
ادعاهای عادل الجبیر علیه ایران

وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از الیوم السابع ، عادل الجبیر ، وزیر خارجه عربستان در 
حاشیه نشست گفت وگوی منامه که در کشور بحرین درحال برگزاری است در یک 
نشست خبری با خالد بن احمد همتای بحرینی خود مدعی شد: امروز دو چشم انداز 

در خاورمیانه داریم ؛ چشم انداز روشن عربستان و چشم انداز تاریک ایران.
وی افزود: نور همیشه بر تاریکی پیروز می شود اما سوال این است که این شکست 
چگونه ممکن است؟ وی در ادامه ادعاهای خصمانه خود گفت: ایران بزرگ ترین 
حامی تروریسم است. وزیر خارجه سعودی گفت که روند صلح باید کلید روابط با 
اسرائیل باشد. به گزارش ایسنا ادعای حمایت ایران از تروریسم درحالی مطرح می 
شود که ایران بزرگ ترین مخالف تروریسم در جهان بوده و برای ریشه کن کردن 
آن تالش های فراوانی کرده است این درحالی است که عربستان مرزهای خود را بر 
روی داعش باز کرد تا وارد عراق و سوریه شود و از آن حمایت مالی و تسلیحاتی کرد.

سفیر کره  جنوبی در ایران:

تعامل با بنگاه های تجاری کوچک و متوسط راه مناسبی 
برای مقابله با تحریم ها است

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: تبادل اطالعات و ایده ها برای تعامل با 
شرکت های خصوصی و بنگاه های تجاری کوچک و متوسط )SME( راه 

مناسبی برای مقابله با شرایط سخت تحریم ها است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، ریو جونگ هیون در دیدار با 
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان  از روابط خوب ایران با سایر کشورها ازجمله کره 
جنوبی خبر داد و اظهار کرد: نام گذاری خیابان های تهران و اصفهان به نام شهرها و 
کشورها نشان از تفاهم نامه خواهرخواندگی بین شهرهای ایران با سایر کشورها دارد. 
وی از مقدمات تفاهم نامه خواهرخواندگی گوانجو و اصفهان خبر داد و گفت: این 

خواهرخواندگی ها می تواند به توسعه روابط اقتصادی-فرهنگی دو شهر منجر شود.
سفیر کره جنوبی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان مرکز اقتصادی این 
استان می تواند با حمایت از این بنگاه ها به تبادل تجاری با شرکت های کره جنوبی 
بپردازد. جیونگ هوان سرکنسول سفارت کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار، 
گفت: ارتباط فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و استراتژی هر کشور به  برقراری ارتباط 
عمیق کمک می کند. وی پیشنهاد داد: بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایران و کره 
جنوبی درباره فرهنگ یکدیگر اطالعات کسب کنند و ارتباط  تنگاتنگی تعریف کنند.
سرکنسول سفارت کره جنوبی در تهران صنعت سینما و ورزش را نمونه هایی 
از تبادل فرهنگی دو کشور برشمرد و گفت: مردم ایران از ورزش تکواندو با اصالت 
کره ای، استقبال می کنند، همچنین سریال های کره ای مورد استقبال ایرانیان است.

ادعای وزیر دفاع آمریکا علیه ایران
وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس بین المللی در خاورمیانه، در بخشی از 
سخنان انتقادآمیز خود در مورد ایران به حمالت حوثی ها علیه سعودی ها 

که ادعا می کند تحت حمایت ایران هستند، پرداخت.
به گزارش ایسنا، به نقل از  واشنگتن تایمز، جیمز ماتیس گفت که من حمایت 
ایاالت متحده از حق شریک مان)عربستان سعودی( برای دفاع از خود در برابر حمله  
نیروهای حوثی به قلمروشان که به گفته وی توسط ایران تجهیز می شوند را تکرار 

می کنم و در عین حال خواستار پایان بخشی هر چه سریع تر به این جنگ هستم.
بمباران های  به خاطر  را  ایاالت متحده سعودی ها  در  افراد  از  تعدادی  اگرچه 
بی هدفی که موجب کشتار غیر نظامیان شده مورد اعتراض قرار داده اند اما ماتیس 
و چند تن دیگر گفته اند که آمریکا از این ائتالف به سرکردگی عربستان سعودی 
حمایت اصلی را به عمل می آورد و این حمایت  در راستای کمک به پادشاهی 

