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 منطق رابطه با چين               روز حرف ▼

هایی پیرامون روابط خارجی  در روزهای اخیر بار دیگر جنجال

طور  و سیاست نگاه به شرق به «خاص»طور  ایران با چین به

ای نگاه به شرق ایران را به  شکل گرفته و چه بسا عده «عام»

رابطه توجه اند. در این  مثابه راهبردی عبث و ناکارآمد انگاشته

 .ضروری استدو نکته به 

طی روزهای روابط ایران با چین  ؛نکته اول: نکات تحليلي

این روابط از جنس  جنجال برانگیز شده است که یحال دراخیر 

رهیافت  .دستوری عمودی ونه  متوازن و افقی است،روابط 

برد  ـ پکن مبتنی بر منافع مشترک و برد ـ حاکم بر روابط تهران

ای دال بر اینکه چین دنبال  گونه نشانه اکنون نیز هیچاست. ت

سرسپردگی و وابستگی ایران در روابط خارجی باشد، وجود 

 نداشته است. 

و کشورهای شرقی که در « راهبرد نگاه به شرق»نکته دوم؛ 

سیاست خارجی کشور از منطق علمی و تاریخی و همچنین 

هرگز به معنای های جغرافیایی و سیاسی برخوردار است،  ریشه

اعم از  ،غفلت از منابع و مراکز دیگر قدرت و ثروت جهانی

نیست. در این راستا باید آفریقا و آمریکای جنوبی و غرب آسیا 

ترین هدف در سیاست  ترین انگیزه و عالی توجه داشت، مهم

مین منافع ملی است. امروز أخارجی جمهوری اسالمی ایران ت

مستعد چین  به ویژه ،ب شرق آسیاجنو، آمریکا و اروپابرخالف 

های اصلی ثروت و قدرت در جهان  کانونتبدیل شدن به 

از نظر یک دهه آینده شود در  بینی می هستند که پیشرو  پیش

های قدرت و ثروت جهانی گوی سبقت را از اروپا و  لفهؤم

تاکنون بر  29۳۱آمریکا برباید. تجربه نشان داده است از سال 

ملی ایران از ناحیه اروپا و آمریکا موانع مین منافع أسر ت

بنیادینی وجود دارد که دستیابی به وضعیت ائتالف و همگرایی 

مراکز حالی است که  است. این در کردهرا عمالً غیرممکن 

به ویژه چین و کشورهای جنوب  ،اصلی قدرت و ثروت در شرق

فرهنگی  ،اقتصادی ،های سیاسی شرق آسیا با توجه به ظرفیت

و  بهای مناس گزینه و در حوزه تمدنی ایران قرار دارند، .و..

 روند. ایران به شمار میمین منافع ملی أبرای ت یمطلوب

مین أها و الزامات ت ضرورتو  تجارب تاریخی: نکته راهبردی

  امتیازاتی که ایران از طریق توسعه ،دهد منافع ملی نشان می

های  ا و کانونه های گوناگون با قطب روابط خارجی در عرصه

به مراتب بیشتر از آمریکا و اروپایی  ،شرق دارددر قدرت و ثروت 

در  خواهانه زیاده جویانه و ، سلطهاست که همواره نگاه دستوری

رو منطق قدرت  ، از ایناند سیاست خارجی به ایران داشته

مابین با کشورهای  همکاری فی کند، ایران مراودات و ایجاب می

 توسعه دهد.یش را بیش از پ شرق

 

 
 

 

 کرونا تلنگر خوبي است!                                  گزارش روز ▼

اش  خود و خانواده یکه نگران سالمت افتیتوان  یرا م یکمتر کس یکنون ییکرونا امیدر ا

حال  نیشده است، با ا لیجسم بشر تبد یسالمت هیعل یجد دینباشد.  امروزه کرونا به تهد

به سالمت  ینگاه مین ،یجسمان یبه سالمت یدگیرا فراهم آورده تا در کنار رس  یکرونا فرصت

 که گم شده بشر امروز است.   یامر م،یداشته باش زین یانسان امعروح و روان جو

 وعیش شیدرباره افزا یالشرق االوسط در گزارش یا منطقهروزنامه فرا -2: یخبر یها گزاره

شود،  ختهیر یکیپالست  سهیکه در ک یکرونا همانند آب سرویکرونا در جهان نوشت: و روسیو

