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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
های ادعای عجیب یک نماینده درباره واگذاری چند جزیره ایرانی به چین /فداحسین مالکی  پس لرزه

 تکذیب کرد 

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره  : باشگاه خبرنگاران جوان

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت    .کیش یا هرکجای از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد

ار تام جزایر ایران به  ملی و سیاست خارجی، در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر واگذاری و انتقال اختی

با اراده مردم و مجلس منحل شد، گفت: یا   چین که  هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش 

بر اساس    ۹۴این قرارداد در سال   وی افزود:  .هرکجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد

تنظیم شد، اما الزم است که با نگاه کارشناسی در مجلس  یران و چین  مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ا

ترین قدرت اقتصادی دنیا بوده و از آمریکا جلو به بزرگ  مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی چین در حال تبدیل شدن  

  .زد و قرار است که دو کشور از این قرارداد سود ببرند خواهد 

با خودمان  ملی  منافع  اساس  بر  میچینی   ما  قرارداد  کامال  //    بندیمها  چین  و  ایران  روابط  کرد:  بیان  مالکی 

های اخیر ارتباط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران با این استراتژیک بوده و ریشه تاریخی دارد. در سال

ایران قرار    ها بر سر راهاند که مشکالتی که غربیسعی کرده ها همواره  چینی کشور بسیار بوده است، همچنین  

ها و کشورهای دیگر روابط سیاسی و  اند را کاهش دهند، از طرفی ما بر اساس منافع ملی خودمان با چینیداده 

داریم تأکید کرد:  .تجاری  امنیت ملی  با  ها میغربی  عضو کمیسیون  ارتباط موثر  ایجاد  به واسطه  ایران  که  ترسند 

استراتژی اول انقالب که مورد تأکید امام خمینی )ره( بود را دنبال    شرق، از آنها فاصله گیرد، در حالی که ما همان

کنیم. ما باید برای منفعت خود با کشورهای دوست و همسایه ارتباط برقرار کنیم و انعقاد این قرارداد به معنای  می

تلقی نمی از غرب و رفتن به سمت شرق  این  .شودکندن  اینکه  با بیان  نیاز  چینی   گونه نیست که ما بهمالکی  ها 

داشته باشیم، بلکه آنها به ما احتیاج دارند، گفت: هیچ کشوری موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه را ندارد. البته  

اگر کسی بخواهد به واسطه این قرارداد شیطنتی انجام دهد، بداند که مجلس این اجازه را نخواهد داد و آن را به  

 .طور کامل بررسی خواهد کرد

 واکنش وزارت خارجه به اظهارات یک نماینده درباره واگذاری جزیره کیش به چین 

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه ای به اظهارات احمدی بیغش نماینده مردم محترم   : خبر آنالین

ختیار جزایر ایرانی به  شازند در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه » بنا بوده است ا

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه ای اظهارات آقای احمدی   .چین واگذار شود« واکنش نشان داد

بنا بوده   اینکه »  بر  با صدا و سیما مبنی  نماینده مردم محترم شازند در مجلس شورای اسالمی در گفتگو  بیغش 

به چین   ایرانی  اختیار جزایر  را  وا است  اساس  بی  ادعاهای  اینگونه  تکرار  و  کذب خواند  اساس  از  را  گذار شود« 

غیر   نظرهای  اظهار  اینگونه  پیامدهای  به  اشاره  با  و  دانست  ایران  اسالمی  ملی جمهوری  منافع  به  ضربه شدید 

رسیدگی شایسته  موارد  اینگونه  به  نسبت  اسالمی خواست  شورای  مجلس  محترم  رئیسه  هیات  از  مسئوالنه، 

روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر     .ت پذیردصور

ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط    ۲۵اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاریهای  

ی خلق چین حکایت دارد افتخار آمیز و در راستای  جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهور

در نشست هفته گذشته   امور خارجه  وزیر محترم  توضیحات مفصل  از  بود که پس  این  انتظار  و  منافع ملی است 



 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به  

 .محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم اعتبار اظهارات نمایندگان

 دهد؟ میلیارد دالر ایران را نمی  ۷چرا کره جنوبی 

نوبی بلوکه  های تحریم باعث شده پول ایران در کره جگوید پیچیدگیرییس اتاق بازرگانی ایران و چین می : ايسنا

 .کندشود و نفوذ ما در فضای بین المللی و نحوه پیگیری حقوقی این موضوع، سرنوشت این پول را مشخص می 

درباره چرایی به وجود آمدن این شرایط توضیح داد: در ابتدا ما باید میان صادرات غیرنفتی و نفتی   مجیدرضا حریری

ها و ممنوعیت هایی مواجه های آمریکا با محدودیت دلیل تحریمتفکیک ایجاد کنیم. صادرات غیرنفتی ما هرچند به  

ای شود و صادرکنندگان هرچند به سختی یا در دوره شده اما عمال به موضوعاتی مانند پول بلوکه شده منجر نمی

وی ادامه    .ورندگردانند یا با واردات کاال، پول حاصل از صادرات را به ایران می آتر به هر حال یا ارز را باز می طوالنی

شود که پیش از این برخی کشورها نامشان وجود داشت اما داد: آنچه که در رابطه با پول بلوکه شده مطرح می

امروز به طور خاص به کره جنوبی مربوط است، ارز حاصل از صادرات نفت به این کشور است. طبق قانون وقتی ما  

مستقیما به حساب خزانه دولت واریز شود و وقتی دولت تحریم  در ایران نفت می فروشیم، پول حاصل از آن باید  

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با    .کنند، امکان انتقال پول وجود نداردهای بین المللی با آن کار نمیشده و بانک

تحریم  جدید  دور  آغاز  از  پس  کرد:  بیان  جنوبی،  کره  با  رابطه  در  شده  ایجاد  خاص  شرایط  به  ترامپ، های  اشاره 

اقتصاد ما تحریم شد اما برای چند ماه اجازه صادرات نفت به تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. این  

اما می گرفته  نفت  ما  از  تحریمکشور  دلیل  به  نه می گوید  آمریکا  نه  های  و  بریزد  ایران  به حساب  را  آن  پول  تواند 

با بیان اینکه استدالل کره جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که در  ح  .امکان آن را دارد که به ما کاال بدهد ریری 

کره  البته  که  است  ایران  پول  شده،  بلوکه  دلیل کره  به  دارند  نگه  را  ما  پول  اینکه  دارند.  اذعان  آن  به  نیز  ها  ای 

وی    .یگیری کنندهای یک کشور دیگر، منطقی نیست و باید حقوق دانان در عرصه بین المللی این موضوع را پتحریم

هایی که در سایر کشورها برای بازگشت پول نفت ایران مطرح بوده، توضیح داد: برای مثال در  با اشاره به روش 

ایم کشوری مانند چین یا حتی هند، ما در شرایط تحریم، کاالهای مورد نیاز خود را در ازای فروش نفت تحویل گرفته 

ردکننده تحویل داده تا از کشور مقصد صادرات، کاالهای موردنیاز را وارد کند اما  یا بانک مرکزی حواله این ارز را به وا 