عربستان در بهبود هدف گیری خود  است.
ماتیس با غیرقانونی خواندن حکومت ایران مدعی شد که این کشور به شورش 
و قیام در یمن و عراق دامن زده، از  آن چه حکومت بی رحم بشار اسد، می خواند 

حمایت کرده و نیروهای شبه نظامی را در منطقه پرورش داده است.
به گزارش ایسنا پیش از این بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با 
ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم جنگ افروزی و حمالت بی وقفه علیه ملت مظلوم 
یمن بر لزوم اقدام قاطع جامعه جهانی برای توقف تجاوز نیروهای خارجی و جنگ 
افروزی و کشتار هزاران انسان بی گناه تاکید کرد و مسئولیت دفاع و حفاظت از زنان 
و کودکان بی پناه یمنی که به خاطر  تحمیل جنگی ویرانگر و تحریم، در معرض 
فاجعه ای انسانی قرار دارند را متوجه تمامی آنانی دانست که با فروش تسلیحات 
مدرن در تقویت زرادخانه های کشورهای متجاوز و تشدید این بحران و بی ثباتی 

منطقه، نقش مخربی را ایفا می کنند.
وی در واکنش خود در رابطه با حمایت تسلیحاتی ایران از یمن  باتاکید بر اینکه 
ایران هیچ نقشی در بحران یمن ندارد، گفت: این بحران با تجاوز سعودی ها آغاز شد 
و همچنان به کمک تسلیحات فرانسوی و برخی دیگر از کشورهای فرامنطقه ای ادامه 
دارد و این امر باعث کشته، مجروح شدن و آواره شدن صدها هزار یمنی شده است 
از دیگر سو در پی این تجاوز تمامی ساختارهای اولیه در یمن ویران شده و مردم 
این منطقه با مشکالت عدیده ای روبرو هستند. مقامات برخی از کشورها هنگامی که 
نمی توانند پاسخگوی افکار عمومی و نخبگان جامعه خود در چرایی صدور انبوهی از 
تسلیحات مدرن به کشورهای متجاوز در منطقه باشند به فرافکنی پرداخته و دیگران 
را در ایجاد بحران ها در منطقه متهم می کنند. آنها به جای پاسخگویی و شفاف 
سخن گفتن، پیرامون چرایی صدور تسلیحات و ارائه دیگر کمک ها به متجاوزین از 
جمله عربستان از شیوه فرار به جلو استفاده می کنند و دیگران را در این زمینه متهم 
می کنند. ایران بارها مواضع خود را پیرامون کشور یمن و بحرانی که متجاوزان در آن 
به وجود آورده اند اعالم کرده است. ایران هیچگونه سالحی در یمن ندارد و همگان 

می دانند که یمن در محاصره کامل متجاوزان قرار دارد.

اینکه سلطان  بیان  با  یک کارشناس مسائل خاورمیانه 
قابوس پادشاه عمان همیشه طرفدار رابطه بین عمان و 
رژیم صهیونیستی بوده است، اظهار کرد: سلطان قابوس 
با اقدام اخیر خود در استقبال از بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی در مسقط ، عادی سازی روابط با 

این رژیم را به ایستگاه پایانی خود رساند.
صابر گل عنبری در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با سفر اخیر 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط و 
رسانه ای کردن این موضوع از سوی رسانه های عمانی گفت: در 
حالی که برخی از کشورهای اروپایی مثل سوئد از دعوت رهبران 
احتراز می کنند،  به دالیل مختلف  به کشورهایشان  اسرائیلی 
بنیامین نتانیاهو سفری را به عمان داشت و این سفر را خود 
عمانی ها قبل از رسانه های اسرائیلی علنی کردند که قطعا از 
انجام این کار دارای اهدافی بوده اند؛ چرا که  معموال در گذشته 
از اعالن سفرهای مقامات پایین تر اسرائیلی به کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس به شدت امتناع می شد.
وی گفت: این سفر در وضعیت کنونی به ویژه در سایه بن بست 
روند صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها، انتقال سفارت آمریکا به 
قدس و مخالفت اسرائیلی ها با طرح صلح عربی، سواالت زیادی 
را در بین افکار عمومی دنیا به خصوص مسلمانان ایجاد کرده 
به خصوص که این موضوع با بحران ایجاد شده برای عربستان 
سعودی به خاطر  به قتل رساندن جمال خاشقجی همزمان شده 
و برخی کارشناسان معتقدند که هدف از این سفر، انجام تالش 
مشترک از سوی دو طرف ماجرا برای نجات محمد بن سلمان از 