از خبرنگاران  یکی -1نشان داد.  افتهی وعیها ش را که در آن ییکشورها یداخل یها بحران

 یشگاهیآزما جادیا ییتوانا سیرا منتشر کرد که بر اساس آن انگل یاسناد «سیانگل 4شبکه »

کشور را  نیکارمندان بخش بهداشت ا یابر یکرونا حت روسیو شیانجام آزما یمناسب برا

 تیدرصد جمع 01از  شیاسناد، ب نیداردبنا بر آمار ا ازین ینیبال یبند تینداشته و به اولو

 زینفر ن ونیلیم 1کرونا مبتال شوند و حدود  روسیبه و ندهیماه آ 21ممکن است در  سیانگل

جهان  یمواجهه دول مترق هویفرهنگ و ش -9 دارند. ها مارستانیشدن در ب یبه بستر ازین

 یتالش برا یرا متعجب کرد و هر کشور ایتمام دن 21 دیکوو روسیو یغرب در برابر پاندوم

خود را به  یجا گریدوست به همد یگذاشت و کمک کشورها یم تیحفظ خود را در اولو

 داده بود.  گریغارت همد

مقابله با  یبرا یاسالم یاز روش ها یکیؤمنانه کمک م یطیشرا نیچن در: یراهبرد نکته

 نیکه د ییآنجا ازداشتند.  دیکأشعبان بر آن ت مهیدر ن یبحران ها است که مقام معظم رهبر

 ازمندانیو کمک به ن ثاریا ،یمانند بهداشت فرد یسال قبل بر موضوعات 2411اسالم از 

 یتتوانند بحران کرونا را به راح یمسائل م نیهم یطیشرا نیداشته است در چن دیکأت

و پزشکان و  یانقالب یروهاین جیاز بس ییها رهیما زنج یکشور اسالم درشکست دهند. 

از کرونا و  یناش یشکل گرفته است و در حال عبور کشور از فشارها یمارستانیب یکادرها

 بود میالوقوع آنها خواه بیقر تیها هستند و انشااهلل شاهد موفق میتحر

 کرونا دگانيد بيبه آسای کار کمک پفرماندهان سپاه     اخبار ویژه ▼

مقام  مانهیو در پاسخ به رهنمود حک "مؤمنانهکمک "با عنوان  جیبس شیآغاز رزما یپ در

در ماه مبارک رمضان، سردار  ازمندانی( در کمک به فقرا و نیالعال مدظله) یمعظم رهبر

 یاه برافرماندهان سپ میکل سپاه از تصم یسخنگو و مسئول روابط عموم فیرمضان شر

کرونا شغل  یماریب وعیش لیکه به دل یخود به افراد انهیدرصد از حقوق ماه 11اختصاص 

تا  یحوزه مرکز ،کل ی، خبر داد و گفت: فرماندهان در ستاد فرماندهاند دادهخود را از دست 

 بحران کرونا انیتا پا یو به فضل اله اند کردهمشارکت  مؤمنانهنهضت  نیدر ا یاستان یها سپاه

که  یدسته از هموطنان نیا یازهایاز ن یخود بخش انهیاز حقوق ماه درصد 11با اختصاص 

آحاد کارکنان  خواهند کرد. نیتأمرا  اند دادهکرونا شغل خود را از دست  یماریب ریتحت تأث

 شیمشارکت در رزما یخود برا انهیاز حقوق ماه یبخش صیتخص یبرا خود یآمادگ زین

 .اند کرده را اعالم مؤمنانهکمک 

گفت:  کایمسائل آمر کارشناس /کاستيکارشناس مسائل آمر نيرهبر انقالب بهتر

بدون »در برنامه  ایزدی فؤاد است. رانیدر ا کایکارشناس مسائل آمر نیبهتر یمعتقدم رهبر

 یجمهور یرگذاریتأث تیبه اهم کرد و  دیتأک رانیدر ا کایمطالعات آمر یلزوم ارتقا رب« توقف

 اشاره کرد. کایآمر یمختلف در سطح افکار عموم یها استفاده از ابزار با یاسالم



  

 اخبار ▼

 شود؟ مي حاصل چگونه آقا خوش لحظات

 زندگیاز  نکاتی بیان در جمکران، مقدس مسجد تولیت رحیمیان محمدحسن االسالم حجت

 که زمانی هر آقا حضرت :است گفته از قول یکی از کارکنان دفتر رهبری ،رهبری معظم مقام

 رضا امام زیارت به، دهند می انجام را کار سه این از یکی کنند می ماللت و خستگی احساس

