای، نظامی و موشک های بالیستیک 

ایران دامنه تحریم های فلزات این کشور را توسعه دادم. هر گونه اقدام 
آگاهانه برای انتقال این ۲۲ فلز به ایران اکنون قابل تحریم است. فشارهای 

ما تا زمانی که ایران مثل یک کشور نرمال رفتار کند ادامه خواهد داشت. وزارت 
خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای بعد از توئیت پامپئو بیانی��ه ای صادر و جزئیات این 
تحریم ه��ا را اعالم ک��رد. این وزارتخانه در این بیانیه مدعی ش��ده ۲۲ فلز زیر با 
بخش های نظامی، هس��ته ای و موشکی ایران ارتباط دارند و انتقال آنها به ایران 

ممنوع است. تسنیم

B

بلوکه  ش��دن ذخایر ارزی ای��ران در بانک های کره جنوبی موجب 
طرح این س��ؤال ش��ده که چرا س��ئول تا این حد مقید به رعایت 
تحریم های آمریکاس��ت و آیا ام��کان پیش بینی چنین وضعیتی با 

توجه به تجارب قبلی وجود نداشت؟
ناحیه »گانگنام« در کالن شهر س��ئول یکی از گران قیمت ترین و 
پرآوازه ترین مناطق ش��هری در س��ئول و حتی آسیاست. بسیاری 
از مردم دنیا این منطقه مس��کونی را با ی��ک آهنگ کره ای با نام 
»گانگام اس��تایل« در سال ۲0۱3 ش��ناختند که ظرف تنها چند 
س��اعت نزدیک به یک میلیون بازدید در ش��بکه یوتیوب داشت. 
جالب اس��ت بدانید یکی از مهم ترین خیابان ه��ای این ناحیه که 
محل استقرار دفاتر شرکت های بزرگ فناوری کره جنوبی همچون 
سامس��ونگ بوده و هس��ت به نام »تهران« نامگذاری شده است؛ 
نش��انه ای از حسن روابط دو کش��ور مهم آسیایی که روابط شان از 

دهه های ۶0 و ۷0 میالدی بنیان گذاشته شده است.
با این حال در طول سال های اخیر بر خالف نام تهران در سئول، 
ایران جایگاه بس��یار نازلی در منظوم��ه روابط خارجی دولت کره 
جنوب��ی دارد. رویدادی که مهم ترین نش��انه آن مس��دود ش��دن 
میلیاردها دالر از مبالغ ناشی از فروش نفت است؛ آن هم در میانه 
بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا که که موجب کسری ۱0 میلیارد 

یورویی برای دولت ایران شده است.
واقعیت این اس��ت که روابط ایران و کره جنوبی صرفنظر از منافع 
و تضادهای دوجانبه یک متغیر مهم و سرنوشت ساز دیگر هم دارد 

و آن هم رابطه این دو کشور با ایاالت متحده آمریکاست.
واش��نگتن برای س��ئول نه فقط یک متحد جدی بلکه شاید یک 
»قیم غیررس��می« در روابط بین المللی اس��ت. اساساً دولت فعلی 
کره جنوبی که در ادبیات سیاس��ی این کش��ور ب��ه آن جمهوری 
س��وم کره گفته می شود ماحصل آن چیزی است که در سال های 
۱۹4۵ تا ۱۹4۸ میالدی با نام دولت نظامی آمریکا در کره جنوبی 

شناخته می شد.

این تشکیالت نظامی از زمان فروپاشی امپراطوری ژاپن با شکست 
در جنگ جهانی دوم بر اساس توافق با اتحاد جماهیر شوروی در 
زیر مدار 3۸ درجه برپا ش��د. در ابتدا بنا بود که در نهایت هر دو 
ط��رف این خط فرضی به یکدیگر ملحق و یک حاکمیت یکپارچه 
در سرزمین کره تشکیل شود، اما اختالفات اتحاد جماهیر شوروی 

و آمریکا سرنوشت متفاوتی را برای این سرزمین رقم زد.
اگرچه در س��ال ۱۹4۸ یک دولت غیر نظامی موسوم به جمهوری 
اول ک��ره  ب��رای برقراری دموکراس��ی روی کار آمد و بحث خروج 
آمریکا از کره مطرح ش��د اما حمله دولت کره ش��مالی به رهبری 
کیم ایل س��ونگ در س��ال ۱۹۵0 و دخالت قوای سازمان ملل به 
رهبری واش��نگتن سبب ش��د تا حضور نظامیان آمریکایی دائمی 
ش��ود. در طول جنگ س��رد، کره جنوبی محل استقرار نزدیک به 

