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 چين و ايران راهبردی توافقنامه          روز حرف▼ 

 شاید روزها این ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست حوزه در

 این. باشد چین و ایران راهبردی توافقنامه موضوع، ترینمهم

 و سؤاالت است، کنندهتعیین و مهم بسیار خود نوع در که رخداد

. است داشته همراه به را فراوانی نسبتاً هایحمایت نیز و انتقادات

 :است اهمیت حائز زیر نکات زمینه این در

 و ایران راهبردی توافقنامه به وارده سؤاالت و نقدها از برخی -9

 منافع به مندیدغدغه با که شودمی مطرح کسانی سوی از چین

 روابط گسترش به نسبت هم شاید دسته این. نگرندمی ایران ملی

 اما باشند، نداشته حساسیتی چین یمصداق طوربه و شرق با

 هاآن برای سؤاالت از سطحی گذشته ایام تبلیغاتی فضای از متأثر

 شفاف و گفتگو افراد، این با مواجهه نحوه بالطبع. است آمده پدید

 واردشده نقدهای هم اگر. است توافقنامه متن مختلف ابعاد کردن

 طبیعی طوربه است، ملی منافع با مغایرت در و صحیح متن، به

 توافقنامه. گیرد قرار تجدیدنظر مورد بررسی در روند بایستی

 نهایی تأیید و مجلس در تصویب فرآیند حتماً چین و ایران راهبردی

 باید صحیح احتمالی اشکاالت و دارد روپیش را نگهبان شورای در

 شده وارد اعتراضات و نقدها دیگر بخش -8 .گیرد قرار اصالح مورد

 دسته این ندارد؛ توافقنامه متن به ربطی اصوالً راهبردی نامهتوافق به

 رویکرد نوع هر با و دارند خاطرتعلق غرب به عاطفی و بنیادین طوربه

 مخالف کند، پیدا گرایش شرق سمت به که خارجی سیاست در

 از ایرانی جامعه روشنفکری فضای از ایعمده بخش متأسفانه. هستند

 کرده تعریف غرب با پیوند در را خود فکری موجودیت و هویت دیرباز

 از ایصفحه اینکه بدون که دستاز این  افرادی نبودند کم. است

 و پرداختند؛ آن تمجید به یکسره باشند، کرده مطالعه را برجام

 توافقنامه متن در اینکه بدون که افرادی نیستند کم اکنونهم

 آن تخطئه به یکسره باشند، کرده تأمل چین و ایران راهبردی

 غرب ایرسانه دستگاه تالش از نباید زمینه این در البته! پردازندمی

 .ورزید غفلت توافقنامه این علیه نخبگی و عمومی افکار تحریک برای

 ضرورت یک ایران خارجی روابط ساختن متوازن :نهايي بندیجمع

 توافقنامه. است کنونی شرایط در خاصه خارجی، سیاست در عقالیی

 راهبردی هایهمکاری سند نیز و چین و ایران بین هبردیرا

 فضای در است، کشور دو در بررسی حال در که افغانستان و ایران

 اولویت. است ایران ملی منافع با مطابق آمریکا حداکثری فشار

 ای،منطقه هایگیری از ظرفیتبهره و همسایگان همکاری با

 اهتمام مورد خوبیهب گذشته هایسال در که بوده هاییفرصت

 نادیده معنای به گراییمنطقه راهبرد البته. است نشده واقع

 آمریکای اروپا، با اقتصادی روابط و دیپلماتیک هایتالش گرفتن

 (غضنفری عزیز: )نویسنده. نیست آفریقا و التین

 خوني که به ناحق ريخته شداز  يالمللنيبگزارش           روزگزارش ▼

 پرونده اولین شد؛ مطرحقاسم سلیمانی حاج هفته گذشته دو پرونده حقوقی در مورد ترور 

آمریکا  جمهوررئیس ،عامل ترور شهید سلیمانی و شخص ترامپ 93شکایت ایران از  مربوط به

کمیساریای حقوق محکومیت آمریکا در  ؛دومبود.  هاآندرخواست بازداشت  و به پلیس اینترپل

 عزیز. شهیداین ن سند ترور بدوملل به خاطر  سازمان بشر

 استناد به اعالم کردند که؛ ناجا المللبین پلیس رئیسدادستان تهران و : خبری هایگزاره

 در سلیمانی، شهید ترور متهم 93 تعقیب درخواست اینترپل سازمان قوانین و هادستورالعمل

 هماهنگی ایجاد اینترپل، سازمان اصلی کار .داد قرار انتظامی نیروی المللبین پلیس کار دستور