مخمصه ای است که در آن گرفتار شده است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه رئیس سازمان 
موساد و مشاور امنیتی ملی رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را در این 
سفر همراهی می کردند و این خود بر اهمیت این سفر می افزاید، 
در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: واقعیت این 
است که هر چند پذیرایی از نتانیاهو در مسقط حامل پیام های 

زیادی است، اما چنین کاری از سلطان قابوس پادشاه عمان دور 
از انتظار نبوده است. وی همیشه طرفدار این رابطه بوده است. 
موضوعی که از سال ۱۹۹۴ آغاز شد. در آوریل آن سال معاون 
وزیر خارجه وقت اسرائیل به مسقط رفت و در نشست کمیته 
آب درباره صلح در خاورمیانه شرکت کرد. در نوامبر همان سال 
او بار دیگر به مسقط رفت و با مقامات این کشور به تفسیر در 
مورد روابط عمان و رژیم صهیونیستی گفت وگو کرد. بعد از یک 

ماه ، اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل به عمان رفت و با 
سلطان قابوس دیدار کرد. پس از آن نیز یوسف بن علوی  وزیر 
امور خارجه عمان هم چند بار با مقامات اسرائیلی در اردن و 

قدس از جمله با شخص شیمون پرز دیدار و گفت وگو کرد.
وی ادامه داد: بر اساس اخبار منتشر شده او در دسامبر ۱۹۹۵ 
در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت عمان هیچ پیش شرطی 
برای برقراری رابطه با اسرائیل ندارد از دیگر سو وقتی اسحاق 

رابین نیز ترور شد، سلطان قابوس، یوسف بن علوی را برای 
تسلیت راهی رژیم صهیونیستی کرد و در آنجا او بار دیگر با 

شیمون پرز دیدار کرد.
گل عنبری در ادامه گفت: در سال ۱۹۹۶ نیز شیمون پرز 
با پادشاه  به عنوان جانشین اسحاق رابین به مسقط رفت و 
عمان بر سر برقراری روابط از طریق دائر کردن دفاتر نمایندگی 
بین عمان و رژیم صهیونیستی به توافق رسید. این روابط ادامه 
داشت تا اینکه عمان پس از شروع انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ 
اعالم کرد که در دفتر نمایندگی تجاری اسرائیل در مسقط را 

بسته است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در  ادامه صحبت های خود 
با بیان اینکه سلطان قابوس با اقدام اخیر خود در استقبال از 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط با این رژیم 
را به  ایستگاه پایانی  رساند ، گفت: او همچنین با این استقبال ، 
موقعیت نتانیاهو و حزب راستگرای لیکود را که اکنون در داخل 
سرزمین های اشغالی در وضعیت نامناسبی به سر می برند، برای 

انتخابات آتی کنست به صورت چشمگیری تقویت کرد.
 وی با اعتقاد به این که این سفر بی ارتباط  با طرح معامله 
قرن رئیس جمهور آمریکا نیست، افزود: این طرح بدون این که 
رونمایی شود، مرحله به مرحله در حال اجراست. از به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل گرفته تا قطع کمک به 
سازمان آنروا و بستن دفتر نمایندگی ساف در آمریکا و رساندن 
عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با این رژیم به فاز 
نهایی خود، چنان که  در این راستا شاهد این بودیم که  دو  روز 
پیش هم مری ریگیف وزیر وزرش دولت نتانیاهو مهمان امارات 
بود. یک تیم ورزشی اسرائیلی نیز هم اکنون در قطر حضور 
دارد. چند روز قبل هم رئیس ستاد ارتش آذربایجان در سفر 
بی سابقه ای به تل آویو رفت. این دیدارها و سفرها بر این نکته 
تاکید دارد که منطقه پیرامونی ایران آبستن تحوالت ژئوپلیتیکی 