نمی کره صدق  قبال  در  کرده استاین مسئله  را دشوار  پول  بازگشت  امر  و همین  کرد:   .کند  حریری خاطرنشان 

لمللی است و چگونگی بازگشت این پول منوط به نظر کارشناسی حقوق دانان ایران و حضور آنها در عرصه بین ا 

کره جنوبی پس از توقف    .های قانونی خود، درآمد بلوکه شده کشور را بازگردانیم ما باید در این عرصه با استدالل

بهانه   به  و  کرده  بلوکه  نیز  را  پیشین کشور  درآمدهای  از  دالر  میلیارد  در حدود هفت  رقمی  ایران،  از  نفت  واردات 

کند در سطح دیپلماتیک، مذاکراتی را به  وزارت امور خارجه اعالم کرده که تالش می  .دهدتحریم به ایران تحویل نمی

 .پول را به کشور بازگرداند ای آغاز کرده و اینطرف کره 

 روزنامه آمریکایی: شراکت ایران با چین راهی برای دور زدن اروپا است 

آنالین بلند   : خبر  برای شراکت  ایران  اهداف  بررسی  به  انتشار گزارشی  با  ژورنال  وال استریت  آمریکایی  روزنامه 

است پرداخته  چین  با  ژورنال  .مدت  استریت  وال  گزارش  است: در  با   آمده  گسترده  از شراکت  و چین  ایران  هدف 

ور گزینه های دیگری نیز در  یکدیگر، خنثی کردن فشارهای ایاالت متحده است. این توافق نشان می دهد دو کش

پیش نویس توافق اولیه ایران و چین که هنوز نهایی نشده و به تصویب مجلس شورای اسالمی   برابر غرب دارند.

ایران نرسیده، اما می تواند راه را برای سرمایه گذاری های چین در مناطق آزاد تجاری ایران و پروژه های مشترک  



 
شکل گیری مذاکرات و گفتگوهای جدید میان ایران و چین  عراق هموار می کند و  در سایر کشورها مانند سوریه و

امریکا است با  رابطه  در  نگرانی های فزاینده دو کشور  گر  این مطلب آمده است:   .نشان  ادامه  ایاالت   در  با  چین 

متحده   ایاالت  های  تحریم  فشار  تحت  ایران  اقتصاد  که  حالی  در  است،  تجاری  جنگ  درگیر  دینا  متحده  دارد.  قرار 

  -یک "ابراز  این توافق   اسفندیاری ، محقق ارشد بنیاد قرن و مؤلف کتابی درباره روابط ایران با چین و روسیه گفت:

چین تاکنون در برابر تالش های ایاالت متحده که می خواسته واردات نفت چین از خاورمیانه به صفر  هدف" است.

است. کرده  مقاومت  ایر برسد،  ایران،  همچنین  برای  کند.  می  صادر  چین  به  را  خود  خام  نفت  میزان  بیشترین  ان 

تعهدات  به  ها  اروپایی  پایبندی  عدم  بارها  تهران  که  چرا  است  اروپا  زدن  دور  برای  راهی  چین  با  روابط  توسعه 

است کرده  گوشزد  را  ای  هسته  توافق  در  ایران  قبال  در  شان  می    .اقتصادی  ادامه  در  ژورنال  استریت  وال 

این توافق همچنین شامل ساخت راه آهن در ایران است و با انجام پروژه های صنعتی متقابل در چندین   ویسد:ن

فارس می دهد. در خلیج  بندرها  به  را  پکن  ترجیحی  ایران، دسترسی  قبالً   بندر در ساحل جنوبی  دارای  چین  نیز 

اعالم اداره کل گمرک چین ، این کشور بزرگترین  روابط تجاری دیرینه با ایران که فراتر از فروش نفت است. براساس

در سال   رقم  این  جانبه،  دو  تجارت  کاهش  با  که حتی  ایران است،  تجاری  دالر    ۲۳به حدود   ۲۰۱۹شرکت  میلیارد 

افزاید:  .رسید پینگ رئیس جمهور چین در سال   مطلب می  بین دو    ۲۰۱۶شی جین  وعده داد که تجارت دو جانبه 

اسفندیار   میلیارد دالر افزایش دهد، اما سطح تجارت هنوز به مراتب کمتر از آن است. ۶۰۰ه کشور را طی یک دهه ب

ایجاد مشارکت   بار قصد  اولین  برای  ایران  و  در سال    ۲۵باتمانقلیج گفت: "چین  ایران    ۲۰۱۶ساله  اعالم کردند،  را 

ا با تحت فشار قرار دادن طرف مقابل ، او  اینجا اهرمی دارد که در افزایش تنش ها با امریکا از آن استفاده می کند ت

  ".توافق کند را به همکاری بلند مدت در چارچوب به یک متمایل 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 روزنامه چینی: همکاری با ایران نمادی از مقابله چین با آمریکا است 

»ساوت  -ایرنا  -پکن در   روزنامه  ایران  با  چین  فزاینده  همکاری  که  نوشت  چین  کنگ  هنگ  پست«  مورنینگ  چاینا 

از تغییر راهبرد پکن در برابر واشنگتن است و اشتیاق این کشور را برای مقاومت در برابر  عرصه های مختلف نمادی

دهد می  نشان  آمریکا  یکجانبه  های  »ساوت  .سیاست  ایرنا  گزارش  در به  یکشنبه  روز  آورده   چاینا«  خود  گزارش 

گذرد اشتیاق بیشتری از    است که فرقی نمی کند در آینده چه کسی سکان کاخ سفید را در اختیار بگیرد هرچه می

روزنامه به شکل گیری جبهه های مختلف مقاومت در برابر آمریکا    .سوی چین برای مقابله با آمریکا دیده می شود

زیرا  باشد  نداشته  زیادی  تفاوت  دیگر  بیاید، شاید  کار  روی  آمریکا  در  اینکه چه کسی  نوشته است  و  کرده  اشاره 

کشوره و  است  شده  متحول  کامال  دهندجهان  می  نشان  آمریکا  با  مقابله  به  تمایل  که  هستند  به    .ایی  گزارش 

سیاست های چین می پردازد که شکل بسیار رادیکال تری در برابر آمریکا گرفته است و اینکه پکن صراحتا رو در  

ر راه  روی آمریکا ایستاده است از سوی دیگر افزایش همکاری هایش با تهران نیز نشان می دهد که چه تحوالتی د

راستای   ساوت  .است در  پکن  سوی  از  ها  تالش  ترین  جسورانه  از  یکی  را  ایران  با  چین  همکاری  افزایش  چاینا 

 .تحوالت ژئوپولتیک ارزیابی کرده و نوشته است: امروز دیگر کشورها اعتمادشان را به واشنگتن از دست داده اند

ه دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و  ایران  است  کرده  تاکید  توافقنامه  گزارش  و  پیمان  یک  پای  آمریکا  امضای  به  رگز 

به  اعتماد نخواهند کرد بتوانند وابستگی کمتری  اگر  و  بکاهند  آمریکا  به  از وابستگی خود  امروز همه می خواهند 

