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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ساخت واکسن کرونا ها برایتالش چینی

های مرتبط با گروه داروسازی ملی چین یک موسسه تولید محصوالت بیولوژیکی در پکن که از بخش : دنیای اقتصاد

  ۱۹-شود، اعالم کرد که به نتایج مثبتی در زمینه نمونه واکسن خود برای ویروس کووید)سینوفارم( محسوب می 

میلیون نفر  ۱۰ا به بیش از عداد مبتالیان جهانی به ویروس کرونرسیده است. این خبر در حالی اعالم شد که ت

اکنون چهار نمونه گویند که همالملل روزنامه »دنیای اقتصاد«، متخصصان می رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین

های اول و دوم آزمایشگاهی، موجب پاسخ شده که در فاز در چین ساخته ۱۹-اولیه واکسن برای ویروس کووید

های چشمگیر چین در دهنده پیشرفتعم کارشناسان این موضوع نشان زشوند. بهثبت سیستم ایمنی بدن میم

این موسسه )گروه بیوتک ملی چین( در  .زمینه توسعه یک واکسن برای کرونا در مرحله تحقیق و توسعه است

تایمز چین ارسال  ی روزنامه گلوبال ای که براکند در بیانیه پکن که زیر نظر گروه داروسازی ملی چین فعالیت می 

بادی موثری  داوطلب فاز نخست و فاز دوم آزمایش، موفق به تولید آنتی ۱۲۰کرده است گفت که تمامی هزار و 

شده اند. این بیانیه مدعی است که واکسن ساختهعلیه ویروس کرونا پس از دریافت دو دوز از واکسن مزبور شده

ژوئن اعالم کرده بود که نتایج فاز اول و دوم   ۱۶از موسسات زیر نظر این گروه در موثر و ایمن است. یکی دیگر 

تواند اطالعات حیاتی را  ها میاند. این تحقیقات و آزمایش آمیزی آزمایش کرده طور موفقیتنمونه اولیه واکسن را به 

  دهد.روسازی ملی چین قرار مینسبت به ساخت یک واکسن نهایی و موثرترین آنها برای کرونا در اختیار گروه دا

گروه هفته گذشته اعالم کرد که با مقامات کشور امارات به توافق رسیده است تا فاز سوم آزمایشگاهی این 

واکسن پیشنهادی خود را برای داوطلبان در این کشور استفاده کند. البته مشخص نیست که کدام واکسن  

گویند که اگر ن چینی میشود. متخصصاگاهی در نظر گرفته میعنوان نمونه نهایی برای فاز سوم آزمایشبه 

خوبی پیش بروند، این فاز در ماه آگوست نهایی خواهد شد. در این  های انسانی در کشورهای دیگر نیز به آزمایش 

صورت ممکن است یک واکسن نهایی پس از انجام مشاهدات دارویی در سپتامبر، در ماه اکتبر و برای عرضه  

 .آماده شودجهانی 

 رشد فروش نیسان در چین

موتور روز جمعه اعالم کرده است که فروش این شرکت در چین، شرکت خودروسازی نیسان : اقتصاددنیای 

رو شد. روبه  ۲۰۱۹درصدی در ماه ژوئن نسبت به همین ماه در سال  ۴/ ۵ترین بازار خودرویی جهان با رشد بزرگ 

زده بتواند برخی از مشکالت مالی و  نیسان است تا این خودروساز بحران  ایرهترین بازابازار چین یکی از مهم 

به اتهام فساد آغاز شد  ۲۰۱۷مدیریتی خود را که پس از بازداشت کارلوس گوسن، مدیرعامل این شرکت در سال 

حرانی پس  ب الهای نیسان افزوده است که به دنبال یک سبرطرف سازد. البته شیوع ویروس کرونا نیز بر درد و رنج 

از بازداشت کارلوس گوسن، گریبانگیر صنعت خودروی جهان شد. با این حال ماکوتا یوشیدا، مدیرعامل نیسان  

در بردن از بحران کرونا که موجب تعطیلی چندماهه صنعت خودرو گوید که نیسان نقدینگی الزم را برای جان به می

 .شد در اختیار دارد

 : )ایرنا(  می ایرانالاس  یورخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند ؛۹۹تیر  ۱۵

https://www.irna.ir/news/83844389/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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رهای جهانی  به دلیل تعطیلی بازا ارز را اعالم کرد که ۴۷نرخ رسمی بانک مرکزی امروز )یکشنبه(  -ایرنا -تهران

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت، مانند روزهای   .ها در مقایسه با روز گذشته ثابت ماندنرخ

 ۲۴۴هزار و  ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۴۳۲هزار و  ۵۲هزار ریال قیمت خورد، هر پوند انگلیس  ۴۲گذشته 

ریال، کرون نروژ   ۵۰۸هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۴۳۹هزار و  ۴۴ئیس فرانک سو همچنین هر .گذاری شدارزش  ریال

هزار و   ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۶۳ریال، روپیه هند  ۳۴۰هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۴۳۴هزار و  ۴

 ۶۹هزار و  ۳۹ن ژاپن یکصد یریال، ۱۲۱هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۱۴هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷

ریال قیمت  ۹۵۰هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ 

  ۱۲۱هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۶۸هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۴۴۵هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند نیز  .خورد

  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۳۰هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۵۸۹ه روبل روسیریال، 

ریال، دالر   ۷۰۲هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۶۸هزار و  ۲۹ریال، دالر استرالیا 

ریال،   ۲۵۹هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۶۹هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۰۸هزار و  ۳۰سنگاپور 

هزار   ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۹۸۸هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،  ۹۶۶هزار و  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۹۴۴هزار و  ۵ریال، یوان چین  ۹هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۶۸۱و

ریال،   ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۱۷هزار و ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۷۹۶هزار و  ۹مالزی  رینگیت

هزار و   ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۸۷هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۱۸هزار و ۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

  ۲۴ریال، منات آذربایجان ۲۴۸هزار و  ۱۷بالروس  وبل جدیدریال، ر ۵۴۵افغانی افغانستان  .ریال قیمت گذاری شد۸۹۲

ریال، بولیوار جدید   ۷۵هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۸۳۱هزار و  ۸۴ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۰۶هزار و 

 .گذاری شدارزش  ریال۹۶۶هزار و ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 نمایشگاه بین المللی خدمات چین با حضور ایران برگزار می شود

چین دهه اول سپتامبر امسال /اواسط   ۲۰۲۰مقامات چین اعالم کردند نمایشگاه بین المللی خدمات  -ایرنا -پکن

س  به گزارش ایرنا »یان لی گانگ« رئی .شودپکن برگزار میشهریور/ با حضور کشورهای مختلف از جمله ایران در 

نبه در نشست خبری با تشریح فعالیت های مقدماتی برای برگزاری این اداره بازرگانی شهر پکن روز یکش

گیری کرونا به صورت موثری در جهان کنترل شود نمایشگاه به صورت »حضوری«  همه  نمایشگاه گفت: چنانچه

رت موثری در جهان کنترل نشود این  ن مقام چینی افزود: در صورتی هم که ویروس کرونا به صوای .شودبرگزار می  

برگزار می شود که در این روش غرفه داران چینی و خارجی اهل  »مجازی و حضوری«  نمایشگاه به دو صورت

ای مهمانان خارجی کنند و بر توانند به صورت حضوری در نمایشگاه شرکتکشورهای کم خطرتر شیوع بیماری، می

افزود: در  یان .شوداه نیستند هم نمایشگاه به صورت مجازی برگزار میکشورهایی که قادر به حضور در نمایشگ

صورت عدم کنترل موثر بیماری در داخل و خارج از چین نیز مطابق با الزامات ملی پیشگیری و کنترل بیماری همه 

ت چین در  المللی تجارت خدماموضوع اصلی نمایشگاه بین  .ر می شودگیر، نمایشگاه تنها به صورت آنالین برگزا

برنامه عمده از جمله  ۷است که شامل  خدمات جهانی، به اشتراک گذاری و منافع متقابل« » ۲۰۲۰سال 

به گفته این مقام چینی در حال  .ها استرویدادهای مهم، نشست سران، کنفرانس های صنعت و نشست انجمن

و موسسات تجاری خارجی تمایل خود ن بین المللی، سفارتخانه های خارجی در چین، انجمن ها سازما ۳۰حاضر 

نمایشگاه ابراز کرده و بسیاری از موسسات نامدار بین المللی نیز قصد شرکت در نمایشگاه را  را برای حضور در این 

 .دارند

 مسیر پیچیده یک توافق

https://www.irna.ir/news/83843128/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83843055/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82


 
ه گذشته به یکی از موضوعات کلیدی در عرصه سیاست خارجی ایران روابط تهران و پکن طی دو ده -ایرنا -تهران

ت های راهبردی میان ایران و چین در هیابدل شده است. در این میان تصویب پیش نویس برنامه جامع همکاری 

 ۲۵های راهبردی نویس نهایی »برنامه همکاری تصویب پیش .دولت بار دیگر به مباحث مختلفی دامن زده است

های فراوانی همراه شد. ران و چین« در نخستین روز تیر ماه امسال در جلسه هیات دولت با حرف و حدیثساله ای

به گیالن، بدون نام بردن از این سند، نسبت   فرهای نهم و دهم در جریان سموضوع از آنجا آغاز شد که رییس دولت 

د شده، آن را »برخالف منافع کشور و ملت«  های خارجی منعقطرفبه قراردادی که به عقیده وی، »مخفیانه« با 

او گفت: کسی مالک کشور نیست و باید مردم در جریان این  نسبت به این اقدام هشدار داد.  دانست و به زعم خود

که   همین انتقاد موجب شد تا موجی از انتقادات نسبت به این سند .گرفتنده ایران با چین قرار میالس ۲۵توافقات 

شد، نویس است، مطرح شود. در فضای مجازی هم مطالبی درباره جزئیات این توافق بازنشر مییشفعال در حد پ

میلیارد دالری چین در ایران؛ از خرید  ۲۵گذاری تا سرمایه   از ادعای حضور نیروهای نظامی چینی در ایران گرفته

وجب شد تا سید عباس موسوی، این انتقادات م   .قسطی دو سوم نفت و گاز ایران تا تهاتری بودن خریدها

ها واکنش نشان دهد و این سند را »افتخارآمیز« و »به نفع  زنیسخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به این گمانه 

گیرد«. سخنگوی وزارت  وید که »این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربرمیمنافع دو کشور« بخواند و بگ

شد  طور کامل منتشر شود.« او یادآورتواند بهپس از تصویب نهایی، این سند می تاکید کرد که »در آینده و خارجه

رخی افراد در این مورد ها یا توسط بنویس است« و »هیچ کدام از مطالبی که در رسانه که »این سند در حد پیش

 «.مطرح شده است، واقعیت ندارد

گردد؟ داستان این  ایران و چین« چیست و به کجا بازمیساله راهبردی  ۲۵اما »برنامه //  داستان تولد یک توافق

گردد؛ سفری که به تهران بازمی  ۹۴جمهور چین در دوم بهمن سال جین پینگ رئیستوافق راهبردی به سفر شی

های خود در درازمدت و  کردند که تهران و پکن برای ادامه همکاریروسای جمهور دو کشور با یکدیگر توافق در آن 

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و علمی تدوین کنند. این راهبردی کردن آن، سندی جامع از همکاری 

قبال رهبر معظم انقالب نیز همراه  ع با استاین موضو .بیانیه مشترک آنان مورد تاکید قرار گرفت  ۶موضوع در بند 

ور چین داشتند، تأکید کردند: »دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش جمهشد و ایشان در دیداری که با رئیس 

روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای  

از   با وجود این توافق «.ساله، کامالً درست و حکمت آمیز است ۲۵یک روابط استراتژیک جمهوری ایران و چین برای 

های گذشته با  های راهبردی و اجرایی شدن آن طی سالسوی مقامات عالی دو کشور، تدوین سند همکاری

ریف وزیر امور  ها همراه بود تا اینکه پس از جمع آوری دیدگاههای نهادهای مختلف کشور، محمدجواد ظبرخی کندی

سند را برداشت. وزیر امور خارجه در آن  خارجه در سفری که شهریور سال قبل به پکن داشت، نخستین گام تدوین

های جامع و راهبردی دو کشور را به مقامات  نویس پیشنهادی ایران را درباره سند همکاریسفر، نخستین پیش 

ین طرح چکش کاری شد تا آنکه هیات دولت در نخستین  های کارشناسی اچینی ارائه داد و در رفت و برگشت

ظریف سوم تیرماه هم در توییتی به زبان چینی از  .ایی این سند را تصویب کردنویس نهجلسه تیر ماه خود پیش