قابل توجهی است.
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 هزاران استرالیایی خواستار بسته شدن بازداشتگاه نائورو شدند
هزاران نفر از معترضان در سیدنی و ملبورن استرالیا با شرکت در تظاهرات خواستار پایان دادن به بحران مهاجران غیرقانونی در این کشور و بستن دو بازداشتگاه نائورو و مانوس در جزایر دورافتاده اقیانوس آرام شدند. به گزارش ایرنا از رسانه های 

استرالیایی، معترضان که در بین آنها فعاالن مدنی و حقوق مهاجران نیز حضور داشتند از دولت اسکات موریسون خواستند به سیاست های جنجال برانگیز و علیه مهاجران در مراکز بازداشتگاهی اقیانوس آرام پایان دهد. معترضان در این تظاهرات با 
تاکید بر وضعیت نابسامان مهاجران غیرقانونی در این بازداشتگاهها به ویژه شرایط نامساعد برای کودکان و نوجوانانی که در اردوگاه نائورو نگهداری می شوند خواستار خروج همه مهاجران از این بازداشتگاهها و استقرار آنها در استرالیا شدند.

اخبار یک کارشناس مسائل خاورمیانه تشریح کرد

خدمتی که »سلطان قابوس« به »بنیامین نتانیاهو« و »محمد بن سلمان« کرد

در مصاحبه با هابرترک تی وی

نامزد خاشقجی دعوت ترامپ را رد کرد

ادعای کریمی قدوسی تکذیب شد

بیانیه  وزارت خارجه درباره »مذاکره ایران با آمریکا در عمان«

نامزد جمال خاشقجی می گوید دعوت رئیس جمهوری آمریکا برای حضور 
در کاخ سفید را رد کرده است چرا که معتقد است هدف ترامپ جلب افکار 

عمومی است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، خدیجه چنگیز، نامزد روزنامه نگار 

سرشناس عربستانی که همین ماه در کنسولگری ریاض در استانبول کشته شد، 
می گوید دعوت دونالد ترامپ برای سفر به آمریکا را رد کرده است زیرا از نظر او این کار 

رئیس جمهوری آمریکا با هدف تاثیر بر افکار عمومی کشورش است.
کرد:  تاکید  همچنین  تی وی  هابرترک  با  مصاحبه  در  خاشقجی  جمال  نامزد 
درخواست دارم تا تمام افراد دخیل در این وحشیگری از باالترین سطح تا پایین ترین 

سطح مجازات شده و در پای میز عدالت پاسخگو باشند.
خدیجه چنگیز همچنین گفت مقام های سعودی با او تماسی نداشتند و در صورت 
کشف جسد خاشقجی هم او احتماال برای شرکت در مراسم تدفین به عربستان 
نمی رود. نامزد خاشقجی اوایل همین ماه در مطلبی برای نیویورک تایمز نوشت، در 
صورتی دعوت به کاخ سفید را بررسی می کند که ترامپ صادقانه برای افشای آنچه 

درون کنسولگری ریاض گذشته است، تالش کند.
او همچنین در پاسخ به اینکه آیا خاشقجی نویسنده ای منتقد بوده است، گفت: 
نمی دانم ارزیابی ما از جمال تا چه حد درست باشد... او موضع عینی خودش را داشت. 
مواردی بود که او انتقاد یا حمایت می کرد. من درباره فعالیت های جدید، اصالحات و 
ولیعهد )محمد بن سلمان( صحبت می کنم. او با نگرانی و اشتیاق فوق العاده ای ساختار 

اصالحات را دنبال می کرد.
خدیجه چنگیز همچنین با اشاره به اینکه بعد از ازدواج قصد زندگی در آمریکا 
و ترکیه را داشتند، گفت: او عاشق استانبول بود. برای همین غالبا به آنجا می رفت. 
خاشقجی قبال هم با رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه دیدار داشت و 