این گزارش در شرایطی منتشر می شود که »وانگ یی« وزیر خارجه چین   .تجارت آمریکا و دالر آمریکا داشته باشند

با همتای روس خود از یکجانبه گرایی و زورگویی آمریکا سخن به میان آورد که به نهایت رسیده   ت و گوهم در گف

 .اعتبار و اخالق خود را از دست داده است آمریکا عقل،  است و گفت:
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 ساله همکاری با چین و آینده عضویت ایران در پیمان شانگهای  ۲5برنامه 

ساله با ایران بخشی    ۲۵و هم برنامه     برای چین،هم سازمان همکاری شانگهای  -ایرنا  -تهران  -  ستار محمدی تلوار

در آینده نزدیک درخواست ایران برای    رود کهیک جاده محسوب می شود؛ از این رو احتمال می-از طرح یک کمربند

ساله    ۲۵سند برنامه جامع همکاری    .عضویت دائم در این سازمان تکرار و با موافقت همه اعضاء آن رو به رو شود

برنامه  که  چین  و  پیچیدهایران  و  متنوع  ابعاد  است،  مدت  بلند  اهداف  با  همکاری ای  برنامه  این  در  دارد.  های ای 

های زیادی وجود دارد  بدون شک سوال  .های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره دیده شده استدوجانبه در زمینه 

جزئیات سند در قالب قراردادهای مختلف، امکان پاسخگویی خواهند یافت. اما یکی از    که با نهایی شدن و انتشار

ساله برای کشورمان به آن پاسخ داد   ۲۵ای برنامه جامع  هایی که باید در زمینه پیامدهای جهانی و منطقه سؤال

 Shanghai انگهایش  این است که سند یاد شده چه سرنوشتی را برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری 

Cooperation Organization – (SCO) است که در سال    ۵این سازمان ادامه سازمان شانگهای    ، رقم خواهد زد؟

از چین،    ۲۰۰۱ تعداد اعضا به شش کشور )سایر کشورهای عضو عبارتند  ازبکستان و رسیدن  با پذیرش عضویت 

یافت  ارتقاء  تاجیکستان(  و  قزاقستان، قرقیزستان  کرد  روسیه،  تغییر  به سازمان همکاری شانگهای  نیز  آن  نام    .و 

میالدی و با اهداف عمدتاً نظامی و امنیتی تاسیس شد. از آن زمان به   ۱۹۹۶سازمانی بود که در سال    ۵شانگهای  

بعد سازمان همکاری شانگهای، چه از نظر افزایش تعداد اعضا و چه به لحاظ ساز و کار و گستره فعالیت و اهداف،  

رهبران کشورهای عضو این    ۲۰۰۲برای مثال و طبق منابع موجود، در ژوئن سال      .ی تکاملی را پیموده استسیر

را که به تفصیل در مورد اهداف، اصول، ساختار و نحوه  SCO پترزبورگ روسیه منشورسازمان طی دیداری در سن

ترتیب سازما بدین  و  امضا رساندند  به  بود  داده شده  آن اطالع  به طور رسمیعملکرد  بر   ن همکاری شانگهای  و 

سه کشور ایران، هند و پاکستان به عنوان اعضای   ۲۰۰۵در سال    .الملل تأسیس شداساس قوانین و حقوق بین

های به عضویت دائم آن درآمدند. ایران نیز در سال   ۲۰۱۷ناظر به این سازمان پیوستند و هند و پاکستان در سال  

عضوی  ۲۰۱۵و    ۲۰۰۶ موافقت  درخواست  نیازمند  کشوری  هر  درخواست  قبول  که  آنجایی  از  کرد.  ارائه  را  دائم  ت 

حال   به  تا  ازبکستان  و  تاجیکستان  مخالفت  علت  به  ایران  است،  شانگهای  همکاری  سازمان  اعضای  تمامی 

ساله این امکان بیش از هر   ۲۵رسد با معرفی برنامه جامع  اکنون به نظر می  .نتوانسته است به عضویت آن در آید

یک راه در قالب احیای جاده  -زمان دیگری فراهم شده است. زیرا از یک طرف طرح گسترده و بلندپروازانه یک کمربند

منافع کشورهای عضو سازمان ه آن،  از  فراتر  و حتی  زمینه ابریشم  در بسیاری  را  یکدیگر  مکاری شانگهای  به  ها 

از طرف دیگر بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان حلقه واسط شرق و غرب در طرح چین،    .پیوند خواهد داد

تحقق اهداف مد نظر در احیای جاده ابریشم سخت و دشوار خواهد بود و چین این موضوع را به خوبی درک کرده  

زیرا در ابریشم حیاتی است  است.  ایران در مسیر جاده  ژئوپولیتیک  این    .هر دو مسیر خشکی و دریایی موقعیت 

طرح که شامل دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم« است،  

از  سرمایه  بیش  اقتصادی  زیربناهای  در  می   ۶۵گذاری  بر  در  را  جهان  مسیر  کم»  .گیردکشور  که  اقتصادی«  ربند 

گیرد و همان مسیر باستانی راه ابریشم است، چین را از طریق آسیای مرکزی و خشکی راه ابریشم را در بر می

کند و کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه،  خاورمیانه به اروپای شرقی و غربی متصل می 

نیز راه اتصال  «  ۲۱راه ابریشم دریایی قرن  »  .هایت ایتالیا را شامل می شوداوکراین، لهستان، بلژیک، فرانسه و در ن

 .چین به جنوب شرق آسیا و آفریقا و حتی اروپا نظیر یونان و ایتالیا در شمال دریای مدیترانه از طریق دریا است

قرار می  اقتصادی چین  کمربند  در مسیر  که  از کشورهایی  و عضو سازمان همکاریبسیاری  نیز    گیرند  شانگهای 

هستند، در چشم انداز روابط تجاری کشورمان قرار دارند. برای مثال کارشناسان معتقدند که آسیای میانه یکی از  

را در    .مناطق مستعد توسعه صادرات است انداز جایگاه اقتصادی کشور  ایران چشم  همچنین جمهوری اسالمی 
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داده و این منطقه را به چهار زیربخش »آسیای میانه«،    در صدر کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار   ۱۴۰۴افق  

کشور تاجیکستان،   ۵منطقه آسیای میانه شامل    .»قفقاز«، »خاورمیانه« و کشورهای همسایه تقسیم کرده است

منطقه حدود   این  است.  ازبکستان  و  قزاقستان   ، قرقیزستان  منطقه سند   ۳۴ترکمنستان،  مساحت  کل  از  درصد 

ب در  را  انداز  و حدود  چشم  گرفته  است  ۱۳ر  داده  اختصاص  خود  به  را  مذکور  سند  منطقه  جمعیت  کل  از    .درصد 

دهد آنها فرصت های خوبی برای پیشبرد اهداف  بررسی سطح توسعه یافتگی کشورهای این منطقه نشان می

ی از سوی  کنند. هرچند بعد از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید، تالش زیادفراهم می صادراتی ایران