 روی جنایتی کشوری در اگر یعنی ،است مجرمان شناسایی برای هاپلیس بین رسانیاطالع و

 سایر تا کندمی کمک اینترپل سازمان باشد، کشور یک جغرافیایی مرزهای از فراتر و دهد

 دستگیر و شناسایی را متواری مجرمان داده، رخ آن در جنایت که کشوری کمک به کشورها

 تحت دستور تهران، دادستان اساس همین بر .دهند انجام را ینمجرم استرداد کار و کرده

 صادر را تروریستی جنایت این آمران و عامالن قرمز اعالن صدور و المللیبین دادن قرار تعقیب

 ورهایتر حوزه در ملل سازمان ویژه گزارشگر «کاالمارد اَگنِس» .کرد ابالغ المللبین پلیس به و

 شنبهسه بامداد سازمان، این بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر در خودسرانه و غیرقانونی

 «سلیمانی قاسم» حاج سپهبد سردار رساندن شهادت به در آمریکا جنایت( تهران وقتبه)

 کردن رد ضمن گزارشی در کاالمارد .خواند غیرقانونی را سپاه قدس نیروی شهید فرمانده

 نتوانسته نگتنیواش» ؛نوشت سلیمانی، سردار ترور دلیل درباره آمریکایی مقامات ادعاهای

 «.کند ارائه حمله این انجام دلیل توجیه برای کافی مدارک

 حاال. کند وارد خدشه آمریکا جمهوری ریاست نهاد مصونیت بهتوانسته  ایران اول؛: نکات راهبردی

 محکومسازمان ملل هم ترامپ را  کهاکنون ،است شده گنجانیده مجرمان داده پایگاه در ترامپ نام

جامعه جهانی به پلیس اینترپل  ازپیشبیشباعث بدبینی  ،اگر این حکم نیز اجرا نشود ،کرده است

؛ راشاتودی در انگلیسی نویسنده و نگارروزنامه کانینگهام فینیانبه گفته  ممکن است هرچند .شودمی

ایران در  حرکت دوم؛. ترامپ به اینترپل کمک کنند که این حکم اجرا شود عصبانی از یهادموکرات

های ها نیز در این نشست قتلدیگر کشور هایهیئتتعداد زیادی از سازمان ملل باعث شد که 

های چین، سوریه و کشور .اعالم کنندهای نظامی را مردود ادپپه کارگیریبهخودسرانه از طریق 

البته  .کردنددام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را محکوم صریح اق طوربهاین نشست  درونزوئال نیز 

خون به ناحق عاملین این ت دولتی همچنان ادامه خواهد داشت و ایران دست از ابعاد این جنای

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( خواهد داشت.ریخته شده برن

 !ايران آسمان برای ترامپ طرح شکست               ژهیو رخب ▼

 آمریکا میانجیگری با قطر و عربستان میان توافق امارات داد، خبر «نیوزفاکس» آمریکایی شبکه

 عرب کشورهای میان توافق که است آورده شبکه این .زد برهم شدن نهایی از قبل لحظاتی را

 حریم از دادمی اجازه قطر هوایی خطوط به ـ زد هم به را آن امارات که ـ فارسخلیج حاشیه

 دونالد» حداکثری فشار کمپین در مهم هدف یک این و کند عبور امارات و عربستان هوایی

 درازای دالر میلیون 999 ساالنه از را تهران تا بود ایران علیه آمریکا جمهوررئیس «ترامپ

 از خواست عربستان از امارات: »افزود نیوزفاکس .کند محروم ایران آسمان از دوحه استفاده

 ابوظبی اقدام همین و نکند حمایت قطر با عربی کشورهای بحران حل برای آمریکا پیشنهاد

 «.شود محروم خارجی سیاست در مهم و قاطع پیروزی یک از ترامپ دولت شد موجب



 

 

  

 اخبار ▼

 شود؟مي استيضاح به تبديل روحاني از مجلس سؤال طرح

 این»: گفت مردم معیشتی مشکالت به اشاره با یازدهم مجلس اصولگرای نماینده نژاد، کوچکی جبار

 از قاطع نظارت با است موظف نیز مجلس. گرددمیبر داخلی هایمدیریت سوء و هاتحریم به مشکالت

 را جمهوررئیس از سؤال طرح نماینده 822 از بیش. کند استفاده شرایط بهبود برای خود هایاهرم

 سؤال طرح به اشاره با وی «.شد خواهد وصول اعالم مجلس علنی صحن در زودیبه و کردند امضا

 اما گرفت، اخطار مجلس از نیز زمان همان جمهوررئیس آقای»: افزود ،روحانی دکتر از دهم مجلس