دوستان زیادی هم در ترکیه داشت. نامزد این روزنامه نگار منتقد عربستانی می گوید، 
او اولین بار ۲۸ سپتامبر وارد ساختمان کنسولگری شد و به دلیل انجام نشدن کارش 

مجبور شد تا مجددا مراجعه کند.
او افزود: جمال و من به دلیل نگرانی از بازجویی احتمالی خیلی مضطرب بودیم. با 
این حال او با خوشحالی از ساختمان خارج شد و از رفتار خوب مقام های کنسولگری 
حرف زد. روز دوم اکتبر هم جمال به من گفت که تنهایی به کنسولگری می رود اما 
حسی به من می گفت که او را تنها نگذارم. او رفت و من ساعت ها منتظر ماندم و وقتی 
متوجه شدم ساعت پایان کار است وحشت زده شدم. حس خیلی بدی بود. یک مقام 
ترک به من گفت که کسی داخل نمانده است. این شرایط هم جنبه های سیاسی 
و قضایی دارد و هم انسان دوستانه. تا آن روز که عربستان در بیانیه ای رسما قتل 
خاشقجی را اعالم کند، هر روز ُمردم. تمام مقام های دولتی خصوصا اردوغان در این 

دوران خیلی از من حمایت کردند.
نامزد جمال خاشقجی همچنین اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را 
متناقض می داند. از نظر او اظهارات ترامپ با هدف جلب همدردی عمومی است: قبال 
هم گفته ام که اگر او گامی در حل این مساله بردارد، به کاخ سفید می روم. چند روز 
بعد از دعوت ترامپ، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفت و نظرم را به 

او گفتم. با این حال اکنون حاضر نیستم به آمریکا بروم.
او هم چنین از پیگیری روزنامه واشنگتن پست تشکر و ابراز امیدواری کرد که تمام 

مجرمان این پرونده محاکمه و مجازات شوند.

روابط عمومی وزارت خارجه خبر منتشر شده مبنی بر مذاکره با آمریکا در عمان 
را به شدت تکذیب و اعالم کرد این وزارتخانه تابع اوامر رهبر انقالب در برخورد 

با دولت آمریکا است و گامی فراتر یا عقب تر برنمی دارد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای جدید »کریمی قدوسی« نماینده 
مجلس مبنی بر تالش، تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری تماس و مذاکره 
با دولت ایاالت متحده آمریکا در یکی از کشورهای همسایه، در بیانیه ای موارد زیر را به 
اطالع مردم ایران رساند: ۱- به صراحت اعالم می شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص 
تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره 
با طرف های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی اساس است و به شدت 
تکذیب می شود. ۲- وزارت امور خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، 
خود را تابع اوامر و سیاست های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به ویژه در 
خصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایاالت متحده آمریکا می داند و قطعا گامی 
فراتر یا عقب تر بر نخواهد داشت. ۳- وزارت امور خارجه و دیپلمات های جمهوری اسالمی 
ایران خود را دیده بان منافع ملی و مصالح کشور دانسته و تعهد و پایبندی خود به آرمان ها 
و ارزش های انقالب اسالمی را منوط به ارائه تصویری واقعی از تحوالت و روندهای در 

حال وقوع در منطقه، جهان و نظام بین الملل می دانند و خود را موظف به ارائه دیدگاه 
کارشناسی به مقامات عالیه دولت و نظام می بینند. افزون بر آن در شرایط کنونی اصوال 
دیدگاه کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور بر بی فایده بودن هر نوع مذاکره با دولت 
عهدشکن، قانون گریز و ضد ایران آقای ترامپ استوار است. ۴- بخشی از صحبت های 
اخیر آقای قدوسی اخباری است که چون همیشه وی ادعا می کند از منابع موثقی دریافت 
کرده و به آنها اطمینان دارد که تمامی آنها تکذیب می شود. برای چندمین بار است که 
این نماینده محترم مجلس به سادگی اسیر اخبار نادرست و سرا پا غلط منابع خبری خود 
می شود و خود را تبدیل به ابزار انتشار اخبار بی پایه و بنیان منابعی می کند که هدفشان 
ایجاد التهاب در جامعه و فضاسازی علیه وزارت امور خارجه و دلسرد کردن نیروهای دلسوز 
و مردم هوشیار و آگاه ایران نسبت به دستگاه دیپلماسی کشور و بازی کردن ناآگاهانه در 
نقشه ای است که دشمنان کشور ترسیم کرده اند. ۵- بی شک تمامی مقامات، کارکنان و 
دیپلمات های وزارت امور خارجه که طی سالیان اخیر و به خصوص طی چند هفته اخیر 
آماج بدترین و تندترین حمالت رسانه ای برخی گروه ها و تشکل های همسو و همفکر این 
نماینده محترم قرار گرفته اند، ریشه این حمالت و اتهامات واهی را موفقیت و کامیابی 
دستگاه دیپلماسی و در خوش بینانه ترین حالت ناشی از عصبیت و نگاه جناحی و فقر و 