۵0 هزار نظامی آمریکایی بود.
عالوه بر این نزدیک به یکصد س��الح هسته ای نیز در کره جنوبی 
مس��تقر ش��ده بود تا در صورت ضرورت علیه کره شمالی استفاده 
ش��ود. با پایان جنگ س��رد دولت آمریکا ب��ه دلیل کاهش تهدید 
خطر چین و کره شمالی اقدام به کاهش تعداد سربازان خود کرد 
و سالح های اتمی را از پایگاه های خود در کره جنوبی خارج نمود، 
با این حال هنوز کره جنوبی بعد از ژاپن بزرگترین محل اس��تقرار 

سربازان آمریکا محسوب می شود.
ع��الوه بر ای��ن بر اس��اس توافق نامه نظامی دو کش��ور دولت کره 
جنوبی از حق پیگیری جرائم س��ربازان آمریکایی در کره جنوبی 
مگ��ر در موارد جدی و حاد آن هم با توافق طرفین صرفنظر کرده 
اس��ت. همچنین بخش عملیات فرمانده��ی ارتش کره جنوبی به 
ط��ور کامل تحت نظ��ر فرماندهی ارتش آمری��کا در اقیانوس آرام 

قرار داد.
در طول ۶0 سال گذشته جرائم فراوانی توسط سربازان آمریکایی 
در ک��ره جنوبی به خص��وص جرایم اخالقی منج��ر به اعتراضات 

فراوانی از سوی مردم کره شده است.
یکی از مهم ترین رس��وایی های روی داده در خصوص فعالیت های 
غی��ر قانونی ارتش آمریکا مربوط به آزمایش س��الح بیولوژیک در 
خاک کره جنوبی اس��ت. این مس��اله زمانی آشکار شد که ناگهان 
ارس��ال محمول��ه ای از خاک آمری��کا به پایگاه »اوس��ان« در کره 
جنوبی حاوی باکتری سیاه زخم در سال ۲0۱۵ به صورت اتفاقی 
لو رفت. اگرچه آمریکایی ها مدعی تولید واکسن این باکتری برای 
س��ربازان خود بودند اما بعدها و در پی تحقیقات وزارت دفاع کره 

روشن شد که تاکنون ۱۵ آژمایش بیولوژیک در خاک کره جنوبی 
انجام ش��ده اس��ت. این رویداد عالوه بر بازتاب رس��انه ای موجب 
واکنش اف��کار عمومی به دلیل به خطر انداختن حیات زیس��تی 

مردم کره نیز شد.
کره جنوبی پس از تحوالت سال ۲0۱۹ خلیج فارس و تنگه هرمز، 
تصمی��م به اعزام ناوگان نظامی برای امنیت کش��تیرانی به خلیج 
فارس گرفت. این کش��ور حضور خود را مستقل از ائتالف دریایی 
آمریکا اعالم کرد با این حال روش��ن است که این کشور دقیقاً در 
جهت منافع امنیتی آمریکا در خلیج فارس حرکت کرده و در کنار 
آن به دنبال حفظ روابط خود با س��ایر کش��ورهای خلیج فارس از 

جمله امارات و عربستان سعودی هم هست.
در کنار ای��ن روابط اقتصادی آمریکا و کره جنوبی نیز فوق العاده 
عمی��ق و دیرینه اس��ت. پ��س از پایان جنگ کره و در ش��رایطی 
ک��ه دولت حاکم بر س��ئول عماًل با ذخیره صف��ر در حوزه مالی و 
ارزی روب��ه رو بود، کمک های آمریکا ب��ه آن توانمندی خرید نفت 
و محصوالت کش��اورزی را داد. بر اس��اس داده های موجود میزان 
کمک های نقدی و غیرنقدی آمریکا به کره جنوبی تا سال ۱۹۶0 
به یک میلیارد دالر می رس��ید که رقمی بی س��ابقه در طول تاریخ 

کمک های این کشور محسوب می شد.
پس از آن نیز آمریکا با بازنگه داشتن بازار خود بر روی محصوالت 
ک��ره ای همچون پوش��اک و قطعات الکترونیک��ی نقش مهمی در 
شتاب دهی به صنعت کره جنوبی داشت. هم اکنون نیز این روابط 