اش خبر داد و گفت با وزیر امور خارجه چین درباره مشارکت جامع استراتژیک دو  تماسی ویدیویی با همتای چینی

 .وگو کرده استهای دوجانبه گفتساله همکاری  ۲۵برد برنامه کشور و پیش

مهر ماه با جمعی از »نخبگان و   ۲۵ ای کهرهبر انقالب در جلسه //  تحقق راهبرد نگاه به شرقگام بلند دولت برای 

ر  استعدادهای برتر علمی« داشتند، با تأکید بر »ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرا

ه شرق باشد نه به غرب، ضمن دارند«، گفتند: »اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان ب

در این چارچوب، تدوین   «.اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد



 
در اجرایی کردن راهبرد »نگاه به شرق« است. به همین  های جامع ایران و چین بیانگر گام بلند دولتسند همکاری

کشور به مرحله امضا و عمل هم برسد، باید آن را باید از مهمترین رویدادها در  ی دو هاخاطر، اگر سند همکاری

مدت و بلندمدتی در منطقه غرب  تواند آثار راهبردی کوتاه می  تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسالمی دانست که

وج از برجام  های گذشته و باالخص پس از خرآمریکا طی دهه  .المللی به همراه داشته باشدظام بین آسیا و ن

المللی از یکسو و فروپاشی اقتصاد و  سازی ایران در عرصه بینبراساس راهبرد فشار حداکثری، سیاست منزوی

دهی به  در پی شکل های اخیرکند. این در حالی است که ایران در دههجامعه ایران را دنبال می

تواند  ه روابط با چین در واقع میهای شرقی از جمله چین بوده است. توسعراهبردی« با قدرت »همکاری

های جامع ایران و چین به  و تدوین سند همکاری  گیری از اهرم قدرتمند برای کاستن از فشار آمریکا باشدبهره

که گفته شد، روند بررسی و تصویب این سند که هنوز در  طور همان  .عنوان نقطه کانونی این استراتژی تلقی گردد

ون با شفافیت طی شده و از سوی دیگر، هنوز طرف چینی آن را تایید نکرده است. از  مرحله پیش نویس است، تاکن 

همین رو، تا زمانی که طرف چینی آن را به امضا نرساند و طرف ایرانی هم آن را تایید نکند، نمی توان عنوان 

  .ان دو کشور قرار داردیب نهایی را بر آن نهاد. به عبارت دیگر، این سند در حال حاضر، در مرحله مبادله میتصو

خبرنگار ایرنا که به نسخه ای از پیش نویس این سند یافته است، می گوید در آن، هیچ عدد و رقمی ذکر نشده و 

ط در حوزه های گوناگون در چارچوب منافع  آنچه دو کشور برای دستیابی به آن تالش می کنند، گسترش رواب

 .مینه ای برای انحصارطلبی طرفین به چشم نمی خوردمشترک و اعتماد متقابل است و در آن، هیچ ز

نویس نهایی توافق ایران و چین از سوی  نخستین سنگ به سمت پیش//  ورزی سیاسی؟ اطالعی یا غرض بی

اطالعی مجلس خبر داد و تاکید نژاد در توییتر خود از بیان احمدیدبیرکل جبهه پایداری پرتاب شد که پس از سخن

 .باشند. مجلس با دقت قراردادهای خارجی را بررسی خواهد کرد تا تجربه برجام تکرار نشودکرد که مردم نگران ن

د و  اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که برجام توافقی بود که در مجلس اصولگرای نهم به تصویب رسی

ور تشکیل شد، برگزار کنندگان سابق و کنونی در کمیسیونی که به این منظجلسات متعددی هم با حضور مذاکره 

شد. از سوی دیگر، براساس قانون اساسی، تمامی قراردادها و توافقات که از سوی دولت با یک دولت ثالث به  

اظهاراتی از این دست در حالی   .المی برسدرسد باید در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسامضا می 

و ظریف و معاونان او تعامل   ی مقامات دو کشور به امضا نرسیدهنویس از سوشود که هنوز این سند پیشبیان می 

اند که بهارستان را از آخرین تحوالت در سیاست خارجی نشان داده  با پارلمان و نمایندگان مجلس دارند و مستمری

است طی   ته و از همفکری و نظرات آنها استفاده کرده اند. در این چارچوب، وزیر امور خارجه قرارایران مطلع ساخ

آخرین تحوالت را با  احتماال درباره این موضوع هم  روزهای آتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برود و

در حالی که این  دی با چین آن همهایی با توافق راهبراما چنین مخالفت .نمایندگان در میان خواهد گذاشت

تواند نه و پزشکی به ایران ارسال کرد، چه معنایی میهای انساندوستا در اوج شیوع ویروس کرونا محموله کشور

و در بهترین حالت،  داشته باشد. نزدیکترین معنا دادن سینگال به کشورهای متخاصم و دشمنان رابطه ایران و چین

بسیاری از کارشناسان  .آلود است ی از دعواهای توییتری و گرفتن ماهی از آب گلهای سیاس طلبی جناحفرصت

دهند دولتهای غربی به دنبال کسب اطالع و آگاهی از جزییات این سند هستند تا در مسیر اجرای آن  هشدار می

رحله پیش نویس سنگ اندازی کنند. از این رو، هر گونه اعمال فشار برای افشای جزییات این سند که هنوز در م

شود از این نماینده  وال را می از سوی دیگر، این س .است، هدفی جز آب به آسیاب دشمن ریختن نخواهد داشت

کنونی مجلس پرسید که چرا او در زمانی که در دولت نهم حضور داشت و نماینده مردم هم بود، چرا از توافق  

دی که مخفیانه درباره ارز ناشی از فروش نفت به چین به  ها سوال نپرسید؟ قراردانژاد با چینی مخفیانه احمدی

د این قرارداد باعث برخورد شدید و بستن یک رسانه افشاگر شد؛ آن هم امضا رسید و افشای بخشی از مفا



 
ها به آن لقب »ترکمانچای  قراردادی با شرایطی عجیب که باعث شد پس از افشای برخی از محتوای آن، رسانه 

به  با این تفاصیل،  .ا یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوگر قابل بازیابی و بازخوانی استارزی« دهند که ب 

ای برای نهایی شدن و مورد تصویب های راهبردی ایران و چین مسیر پیچیدهنویس سند همکاریرسد پیشنظر می

آن، تعامل دولت تدبیر و امید با   قرار گرفتن دارد چراکه فضای سیاست داخلی در مورد تعامل با چین و حتی فراتر از

به شدت قطبی شده   -ین تا اروپا و از ژاپن تا افغانستان کند با چه کسی؛ از چفرقی نمی –کشورهای مختلف دنیا 

   .شوداست و هر گونه اقدام دولت در عرصه دیپلماسی با نگاهی توام با سوء ظن نگریسته می 

 ق ایران در پکن: توافق ایران و چین نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی ایران استسفیر اسب

ایران در چین توافق بین ایران و چین را نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور عنوان کرد و   سفیر اسبق -ایرنا-تهران

ذهن  شود دراست که باعث می های آن با آمریکا موضوعیگفت: نقش آفرینی چین در عرصه بین الملل و رقابت 

حسین »  .متر استمذاکره کنندگان ایرانی پیوست سیاسی و امنیتی هم وجود داشته باشد که از توافق مه

های مشترک  ساله همکاری  ۲۵مالئک« روز شنبه در نشست مرکز تحقیقات راهبردی با موضوع تصویب برنامه 

های ترجیحی یا حضور پنج هزار نیروی امنیتی مثل بحث تعرفه  زمینه   ایران و چین گفت: مطالب مطرح شده در این

طرح شده در این زمینه توسط رییس سازمان توسعه تجارت  یتی با واقعیت ندارد. آخرین مطلب ماین کشور سنخ

وی نهایی شدن توافق ایران و چین را یک نقطه عطف در تاریخ   .جدیدی نداشت مطرح شد که موضوع و مطلب

ایم. این مساله تا  ر بوده های بزرگ درگیبعد از انقالب ما همیشه با قدرت  ن برشمرد و ابراز داشت:دیپلماسی ایرا

ادامه داشت. در آن مقطع ما تجربه کار با روسیه به عنوان یک دولت بزرگ که منافع طیفی وسیعی  ۲۰۱۵سال 

سفیر اسبق ایران در پکن ادامه   .کار کنیمنقطه دیگر یاد گرفتیم که باهم  ۹دارد، یک نقطه مشترک پیدا کردیم و در 

شود، صحبت با دولتی است که اقتصاد دوم جهان است و با آمریکا  ساله صحبت می ۲۵داد: وقتی در مورد توافق 

شود. در این شرایط باید دانست نتیجه رقابت آمریکا  کند و تا چندی دیگر هم قدرت اول اقتصادی دنیا میمقابله می 

کنندگان ما باید یک پیوست شود در پس ذهن مذاکرهاید باشد. همین مساله موجب مییران کجا بو چین چیست و ا

مالئک با بیان اینکه شما وقتی با کسی توافق   .سیاسی و امنیتی باشد که اهمیت آن از توافق هم مهمتر است

ها است ن کرد: سال باشد، عنواتوانید آن طرف خط باشید ولی یک پایتان در طرف دیگر کنید دیگر نمی راهبردی می 

کند که خوب هم بازی کرده اما به سرعت در حال حرکت به شکاف ژئوپولتیکی میان  ایران در خط شکاف بازی می 

 .دهد ایران در این رقابت خود را در کنار چین تعریف کرده استساله نشان می ۲۵چین و آمریکا هستیم و توافق 

خواهم کشور خود را گوید من میشاره کرد و یادآور شد: چین میالمللی ان وی به رویکردهای چین در عرصه بی

خواهم رهبری جهان را برعهده خواهم از چین واحد دفاع کنم و نمیخواهم جای آمریکا را بگیرم، می بسازم، نمی

ت  مترین خسارکاپیتالیستی است، من ک گیرم. اما کرونا موجب شد چین به دنیا بگوید سیستم من بهتر از سیستم

این دیپلمات   .ترین نقطه دیدم و قدرت دارم به همه جهان سرویس بدهم و از کسی هم قدرت نگیرمرا در خطرناک 

خواهیم با چین هماهنگ باشیم، این مساله موجب تعدیل در سیاست خارجی ما  پیشین با تاکید بر اینکه اگر می

کری در ایران است. کسانی که روزی موافق برجام  د سیالیت فکنشود، بیان کرد: آنچه این توافق را تهدید می می

اند، االن مخالف برجام هستند. االن هم کسانی که مخالف چین هستند، خود از سردمداران رابطه با چین بوده

  رو در حالت عادی طرفدار طلب، اصولگرا و میانهمالئک با بیان اینکه همه جریانات سیاسی اعم از اصالح .اندبوده

شوند؛ یکی دسته مخالف چین و یک دسته غرب هستند، گفت: در شرایط بحرانی، جریانات، دو دسته میرابطه با 

وی اضافه کرد: در اوج کرونا، یکی از   .با مباحث روشنفکری خلط شود شوند. اما این مسائل نبایدموافق چین می

ت بهداشت چین را مسخره کند اما  یر یا وزارکند. او حق ندارد سفمدیران وزارت بهداشت موضوعی را مطرح می 
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نگار  دهد ما بلوغ سیاسی نداریم در حالی که روزنامه کنند. این اشتباه است و نشان میها از او حمایت می روزنامه 

 .ما باید ملی بوده و متوجه شرایط باشد

 تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط ایران و چین طبیعی است :شترک ایران و چینرییس اتاق م 

رییس اتاق مشترک ایران و چین اقتصادهای دو کشور را مکمل هم عنوان کرد و گفت: تدوین برنامه و   -ایرنا-تهران 

رباره مواد خام  بط دو کشور طبیعی است. این هم طبیعی است که بخش مهمی از این نقشه دنقشه راه برای روا

مجیدرضا حریری« روز شنبه در نشست مرکز تحقیقات راهبردی با موضوع تصویب برنامه  » .ها باشدو زیرساخت

برجام کاهش نیافت  های مشترک ایران و چین اظهار داشت: روابط تجاری ایران و چین، به خاطر ساله همکاری  ۲۵

ور شد. مساله انرژی محور اصلی روابط دو کشور است بلکه کاهش قیمت نفت موجب افت مبادالت تجاری دو کش

وی با بیان اینکه چین شریک نخست  .این هم فقط در روابط ایران و چین نیست بلکه بسیاری از کشورهاست

ای نزدیک  ن دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و در آینده تجاری ایران طی یک دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: چی

شود ولی در حوزه تئوری تعداد کسانی که در کشور به چین و قدرت این  اقتصاد دنیا تبدیل میبه قدرتمندترین 

شان با ما کمتر از چین است، کنند، اندک است در حالی که کارشناسان سایر کشورهایی که روابط کشور فکر می 

حداقل شصت، هفتاد نفر در   رویمرییس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: وقتی به چین می .است خیلی بیشتر

وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، حزب کمونیست و... به فارسی صحبت کرده و از مسائل مهم و نزدیک ایران 

به ایران  ۲۰۱۶ن پینگ در ژانویه جیوقتی شی حریری گفت: .آشنا هستند در حالی برعکس این موضوع وجود ندارد

های  حدود یک سال و اندی پیش مجددا اقداماتی برای تدوین سند همکاری از آمد، درباره این سند توافق شد. 