فقدان یک نگاه ملی و فرا جناحی مبتنی بر مصالح و منافع مردم ارزیابی می کنند که در 
هر صورت جای بسی تاسف است افرادی بدین سان برای رسیدن به امیال سیاسی خود 
و در کسوت نمایندگی مردم چنین شیوه و رویه ناپسندی را پیشه خود ساخته اند. ۶- در 
پایان، تاکید می شود با توجه به اصرار و پافشاری ایشان به ادامه اظهارات و اخبار کذب، 
نادرست و بی پایه و اساس علیه وزارت امور خارجه، که در سال های اخیر به دفعات شاهد 
آن بوده ایم و از آنجایی که به نظر می رسد نماینده مذکور قصدی برای اصالح روش و 
منش خود ندارد، به ایشان توصیه می کنیم منابع دریافت اخبار کذب و تکراری خود را 
تغییر دهد تا اینگونه شهره به بیان اخبار نادرست و کذب نشود. گفتنی است جواد کریمی 
قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز 
)جمعه( در گفت وگویی عنوان کرد: »علیرغم نهی مقام عظمای والیت، خبر موثق داریم 
که کارشناسان وزارت خارجه در عمان مشغول مذاکره با همتایان آمریکایی خود هستند.« 
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: »عمان تبدیل به خلوتگاهی برای 
آمریکایی ها و انگلیسی ها شده است و از این طریق سعی دارند تا به ایران دسترسی پیدا 
کنند.« وی افزود: »اخیرا هم خبری مستند دریافت کردیم که بعضی از کارشناسان وزارت 

خارجه ایران با همتایان آمریکایی خود در عمان در حال مذاکره هستند.«

یکی از برترین صفات ملت چین که شاید بتوان آن را در 
قالب اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مبانی الگوی اسالمی 
- ایرانی پیشرفت بررسی کرد، »قناعت« است اصلی که به 
معنای واقعی، باعث پیشرفت مردم و دولت این کشور شده 

است.
به گزارش ایرنا امروز شاید یکی از دالیل اصلی تبدیل شدن چین 
به دومین اقتصاد جهان تاکید این کشور و مردم بر همین اصل و 
بکارگیری آن در زندگی روزمره باشد شاید کمتر ملتی باشد که تا این 
اندازه روی این اصل تاکید کرده و از موفقیت های آن برخوردار شده 
باشد به همین دلیل بود که مردم چین در دوران انقالب فرهنگی 
توانستند با »قناعت و استفاده بهینه از الگوهای صرفه جویی و بکار 

گیری آن در زندگی روزمره« از سختی های این دوران عبور کنند.
قناعت برای مردم چین اصلی نهادینه شده است که اگر هر کشوری 
واقعا بخواهد این الگو را برای ملت تعریف کرده و مردم را با آن بیشتر 
مانوس کند، طبیعتا به اندازه چین از نعمت آن بهره مند خواهد شد.