بر اساس آخرین آمارهای    .کشورمان برای ورود به بازار این کشورها صورت گرفت اما نتیجه دلخواه به دست نیامد

سازمان توسعه تجارت، متاسفانه غیر از ترکمنستان هیچکدام از این کشورها در گروه مهمترین بازارهای هدف کاال 

ندارند.  ۱۳۹۷و    ۱۳۹۶در سال های   ترکمنستان    ۱۳۹۶در سال   قرار  به  ایران  در سال    ۴۱۸صادرات  و  دالر  میلیون 

این در حالی است که ایران می تواند در زمینه    .میلیون دالر رسیده است  ۴۰۰به   درصد کاهش    ۴با حدود    ۱۳۹۷

را توسعه دهد.   این کشورها  به  الکتریکی( صادرات خود  انرژی  و  از نفت، گاز  انرژی )اعم  از جمله  و  های مختلف 

بست، ن بن  از  میانه  آسیای  خروج  مواصالتی  راه  منطقه،  ژئوپولیتیک  موقعیت  اقتصادی،  مناسبات  در  ایران  قش 

تواند بسیار  بندرعباس و بندرهای چابهار و بندرعباس، می-مشهد -تجن-امکانات و زیرساخت هایی همچون سرخس

یک   -این رو در طرح اقتصادی یک کمربند  کشورهای آسیای مرکزی به آبهای آزاد دسترسی ندارند. از  .اثرگذار باشد

ایران  بنابراین،  بود.  خواهد  ایران  آزاد  آبهای  به  کشورها  این  دسترسی  مسیرهای  از  یکی  ناچار  به  چین  جاده 

های ارتباطی امکان حمل و نقل ارزان، دسترسی بهتر و بیشتر آنها به خلیج تواند با تقویت و توسعه زیرساختمی

های همچنین، علیرغم اینکه داده  .های آزاد باشدبه عبارت دیگر ایران نقطه اتصال آنها به آب فارس را فراهم کند.  

می  نشان  اردیبهشت  جدید  به  منتهی  دوماهه  در  و  نیست  مناسب  اوراسیا  و  ایران  تجارت  کنونی  روند  که  دهند 

با افتی   امسال   درصدی در وزن    ۱۳ش  درصدی در ارزش و کاه  ۲صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

این مجمع در صدر توجه مقامات   با »اوراسیا« موجب شده  انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی  اما  مواجه شده است، 

گیرد قرار  کشور  تجارت  متولیان  و  و   .مسوول  ایران  المللی  بین  تجاری  گفتمان  در  کشورها  این  اهمیت  افزایش 

برای کشورمان در طرح اقتصادی خ ایران به سازمان اعتباری که چین  پیوستن دائمی  برای  را  راه  ود قائل است، 

است گشوده  شانگهای  اروپایی   .همکاری  انفعال  و  برجام  تجربه  اینکه  ویژه  که  به  داد  نشان  آمریکا  برابر  در  ها 

ضروری است تا با افزایش وزنه همسایگان و به طور کل کشورهای آسیایی به ویژه در شرق و آسیای مرکزی، در  

بین تسیاس تجاری  دادهای  کاهش  معناداری  طرز  به  را  ایران  اقتصاد  پذیری  آسیب  مهمتر    .المللی،  و  دیگر  نکته 

یک جاده به نحو مطلوب میسر نخواهد شد. در واقع، در  -اینکه تجارت با بیشتر این کشورها خارج از طرح یک کمربند

یرمجموعه مجمع اقتصادی اوراسیا تحت تأثیر این  آینده مبادالت تجاری ما با آسیای مرکزی و همچنین کشورهای ز

مهمتر از همه اینکه علیرغم عضویت کشوری مانند هند، هم سازمان همکاری شانگهای و    .طرح قرار خواهد گرفت

روند. از این رو طبیعی است که در  یک جاده به شمار می -ساله برای چین، بخشی از طرح یک کمربند  ۲۵هم برنامه  

تکرار شود و مورد موافقت این سازمان  برای عضویت دائم در  ایران  نزدیک درخواست  همه اعضای آن قرار   آینده 

 .گیرد

 

 های کالمی و منافع ملی نسبت خلط

هایی از کشور به بهانه یک قرارداد اقتصادی، این بار از سوی یکی از نمایندگان  موضوع واگذاری بخش  -ایرنا-تهران

تا  مطرح شد. گرچه وی مدتی بعد اعالم کرد که در ا  ین زمینه کنکاش کرده و اظهاراتش خلط کالم بوده است اما 

زمانی که چنین شایعاتی سرخط نخست رسانه های خارجی قراردارد، این پرسش مطرح است که نسبت چنین  

با امنیت و منافع ملی چیست؟  محمود احمدی بیغش« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست »  خلط کالم هایی 

https://www.irna.ir/news/83860115/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83860115/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C
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تیرماه در برنامه تلویزیونی به طرح دیدگاه های خود درباره سند راه همکاری    ۲۶ج شنبه  خارجی مجلس، شامگاه پن

ساله میان ایران و چین پرداخت و در بخشی از اظهارات خود مدعی شد که "واگذاری جزایر ایرانی در این چشم   ۲۵

ا حرکت مردم و مجلس جلوی آن را  ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند امانداز همکاری صحت داشته و چینی

انشاء  اتفاق  این  و  افتادگرفته است  نخواهد  از   " !هللا  که  نماینده مجلس جاری شد  زبان  بر  در حالی  این سخنان 

راه   نقشه  درباره  سابق  جمهوری  رییس  نژاد«  احمدی  »محمود  اظهارات  با  و همزمان  جاری  سال  تیرماه  هشتم 

شایعات بسیاری درباره مفاد آن منتشر شد. شایعاتی که محور بسیاری از آن   ساله ایران و چین،  ۲۵همکاری های  

ها واگذاری بخش هایی از خاک کشور به چین بود! موضوعی که وزارت خارجه و دیگر مقامات و مسووالن بارها و  

تیر در صحن  ۲٤و    تیر۲۲تیر،  ۱5بارها آن را تکذیب کردند. »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه سه بار در تاریخ های  

این سند همکاری که هنوز هم   امنیت ملی و کمیسیون صنایع مجلس حاضر شد و درباره مفاد  علنی، کمیسیون 

این  تاکید کرد:  با صراحت  و  دیگر  بار  پنجشنبه  روز  داد. ظریف همچنین همان  و قطعی نشده است، توضیح  کامل 

مطرح شده وجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه    موضوعات درست نیست، حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات

حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد.« در 

رسانه ای به سمت تحلیل های منطقی پیش می رفت، اظهارات عضو کمیسیون امنیت     حالی که جو سیاسی و

به سر خط اصلی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور   را بار دیگر این شایعات  ملی و سیاست خارجی مجلس

 .و برخی رسانه های داخلی باز گرداند

این نماینده مجلس در رسانه های داخلی و خارجی سبب شد که  بازتاب گسترده اظهارات  //    خلط کالم بوده است

برخی از خبرگزاری ها در گفت و گو با وی درباره این سخنان سوال بپرسند. نماینده شازند در یکی از مصاحبه ها  