ساله آغاز شد. این اقدامات نگاهی بلندمدت و در ابعاد مختلف اعم از نظامی، امنیتی، سیاسی،  ۲۵مشترک 

ا به  ت وی با بیان اینکه از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی .قتصادی و... استالمللی، فرهنگی و اای، بینمنطقه 

ها، چین از شرکای های مختلف دولت سیاسی را در ایران داشتیم، خاطرنشان کرد: در همه این دولت امروز مدل 

انتخاب کنیم، مان را خواستیم شریک اول تجاری اول تجاری ایران بوده است. فرض کنید انقالب نشده بود. اگر می

این شرایط گفت: نوع اقتصاد ایران مبتنی بر فروش مواد خام  این فعال اقتصادی در تبیین علل  .این انتخاب چین بود

شود دو کشور شریک اول تجاری همدیگر به دنیا است. چین هم خریدار این کاالهاست و همین مساله موجب می

ها بهتر از چین یران با روس ارتباط سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... ا اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه .باشند

میلیارد دالر بوده و هیچ وقت هم از این بهتر نشده  ۲.۲است، ابراز داشت: رکورد رابطه اقتصادی ایران و روسیه، 

د ایران و  در حالی که اقتصا است. به علت اینکه اقتصادهای دو کشور شبیه یکدیگر بوده و رقیب یکدیگر هستند

حریری ادامه داد: از وقتی چین اصالحات و توسعه اقتصادی را در پیش گرفت، نگاه به   .چین، مکمل یکدیگر است

آخرین کسی که قبل از انقالب به ایران آمد، رهبر چین بود. در خاورمیانه   ایران را هم دنبال کرد به طوری که

تجاری چین در منطقه  اول و دوم سیاسی هستند اما شرکای کشورهایی مانند امارات و عربستان در اردوگاه غرب

 عربستان و امارات هستند و عراق و ایراندر رتبه های بعد قرار دارند 

گیری علیه چین در کشور، وی با بیان اینکه موضع //  رسدنهایی شدن قرارداد ایران و چین به دولت دوازدهم نمی

ی است نقشه راه برای برنامه  ارتباط ما با چین طبیعی است پس طبیع گردد، یادآور شد:به سیاست داخلی باز می

بلندمدت بنویسم. طبیعی هم است که شصت، هفتاد درصد این نقشه درباره مواد خام باشد و مابقی هم قاعدتا  

 .دها رتبه اول را دارد و ایران هم به شدت به اینها نیاز دار ها است. چین در توسعه زیرساختتوسعه زیرساخت

رسد ولی هرکسی در د: عمر نهایی شدن این قرارداد به دولت دوازدهم نمیرییس اتاق مشترک ایران و چین افزو

 .دولت باشد، محتوای مذاکرات با چین، همین مسائل است
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  ساله ایران و چین ۲۵جزئیاتی از سند 

ساله همکاری   ۲۵اول تیرماه امسال در خبر کوتاهی اعالم شد که پیش نویس نهایی سند »برنامه  -ایرنا -تهران

چین« به تصویب هیات دولت جمهوری اسالمی ایران رسید و وزارت امورخارجه مامور انجام  مع ایران و های جا

ای نیز شدت  های رسانه زنیاقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد. از زمان اعالم این خبر گمانه 

روزنامه   .ا پاسخ داده شودهاست به آنهایی درباره این سند مطرح کردند که الزم گرفت و برخی ادعاها و ابهام 

حاال روزنامه خراسان به مدارک موثقی در خصوص این سند دست یافته که   :خراسان در گزارشی آورده است

درباره این سند، ساختگی بوده و در این پیش   نشان می دهد ابهام ها و ادعاها و عدد و رقم های مطرح شده

 .ی از این مسائل نیستت رسیده خبرنویس که دو هفته قبل به تصویب دول

بررسی های خبرنگار خراسان نشان می دهد بیشتر خبرسازی ها //  ادعاها درباره سند از کجا ریشه می گیرد؟ 

ساله ایران و چین از سایت انگلیسی »پترولیوم اکونومیست« ریشه   ۲۵در خصوص سند همکاری های راهبردی 

میلیارد دالری   ۴۰۰گذاری هران و پکن برای سرمایه د در این سند تمی گیرد. این رسانه غربی مدعی شده بو

های چینی ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل ونقل ایران به توافق رسیده اند و شرکتچینی

ه حضور برای حضور در هر گونه پروژه انرژی ایران در اولویت قرار خواهند گرفت. از دیگر دروغ های بزرگ این نشری

وقوع پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران بود. به ادعای این رسانه  قریب ال

درصدی خریداری   ۳۲تخفیف تا حدود   گاز و پتروشیمی ایران را باتواند بخشی از تولیدات نفت، انگلیسی، چین می

ها، پول ران این امکان را دارد که با کمک بانک این ادعاها ای و پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند. بنا بر

درصدی بر مبنای نرخ مبادله دالر است.  ۱۲تا  ۸محصوالت خود را به ارز مرجع تبدیل کند و چین به دنبال تخفیف 

با متن عالوه بر این شیطنت انگلیسی، در داخل کشور نیز برخی دچار اشتباه شدند و اظهاراتی را مطرح کردند که 

کریم در مجلس  دارکی که به دست ما رسیده، همخوانی ندارد. حجت االسالم حسن نوروزی نماینده رباط سند و م

ها سال به چینی ۲۵اسفند سال قبل گفته بود مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت 

های خارجی منعقد وی »مخفیانه با طرف دی که به گفته نژاد چند روز پیش به قرارداواگذار شود یا محمود احمدی

شود« اعتراض کرد. به نظر می رسد شیطنت غربی ها برای سر درآوردن از این طرح و احیانا تالش برای به هم 

خوردن چنین برنامه راهبردی مهمی میان ایران و چین باعث شده تا چنین دروغ هایی را به سند نسبت دهند و  

 .ن نیز در دام این نقشه افتادند ایرا   در داخل متاسفانه برخی

نکته اول این است که در اعالم مراحل تدوین این سند تاکنون هیچ محرمانگی //  آیا این فرایند محرمانه بوده است؟ 

و یک هفته پس از شروع اجرای برجام  ۹۴وجود نداشته است که افرادی ادعای کشف آن را داشته باشند. بهمن 

رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد  یخی »شی جین پنگ« در سفر تار 

که در بند ششم آن آمده است »نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن  

تی، ژی، زیرساختی، صنعظرفیت های اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انر

فناوری و دیگر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات الزم برای انعقاد قرارداد همکاری  

 ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند«. از آن مهم تر این که »شی جین پنگ« موضوع همکاری های  ۲۵های جامع 

شان هم ضمن تایید فرمودند: »توافق رؤسای جمهوری ایران و  یز مطرح کرد که ایساله را در دیدار با رهبر انقالب ن

در سفر ظریف به پکن،  ۹۸آمیز است«. در شهریور ساله، کامالً درست و حکمت ۲۵چین برای یک روابط استراتژیک 

دیم پیش نویس پیش نویس ایران به طرف چینی داده شد که آن جا هم وزیر خارجه کشورمان در یک توئیت، خبر تق

طرف چینی روی متن ایران کار کرد تا فروردین امسال که چینی ها  ۹۸سند به چین را اعالم کرد. از شهریور این 
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پیشنهادهای شان را به ایران ارائه کردند و اول تیرماه در نهایت پیش نویس اولیه دوکشور به تصویب دولت رسید و  

اعالم شد. این ها نشان می دهد قرار  ولت به صورت رسمی خبرش هم از سوی سایت دولت و هم سخنگوی د

نبوده سند در خفا تصویب شود ضمن این که برای تدوین چنین سند مهمی بسیاری از دستگاه ها و بخش های  

 .داخل و خارج دولت دخیل هستند و حداقل در قسمت های مربوط به خود مطلع بوده و نظر کارشناسی داده اند

نکته بعدی این که ادعاهایی از جمله این که در سفر ظریف به  //  است؟ کشور امضا شده  ۲ آیا این سند توسط

چین سند امضا شده یا دولت سند را تصویب کرده درست نیست زیرا همان گونه که به طور رسمی نیز اعالم شده  

مذاکره حضوری باقی  این پیش نویس است و بازهم باید دو طرف نظر نهایی را بدهند و قطعا مواردی هم برای 

اهد ماند. نکته دیگر این که می گویند چرا جزئیات سند منتشر نمی شود یک دلیل همان موضوع نهایی نشدن خو

سند است و دلیل دیگر این که در هر توافقی باید رضایت دو طرف کسب شود و در این موضوع نیز شنیده های ما 

ت خواهد بخشید تا سند از بین برود،  حاکی است از آن جایی که با علنی شدن موضوع، آمریکا فشارهایش را شد

بنابراین چینی ها تاکنون موافق انتشار آن نبوده اند. همچنین گویا قرار است سند به مجلس برود و نمایندگان نیز 

در جریان جزئیاتش قرار بگیرند. اما درباره ابهامات مطرح شده در پایگاه انگلیسی پترولیوم اکونومیست باید گفت که  

سال که مربوط به مدت اجرای   ۲۵موثقی که به رویت خبرنگار روزنامه خراسان نیز رسیده غیر از عدد طبق مدارک 

سال  ۲۵این برنامه است در سند اصوال هیچ عدد و رقمی وجود ندارد و به صورت منطقی نیز سندی که برای 

غربی برای آگاه شدن از مفاد  می رسد طرف های  تدوین می شود نباید عدد و رقم داشته باشد از این رو به نظر

هایی مثل آقای سند به خلق چنین شایعاتی دامن می زنند. در این زمینه تسنیم نیز در گزارشی نوشت: »جریان

اندازهای دولت بخش دیگری از دست کنند، گویانه با سند تعامل با چین مخالفت می نژاد نیز که غیبمحمود احمدی

چراغ  ۹۱و  ۹۰نژاد که خود در سال های کشور در این زمینه خواهند بود. احمدیتر، موانع و به عبارت دقیق

به این سو تا زمانی که مذاکرات و   ۹۲داد از سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و باالتر از آن »ارتباط« می

اتاق ایران و چین برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت کرده بود... وبه رغم آن که کارشناسانی نظیر رئیس 

گذاری خود با سیستم، عجیب گویند، او خود معتقد به رابطه سطح باال با چین بوده، در مقطع فعلی برای فاصله می

 «.زده با همکاری راهبردی با چین بپردازدگویانه و سیاست نیست که به مخالفت غیب

ا عنوان رسمی »برنامه همکاری های  د باین سن  بر اساس اطالعات موثق//  سند حاوی چه برنامه هایی است؟ 

جامع ایران و چین« ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، 

جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت و ... را شامل  

سهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های  ز تمی شود. در برخی از بندها صحبت ا

متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید. در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال 

فناوری های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می توان به 

یک  -ق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد. همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام »یک کمربندوافت

راه« )طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم( اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح  

مند شود. بر اساس این مدارک چین وارد کننده   هرهاز فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز ب جهانی، 

ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند.  

ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و  

جاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن ای چین به ویژه

در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت 

رمایه گذاری برای  ، سهای انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند



 
توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک 

اینترنت و تقویت شبکه ملی اطالعات، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در   ۵به ایران برای ایجاد نسل 

کشورمان و سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و   آمیزهسته ای لح مناطق کویری ایران، کمک به توسعه صنعت ص

 .ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های مهم سند است

ساله جزیره کیش به چین  ۵از نکات بحث برانگیز درباره سند، شایعه واگذاری //  ماجرای کیش و سند ایران و چین

متن راهبردی هیچ اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده »سرمایه گذاری و   در ایناست در حالی که 

توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، صنایع پتروشیمی، شیالت و... توسط چین« که البته این جزایر نیز از  

منافع    سیاست،  ر عالمهر چند د .سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد

تعیین کننده خط مشی های طرفین است و نباید به قول های شفاهی یا مواضع لفظی دلخوش بود اما در مجموع 

آن چیزی که امروز به عنوان " برنامه همکاری های جامع ایران و چین " در دست تدوین و نهایی شدن است اگرچه 

واند یک نقشه راه روشن و یک ریل گذاری اصولی را برای روابط  ا می تبا تغییرات کوچکی نیز همراه خواهد بود ام

دو کشور مهم در دنیای آینده ترسیم کند. جایی که چین به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا در آینده نزدیک نمی تواند 

دو طرف می  د بلکهنادیده بگیر  یک قدرت بزرگ منطقه غرب آسیا  را به عنوان  برای هر گونه برنامه جهانی، ایران

با روابطی مکمل و مستقل از قدرت های سنتی و سلطه گرغربی ضمن تامین منافع خود و منافع مشترک،    توانند

 .در برابر فشارهای کشورهای سلطه گر نیز محکم تر از قبل ایستادگی کنند

 ادرصدی درآمد گردشگری جهان با شیوع کرون ۵۰کاهش 

های خود را لغو شدن مرزها و ممنوعیت پروازهای خارجی، جهانگردان ناگزیر برنامه به دنبال بسته  -ایرنا  –تهران 

گذاری اجتماعی و نگرانی از حضور در مراکز  بازدیدکنندگان داخلی نیز به منظور رعایت مقررات فاصلهاند و کرده 

درصدی  ۵۰کنند، موضوعی که کاهش های گردشگری امتناع میتراکم جمعیت، از بازدید بناهای تاریخی و جاذبه 

جارت سازمان ملل موسوم به نهاد کنفرانس و توسعه ت .درآمد گردشگری در جهان را به دنبال داشته است

 .ترین گزارش خود از بروز بحران مالی در صنعت گردشگری در جهان به سبب کرونا خبر داده است»آنکتاد«در تازه 

بینی شده که صنعت گردشگری در جهان از زمان شیوع پیشالمللی، پایگاه خبری رسمی این نهاد بین بنابر اعالم

درصد از تولید   ۱.۵میلیارد دالری معادل  ۲۰۰بیماری کرونا در چهار ماه گذشته با خسارت مالی یک تریلیون و 

ه مدت هشت ماه تداوم داشته باشد، این بحران ببینی شده چنانچه همچنین پیش .ناخالص جهان روبرو شده باشد

همچنین در  .درصد از تولید ناخاص در جهان برسد ۲.۸میلیون دالر معادل  ۲۰۰تریلیون و   ۲میزان خسارت به 

 ۳۰۰تریلییون و  ۳صنعت گردشگری با خسارت مالی  ماه ادامه یابد، ۱۲ترین حالت چنانچه بحران کرونا تا بدبینانه 

بنابراعالم سازمان جهانی  .شوددرصدی تولید ناخالص داخلی در جهان روبرو می  ۴.۲ری معادل میلیارد دال

آید. گفتنی گردشگری، صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصاد برخی از کشورها در جهان به شمار می 

  ۶۰۰د و ه یک میلیارمیلیارد دالر ب ۴۹۰سال گذشته از  ۲۰است درآمد حاصل از صنعت گردشگری در جهان در 

این در حالی است که از زمان شیوع بیماری کرونا در جهان این درآمد به نصف  .میلیون دالر افزایش یافته است

گفتنی است اتخاذ تدابیر  .مبلغ مذکور کاهش یافته است و تبعات اقتصادی بسیار شدیدی را برجای گذاشته است

کننده سبب شده کاهش درآمد مصرفدید برای سفر و های جدودیت اعمال محگیرانه در برخی از کشورها، پیش

های مربوط به صنعت  اگر چه برخی از کشورها به تدریج فعالیت .میزان رشد صنعت جهانگردی با کاهش روبرو شود

 .نده های گردشگری خود را کامال به حال تعلیق درآوردشمار دیگری از کشورها فعالیت اند، گردشگری را آغاز کرده 

آید، تاثیر صنعت گردشگری بر زندگی مردم کشورهایی که این صنعت تنها منبع درآمد آنها به شمار می تعلیق 

در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند جامائیکا و تایلند به سبب تعلیق  .بسیار مخربی گذاشته است

https://www.irna.ir/news/83843749/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
بینی همچنین پیش .روبرو شده استدرصدی  ۹ی و درصد ۱۱کرونا به ترتیب با کاهش   صنعت گردشگری ناشی از

 .درصدی روبرو شود ۳شده تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند کنیا، مصر و مالزی به سبب کرونا با کاهش 

گفتنی است کرونا تنها بر اقتصاد کشورهایی کوچک تاثیرات مخرب نداشته، بلکه کشورهای بزرگ نیز مانند  

اسپانیا و آمریکا به سبب رکود صنعت گردشگری متحمل میلیاردها دالر خسارت   پرتغال، ، یونان، ایتالیافرانسه، 

در میان کشورهای مختلف تایلند، جامائیکا و کرواسی با بیشترین میزان بیکاری در صنعت گردشگری روبرو   .اندشده

ا جزو پنج کشور اول  چین و ایتالیاسپانیا، آمریکا، براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، فرانسه،  .اندشده

کشورهایی که زمانی میزبان مسافران خارجی بودند، این روزها   .دارای بیشترین تعداد گردشگر خارجی هستند

عنوان مبدأ انتشار ویروس، آمریکا،  جز چین بهای که به گونهاند؛ به آسیب دیده  ۱۹-شدت از شیوع ویروس کوویدبه 

عنوان مقاصد پرطرفدار گردشگری مطرح بودند، آمارهای باالیی را  شوری که بها یعنی پنج کایتالیا، فرانسه و اسپانی 

های ناشی از کرونا باعث ایجاد  محدودیت  .اندومیر ناشی از ابتال به ویروس کرونا گزارش دادهدر تعداد مرگ 

ردشگری تکیه ه بر سفر و گویژه آنهایی شده کمشکالت زیادی در اقتصاد این کشورها و البته دیگر کشورها به

دارند. در بین پنج کشور نخست فهرست مقاصد گردشگری، اسپانیا آسیب بیشتری از کرونا دیده است. گردشگران 

درصد از کل صادرات   ۱۶کنند. این رقم حدود میلیارد دالر پول خرج می ۸۱المللی در اسپانیا سالیانه حدود بین

درصد صادرات این کشور است. البته این اعداد و  ۱۰الیا حدود شگران در ایتمخارج گرد .آیداسپانیا به شمار می

های بازند. پرداخت ارقام در مقایسه با تأثیری که کرونا بر گردشگری جزیره سنت لوسیا داشته کامالً رنگ می

 .درصد صادرات آن است ۸۱گردشگران خارجی در این جزیره بیش از 

ماهه به دلیل  ۳.۵خبرگزاری فرانسه، برج ایفل پس از یک تعطیلی  به گزارش //  میلیون یورویی برج ایفل ۲۷ضرر 

پذیرش بازدیدکننده را تحت تدابیر پیشگیرانه از سر گرفته است ولی بازدیدکنندگان  شیوع کرونا، از اوایل تیرماه 

یرانه  ابیر پیشگفقط مجاز هستند از دو طبقه از این بنای تاریخی سه طبقه دیدن کنند و به منظور اتخاذ تد

ها استفاده کنند و مجاز به استفاده از آسانسور  متری، باید از پله  ۳۲۴گردشگران برای باالرفتن از این برج فلزی 

مدیر کل برج ایفل، این پربازدیدترین بنای   (Patrick Branco Ruivo) همچنین به گفته پاتریک برانکو روییوو  .نیستند

 .میلیون یورو ضرر کرده است ۲۷آغاز شد، تاکنون ( ۹۸ه مارس )اسفند که از ما نشینیجهان از قرنطینه و خانه 

خرداد( به روی بازدیدکنندگان باز شد هنوز تا  ۱۷ژوئن ) ۶پاریس نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاخ ورسای که از  

  ۴انه حداکثر کرونا روزشرایط عادی فاصله زیادی دارد. این جاذبه گردشگری این روزها برای جلوگیری از شیوع 

هزار نفری که تابستان هرسال از این کاخ بازدید  ۲۰پذیرد. آماری که در مقایسه با بازدیدکننده می ۵۰۰هزار و 

شود نیز خود را برای  تیر( بازگشایی می ۱۶ژوئیه ) ۶موزه لوور پاریس که  .بخش نیستکنند، چندان رضایت می

 .کرده استان آماده کاهش قابل توجه تعداد باردیدکنندگ

امسال    ایران نیز از آسیب های کرونا در بخش گردشگری در امان نمانده است.//  رکود صنعت گردشگری در ایران

باعث شده تا از امکانات گردشگری ایران با حداقل ظرفیت   ایران کرونا به عنوان مهمان ناخوانده گردشگری جهان،

زاده« رییس جامعه جمشید حمزه»  .امکانات به صفر نزدیک برسد ی دو ماه استفاده از ایناستفاده شود و حتی یک

 ۱۰۰هتلداران ایران آسیب و زیان صنعت گردشگری کشور با شیوع بیماری کرونا در چهار ماه گذشته را خسارتی 

  ۶۰پی شیوع بیماری کرونا  های مختلف کشور در چهار ماه گذشته و دردرصدی اعالم کرد و افزود: هتلداران استان

زاده خسارت کرونا به صنعت گردشگری بویژه هتلداری ایران را عمیق خواند حمزه .هزار میلیارد ریال خسارت دیدند

ها و مراکز اقامتی، خسارت کرونا به این بخش از صنعت و گفت: هنوز هم با وجود اعالم آغاز فعالیت هتل

دیده  ان زیان گذارمدلی و همراهی دولت با سرمایه رییس جامعه هتلداران ایران، خواستار ه .گردشگری ادامه دارد

صنعت گردشگری به خصوص جامعه هتلداران شد و اضافه کرد: بخش خصوصی صنعت گردشگری باید بتواند در  

 .وضعیت پساکرونا به ارائه خدمات بپردازد



 
اقتصادی بودند که از کرونا   ها یکی دیگر از فعاالناز سوی دیگر، ایرالین//  گردندگردشگران خارجی به ایران بازمی

دیدند. پروازهای به مقاصد داخلی و خارجی در اسفند به حداقل رسید و فرودگاه ها به حالت نیمه  آسیب جدی 

های ورود گردشگران خارجی رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرده که محدودیت اگرچه  .تعطیل درآمدند

هد بازگشت گردشگران  زودی شابهداشتی در حال کاهش است و بههای تدریج و با توجه به دستورالعملبه 

های بهداشتی بین کشورها در زمینه  نامه علی عابدزاده« از امضای موافقت  .خارجی به کشورمان خواهیم بود

های پروازی در حال  جلوگیری از شیوع کرونا و رفع محدودیت پروازهای خارجی خبر داده و گفته است محدودیت 

های بهداشتی میان کشورها امضا و  ن منتظرند تا پروتکلهای خارجی اکنوبه گفته او، شرکت .ندکاهش هست

 .جا کنندهای خاص بهداشتی و پزشکی جابه ها انجام شود تا بتوانند مسافران را طبق پروتکل توافق

جه آن در چرخه جمهوری نیز اخیرا با یادآوری اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور و سهم قابل تورئیس 

مناطق روستایی، به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دستور داد با همکاری مسووالن   زندگی اقوام و از جمله

های بهداشتی الزم برای بازگشت فعاالن این صنعت به عرصه  کمیته بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا، پروتکل

 .نندتولید را تهیه و به شکل دقیق اجرا ک آفرینی مؤثر آنها در تحقق شعار جهشفعالیت و نقش 

 

 سی سی تی وی: تحریم های آمریکا رنج مردم سوریه را افزایش داده است

جنگ وحشیانه در این کشور آورده است که آمریکا بدون توجه ین در مطلبی درباره سوریه و تلویزیون چ -ایرنا -پکن

 .به مشکالت مردم سوریه، با تحریم های بیشتر فقط رنج و مصایب آنها بخصوص زنان و کودکان را افزایش می دهد

مریکا بار دیگر این کشور را  به گزارش ایرنا در این گزارش آمده است با نزدیک شدن به دهمین سال جنگ سوریه، آ 

مورد تحریم قرار داده و ویرانی های جنگ و شیوع کرونا چالش های بی سابقه ای برای دولت و مردم بوجود آورده  

تلویزیون چین خاطر نشان کرد به رغم هشدار سازمان خواروبار جهانی درباره بحران در سوریه، آمریکا   .است

این  .با سوریه همکاری می کند ادامه می دهدفرد و هر شرکتی که  ر دولت، کماکان سیاست تحریم را در قبال ه

در جریان این جنگ که نیروهای تروریستی چون  رسانه افزود که جنگ مصایب زیادی بر مردم سوریه تحمیل کرد