مشکالت  دچار  چین  کشور  که  زمانی  مختلف  های  دوره  در 
اقتصادی و معیشتی در چند دهه گذشته بوده، قناعت توانسته است 

آنها را از برهه های سخت، دوران ناگوار و مضایق زندگی نجات دهد.
امروز اینکه مردم چین هزاران میلیارد یوان )ارز ملی چین( را به 
عنوان سپرده در بانک ها دخیره کرده اند و اینکه دولت توانسته است 
ذخیره ارزی بیش از ۳ هزار میلیارد دالری داشته باشد و یکی از 
کشورهای بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی باشد بی ارتباط با 

قناعت در سراسر این کشور نیست.
در واقع کشوری که می تواند نیاز ۲۰ درصد مردم جهان را با 
تولیدات داخلی تامین کند و در تولید برنج، گندم و غالت به طور کلی 
سرآمد باشد، به همین موضوع بر می گردد و اینکه مردم چین همیشه 
در هر دوره ای قناعت پیشه کرده و توانسته اند از دسترنج خود برای 

آینده ها استفاده کنند.
در حال حاضر حدود هفت تریلیون دالر از ثروت خصوصی چینی 
ها در بخش سرمایه گذاری و سپرده گذاری قابل سرمایه گذاری است 
اگر نگاهی به روند رشد این نوع سرمایه بیندازیم، متوجه می شویم 
چینی ها به مرور زمان یاد گرفته اند با چه کسی، چه موقع و در کجا 
وارد معامله تجاری شوند و سرمایه گذاری کنند چه موقع باید قناعت 
کنند و چطور باید با استفاده بهینه از سرمایه های خود وضعیت 

بهتری برای فرزندان و کشور خود ایجاد کنند.
امروز افراد سالمند پولدار در چین جزو اولین نسلی نبودند که از 
سیاست های تجاری چین سود زیادی کسب کردند این نسل براساس 
آمار، بیشتر عالقه دارند سرمایه هایشان را بر اساس تفکر و خواسته 
خود مدیریت کنند ولی نسل جدید سرمایه داران که بیشتر شامل 
فرزندان کارخانه دارها و سرمایه دارهای پا به سن گذاشته می شوند، 

بیشتر به سراغ مشاورهای سرمایه گذاری می روند.
افزایش چشمگیر ثروت خصوصی و طرز تفکر جدید باعث شده 
فرصت های فوق العاده ای برای شرکت های مشاوره ای و البته بانک 
ها به وجود بیاید شاید فکر کنید این موسسات خصوصی فقط به 
نسل جدید یاد می دهند چگونه سرمایه گذاری کنند تا پول بیشتری 
کسب کنند ولی در واقعیت اینگونه نیست بیشتر خواسته نسل جدید 
از اینگونه موسسات این است که در کنار بیشتر کردن سود به فکر 
راهی باشند که ثروت برای نسل های بعدی پایدار باقی بماند و ریسک 

از دست دادن سرمایه به پایین ترین میزان خود برسد.
لذا حتی در عرصه سرمایه گذاری نیز در شرایطی که کشور 
یا  و  صنعتی  یا  و  کشاورزی  بخش  مانند  است  شدن  ثروتمند 

بسیاری عرصه های دیگر، استفاده های بهینه و البته با قناعت از 
سرمایه ها مد نظر بوده است زیرا چینی ها با آینده نگری که برای 
کشور و فرزندان خود دارند، می دانند که روزگار دشوار همیشه 
پیش روی یک کشور خواهد بود و الزم است این سرمایه ها نه 

برای آنها بلکه برای آیندگان نیز قابل استفاده باشد.
اینکه زمانی ۹۰ درصد از مردم چین فقیر بوده اند و حاال شمار 
نفر است و شمار  به ۲۰ میلیون  نزدیک  این کشور فقط  فقیران 
میلیاردها و سرمایه داران هر روز بیشتر می شود و این کشور در این 
زمینه جزو برترین های دنیاست، بی ارتباط با اصل قناعت و پیروی 

مردم از آن و بکارگیری این اصل در زندگی روزمره نیست.
در هر کشوری اصل اقتصاد مقاوتی بر قناعت است و چین به عنوان 
دومین اقتصاد بزرگ جهان این موضوع را به عنوان الگو در اختیار ما 

قرار داده است ما باید چیزی که نیاز هست را به اندازه مصرف کنیم.
به نظر می رسد توجه به الگوی قناعت چین در زندگی در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از پایه های الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت می تواند تا حد زیادی برای کشور ما که در مصرف انرژی و 
مواد غذایی، یکی از کوردارترین کشورهای جهان هستیم مفید باشد.

 الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت

قناعت پیشگی چینی ها، الگویی برای توسعه