 پاسخ نتواند دولت اگر. نکرد ایجاد اقتصادی هایحوزه در خصوصبه خود کار روش در تغییری هیچ

 به است موظف مجلس ،بدهد اساسی هایکاال تأمین بخش در مخصوصاً مردم هاینیاز به خوبی

 نمایندگان انتظار درباره مجلس اکثریت فراکسیون عضو «.کند ورود استیضاح حتی شدیدتر، هاینظارت

 اداره و مدیریت سیستم در را تغییراتی یکسری تواندمی جمهوررئیس آقای»: شد یادآور روحانی از

 دیگر هاآن از بعضی که است مشخص. دهد تغییر را خودش معاونان و وزرا برخی. کند اعمال کشور

 مسئولیت دولت در باید قدرتمند مدیران. کنند کنترل را اقتصادی هایبحران توانندنمی و ندارند کشش

 «.دهندنمی جواب بحران در سنتی هایروش بپردازند، مشکالت با مقابله به روز هایروش با تا بگیرند

 شويمن مبارزه با کرونا سست نميدر ميدافرمانده سپاه: 

اظهار  استانی سپاه فرماندهان با یکنفرانس ویدئو نشست در سپاه کل فرمانده ،سالمی سردار

 جدیدی جغرافیای روز هر و است فعالیت حال در همچنان و نشده سست کرونا ویروس»: داشت

 این گذشته ماه چند تجارب اساس بر .شویم سست نباید هم ما و دهدمی قرار تأثیر تحت را

 گذر قابل پیشگیرانه اقدامات و بهداشتی هاینامهشیوه رعایت و همکاری طریق از فقط بیماری

 کاهش در ما هایرفتار نوع ندارد، وجود بیماری این برای قطعی درمان هنوز کهازآنجایی و است

 بیماری شیوع با موفق و منطقی مواجهه در کشور موفقیت کلید .است کنندهتعیین بیماری این

 شکرسرل« .نکند پیدا کاهش مردم و هانهاد ،هادستگاه حساسیت درجه که است این کرونا

 و باشد کار دستور در همچنان پاسداران و مردم برای ماسک توزیع و تولید»: تأکید کرد سالمی

 هایدستگاه مسئوالن با آینده یکشنبه که ایجلسه در .شود شروع مجدد مؤمنانه هایکمک

 هاییآن و کرد خواهیم ریزیبرنامه را هاکمک از دیگری موج داشت، خواهیم انقالبی و حمایتی

 .«شوندمی مساعدت ،اندشده معیشتی مشکالت دچار کرونا بیماری سبب به که

 گرفتند خونخفهضدانقالب  هایرسانهما  هایموفقيتبا 

 اولین ما: »کشورمان در مواجهه با ویروس کرون، اظهار داشتدر خصوص عملکرد  بهداشت وزیر

 بودیم کشوری اولین کردیم؛ ریزیبرنامه کیت ساخت برای و لغو را چین با هاپرواز که بودیم کشوری

موافقت رهبر انقالب با برداشت نتیجه وی در خصوص « .گذاشتیم گیت کشور ورودی مبادی در که

 زیر»در مدیریت دوران کرونایی، متذکر شد: یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد 

وی « .است رسیده من دست به یافت، اختصاص رهبری اجازه با که دالری میلیارد یک از درصد 92

 خونخفه آمریکا و اروپا در افتضاح و ما موفقیت دیدن با ضدانقالب هایرسانه»همچنین افزود: 

 را شهید و زیان بیشترین .نکردند تحصن غربی هایکشور مثل ما درمان کادر از نفر یک حتی .گرفتند

 من تا خواستم خدا از .بود نظیربی دیدم، انقالب رهبر از که بصیرتی و حمایت .دادیم سالمت بخش در

 «.نشود کم انقالب معظم رهبر سایه دارم، را مسئولیت این

 !اقتصاددان کشور 765تير خطای 

 خود نامه در»ا منتشر کرده و نوشته است، این افراد ر کشور داناقتصاد 939 تصاویرسایت روشنگری 

 روحانی اگر که بودند داده شرح گونهاین را 9913 سال انتخابات در روحانی حسن به دادن رأی دالیل

 فسادهای رشد هایزمینه» که آمد خواهد کار روی دهم و نهم هایدولت همچون دولتی نیاورد، رأی

 صورتبه آن هایهزینه که سازندمی فراهم براندازخانمان هایمقیاس در را اقتصادی سابقهبی و گسترده