گفت: »بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع  

بیشتر شبیه به یک »دیوانگی« است. سخن ما آیه قران نیست که هرآنچه بگوییم درست باشد، اگر در مصاحبه  

وی در مصاحبه دیگری به    «.اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کالمی در بیان من رخ داده است

نگفتم، »نه  است:  گفته  و  داده  عجیبی  های  پاسخ  خبرنگار  های  می   پرسش  تکذیب  گفتم  هم  اگر  کنم من 

چینی به  جزایر  اختیار  شده!«  این}واگذاری  تحریف  نگفتم  آنطوری  نه  ندارم،  قبول  را  گفته  آن  ندارد،  صحت  ها{ 

مسئله   ام  داده  انجام  که  هایی  بررسی  »با  است:  کرده  تاکید  دیگری  گوی  و  گفت  در  همچنین  بیغش  احمدی 

در قراداد ایران وچین مطرح نبوده است و این مسئله از اساس تکذیب می  واگذاری یکی از جزایر ایران به هیچ وجه

 «.شود

نماینده مجلس ادعای  به  از //    واکنش ها  ابتدا  و سیاست خارجی مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  اظهارات عضو 

ه  نبوده کیش را ب   سوی همکاران وی در این کمیسیون تکذیب شد. »فداحسین مالکی« تاکید کردکه هیچ وقت قرار

  ۲۵چین یا کشور دیگری واگذار کنیم و »یعقوب رضازاده« هم گفت که هیچ وقت واگذاری کیش به چین در قرارداد  

وزارت امور خارجه هم در بیانیه ای تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به   .ساله وجود نداشته است

دهای اینگونه اظهار نظرهای غیرمسووالنه، از هیات  منافع ملی جمهوری اسالمی ایران دانست و با اشاره به پیام

کند شایسته  رسیدگی  موارد  اینگونه  به  نسبت  خواست  مجلس  رییس  »  .رییسه  مشاور  آشنا«  الدین  حسام 

مساله  مورد  در  را  استناد  بدون  ادعایی  اسالمی  شورای  مجلس  عضو  یک  »اگر  نوشت:  توییتی  در  ای جمهوری 

دعاهای دشمنان را تأیید کند آیا وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است مربوط به استقالل کشور مطرح و ا

دبیرخانه   و  دولت  شکایت  منتظر  باید  یا  دهد  قرار  رسیدگی  مورد  را  آن  تبعات  و  ادعا  صحت  میزان  رأسا  خود  که 

ن هم به ایرنا  حسن شجاعی علی آبادی« عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگا»  «شورای عالی امنیت ملی بماند؟ 

شود. ضمن  گفت: اگر شکایتی از احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس به هیات ارائه شود حتما رسیدگی می

کند رسیدگی  اظهارات  این  به  هم  مجلس  خود  است  ممکن  و »  .اینکه  سیاسی  دستیار  احدیان«  محمدسعید 



 
دادن اختیار تاّم جزایر ایرانی به طرف خارجی،  ای رییس مجلس هم در توییتی تاکید کرد: »ادعای واگذاری یا  رسانه 

انگیزه  با  بار  افراد مختلف مطرح شده است. خوب است آقای دروغ محضی است که چندین  های گوناگون توسط 

پاسخگو  کشور  ارضی  تمامیت  و  امنیت  با  مرتبط  غیرواقعی  مسائل  طرح  در  خود  انگیزۀ  مورد  در  بیغش  احمدی 

 «.باشند

در بحبوحه شایعه ها، حاشیه ها و مخالفت های داخلی و خارجی  //    ه بین رسانه های مخالفخلط کالم ها زیر ذر

نماینده   جایگاه  از  غیردقیق  اظهاراتی  پیماید،  را می  طرفه  دو  مذاکره  پروسه  و  نشده  امضا  هنوز  که  قراردادی  با 

 ۲۵ ود. سند همکاریسردرگمی ها و ابهامات بیشتری را سبب ش مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، می تواند  

دیوار انزوا و تحریم های آمریکا را سست خواهد کرد و دلیل این میزان  ساله ایران و چین در صورت نهایی شدن،  

ایران   مردم  ذهن  در  باید  قرارداد  این  پروپاگاندا،  این  اساس  بر  است.  همین  هم  آن  علیه  ای  رسانه  پروپاگاندای 

ر مظان اتهام قرار گیرد و بی اعتبار شود. این سناریو از سوی بیگانگان  مشکوک قلمداد شود و دولت با این شک د

بلکه موجب تشویش   افراد در داخل کشور نه تنها قابل قبول نیست  تکرار آن از سوی برخی  اما  قابل درک است 

این   تحریم  و  کرونا  است.  خارجی  زبان  فارسی  رسانه های  پردازی های  به سوژه  دهی  و جهت  عمومی  اذهان 

زها به اندازه کافی مردم ایران را با دشواری های معیشتی و اقتصادی بسیاری روبرو کرده است و در میان این  رو

اقتصادی،   تنگناهای  و  دشواری  ارضی  همه  تمامیت  با  مستقیم  ارتباط  در  که  مهمی  موضوعات  از  گفتن  سخن 

نمایندگان   بهبودی که  به بهبود اوضاع نخواهد کرد.  از هفتم کشور هستند، کمکی  برای تحقق آن  یازدهم  مجلس 

اند بهارستان مستقر شده  در  راه    .خردادماه  با نقشه  ارتباط  در  آن است که  ایران و چین،   ۲۵واقعیت  ساله میان 

تاکنون از سوی هیچ یک از دو کشور سندی رسمی و نهایی اعالم نشده است. آنچه برخی خبرگزاری ها و شبکه  

گویند   آن سخن می  استناد  به  برخی مسووالن هم  و حتی  اجتماعی  و  های  این همکاری  آینده  از  اندازی  چشم 

گذاری های   زمینه سرمایه  در  کلیاتی  یک   شامل  کلیات  از  چگونه  اینکه  است.  ها  زیرساخت  توسعه  و  اقتصادی 

نقشه راه، جزییات آن که شامل ادعای فروش کشور است! استخراج می شود محل تعجب است. اینکه اما چنین  

مقا و  رسمی  های  تریبون  از  بوداستخراجاتی  خواهد  این سند  عجایب  از  شود  می  اعالم  رسمی  و    .مات  آمریکا 

عبری از  -متحدان  ها  آن  ناامیدسازی  منظور  به  و  مردم  مشکالت  آلود  گل  آب  از  گرفتن  ماهی  برای  وی،  عربی 

مسووالن، ساالنه میلیون ها دالر تنها در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران سرمایه گذاری می کنند و مترصد 

از خلط های کالم مسووال تا  مانند  بزنگاه هایی می  اعتبار چنین  و  ادعاهای هذیان گونه خود سند  برای  ن کشور 

بیابند. به همین دلیل است که اظهارات تمام مسووالن جمهوری اسالمی زیر ذره بین قرار گرفته و هر کلمه و جمله 

ای بالفاصله برجسته شده و در خط خبری و تحلیلی قرار می گیرد. این مهم ضرورت دقت و به تاکید و تعبیر رهبر  