یلیون م ۱۳هزار نفر در سوریه کشته شدند و  ۴۰۰داعش و گروه های مخالف تحت حمایت آمریکا دنبال می کردند 

تلویزیون چین ادامه می دهد که دولت بشار اسد رییس جمهوری سوریه با کمک ایران و   .ندنفر از این کشور گریخت

تروریست های داعش و گروه های مخالف تحت  سال گذشته توانست ۹روسیه در یک نبرد نفس گیر و طوالنی در 

این کشور را تحریم  ر اقتصادی در سوریه هنوز هم اما آمریکا به رغم وضعیت ویرانگ حمایت آمریکا را شکست دهد

گزارش تاکید می کند که آمریکا در شرایطی این تحریم ها را اعمال می کند که گرسنگی و فقر و مرارت  .می کند

های زندگی مشکالت زیادی برای مردم پس از جنگ ایجاد کرده است و نتیجه تحریم جز بدتر شدن شرایط برای 

فیر چین در سازمان ملل آورده است که این کشور بشدت  یون چین از قول »جانگ جون« ستلویز .مردم نیست

محاصره اقتصادی آمریکا علیه سوریه رنج و مشقات زیادی بخصوص   مخالف اقدام آمریکا برای تحریم سوریه است

در گزارش آمده  .دبرای زنان و کودکان ایجاد کرده است و چین می خواهد فورا به این تحریم ها پایان داده شو

است که آمریکا در امور کشورهای خاورمیانه و سیاست های منطقه ای مداخله می کند و به دنبال   سال ها است

راهبرد ماجراجویانه تاریخی آمریکا برای   براندازی حکومت ها است و اهداف اولیه آن هم ایران و سوریه بوده اند

انه ها و سیاستمداران آمریکا می کوشند با  تلویزیون چین افزود رس .داردتغییر حکومت ها در خاورمیانه هنوز ادامه 

دروغ پردازی ها و داستان سازی ها، بشار اسد رییس جمهوری سوریه را یک دیکتاتور نشان دهند و برای  

 اطالعاتی که بارها رییس جمهور سوریه  پشتیبانی از ادعاهای خود سناریوها و اطالعات ساختگی مطرح می کنند

 .سوریه و یمن و در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است بر دروغین بودن آنها درباره
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 رونق بازار دیجیتال چین

ماهه ویروس کرونا به بیش   ۶ه ترین گزارش ها حاکی است ارزش بازار دیجیتال چین علیرغم شیوع تاز -ایرنا-پکن

میلیارد دالر رسیده است موضوعی که بیانگر رشد و رونق این بازار در دومین اقتصاد بزرگ جهان  ۳۹۰هزار و  ۲از 

میالدی، ارزش بازار دیجیتالی این   ۲۰۱۹اواخر سال  به گزارش ایرنا به رغم شیوع ویروس کرونا در چین از .است

میالدی،  ۲۰۱۹کشور و فروش های آنالین رونق بی نظیری داشته است این در شرایطی است که تا پایان سال 

میلیارد دالر اعالم کرده بود   ۳۵۰هزار و  ۲چین ارزش بازار دیجیتال خود را که »اقتصاد پلتفرم« نیز نامیده می شود 

گزارش آکادمی اطالع رسانی و ارتباطات چین نشان می  .درصد رشد داشته است ۲۰۰ه یک دوره پنجسالکه در 

چین به افزون بر یک میلیارد دالر رسیده است شمار  دهد که ارزش برخی از فروشگاه های اینترنتی و دیجیتالی

صنایع   رین آسیب را بهدر شرایطی که کرونا بیشت .باب است  ۱۹۳این فروشگاه ها اکنون در سطح کشور 

سفر و آموزش و پرورش رسانده، این ویروس در عین حال باعث رونق در آموزش اینترنتی، بازی های   گردشگری، 

  ۲۰۱۹آمارها نشان می دهد که تا پایان سال  .رایانه ای و تجارت الکترونیکی و حتی بهداشت اینترنتی شده است

میلیارد دالر به ثبت رسیده است  ۱۰در دنیا با ارزش  فروش دیجیتالی فروشگاه بزرگ و مکان ۷۹میالدی در مجموع 

کارشناسان شدت یافتن یکجانبه گرایی،   .فروشگاه دیجیتالی و مرکز فروش آن در چین واقع شده است ۳۰که 

 حمایت گرایی و افزایش فشار در جهت رکود اقتصاد جهان باعث ورود اقتصاد چین از مرحله رشد سریع به رشد با 

در عوض اقتصاد چین با چالش کاهش سهم محصوالت صنایع سنتی در سراسر جهان مواجه  کیفیت شده است

در چنین شرایطی جمعیت زیاد و ظرفیت های بالقوه بازار چین برای توسعه اقتصاد دیجیتالی  .شده است

هان کمک  قتصاد چین در جبسیار عالی ایجاد کرده و پیشرفت اقتصاد دیجیتال به افزایش نیروی رقابتی ا  شرایط

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را   ۳۴.۸میالدی میزان اقتصاد دیجیتال چین  ۲۰۱۸کرده است در سال 

صنعتی شدن اقتصاد دیجیتالی چین به توسعه سریع صنعت فناوری   .میلیارد یوان بوده است ۱۳۰۰تشکیل داده و 

تبدیل به نیروی محرکه مورد نیاز برای تغییر الگوی   شدن صنایع نیز دیجیتالی اطالعات و ارتباطات کمک کرده است

به نظر می  .اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را برای اشتغال در چین ایجاد کرده است اقتصاد چین شده است

زرگ  رسد بعد از شیوع کرونا، نقش اقتصاد دیجیتال بیشتر هم بشود در روزهای اخیر سکوهای تجارت الکترونیکی ب

بازی ها و آموزش های متصل به   به طوری که  امین بازار در این زمان خاص نقش مثبتی ایفا کرده اندچین برای ت

دیجیتال تا حد بزرگی تاثیر منفی شیوع ویروس  توسعه سریع اقتصاد .شبکه به طور چشمگیری توسعه یافته است

ع ویروس جدید، به توسعه باثبات و  مقابله با شیو چین اطمینان دارد پس از پیروزی در کرونا را کاهش داده است

این  چین اکنون دارای بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیکی جهان است .درازمدت اقتصادی خود ادامه خواهد داد

در سال گذشته میزان فروش تلفن  به بزرگ ترین بازار پرداخت تلفن همراه جهان تبدیل شده است کشور اکنون

موسسه تازه ایجاد شده سراسر جهان که ارزش  ۲۶۰همچنین یک سوم بیش از  بودبرابر آمریکا  ۱۱همراه در چین 

در گزارشی که بتازگی در مورد صنایع دیجیتال   .میلیارد دالر است، موسسات چینی هستند ۱ارزیابی آن فراتر از 

ت که شرایط خوبی  بسیار زیاد اس آمده است: بازار چین بسیار بزرگ و تعداد کاربران اینترنتی آن چین منتشر شده

به عالوه، این گزارش می گوید که دولت چین از نوآوری در   .برای توسعه گسترده اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است

 .عوامل مثبت توسعه اقتصاد دیجیتال چین است و این یکی از اقتصاد دیجیتال حمایت می کند

 

 جنوبی مانور نظامی آمریکا در دریای چین

دفاع آمریکا از مانور دو  رغم هشدار چین به حضور غیرقانونی آمریکا در دریای جنوبی، وزارت به  -ایرنا  -تهران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا بعداز ظهر   .این کشور در این دریا خبر دادناوهواپیمابر 

به گفته سخنگوی  .اندشنبه اعالم کرد: دو ناو هواپیمابر آمریکایی مانور نظامی در دریای جنوبی چین انجام داده
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ای را برای حمایت  اس نیمیتز عملیات دوگانه و یواس اس رونالد ریگان اوهای هواپیمابر یواسنیروی دریایی آمریکا، ن 

ها تعهد پایدار آمریکا در مورد  وی افزود: این تالش .اندها در اقیانوس هند و آرام انجام داده از آزادی آبراهه 

المللی اجازه جایی که قوانین بین ها برای پرواز، کشتیرانی و کار در هرایستادگی برای تحقق حق همه ملت

چین روز گذشته ضمن هشدار به حضور غیرقانونی آمریکا در دریای جنوبی و برگزاری   .دهدد را نشان میمیده

جائو  » .های نظامی در این آبراهه گفت که برگزاری رزمایش توسط ارتش چین حق مسلم این کشور استرزمایش 

زایی پکن عنوان کرد، آمریکا تنش وزانه خود در پکن در واکنش به آنچه که لی جیان« روز جمعه در نشست خبری ر

های  افزود: مشکل نه چین بلکه کشورهای دیگری هستند که هزاران مایل دورتر، در دریای جنوبی چین به فعالیت

ه شمار  ای است که بخشی از اقیانوس آرام بدریای جنوبی چین دریایی حاشیه .اندنظامی گسترده روی آورده 

گیرد این دریا پس از پنج میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می ۳.۵ای در حدود آید و ناحیه می

های واقع بر دریای جنوبی چین و همچنین خود دریا، مورد جزیره .اقیانوس جهان بزرگترین ناحیه دریایی جهان است

رود که  های متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار می لت حتی نامجدال کشورهای مختلف هستند به همین ع

جمهوری  .های اروپایی استالمللی، حداقل در انگلیسی و زبانالبته »دریای جنوبی چین« نام پذیرفته شده بین

از آن ادعای  هایی لق چین تقریبا بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخشخ

ایاالت متحده   .مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند

و آمد در این دریا  هایش در رفت ها و زیر دریاییق قانونی کشتیداند و بر حالمللی میهای بیناین دریا را از آب 

دریایی توسط چین در این آب راهه است موضوعی که همواره با واکنش  تاکید دارد و مخالف ساخت تاسیسات

 .منفی چین مواجه شده است

 

  پکن کانادا را به دخالت در امور داخلی چین متهم کرد

گ کنگ، ای ضمن انتقاد از اظهارات اخیر کانادا در مورد قانون جدید هنسفارت چین در اوتاوا در بیانیه  -ایرنا -تهران

کانادا در   به گزارش خبرگزاری فرانسه، .انداعالم کرد که رهبران کانادا به شدت در امور داخلی چین دخالت داشته

   .اعتراض به تصویب قانون جدید امنیت ملی چین، معاهده استرداد خود با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد

  ی غربی از جمله کانادا به بهانه حقوق بشر در امور هنگ براساس بیانیه سفارت چین در اوتاوا، برخی کشورها

کند و به نفع شهروندان هنگ کنگ این بیانیه افزود، قانون جدید نظم اجتماعی را تضمین می  .کنندکنگ مداخله می

 جاستین تردو نخست وزیر کانادا روز جمعه در مورد وضعیت کنونی هنگ  .المللی خواهد بودو سرمایه گذاران بین

 ۳۰۰ کنگ با توجه به تصویب قانون جدید به شدت اظهار نگرانی کرد و گفت: تضمین امنیت شهروندان خود از جمله

شن چون یائو« رئیس کمیسیون نظام  » .هزار شهروند کانادایی ساکن در آنجا را مورد بررسی قرار خواهد داد

یح قانون جدید گفت: قانون امنیت ملی در قانونی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان چین هفته گذشته در توض

های مربوط و نشانگر آرزوی مشترک مردم چین از جمله مردم منطقه هنگ کنگ  هنگ کنگ نتیجه توافقات طرف

فصل و  ۶در قانون امنیت ملی هنگ کنگ که مشتمل بر   .است و از منظر روند قانونی، تمام مراحل طی شده است

ولیت نهادهای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در کنار چهار جرم ماده است به طور واضح مسئ ۶۶

پکن این قانون را در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز طرفداران به اصطالح دموکراسی در سال    .تعریف شده است

کنگ آسیبی گویند این قانون نه تنها به حقوق شهروندان هنگ گذشته در هنگ کنگ وضع کرد. مقامات چین می

زند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله خواهد کرد که باعث رشد و  نمی

  .شکوفایی بیشتر این منطقه خواهد شد
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 :خبرگزاری صدا و سیما -

 نظر عضو شورای نگهبان درباره قرارداد ایران و چین در پیامی در فضای مجازی؛

ها، منطبق با  دیگر کشور عضو حقوقدان شورای نگهبان، تجارت منجر به پیشرفت کشور را در چارچوب تعامل با 

، آقای هادی طحان نظیف در پیامی در صفحه شخصی خبرگزاری صداوسیما به گزارش .قانون اساسی دانست

هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و  اش در فضای مجازی نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور 

وی تاکید کرد:،   .ق با اصول قانون اساسی استبه پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطاب منجر

قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه بین المللی در نهایت باید به تصویب   ۷۷اما براساس اصل 