علی رغم روی کار آمدن ترامپ با قدرت سابق وجود دارد.
حج��م تجارت بین ک��ره جنوبی و آمریکا در س��ال ۲0۱۸، ۱3۲ 
میلیارد دالر برآورد شد و این رقم در سال ۲0۱۹ به ۱3۵ میلیارد 
دالر رس��ید. ص��ادرات آمریکا به کره جنوبی پس از س��ال ۲0۱۶ 
افزایش یافته اس��ت و از 43 میلیارد دالر در س��ال ۲0۱۶ به ۶۱ 
میلیارد دالر در س��ال ۲0۱۹ رس��ید. نکته مه��م در این باره تراز 
مثبت کره جنوبی در مقابل آمریکا اس��ت. این تراز مثبت به کره 
این قابلیت را داده اس��ت تا س��رمایه گذاری های خود را در نقاط 

مختلف جهان توسعه دهد.
البته بخش��ی از ای��ن مازاد تراز تجاری ص��رف خرید اوراق قرضه 
آمریکا و پوش��اندن کس��ری بودجه دولت آمریکا می ش��ود. عالوه 
ب��ر این بخ��ش مهمی از ذخای��ر ارزی کره جنوبی نیز بر اس��اس 
دالر نگهداری می ش��ود که در حفظ ارزش دالر با توجه به حجم 

مبادالت کره جنوبی در دنیا نقش مهمی را ایفا می کند.

این روابط گس��ترده پولی و مالی با عضویت آمریکا و کره جنوبی 
در بس��یاری از پیمان نامه های تج��اری بین المللی همچون پیمان 
تج��ارت آزاد اقیان��وس آرام و همچنین س��ازمان تجارت جهانی 
تکمیل ش��ده اس��ت. دو کش��ور همچنین به دنب��ال امضای یک 
تفاهم نامه تجارت آزاد نیز هس��تند اما به دلیل مقاومت برنج کاران 
محل��ی در مقاب��ل واردات برنج آمریکایی تاکن��ون این قرارداد به 

نقطه نهایی نرسیده است.
در طول دوران ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ و با توجه به مازاد 
تج��اری کره جنوبی واش��نگتن تمام تالش خ��ود را به خرج داده 
تا بتواند س��ئول را وادار به پرداخت مبالغ بیش��تر به دلیل حضور 
نظامیان آمریکایی و آن چه حفاظت بیش��تر گفته می شود، نماید 
که علی رغ��م مذاکرات گس��ترده و جدی تاکن��ون همچنان این 

مسئله به مرحله حل و فصل نهایی نرسیده است.
طبیعی اس��ت که با چنین حجم گسترده ای از روابط دوجانبه در 
حوزه های گوناگون، س��ئول در مقابل فشارهای آمریکا برای قطع 
واردات نفت از ایران به راحتی کوتاه می آید.  جالب اینجاست که 
این تجربه برای بار اول به دس��ت نیام��ده و در جریان اوج گیری 
دور قبل��ی تحریم های آمریکا در حوزه نف��ت دقیقاً چنین اتفاقی 

روی داد.
بر اساس آمارهای اتحادیه تجارت بین المللی کره جنوبی، مجموع 
تج��ارت ایران و کره جنوبی در س��ال ۲0۱۷ به ۱۷ میلیارد دالر 
می رس��د که پس از وضع شدن تحریم های ثانویه روند کاهشی به 
خود گرفت و در س��ال ۲0۱۵ میالدی تنها به ۶ میلیارد دالر بالغ 

شد که تراز تجاری ایران در مقابل کره جنوبی نیز منفی بود.
بعد از مذاکرات هس��ته ای و به نتیجه رس��یدن تفاهم هس��ته ای 
موسوم به برجام کلید آغاز دوباره روابط تجاری نیز زده شد. ایران 
در ی��ک حرکت بزرگ یک قرار چند میلیارد دالری برای خرید ۸ 
کش��تی کانتینربر از صنایع کشتی سازی »هیوندای« آغاز کرد و 
متعاقب آن نیز کره جنوبی واردات نفت از ایران را از سر گرفت و 
حجم روابط تجاری دو طرف به ۱۲ میلیارد دالر در س��ال ۲0۱۷ 
رس��ید. علی رغم این جهش مهم با خروج دولت ترامپ از برجام و 

بازگشت دوباره تحریم ها روند معکوس دوباره تکرار شد.
بر طب��ق آمارهای اداره اطالعات انرژی آمری��کا واردات نفت کره 
جنوبی از ایران در سال ۲0۱۹ تقریباً به صفر رسیده است. بر این 
اس��اس شیل نفت تولیدی آمریکا از س��وی کره جنوبی به عنوان 

جایگزین نفت ایران برگزیده شد. تسنیم 

   چرا کره جنوبی 

 پول های ملت ایران را
 پس نمی دهد؟