 .م انقالب دوری از جوزدگی را برای همه مسووالن ضروری می سازدمعظ

 

 میلیون نفر به مکان های امن   ۱۶سیل بی سابقه در چین، انتقال 

با ادامه بارش بی سابقه باران در بخش های وسیعی از مرکز و جنوب چین، این کشور شاهد بدترین   -ایرنا  -پکن

میلیون تن مجبور به ترک خانه های خود و انتقال    ۱۶یر است به طوری که دستکم افزون بر  سیل در سال های اخ

به گزارش ایرنا موج دوم سیل از صبح روز گذشته /جمعه/ در بخش های زیادی از مناطق    .به مراکز امن شده اند

درجه   یک  را  برابر سیل  در  نیز همزمان سطح هشدار  مقامات  گرفته است  از  جنوبی چین شکل  و  برده  باال  دیگر 

از ماه گذشته میالدی تا کنون که فصل بارش در چین محسوب می شود   .سطح سه به سطح دو افزایش داده اند

میلیون   ۱۶میلیون نفر آسیب دیده اند و بیش از    ۳۷.۸۹ نفر جان خود را از دست داده یا مفقود هستند   ۱۴۰ دستکم

در   از جمله استا  ۲۷نفر  ترک خانه های خود منطقه و استان چین  به  و جیانگشی مجبور  آنهویی  ن های شرقی 

رودخانه در چین از ابتدای ژوئن به باالترین حد خود    ۴۳۳وزارت منابع آب چین اعالم کرده است سطح آب    .شده اند
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رکورد محسوب می شود  ۳۳که   رسیده است یوان )  ۶۰خسارات اقتصادی سیل هم حدود   مورد آن    ۸.۵۷میلیارد 

 .دالر آمریکا( عنوان شده است میلیارد

چین، »شی جین پینگ« رییس   با تداوم جاری شدن سیل در بیشتر نقاط//    دستور شی برای رفع مشکالت مردم

شی "  .جمهوری این کشور با تشکیل جلسه ای به بررسی اقدامات مهار سیالب و امداد و نجات جان مردم پرداخت

ار شد گفت: از ماه ژوئن به این سو، تحت رهبری کمیته مرکزی  جین پینگ" در نشستی که به همین منظور برگز

ادارات و واحدهای   حزب، دولت های محلی، اقدامات اضطراری و تدابیری برای کنترل و مهار سیالب در پیش گرفتند

ارتش آزادی بخش و نیروهای انتظامی   مختلف با همکاری و همبستگی وظایف خود را به طور مطلوب انجام دادند

مهار سیل و کمک رسانی به صورت منظم و قوی انجام شد و نتایج  کارهای کنترل،   ز نقش مهمی ایفا کرده اندنی

او تاکید کرد جلوگیری از سیل و امداد رسانی به امنیت جان و مال مردم، امنیت غالت، امنیت    .مثبت به دست آمد

امنیت کشور مربوط است امنیت اجتماعی و  برای ساخت  رییس جمهور  .اقتصادی،  را سالی مهم  ی چین امسال 

پایان می رسد،  به  پنج ساله  برنامه  امسال سیزدهمین  و گفت:  کرد  عنوان  فقر  با  نبرد  و  مرفه  ای نسبتا  جامعه 

وی ادامه داد: دولت های محلی، ادارات    .انجام یک کار خوب در زمینه جلوگیری از سیل و رفع بالیا بسیار مهم است

د با اهمیت به امنیت جانی و اموال مردم، اقدامات موثرتری انجام داده و کارهای مطلوب را در  و واحدهای مربوط بای

 .زمینه پیشگیری از سیالب و رفع بالیا انجام دهند

مهار سیل برای  ارتش  افسران //    اعزام  و  از سربازان  بسیاری  در جنوب چین،  و سنگین  بارش مستمر  دنبال  به 

استان جیانگ   با سیالب و حفاظت از جان مردم عازم مناطق سیل زده از جملهنیروهای مسلح چین برای مقابله  

 .شی و هوبی شده اند

محاصره سیل در  که//    ووهان  جایی  ووهان  مناطقی  شهر  از  آنجا شناسایی شد  در  بار  نخستین  کرونا  ویروس 

است گرفته  قرار  سیل  تاثیر  تحت  بشدت  که  جیانگان،   است  منطقه  سه  محلی  مقامات  گفته  و به  دونگشیو 

 .هوانگپی در این شهر سطح هشدار اضطراری برای کنترل سیل را به باالترین سطح ارتقا داده اند

در حال حاضر، سطح آب رودخانه های »هان جیانگ« و »فوخه« در منطقه »دونگ شیهه« از سطح هشدار تجاوز  

 .حد ممکن برسدکرده و پیش بینی می شود سطح آب ایستگاه "تونگ جیاهو" هم به باالترین 

 

 ارجه چین: آمریکا بی اعتبار شده است وزیر خ 

»وانگ یی« وزیر خارجه چین اعالم کرد آمریکا عقل، احساس، اعتبار و اخالق خود را از دست داده و   -ایرنا  -پکن

رسانده است خود  آخرین حد  به  را  دیگران  ارعاب  و  گرایی  یک جانبه  ان"   .غرور،  تی  ایرنا، "سی جی  گزارش  به 

یی«  »وانگ  که  داد  گزارش  شنبه  روز  چین  زبان  انگلیسی  با    تلویزیون  تلفنی  تماس  در  جمعه/   / گذشته  روز 

برعهده دیگران گذاشته و از شیوع  »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه افزود: آمریکا تعهدات و وظایف خود را  

ایاالت متحده »مک کارتیسم«   او گفت:  .کرونا برای بی اعتبار کردن سایر کشورها و سرزنش آنها استفاده می کند

ک احیا  را  خود  تعارض   رده،  بدنام  و  گرفته  سر  از  چین  به  نسبت  خود  سیاست  در  را  سرد  جنگ  منسوخ  ذهنیت 

برانگیخته است به فعالیت (McCarthyism) کارتیسممک  .ایدئولوژیک را به عمد  برای اشاره  های  اصطالحی است 

سناتور مک ضدکمونیستی  دوره(  ۱۹۵۷ تا ۱۹۰۸) کارتیجوزف  آغاز  موجی  در  شد  موجب  که  سرد،    جنگ 

فهرست فریبی،  عوام از باسانسور،  مخالفت  گزینش شغلی،  افشاگری های سیاه،  دادگاه روشنفکران،  و  های ها 

و اجتماعی نمایشی  فضای  عقاید،  دربرگیرد آمریکا ۱۹۵۰دهه   تفتیش  خارجه    .را  کرد: وزیر  تصریح  ایاالت   چین 

و در این مسیر، خودپسندی، یک جانبه گرایی و  متحده بطور کامالً آشکار سیاست »اول آمریکا« را دنبال می کند  

وانگ یی اظهار کرد: با این حال چین تحت تاثیر فعالیت و ضدیت تعداد    .ارعاب دیگران را به آخرین حد رسانده است