 .مجلس شورای اسالمی برسد

 

 بزرگی گفتکارشناس سیاسی: پمپئو به جهانیان دروغ 

، یک کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با شبکه  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

ابتدا مجری این  .تی ان چین گفت: پمپئو در جلسه شورای امنیت به جهانیان دروغ بزرگی گفتتلویزیونی سی جی 

ه تلویزیونی گفت: اجازه بدهید که بحث خود را با روابط ایران و آمریکا آغاز کنیم. ایران حکم بازداشت برای  شبک

به کشته شدن ژنرال سلیمانی شد،  ای که در سوم ژانویه منجر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر حمله

در پاسخ به این سوال مجری شبکه که پرسید: در ادامه قنبر نادری، کارشناس مسائل سیاسی  .صادر کرده است

زمان اعالم این حکم بازداشت سواالت زیادی را به همراه دارد. چرا تهران هم اکنون این حکم بازداشت را صادر  

پیام واضح و شفاف است. این حکم بازداشت به منزله آخرین میخ بر تابوت   کرده است. پاسخ شما چیست، گفت:

ی آوردن ایران و آمریکا را بر سر میز مذاکره پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر  هایی است که آروزآن

دهد که می دارند. بدیهی است که این پیام برای جامعه مدنی بین المللی هم شفاف است. این موضوع نشان 

ی صدور این حکم بازداشت را  ایران هیچ تمایلی برای مذاکره با دولت کنونی آمریکا در واشنگتن ندارد. شاید برخ

تنها برای مصارف داخلی در ایران تعبیر کنند، اما واقعا افراد زیادی هستند که خواهان نوعی انتقام برای کشته  

او همه زندگی خود را فدای مبارزه تروریسم و افراطی گرایی در   دانیمشدن ژنرال ایرانی هستند که همه ما می 

مطلب این است که ما شاهد نوعی درخواست برای انتقام هستیم. ایران در حال  اصل  عراق و سوریه کرده است.

 .حاضر در وضعیتی نیست که با دولت ترامپ مذاکره کند 

یک حکم بازداشت بین المللی را رد کرده است و در ادامه مجری شبکه پرسید: اینترپل درخواست برای صدور 

برای ایران این حکم بازداشت را رد کرده است و آن را اقدام تبلیغاتی برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 

این کارشناس در پاسخ گفت: //  توصیف کرده است. هدف ایران از صدور این حکم بازداشت در حال حاضر چیست؟ 

ی مصرف  آزادند نظر خود را درباره این حکم بازداشت بیان کنند. این یک موضوع تبلیغاتی و یا برا دشمنان ایران

دانیم که ایران داخلی نیست. فراموش نکنید که نباید نفوذ ایران در منطقه و ماوراء آن را دست کم گرفت. ما می

ق این همکاری بسیاری از مجرمان را که از  همکاری نزدیکی با اینترپل داشته است. ایران توانسته است که از طری

را به اتهام فساد و خیانت و تروریسم محاکمه کند؛ بنابراین زمانی که   هاکشور فرار کرده اند به کشور بازگرداند و آن 

گوییم مقامات آمریکایی و افرادی را که در پس کشتن ژنرال سلیمانی بوده اند، تحت تعقیب قضایی قرار  ما می 

د را فدای  دهیم. هم اکنون افرادی هستند که حاضرند زندگی خوهیچ شکی نکنید که این کار را انجام می دهیم می

این موضوع کنند. رئیس جمهور ترامپ هم اکنون در وضعیت امنی قرار دارد و این به خاطر آن است که وی رئیس  

ها را ایان برسد ایران تالش خواهد کرد که آنها به پجمهور است، اما او و همکارانش باید بدانند زمانی که دوره آن

این ژنرال هیچ اقدام اشتباهی برای جامعه بین المللی انجام نداد. او  بازداشت کند و به دست عدالت بسپارد، زیرا 
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هیچ نظامی آمریکا را نکشت. او تنها برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در عراق و سوریه بود و بهای سنگینی  

 .با از دست دادن جان و زندگی خود پرداخترا 

های آمریکا از انعطاف پذیری باالیی  ت که در مواجه با تحریمدر ادامه مجری شبکه پرسید: ایران نشان داده اس

خارج شد این وضعیت وجود داشته است. به  ۲۰۱۵برخوردار است. از زمانی که آمریکا از توافق اتمی ایران سال 

با   های آمریکا چگونه بوده است و تاثیر آن بر مردم چگونه بوده است و مردم ایران چگونهحریم نظر شما تاثیرات ت

دانید که آمریکا و مایک پمپئو خودش به  نادری در پاسخ گفت: شما بهتر از من می //  ها مقابله کرده اند؟ این تحریم 

ترامپ ضد ایران پس از خروج از توافق های وضع شده از طرف دولت جامعه بین المللی درباره اینکه رژیم تحریم 

ده، دروغ گفته است. این یک دروغ بزرگ است. من در اینجا شاهد  اتمی تنها دولت ایران را تحت تاثیر خود قرار دا 

های آمریکا جامعه پزشکی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است و این بسیار بی رحمانه است.  هستم که تحریم 

مایش  های آزمایشی را برای آزها اجازه ورود کیت توانند ماسک وارد کنند. آنها حتی نمیآنپس از شیوع کرونا 

های توانست تجهیزات بهداشتی، درمانی و پزشکی را به خاطر تحریمدهند. هیچ کشوری نمیکرونا به ایران نمی

یک پمپئو زمانی که گفت  آمریکا به ایران ارسال کند. ما هیچ دسترسی به سیستم مالی سوئیفت نداریم. ما 

یک دروغ بزرگ گفت. به نظرم جامعه بین المللی باید  های آمریکا مردم عادی را در ایران هدف قرار نداده اند تحریم

بیدار شود و این واقعیت را ببیند. این یک تروریسم اقتصادی است که هر شهروند عادی ایرانی را حتی در داخل 

داده است. اجازه بدهید که درباره موضوع حقوق بشر صحبت کنیم. به نظرم آمریکا  ایران و خارج از آن هدف قرار 

ها ضد ایران است و باید در دادگاه کیفری بین  ن نقض کننده حقوق بشر در جهان به خاطر وضع تحریمبزرگتری

ه است. ایران  المللی به دست عدالت سپرده شود و مسئوولیت پذیر باشد. ایران هیچ اقدام اشتباهی انجام نداد

ایت نکرده است و هنوز در حال توافق اتمی را نقض نکرده است. ایران از هیچ گروه تروریستی در منطقه حم

آید. چرا؟ چون ترامپ توافق اتمی را دوست پرداختن بهای سنگینی است. چرا؟ چون ترامپ از اوباما خوشش نمی

اتمی جدید را با ایران برای یک نمایش تبلیغاتی امضاء کند و   تواند یک توافقکند که میندارد. چرا؟ چون او فکر می

 دهیم.و برد در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند. ما این فرصت را هرگز به وی نمی از آن برای مصرف داخلی 

ی مختلف هاهای آمریکا ضد کشور در ادامه مجری شبکه از اینار تانگن دیگر کارشناس این برنامه پرسید: آیا تحریم 

ها تسیلم نشدند. کوبا  بر این تحریمهایی که تحریم شده اند در برااو گفت: باید بگویم کشور  جهان موثر بوده اند؟ 

تسلیم نشد. ایران تسلیم نشد. این ایده که شما یک کشور مستقل دیگر را تحت فشار قرار دهید، موثر نیست. 

مایک پمپئو همچنان به سیاست فشار حداکثری معتقدند نشان  اینکه شاهد آن هستیم افرادی، چون جان بولتون و 

س عبرت نگرفته اند. توافق اتمی ایران یک توافق چند جانبه است و یک توافق بین ها از تاریخ دردهد که آنمی

 ایران و آمریکا نیست. ما شاهد خروج یکجانبه آمریکا از توافق اتمی هستیم. این یک افتضاح است.

 

 : روزنامه جام جم -

 پکن -ها درباره همکاری تهران تمام حرف و حدیث

ساله همكاری ایران و چین در هیات وزیران   ۲5نویس برنامه ده روز قبل بود كه سخنگوی دولت از تصویب پیش 

سند منتشر  های مختلفی در حمایت یا مخالفت با اینجمهوری اسالمی ایران خبر داد و از همان روز تاكنون تحلیل

ساله همكاری   ۲5نویس برنامه روزنامه جام جم: ده روز قبل بود كه سخنگوی دولت از تصویب پیش  شده است.

های مختلفی در حمایت یا  ایران و چین در هیات وزیران جمهوری اسالمی ایران خبر داد و از همان روز تاكنون تحلیل

نژاد  ویژه از وقتی افزایش یافت كه محمود احمدیها با این سند به مخالفت  مخالفت با این سند منتشر شده است.

شدت از خواند انتقاد كرد؛ موضوعی كه بهشدت از محتویات و آنچه پنهانكاری درخصوص آن میدر یك سخنرانی به
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رات یاد  سوی سخنگوی وزارت خارجه كشورمان رد شد و سیدعباس موسوی از این توافق به عنوان یكی از افتخا 

جم در گزارش امروز به بررسی آخرین اخبار از  كرد و گفت پس از نهایی شدن، جزئیات آن منتشر خواهد شد. جام

 ها درباره این برنامه و جزئیات آن پرداخته است.گیری موضع

 ۳براساس آنچه از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت در تاریخ //  ساله چه زمانی كلید خورد؟  ۲5برنامه همكاری 

ساله همكاری میان تهران و پكن  ۲5شود، یك برنامه تیر اعالم شد توافقی كه این روزها زیاد از آن نام برده می

اما نگاهی به سوابق این برنامه همكاری   نویس آن در روز اول تیر در هیات دولت تصویب شده است.است كه پیش 

شود از چند سال قبل مقامات  در این زمینه مطرح می  دهد برخالف ادعاهایی كه درباره پنهانكاری دولت نشان می 

مروری بر   بودند. ساله صحبت كرده ۲5ایران و پكن به صورت كامال روشن از تالش خود برای تدوین برنامه همكاری 

و همزمان با حضور شی جین  ۹4دهد نخستین بار در سوم بهمن خبرهای رسمی مراودات ایران و چین نشان می

ساله صحبت كردند به   ۲5های جمهور چین در ایران، دو كشور در بیانیه مشترك رسمی درباره همكاری پینگ، رئیس 

ها و مذاكرات الزم جهت انعقاد نمایند رایزنی از آن بیانیه مشترك آمده است: دو طرف توافق می 6طوری كه در بند 

جمهور انقالب هم در همان سفر در دیدار رئیس رهبر  ساله را در دستور كار قرار دهند. ۲5قرارداد همكارهای جامع 

توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یك روابط  چین با اشاره به بیانیه مشترك دو كشور تاكید كردند: 

و همزمان با حضور وزیر   ۹۸پس از این اخبار، شهریور سال  آمیز است.ساله، كامال درست و حكمت ۲5استراتژیك 

ساله را به مقامات چینی ارائه   ۲5نویس اولیه درباره سند شود كه ایران پیش كن اعالم می خارجه كشورمان در پ

نویس دومی را با لحاظ  نویس و با پذیرش چارچوب آن، پیشبراساس خبرها دولت چین با اخذ این پیش  خواهد كرد.