 بیشتر بار سه دو سالی نیست، آسان خیلی آن شرایط اینکه خاطر به اما روند، می)ع( 

 های خانواده با دیدار. است شهدا های خانواده با دیدار و جمکران مسجد دیگری و روند، نمی

 از بعد 2912سال در  بجنورد سفر در. است ایشان برای ای العاده فوق و متمایز امر یک شهدا

 شب آخر تا که رفتیم شهید خانواده چند منزل به آقا با همراه شب ایشان، مستمر روزانه کار

 محل به خواست می آقا و آمدیم استانداری تا ایشان همراه گشت، بر راه در. کشید طول

 خاصی حالت یک با آقا آخر ی لحظه. شدیم می جدا ایشان از داشتیم هم ما و بروند اقامتشان

 خانواده چند این دیدار از قدر این خودشان که بود معلوم یعنی!«کردید کیف امشب: »فرمودند

 و شوق و سرحالی اوج از حاکی که را جمله این خداحافظی موقع که بودند کرده کیف شهید

 های فاصله درمچنین هایشان  .کردند ابراز ما به ،بود جلسات نوع این به نسبت ایشان اشتیاق

 به ،بیشتر زمانی های فاصله در هم گاهی یا و هفته سه تا دو ظرف در مثالً ،کم خیلی زمانی

 اعضای از نفر چند آیند می مسجد به که بار هر  معموالً آقا. شدند می مشرف جمکران مسجد

 عنوان به را این همیشه من که آورند می خود همراه به را هایشان نوه از نفر چند و شان خانواده

 .کنم می عرض دیگران برای درس یک

 های بزرگ را نشان داد عدالتي قدرت کرونا بي

ها و  با اشاره به تحریم هاروارد دانشگاه الملل بین روابط و عمومی حقوق استاد «مارتی چن»

ای ه عدالتی بحران کرونا بار دیگر بی»کید کرد: أهای آمریکا در جریان بحران کرونا ت کارشکنی

های کوچک را نشان  علیه قدرت ها آنها و ستم  های ابرقدرت های بزرگ و کارشکنی قدرت

تر  ها را در جهان برجسته کرد. مردم کشورهای با اقتصاد ضعیف عدالتی داد. این بیماری بی

گناه ادامه  ها شدند و قدرتمندان در این شرایط بر فشار بر مردم بی عدالتی قربانی بی

ثیر داشته است. اکنون أگناه ت ها همواره بر مردم عادی و بی تحریم»یادآور شد:  وی.« دهند می

های  ها هستند. این در حالی است که سازمان نیز مردم عادی ایران قربانی واقعی تحریم

ها و متقاعدسازی ترامپ برای لغو  المللی تاکنون نتوانستند کمکی به لغو تحریم بین

 «.کنند ها تحریم

 زيست و انقالبي باشيم ايم ساده قول داده

دولت : »معتقد است، و منتخب مجلس یازدهمنهم و دهم  های وزیر راه دولت« علی نیکزاد»

های مردم نداشته، مجلس هم با دولت کنار  تدبیر، کارنامه درخشانی در ایجاد رونق در سفره

د دولت و مجلس به همین دلیل عملکر ؛آمده و در قبال عدم اجرای قانون سکوت کرده است

زیست و انقالبی باشیم و در  ایم ساده به مردم قول داده: »وی گفته است «.قابل دفاع نیست

اقدام کنیم. اگر بتوانیم مجلسی در تراز انقالب ایجاد کرده و از  ها آنراستای حل مشکالت 

 اللهی در سال مجلس یازدهم طلیعه دولتی انقالبی و حزب ،های خود عدول نکنیم وعده

اختالفات باره طلبان در های اصالح او واکنش صریحی هم به تحلیل «.خواهد بود 2411

کند:  کید میأدهد و ت ای و عمیق در میان جریان اصولگرای مجلس یازدهم نشان می ریشه

نخواهد شد. جنگ قدرت و اختالس بین اصولگرایان مجلس یازدهم خوابی است که تعبیر »

 «مدارانه در درون خانواده جریان انقالبی است. اخالق رقابتیرئیسه مجلس  انتخابات هیئت