وی در    .کمی از نیروهای ضد چینی آمریکا، قرار نخواهد گرفت و کامالً از منافع و عزت قانونی خود دفاع خواهد کرد

https://www.irna.ir/news/83859534/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83859534/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83859534/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
کنار همتماس   در  باید  و روسیه  داد: چین  ادامه  با الوروف  رد  تلفنی خود  و منصفانه، ضمن  با حفظ موضع عینی 

هرگونه اقدام مخرب برای نظم بین المللی، به طور مشترک از صلح و ثبات جهانی حمایت کنند، عدالت بین المللی  

ر عزم متقابل برای ادامه همکاری های نزدیک  دو طرف در این تماس ب  .را حفظ کنند و توسعه جهانی را رهبری کنند

 .در زمینه مبارزه با ویروس کرونا از جمله درچارچوب سازمان بهداشت جهانی تاکید کردند

 

 چین آغاز کرده است  محققان چینی: آمریکا جنگ سرد را علیه 

برای نخستین بار گروهی از محققان چینی می گویند که دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا جنگ   -ایرنا-پکن

را ش با چین  یانگ وابسته به دانشگاه خلق پکن روز شنبه    .روع کرده استسرد  ایرنا موسسه چونگ  به گزارش 

نفر از پژوهشگران را منتشر و بر اساس آن اعالم کرده است جنگ سرد بین آمریکا و    ۱۰۰دیدگاه های مربوط به  

آغاز شده است ا  .چین  محور  روی چندین  داده  که موسسه صورت  بررسی هایی  و  ز جمله هنگ  نظرسنجی ها 

ضمن آنکه چین و آمریکا بشدت بر سر روابط نظامی و سیاسی  کنگ، تبت، سین کیانگ و دریای جنوبی بوده است

با   نزدیک به دو سوم از این محققان چینی که در نظرسنجی شرکت کرده اند  .آمریکا با تایوان دچار اختالف هستند

دقت      .اند که آمریکا جنگ سرد با چین را راه انداخته استاشاره به شرایط شکل گرفته در روابط دو کشور گفته  

نظرسنجی های سیاسی در چین همیشه مورد سوال بوده است اما موسسه یاد شده خاطر نشان می کند که  

فهرست کامل این محققان    .درصد این محققان بر این باورند که چین قادر به مقابله با آمریکا در این جنگ است  ۹۰

نشده تحقیقاتی،    منتشر  مراکز  ها،  دانشگاه  از  محققانی  شوندگان  مصاحبه  دهد  می  نشان  اسامی  اما  است 

آمریکا و چین چندین دهه است که    .آکادمی علوم اجتماعی و مرکز توسعه تحقیقات شورای دولتی چین بوده اند

ا آنها پس  اختالفات  اما  نظامی هستند  و  تجاری، سیاسی  بانکی،  و  مالی  اختالفات  دونالد  درگیر  آمدن  کار  روی  ز 

است گرفته  شدت  کرونا  ویروس  شیوع  با  بخصوص  و  آمریکا    .ترامپ  که  شود  می  منتشر  شرایطی  در  تحقیقات 

ناوهایش را به منطقه اقیانوس آرام و دریای جنوبی اعزام کرده است چین هم همزمان در دریای جنوبی رزمایش  

کرده تصویب  را  کنگ  ملی هنگ  امنیت  قانون  و  منطقه سین   .است  برگزار  در  چین  اقدامات  و  قانون  این  تصویب 

کیانگ در شمال غرب چین که حوزه حق حاکمیتی این کشور محسوب می شود باعث ناخرسندی آمریکا شده و  

 .شماری از مقام های چینی را با محرومیت روادید و تحریم مواجه کرده است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ساله با چین در راستای منافع ملی  ۲۵ سند همکاری :اطالعیه وزارت امور خارجه 

منافع ملی    ۲۵های  سند همکاری راستای  در  و  میان دو کشور  راهبردی  روابط جامع  با چین نشان دهنده،  ساله 

گزارش  .است روابط   خبرگزاری صداوسیما به  امور خارجه،  وزارت  امور سخنگوی  و  رسانی  اطالع  مرکز  از  نقل  به 

ای اظهارات آقای احمدی بیغش نماینده مردم محترم شازند در مجلس رت امور خارجه با انتشار اطالعیه عمومی وزا

شورای اسالمی در گفتگو با صدا و سیما، مبنی بر اینکه »بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود« 

ه شدید به منافع ملی جمهوری اسالمی ایران  های بی اساس را ضربرا از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعا 

پیامد  به  اشاره  با  و  نظردانست  اظهار  اینگونه  شورای  های  مجلس  محترم  رئیسه  هیئت  از  مسئوالنه،  غیر  های 

پذیرد اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت  به  ادامه،  .اسالمی خواست نسبت  روابط عمومی وزارت خارجه در 

ه واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد:  ضمن رد هرگونه ادعا دربار

از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسالمی    ۲۵های  سند همکاری با چین که  ساله 

انتظار و  است  ملی  منافع  راستای  در  و  آمیز  افتخار  دارد  حکایت  چین  خلق  جمهوری  و  از    ایران  پس  که  بود  این 

https://www.irna.ir/news/83849059/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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خارجی   سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  گذشته  هفته  نشست  در  خارجه  امور  محترم  وزیر  مفصل  توضیحات 

مجلس شورای اسالمی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و 

 .خدشه به منافع ملی است، نباشیم

 

 های مسافربری چین ارائه اینترنت پرسرعت در پرواز  برای نخستین بار ؛

به ماهواره چایناست  هواپیمایی چینگ اتصال  با   ، به مسافران   ۱۶دائو  پرواز،  کابین و هنگام  داخل  بار  اولین  برای 

دائو در  هواپیمایی چینگ ؛ خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .خدمات اینترنت پرسرعت ارائه کرد

به چایناست  A۳۲۰ایرباس    یک فروند با اتصال  بار داخل کابین و  )   ۱۶،  اولین  برای  ماهواره مخابراتی بومی چین(، 

این خط هوایی، با انجام تغییرات الزم از نوامبر سال     هنگام پرواز، به مسافران خدمات اینترنت پرسرعت ارائه کرد.