یس سوم را تهیه كرده است. آنچه در نوكردن برخی مسائل به ایران ارائه داده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش

نویس سوم بوده است و احتماال یك مرحله دیگر دادوستد  جلسه اخیر هیات دولت تصویب شده نیز همین پیش 

 ها قبل از توافق نهایی انجام خواهد شد.نویس پیش

ان برای تحریك افكار  همزمان با انتشار اخبار مربوط به برنامه همكاری ایران و چین، برخی مخالف//  جزئیات ادعایی

اند. در فضای مجازی هم  و از آن به قرارداد تركمانچای یاد كرده عمومی به طرح جزئیاتی درباره این برنامه پرداخته 

راه افتاد و مخالفان همكاری ایران با روسیه و چین، دولت را  ای بزرگی در نقد این برنامه همكاری به موج رسانه 

 ن دو كشور و دادن امتیازات فراوان به آنها كردند.متهم به وادادگی مقابل ای

ها در ایران چینی گذاری میلیارد دالر سرمایه ۱۲۰میلیارد دالر و  4۰۰//  ها در همین زمینه از اعدادبرخی رسانه

نامه محرمانه بین دو كشور برای فروش نفت و حتی واگذاری جزیره ها نیز از امضای تفاهمسخن گفتند. بعضی

ها صحبت كردند و این در حالی است كه هیچ منبع رسمی و حتی غیررسمی معتبری چنین اخباری چینی كیش به 

اكونومیست« و بازنشر   را تأیید نكرده و عمده آن نیز به یك خبر مبهم از سوی یك سایت انگلیسی با نام »پترولیوم

جم تاكید كردند اصال وگو با جامدر گفت  این در حالی است كه منابع مطلع گردد.ها برمیآن از سوی سایر رسانه

سال   ۲5تاكنون در این سند صحبتی درباره جزئیات نشده و هرچه هست درباره كلیات و مسیر حركت دو كشور در 

های همكاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد آینده است. بنابراین این سند صرفا یك چارچوب كالن درباره حوزه

تواند روی  های چینی خواهد شد، میهای مختلف با ارگان ها و بخش های مشخص سازمان پروژه كه سند تبدیل به 

تواند هیچ قطعیتی داشته باشد. ای نیست، اعداد و ارقام نیز نمیكاغذ بیاید. لذا در شرایطی كه فعال هیچ پروژه 

آمیز ندارد و مفاد آن چیز ابهامهیچ گیری اخیر خود تاكید كرد این سندسخنگوی وزارت خارجه كشورمان نیز در موضع 

 توان آن را علنی كرد.ای است كه پس از نهایی شدن میگونهبه 

ساله ایران و چین در حالی   ۲5ها برای تنظیم برنامه همكاری انتقادات از تالش  // گامی كه دیر برداشته شد

ی گذشته را در نظر نگیریم و به صورت  هاگیرد كه حتی اگر اهمیت روابط دو كشور ایران و چین در سالصورت می 

كنیم كه چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا جایگاه  المللی نگاه كنیم، مالحظه می كلی به تعامالت عرصه بین 



 
رسد حتی جمهوری اسالمی ایران در این زمینه  مهمی در سیاست خارجی كشورهای مختلف دارد و به نظر می

دهد رابطه دو كشور  های گذشته نشان میویژه در سال های ایران بهتاریخ همكاری  نگاهی به كاری كرده است.كم

شده از سوی چین شكل مدت و تجاری براساس خرید نفت و فروش كاالهای ساختهبیشتر براساس معامالت كوتاه

ها قبل به الگرفته است این در حالی است كه برخی از كشورهای منطقه از جمله پاكستان، عربستان و.... از س

های گذشته با تعریف  به عنوان مثال عربستان سعودی در سال اند.دنبال روابط زیربنایی با چین رفته 

میلیون بشكه   ۸/۱های نفتی، میزان صادرات خود را به چین به ها و پاالیشگاه های دوجانبه در میدانگذاریسرمایه 

های چینی ه صادرات نفت خام، آن هم در قالب فروش به شركت در روز رساند. این در حالی است كه ایران، تنها ب

گذاری مشتركی برای توسعه میدان یادآوران بین دو كشور امضا شده  البته قراردادهای سرمایه  بسنده كرده است.

در   های نفتی غربی متمركز شد.بود كه بعد از امضای برجام اغلب آنها لغو و تمام توان وزارت نفت روی شركت 

چنینی و های اینساله برای همكاری دو كشور بتواند از فراز و نشیب  ۲5رسد توافق ن شرایطی به نظر میچنی

ای نامه به این ترتیب اگر واقعا تفاهم سوءتفاهماتی كه ممكن است در روابط دو كشور ایجاد كند جلوگیری نماید.

ها قبل آن را غاز شده كه بسیاری از كشورها مدت ساله بین ایران و چین امضا شود، تازه مسیری آ ۲۵برای برنامه 

اند و شاید حتی بتوان این انتقاد را وارد كرد كه چرا با وجود توافقات اولیه برای تنظیم این برنامه، تا اواخر آغاز كرده 

نویس را با مقامات چینی به بررسی گذاشت هیچ اقدام كه وزیر خارجه در سفر به چین اولین پیش ۹۷سال 

نویس از نگاه منتقدان در  تواند پیش از نهایی شدن این پیشوس دیگری رخ نداده بود. از سوی دیگر دولت میملم

تنظیم آن بهره گیرد تا تمام مالحظات برای حفظ منافع ملی و رعایت شعارهای بنیادین جمهوری اسالمی از جمله 

 نه شرقی و نه غربی در این سند رعایت شود.

 

 :خبرآنالین -

 " چین و منافع ملی ما "

میلیارد دالر میان #ایران و #چین در محافل  4۰۰این روزها صحبت از قراردادی به ارزش حدود  /روح هللا جمعه ای

چنانچه این قرارداد با توافق   .مطرح است و رسانه های داخلی و خارجی نسبت به آن واکنش نشان داده اند

اد_راهبردی اقتصادی با چنین حجمی پس از پیروزی انقالب  طرفین به فرجام برسد می توان گفت اولین #قرارد

اسالمی ایران است و از این جهت که باالخره نظام به این نتیجه رسیده است که برای پیشرفت اقتصادی نیاز به  

و   یک برنامه جامع عملیاتی و نه صرفا نوشتاری دارد مثبت و ارزنده است. اما نکته مهم در اینگونه قراردادها تامین

تضمین منافع ملی کشور به ویژه نسل های آینده می باشد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که کشورمان به  

دالیل زیادی مورد توجه و طمع قدرتهای بین المللی بوده است و همین جایگاه به دلیل عدم درک و شناخت به  

حتی منافع اشخاص ذینفوذ در تصمیم گیریهای کالن  موقع از فرصتها و وجود رقابتها و تنازعات جریانی و باندی و 

کشور به تهدیدات مکرر و آسیب های ملی تبدیل شده و امروزها شاهد یک عقب ماندگی جدی در حوزه های  

غرب و به طور مشخص #آمریکا و #اروپا به وضوح نشان داده اند  # .مختلف اقتصادی به ویژه در زیرساختها هستیم

قابل اعتماد و استراتژیکی برای ایران باشند و به طور کلی سیاست خاورمیانه ای خود را بر  که نمی توانند شرکای 

مبنای حفظ و تقویت و کسب رضایت شریک راهبردیشان یعنی #اسرائیل تنظیم کرده و از آن عدول نمی کنند و  

رگونه تالش برای تامین و  سایر کشورها نیز صرفا باید نقش اقماری این هژمونی منطقه ای را داشته باشند لذا ه

از این رو  . تضمین منافع ملی با چنین راهبردی با هر طریق و مذاکره و توافقی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید

جمهوری اسالمی ایران برای #توسعه_متوازن و متعادل هیچ راهی جز ایجاد یک #راهبرد _رقابت_ساز برای  

بحث ایران و چین نیز باید ذیل این سیاست تعریف و هدایت و عملیاتی قدرتهای جهانی ندارد و توافقنامه مورد 

https://www.khabaronline.ir/news/1400037/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1400037/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7


 
شود. تنوع و تکثر ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران به عنوان یک فرصت می تواند بازار اشتهاآوری به منظور  

ی حیاتی از  رقابت قدرتهای اقتصادی جهان برای سرمایه گذاری در ایران باشد و این توافقنامه باید به عنوان پازل

این رقابت سازی چند گانه به فال نیک گرفته شود و با لحاظ ابعاد سیاسی و امنیتی به ویژه روح و ماهیت  

استکباری نظام سرمایه داری، اعم از شرق و غرب، چنین توافقنامه هایی را با نگاه مثبت و ارشادی مورد ارزیابی 

مناسبات قدرت و مولفه   می توان عضو فعالی بود ولی نسبت به و مراقبت قرار داد. بدون تردید در جامعه جهانی ن

 1400037 کد خبر .های تاثیرگذار بر نظام جهانی توجهی نداشت

 

 : عصر ایران -

 نقش مناطق آزاد در همکاری های بلند مدت ایران و چین

در جلسه اول تیرماه امسال هیات دولت، پیش نویس نهایی برنامه همکاری های بلندمدت ایران و چین بررسی و  

به نظر می رسد تهران و پکن با توجه به وضعیت نظام بین الملل به ویژه از زمان آغاز دولت ترامپ به   تصویب شد.

درک متقابلی جهت همکاری های اقتصادی بلندمدت رسیده اند. این موضوع به روشنی از سوی حسن روحانی 

اسبات ایران و چین را دارای  رئیس جمهور در جلسه اول تیرماه هیات دولت بیان شد. روحانی شرایط جدید در من

اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه ای و بین الملل 

بنابراین بی راه نیست اگر بگوئیم ایران و   برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست. –براساس رویکرد برد 

یک شراکت راهبردی هستند؛ شراکتی که فراتر از عالیق سیاسی بوده و  چین در حال گام برداشتن به سمت

مبتنی بر منافع مشترک اقتصادی است. دقیقا در همین راستاست که ایران و چین برنامه همکاری های جامع بلند 

 مدت دو کشور را تعریف نموده اند.

از راهبردهای اساسی چین، احیای جاده یکی //  نقش جاده ابریشم جدید در همکاری های بلند مدت ایران و چین

ابریشم و نگاه ویژه پکن به کشورهای آسیای میانه است. با توجه به اینکه حلقه وصل این کشورها به آب های  

آزاد، ایران است بنابراین چینی ها از سالها پیش دریافته اند که ترانزیت و تجارت کاال با کشورهای آسیای میانه و 

ن ترانزیت صادرات و واردات این کشورها از دریای خزر به خاورمیانه، اروپا و .... بدون ایران ممکن فراهم آوردن امکا

وجود مناطق آزاد مزیت نسبی مهمی برای ایران جهت مشارکت در این کریدور و یا همان راه ابریشم جدید  نیست.

گفته روحانی، این همکاری، زمینه است. این موضوعی است که در سخنان اخیر رئیس جمهور هم مطرح شد. به 

 –ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه های اساسی و زیرساخت های توسعه ای از جمله طرح بزرگ »کمربند 

راه« است. وی همچنین سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و  

 .تجارت بین المللی پرفایده دانست

در این میان، نقش منطقه آزاد انزلی در کریدور مذکور بسیار حائز  //  نقش منطقه آزاد انزلی در جاده ابریشم جدید

اهمیت است. نکته قابل تامل این است که تا چند سال پیش این منطقه فاقد ابتدایی ترین امکانات زیرساختی 

رضا مسرور سکان مدیریت   ۹۲ت روحانی در سال جهت مشارکت در راه ابریشم جدید بود اما با شروع کار دول

منطقه آزاد انزلی را بر عهده گرفت و توانست طرح عظیم و راهبردی بندر کاسپین را در منطقه آزاد انزلی به بهره 

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بود و نقش اساسی را در راه اندازی بندر کاسپین   ۹۸وی تا سال  برداری برساند.

ت مسرور در منطقه آزاد انزلی و راه اندازی بندر کاسپین به گونه ای بود که پس از پایان مدیریت وی  داشت. مدیری

در منطقه آزاد انزلی، جمعی از فعاالن اقتصادی با نوشتن طوماری از مسرور به خاطر درایت و پیگیری فعال کردن  

کریدور تجاری جدید چین و قزاقستان بندر  واحدهای تولیدی غیر فعال خارجی و ترانزیت با تعریف و فعال کردن 

 کاسپین که در ابتدا از نظر بخشی از کارشناسان اقتصادی غیر ممکن بود، تقدیر نمودند.

https://www.asriran.com/fa/news/736002/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ای با نام » یک جاده یک کمربند « است که برای آن چین به دنبال اجرای پروژه //  پروژه یک جاده یک کمربند

رو تا بتواند با پروژه ترانزیتی ترانس پاسیفیک آمریکا رقابت کند، از این میلیارد دالری صرف کرده  ۸5۰گذاری سرمایه 

کشورهای بسیاری تمایل به همکاری در این پروژه دارند و مسیرهای متفاوتی برای ترانزیت کاال از چین پیشنهاد 

ر منجمد شمالی که  شده است، برای نمونه مسیر ریلی سیبری برای اتصال چین به اروپا، ترانزیت به اروپا از مسی

استفاده نیست(، مسیر اتصال چین به غرب از  ماه از سال قابل  5ترین مسیر نیز هست ) اما به دلیل یخبندان کوتاه 

 -اند(، مسیر چینگذاری سنگینی در این بندر انجام داده طریق بندر گواتر پاکستان ) در حال حاضر سرمایه 

شود و از این منطقه به  ئو قزاقستان وارد بندر کاسپین در منطقه انزلی میقزاقستان و ایران که کاال از بندر اکتا 

صورت زمینی از طریق مرز بازرگان به کشورهای منطقه  توان کاال را به شود. برای نمونه میمناطق دیگر توزیع می

کریدور موضوع این گزارش از   گفتنی است صادر یا در آینده با اتصال پروژه ریلی به ترکیه و بعد به اروپا ترانزیت کرد.