 نظر جامعه مظلوم کارگری تأمين شود

 در کارگران دستمزد حداقل اعالم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «محسن رضایی»

های پایین با  معیشت دهک »نوشت:  شدر صفحه توئیترداد و  نشان واکنش 2911 سال

یش از پیش آسیب دیده و از طرف دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت کرونا ب  شیوع بیماری

لذا الزم است نظر جامعه مظلوم کارگری ؛ کار بندیم  جهش تولید به  تقویت خودکفایی و

 «.درباره حقوق و دستمزد تأمین شود

 

 کوتاه اخبار ▼

در حساب  «دونالد ترامپ» اعالم فاجعه بزرگ در امريکا/ ◄

اوضاع »ایط آمریکا را وخیم خواند و نوشت: توئیتری خود شر

سابقه است، شکی در آن نیست. اقتصاد، اشتغال و  کنونی بی

دستمزد با سرعت در حال رشد بود که این ضربه اپیدمی 

: گفت نیز «نیوز فاکس» با مصاحبه وی در« د.اتفاق افتا

 آمریکا ایالت ۳1 همه در کشور، تاریخ در بار نخستین برای»

 «.کنم می اعالم «زرگب فاجعه»

مـدیر واحـد    درآمد ميلياردی طرح ترافيک تهـران/  ◄

 های ترافیکی شـهرداری تهـران   ها و طرح ساماندهی محدوده

نـیم میلیـارد تومـان از طـرح      و گفت: شـهرداری روزانـه یـک   

است طرح ترافیک و آلودگی هـوا   گفتنی .ترافیک درآمد دارد

ا کارمنـدان بتواننـد   در تهران تا اطالع ثانوی لغو شده است ت

 با وسایل نقلیه شخصی در محل کارشان حاضر شوند.

روسیه،  سابقه توليد نفت/ توافق بر سر کاهش بي ◄

کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( با بیشترین میزان کاهش در تولیدات نفت خود 

اساس  بر .میلیون بشکه در روز موافقت کردند ۱/1به میزان 

میلیون بشکه، در  21 ،ماه اول 1در  کاهش تولید ،توافقاین 

تا  1112میلیون بشکه و از ابتدای سال  0ماه بعد از آن  ۶

میلیون بشکه از تولید کشورهای عضو  ۶، 1111آوریل سال 

آمریکا  یها میتحرایران به دلیل  .اوپک پالس کم خواهد شد

 .استشده معاف  ها کاهشاین از 

 یحسن روحان /يجبهه حقوق کيدر  کايآمرشکست  ◄

مقابله با کرونا گفت:  یدر جلسه ستاد مل کشورمان جمهور سیرئ

و وزارت خارجه در  یبانک مرکز دانانحقوق ها یسخت نیدر هم

 کیبه دست آوردند و  یخوب تیموفق ی،مبارزه حقوق کی

آن را  ها ییکایدالر در لوکزامبورگ که آمر ونیلیم ۶11و  اردیلیم

 را چند روز قبل آزاد کردند.کرده بودند  فیتوق

 نیحس» /کند ينمدخالت عراق  يدر امور داخل رانيا

در خصوص سفر سردار قاآنی به پارلمان عراق  ندهینما« فدعم

فرمانده  کشورش و صحبت با احزاب سیاسی عراقی گفته است:

 یکرده است که جمهور دیکأسفر ت نیدر ا رانیسپاه قدس ا

 ،ریوز عراق و انتخاب نخست یدر امور داخل مطلقاً رانیا یاسالم

 نیدر ا یالملل نیب یها طرف ریدخالت نخواهد کرد با دخالت سا

. اما درباره مبارزه با کرونا و هر مشکل تمخالف اس زیمسئله ن

 به عراق کمک خواهد کرد. ،یگرید یتیامن

 های سروش و ايتا دنبال کنند.  رسان ( در پيامbasirat_fa@( و بصيرت )ssweekly@ها را در کانال صبح صادق) حليلتوانند نشريه اخبار و ت مندان مي عالقه

 

 صبح صادق منتشر شد 1۹۹شماره 

 شليک به قلب نئوليبراليسم/: خوانيد در اين شماره مي

ای عليه   ورود به بازار جهاني با مديران جهادی/مصوبه

 ....شعار سال/فرصت دولت اجماع ملي و

 تا شکست کرونا هر روز همراه شما هستيم