 آقای دولت تداوم کهدرحالی شد؛ خواهد متجلی نابرابری و فقر عمیق، و گسترده رکود تورم، رشد

 هایمقیاس در فساد تحقق از مانع و بود خواهد همراه ایشان سیاسی رقبای موشکافانه نظارت با روحانی

 شد! چه و دکردنمیفکر  چه اعتراف کنند که،این اقتصاددانان باید  اکنون .«شد خواهد ذکرشده

 کوتاه اخبار ▼

 /ايران توسط صهيونيستي رژيم جنگ وزير موبايل شدن هک ◄

 «آرگامان» که بود 8291 مارس در»اعالم کرد:  هاآرتص روزنامه

 او به جلسه این در و داشته گانتز با محرمانه ایجلسه شاباک رئیس

 شده هک ایران با مرتبط افراد دست به وی همراه تلفن که گفته

 واقعه این جزئیات درباره شاباک کاریپنهان از نیز «نتانیاهو» .است

 به ندادن گزارش دلیل به آرگامان به بار چندین و شده خشمگین

 اینکه ادعای با اما گانتز .است کرده اعتراض شدیداً بارهدراین وی

 رئیس نداشته، وجود وی همراه تلفن در امنیتی اطالعات هیچ

 خود چهره تخریب برای تالش و نتانیاهو با همکاری به را موساد

صهیونیستی  این رسانه به صهیونیست سیاستمدار یک «.کرد متهم

 در گانتز خصوصی اطالعات رفتن لو احتمال حتی» ه است،گفت

 «.است کرده نگران را نتانیاهو شدیداً وی موبایل شدن هک جریان

 /ايران ایهسته برنامه عليه آمريکا کنگره در بودجه تصويب ◄

 طرح پیش دقایقی «آمریکا نمایندگان مجلس اعتبارات کمیته»

 مالی سال برای آمریکا خارجه وزارت خارجی عملیات بودجه

 هر نمایندگان حمایت از که طرح این .رساند تصویب به را 8289

 در مفادی حاوی شد، برخوردار دموکرات و خواهجمهوری حزب دو

 .است ایران ایهسته برنامه علیه و صهیونیستی رژیم از حمایت

 این ایرانی ضد لحن از استقبال ضمن آیپک صهیونیستی البی

 ساخت از جلوگیری» آنچه برای بودجه اختصاص از ،طرح

 .است داده خبر ،شدهخوانده «ایران توسط ایهسته هایسالح

 آخوندی عباس /!گيردمي قرض دالر ميليارد 3 روسيه از ايران ◄

 با گذشته مجلس موافقت از شهرسازی و راه پیشین وزیر

 خبر دالر میلیارد ۵ میزان به روسیه از ایران دولت استقراض

 «قاب سه در دهم مجلس» عنوان با یادداشتی در آخوندی. داد

 ایران دولت به مجوز اولین این که است کرده اشاره نکته این به

 !است مشروطه از پس خارجی دولت یک از استقراض برای

 نشریه /است خورده شکست ايران عليه ترامپ سياست ◄

 فشار کارزار» به موسوم سیاست» نوشت: اکونومیست انگلیسی

 از خروج از بعد آمریکا جمهوررئیس ،«ترامپ دونالد» که «حداکثری

 ترامپ .است خورده شکست مختلف طرق به گرفته پیش در برجام

 برای را ممکن اقدامات تمامی ،وگوگفت به دعوت رغمعلی دولتش و

 که دارد اطمینان ایران. اندداده انجام روابط فضای کردن مسموم

 شود؛می رانده بیرون قدرت از نوامبر ماه انتخابات در ترامپ

 ایهسته توافق به آتی جمهور سایرؤ بازگشت او اقدامات ،حالبااین

 «.است کرده دشوار را جدید توافقی سر بر مذاکره یا

ل که دانشجو بودم، از چند سال قب (/76 سؤالاحکام بورس ) ◄

یا خمس به آن تعلق آ سهام خریدم، دادمیپولی که پدرم به من 

)جزو  کسب تهیه شدهد از درآم اگر پول سهام: پاسخ گیرد؟می

چنانچه  به اصل پول و سود آن ،(شدهیمخرجی فرد ذینفع حساب 

ام ولی اگر پول سه ،گیرد، خمس تعلق میبماند یتا سر سال خمس

ول خمس تعلق پبه اصل  ،ده باشدراه هدیه به دست آم از

 ،چنانچه سر سال خمسی زیاد بماند نولی به سود آگیرد، نمی

ی بین افراد مجرد و تحت . در این حکم فرقگیردمیخمس تعلق 

 ت و متأهل و مانند آن نیست.کفال