قزاقستان به بندر اکتائو در این کشور می رسد و با طی   -بندر نینگبو چین شروع شده و از طریق خط ریلی چین 

میلیون تن کاال   ۱۰مسیر در دریای خزر به بندر کاسپین متصل می شود. با شروع فعالیت این کریدور امکان ترانزیت 

کریدور، کاهش مسافت ،زمان و هزینه حمل و نقل کاال نسبت به مسیر موجود از  فراهم شده و مزیت اصلی این

 –ضمن اینکه کار اجرایی راه آهن رشت  طریق دریای زرد، اقیانوس هند و بندرعباس در جنوب ایران می باشد.

داری از این خط  کیلومتر طول به بندر کاسپین متصل می شود. با بهره بر ۴۱انزلی آغاز شده و تا پایان دولت با 

نینگبو   ریلی، ترانزیت کاال از بندر کاسپین و با شبکه ریلی ایران به خلیج فارس و آب های آزاد صورت می گیرد.

کیلومتری دریای شرقی چین و به عنوان یکی از بنادر صنعتی  ۲۵شهری در شمال شرقی استان ججیانگ چین در 

وز شناخته میشود و آن را نمونه کوچکی از شهر شانگهای در اقتصاد  و تجاری مهم این کشور از قرن هفتم تا به امر

چین قلمداد می کنند و بندر نینگبو از لحاظ توان عملیاتی در ارسال محموله های بازرگانی رتبه دوم جهان را به خود 

منظور ایجاد   مسیر ترانزیتی چین)اروم چی(، قزاقستان)بندر آکتائو(،ایران)بندر کاسپین( به اختصاص داده است

مسیرهای جدید ترکیبی میان ایران و چین با محوریت منطقه آزاد انزلی و افزایش ظرفیت حمل و نقل بار در دریای  

با پهلوگیری نخستین کشتی تجاری در این مسیر در مجتمع بندری کاسپین به صورت   ۹۷خزر از تیر ماه سال 

ندر نقطه عطفی در احیای جاده ابریشم جدید بود. این کریدور  رسمی آغاز به کار کرده است. بهره برداری از این ب

 -در دو سال اخیر از مسیر چین، بندرآکتایو قزاقستان ، بندر کاسپین با استفاده از حمل و نقل ترکیبی) ریلی

کانتینر مواد اولیه واحدهای تولیدی وارد   teu ۴۰۰۰کشتی تجاری بیش از  ۶۵دریایی( فعال شده است و تاکنون 

شور شده است. نکته مهم این است این مسیر فرصت بی نظیری برای صادرات کاالهای ایرانی به چین فراهم ک

نموده به گونه ای که مسیر برگشت این کریدور برای صادرات محصوالت ایرانی راه اندازی شده و چندین محموله از  

 ایران به چین صادر شده است.

در شرایطی که آمریکا با تحریم های ظالمانه درصدد تشدید فشارهای  //  فرصتی برای خنثی کردن اثرات تحریم 

اقتصادی بر ایران است جاده جدید ابریشم می تواند عاملی در خنثی سازی تحریم آمریکا باشد زیرا بازار  

کشورهای آسیای میانه و همچنین مزیت درآمدی حاصل از ترانزیت کاال ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه 

بندر کاسپین به عنوان تنها بندر نسل سوم حوزه خزر، در مسیر کریدور شمال ـ جنوب قرار گرفته و  هد داشت.خوا

ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، 

سازی کریدور شمال جنوب از  معتقدند؛ فعال  کارشناسان اقتصادی خلیج فارس و جنوب آسیا را برقرار می سازد.

اهمیت باالیی برخوردار است که سالیانه افزون بر یک میلیارد تن کاال از مسیر کانال سوئز به سایر نقاط جهان 

درصد از حجم بار مزبور از طریق کریدور شمال جنوب ترانزیت شود به معنی ترانزیت  ۳شود و اگر فقط ترانزیت می 

زایی را  کاال از مسیر ایران است که به همراه خود عالوه بر درآمدهای ارزی، زمینه افزایش اشتغال  میلیون تن ۳۰



 
ای ایران در معادالت اقتصادی ـ سیاسی منطقه خاورمیانه و اوراسیا  آورد؛ که باعث تثبیت جایگاه منطقه پدید می 

 شود.می

 

 : صراط -

 ساله با چین نداریم ۲۵ظریف:هیچ چیز مخفی در قرار داد 

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه   :صراط .ساله با چین نداریم ۲۵وزیرامورخارجه گفت:هیچ چیز مخفی در قرارداد 

امروز و در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی سخنانی گفت:آمریکا در جنگ تمام عیار با ایران صبح 

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: دومین کار آمریکا علیه ایران   خواهد از کشورمان تهدید امنیتی درست کند.می

در همه این جلسات آمریکا   اجماع سازی ضد کشورمان است که تشکیل چندین جلسه در شورای امنیت است که

وزیر امورخارجه تصریح کرد: روایت سازی جعلی از ایران،  منزوی بوده و در آن جلسات درباره برجام صحبت شد.

ظریف ادامه داد: باید   فشار به دوستان ایران و ناکارآمد جلوه دادن حاکمیت دیگر اقدامات آمریکا علیه ایران است.

های داخلی جلوگیری کنیم و بر تعمیق روابط با همسایگان تاکید کنیم و ات آمریکا از دعوا برای مقابله با این اقدام 

ساله با چین، گفت: هیچ چیز مخفی در این قرار داد  ۲۵وی درباره قرارداد  تولید کننده امنیت در منطقه باشیم.

 کنیم.نداریم و مفاد آن را اعالم می 

 

 :لنایا -

 مهمانپرست: قرارداد ایران و چین باید بر اساس منافع متقابل طراحی شود

باید بر اساس منافع گوناگون در کشورهای   سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بیان اینکه در سیاست خارجی

های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم، درباره قرار داد ایران و چین گفت: قرارداد ایران و مختلف طرح

ساله میان ایران و چین،  ۲۵به گزارش ایلنا، موضوع قرارداد  چین باید بر اساس منافع متقابل طراحی شود.

رغم اینکه چندین بار توسط مسئوالن وزارت امور خارجه به عنوان چشمانداز تعریف و گفته شده هنوز جزئیات علی

شود که های اجتماعی آن را با قراردادهای دوره قاجار مقایسه و مدام تکرار می آن مشخص نیست اما در شبکه

در رابطه با چشم   المللرامین مهمانپرست تحلیلگر مسائل بین  رود و مستعمره چین خواهد شد.یران به تاراج می ا

های دوره قاجار، با بیان اینکه هنوز جزئیات این قرارداد  ساله ایران و چین و مقایسه آن با قرارداد  ۲۵انداز قرارداد 

اند، گفت: نیز به تفصیل جزئیات این قرارداد را مطرح نکرده مشخص نیست و حتی مسئوالن وزارت امور خارجه 

شود در مورد آن نظر داد اما بحث کلی مطرح است که اگر در سیاست خارجی اهداف و بنابراین چندان نمی

های ما مشخص باشد و ببینیم در رابطه با کشورهای مهم به دنبال دستیابی به چه اهدافی هستیم برنامه 

وی با تاکید بر اینکه   توانند برای دو کشور داشته باشند.ت که اهداف بلندمدت چه مزایایی می توان دریافمی

ها یک کار راهبردی است که البته باید در آن دقت زیادی شود تا منافع کشور را تامین کند،  طراحی کردن این برنامه

گیرد. ای کشور اتفاق بیفتد مورد توجه قرار میتواند در بلند مدت برافزود: این مسائل با توجه به شرایطی که می

های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت  در سیاست خارجی باید بر اساس منافع گوناگون در کشورهای مختلف طرح

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه درباره اینکه آیا ممکن است نا امیدی ایران از غرب و اروپا باعث  داشته باشیم.

ان به چین شده باشد، خاطرنشان کرد: رابطه با یک کشور ارتباط چندانی با روابط دیگر کشورها و  تمایل ایر

های بلندمدت داشته های مختلف طراحیمناسبات با آنها ندارد ما باید برای ارتباط با کشورهای مختلف در قالب 

هایی را تعریف کنیم که  برنامه توانیم باشیم، همانطور که با چین، روسیه و بعضی از کشورهای آسیایی می

https://www.seratnews.com/fa/news/512171/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.seratnews.com/
https://www.seratnews.com/
https://www.seratnews.com/
https://noandish.com/fa/news/110910/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
وی    های بلندمدت داشته باشیم.منافعی برای کشور داشته باشد در مورد کشورهای اروپایی نیز باید طراحی

شود و اینگونه نیست که مثالً ما اروپا هیچ ای بر اساس منافع متقابل دو کشور طراحی میادامه داد: هر رابطه 

توانیم مباحثی را دنبال کنیم که به نفع مردم دو کشور،  منافعی نداریم؛ حتماً می ارتباطی نداشته باشیم چون هیچ

این دیپلمات  های مختلف وارد کار مشترک شوند.توانند بر اساس همکاری هایی باشد که میها و شرکتدولت 

ترش بیشتری پیدا کند و های توسعه و گستواند زمینهایرانی با بیان اینکه در برخی شرایط رابطه با یک کشور می

در مقطع زمانی دیگر ممکن است کشور و منطقه دیگری این ویژگی را داشته باشد، یادآور شد: در شرایط فعلی  

و نتوانستند استقالل خودشان را حفظ کنند تا از  های آمریکا محدود کرده ها خودشان را به دلیل تحریمچون اروپایی

وی تصریح کرد: اما ممکن است  شود.رند، خود به خود روابط محدودتر میهای کشور ما خوب بهره بگیظرفیت

برخی کشورهای دیگر خیلی تحت تاثیر کشور آمریکا قرار نگیرند و به دنبال منافع ملی خودشان باشند و 

  این کارشناس مسائل  ها را توسعه داد.ای تعریف کنند که بشود همکاریشان را به گونههای کاری چارچوب

زنند که ایران از نظر اقتصادی در جایگاه برابری با چین  سیاست خارجی درباره اینکه برخی به این موضوع دامن می

قرار ندارد به همین دلیل ممکن است که منافع کمتری از ارتباط با چین ببرد، اظهار داشت: زمانی رابطه دو کشور  

مین شود؛ اگر فقط یک طرفه باشد مشخص است که آن دار است که منافع هر دو طرف تا قابل تعریف و ادامه 

قرارداد قابل تداوم نیست چرا که فقط یک طرف از آن سود می برد، اما اگر در طراحی این قراردادهای بلند مدت به  

ریزی شود که منفعت هر دو طرف همین شود و هر کسی بتواند در زمینه صادرات، انتقال دانش  ای برنامه گونه

ای همکاری داشته باشد با توجه به شرایطی کشور  های منطقهآالت مورد نیاز و همچنین همکاری فنی، ماشین

مهمانپرست بیان   ها نیاز به توانایی دیگر کشورها داریم.ما، در ابعاد مختلف توانایی داریم و در بخشی از حوزه 

هایی باشد که  همراه با زمینه شود داشت: اگر این چیزهایی که به عنوان نقطه قوت کشور ما محسوب می

ای توان روابط را به گونه گیرد، با چین نیز مینیازهای ما را بتواند تامین کند رابطه قوی تری بین دو کشور شکل می

تعریف کرد که هم منفعت ما و هم منفعت بلندمدت کشور چین تامین شود؛ اما همه اینها بستگی به این دارد که  

 هایی در آن دیده شده باشد.احی و چه برنامه نامه چگونه طرموافقت

 

 

 

 

 

 



 

 (:16)هفته یثدح - :خبرنامه

   «یزندگ تیریو مد یزیلزوم برنامه ر»

  :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

هِدوا أن یَکونَ زَماُنکُم أربَعَ ساعاتٍ : ساَعًة مِنهُ لُِمناجاةِ الّله ِ و ساعَةً لِأمر المَعاشِ و إجَت

لَّذینَ ُیَعرِّفُونَ عُُیوبَکُم و یَخِلصونَ لَکُم فِی الباطِنِ و ساعةً لُِمعاَشرَةِ اإلخوانِ و الثِّقاتِ و ا 

 السّاعَةِ تَقِدروُن َعَلى الثَّالثِ ساعاتٍ ؛ ذّاِتکُم و بِهذِهِساعَةً تَخُلونَ فِیها ِلَل

 : که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید بکوشید

 زمانى براى مناجات با خدا ؛  -1

 [؛ی کسب روززمانى براى تأمین معاش ]-۲

ایتان را به  زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى که عیب ه -3

 دارند ،  شما مى شناسانند و در دل شما را دوست

بخش چهارم توانایى  با ،  و ساعتى براى کسب لذّت هاى حالل -4

 .انجام دادن سه بخش دیگر را به دست مى آورید

  33۷الرّضا علیه السالم ، ص  فقه



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور،گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 
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