ق به کسب گواهینامه پروازی شده است. نتیجه گذشته و طی مراحل آزمایشی در ژانویه سال جاری، اخیراً موف

فعالیت  سرعت  این  با  اینترنت  خدمات  به  دسترسی  پرواز    ۱۰۰ها،  یک  طی  که  است  ثانیه  بر  ساعته    ۳مگابایت 

چایناَست   های تجاری درگیر در پروژه، محقق شد.آزمایشی با حضور مقامات دولتی، پیمانکاران و نمایندگان بنگاه 

گیگابایت    ۲۰تواند در یک ثانیه  بوده و می  Kaمخابراتی چینی است که مجهز به فناوری باند پهن    ، اولین ماهواره۱۶

تنی،    ۴/۶های مخابراتی پیشین چین نیز باالتر است. این ماهواره  داده ارسال کند که از کل ظرفیت تمام ماهواره 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع هزار کیلومتری زمین قرار گرفت. ۴۰در مدار   ۲۰۱۷آوریل 

 

 : شهری مه -

ای  های تجارت، فناوری و نظامی به رقیب منطقهپکن در بخش  چین، جایگزین آمریکا در خاورمیانه؟

 شود واشنگتن در خاورمیانه تبدیل می

سوریه   به  را  نیروهایش  و  بازگشت  خاورمیانه  به  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  بار  نخستین  برای  روسیه  که  وقتی 

سال بعد اما دیگر مسئله اسرائیل و   5ائیل و همینطور غرب ایجاد شد.  فرستاد، اضطراب و نگرانی زیادی در اسر

غرب حضور روسیه در خاورمیانه نیست؛ مسئله کنونی برای آنها حضور چین در این منطقه است. نیویورک تایمز 

بی و چین  ایران  که  داده  گزارش  زمینهاخیرا  در  بسیار  های سرمایه سروصدا  توافق  یک  به  امنیتی  و  بزرگ  گذاری 

های نظامی، توسعه مشترک تسلیحاتی، تبادل اطالعاتی و همینطور برنامه نفت در  ها و تمریناند. آموزشرسیده

این توافق، ضربه بزرگی به    .های مهم این توافق هستندمیلیارد دالر بخش٤۰۰هایی به ارزش  گذاری برابر سرمایه 

ایران می  اقتصادی  انزوای  برای  آمریکا  که  زدند. اسیاست  نفت  دیگر یک خریدار  پکن  آن است:  از  فراتر  ما مسئله 

تر و  کرد نیست و نقشی بزرگهای زیرساختی آن فعالیت میهای پرآشوب منطقه در پروژه بدون توجه به سیاست

های ای آمریکا در خاورمیانه است و تفاوت عهده خواهد گرفت. چین در حال تبدیل شدن به رقیب منطقه تر را به مهم

تواند نیازهای کشورهای منطقه را در  دی هم با روسیه دارد. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد. این کشور میزیا

های این کشورها را هم دارد. در  های فنی کافی برای توسعه زیرساختبخش فناوری و مالی برطرف کند و توانایی 

ها چنان بوده است  پیشرفت چین در این زمینه   .ب داردهایی به دیگر خریداران رقیمسئله خرید نفت هم چین برتری

های خود در زمینه فناوری و  که آمریکا به یکباره از خواب غفلت بیدار شده و از متحدانش خواسته است در ارتباط 

بگیرندتجارت، رویکرد سرسختانه  پیش  در  در مقابل چین  به   .تری  بیدار  نظر میاما  از خواب  دیر  آمریکا بسیار  رسد 

های اخیر به طرز چشمگیری  فارس در سال گذاری چین با کشورهای خلیجشده است. پیوندهای تجاری و سرمایه 

ای در بخش  صورت فزاینده تقویت شده و حاال فقط مسئله خرید نفت و صادرات کاالهای چینی نیست بلکه پکن به 

http://www.iribnews.ir/
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سرمایه  و  مسئله فناوری  همین  و  شده  تعامل  وارد  کشورها  این  با  بین   گذاری  نظم  چینی  مدار  به  را  الملل  آنها 

 .تر کرده استنزدیک 

گیری ویروس کرونا در این بین بیشتر آمریکا را در مقابل چین ضعیف کرده است. اتفاقی که در  همه//    ترس از چین

می  نشان  را  کرونا  کنترل  مسئله  در  چین  و  آمریکا  جایگاه  خوبی  به  داده  روی  آمریکا  سفارت  برای  دهد.  ابوظبی 

به ها  اماراتی تا  دادند  پیشنهاد  کیتماه گذشته  رایگان  قرار  های تست کرصورت  کارمندان سفارت  اختیار  در  را  ونا 

  -کرد یک شرکت مشترک چینی ها را تامین می بدهند اما آمریکا این پیشنهاد را رد کرد چون شرکتی که این کیت

ای کارمندان سفارت دسترسی پیدا کند این پیشنهاد را  انها از ترس اینکه مبادا پکن به دی اماراتی بود و آمریکایی 

گیری کرونا بسیار بهتر از آمریکا  داستان پشت این ماجرا، چیز دیگری است؛ چین در زمینه مهار همه  اما   .رد کردند

سازد که توانسته است تنها بیشتر تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای کنترل ویروس را میعمل کرده است. چین نه

. این درست در مقابل شرایطی است که  عنوان کشوری که توانایی مهار این بحران را دارد معرفی کندخود را به 

در چنین شرایطی، آمریکا در حال ارزیابی امکاناتی است که در رقابت مستقیم با چین دارد.   .آمریکا در آن قرار دارد

منطقه،   از  آمریکایی  نیروهای  خروج  برای  ترامپ  دونالد  طرح  اما  دارد.  نظامی  برتری  همچنان  آمریکا  نظر،  این  از 

امی بر  بگذاردتواند  تأثیر  برتری  سطحی    .ین  به  منطقه  در  را  چین  برسد،  نتیجه  به  واقعا  اگر  ایران،  با  توافق 

و سرمایه می تجارت  مسیر  تعیین  بر  که عالوه  تعیینرساند  دفاعی هم  مسائل  زمینه  در  این گذاری،  باشد.  کننده 

قدرت  سوی  از  تهران  که  دورانی  در  منطقه توافق،  خلیجهای  به ای  میعنوافارس  شناخته  دشمن  یک  شود،  ن 

نظرات آنها های چین در منطقه را به چالش بکشد اما شاید مسئله این باشد که چین اصال بهطلبیتواند جاهمی

ایران از نظر اقتصادی در تنگناست و انتخاب دیگری به جز چین ندارد. از سوی دیگر، چین احتماال    .کند توجهی نمی

شدت فارس، تحت هر شرایطی به پکن متوسل خواهند شد چون بهکشورهای خلیج  روی این مسئله قمار کرده که 

آفرینی تر از نقشبرای اسرائیل، رقابت چین و آمریکا بسیار خطرناک   .شان نیاز دارندعنوان خریدار نفتبه چین به

چین یکی را انتخاب    روسیه در جاهایی مانند سوریه و لیبی است. درصورتی که اسرائیل مجبور باشد بین آمریکا و

کند، مسلمان اولی را انتخاب خواهد کرد. اما اگر چین به یک ابرقدرت در حال اوج گرفتن در خاورمیانه تبدیل شود، 

ها بسیار سخت و پیچیده خواهد شد. آن روز هنوز نرسیده است، اما به سرعت در حال نزدیک محاسبات و ارزیابی 

 .شدن به آن هستیم

 

 : برترین ها -

 گیرند؟ چین و پکن، جای دهلی و هند را در ایران می

نخست  مودی،  هندو    ۷۰وزیر  نارندرا  حزب  از  هند  ترامپ  ملی  -ساله  دونالد  با  خوبی  روابط  جاناتا،  بهاراتیا  گرای 

خواه دارد؛ تا جایی که ریخت و پاش میزبانی از ترامپ در سفر چند ماه پیش او به دهلی نو سر و صدای  جمهوری

گرای بهاراتیا  ملی  -ساله هند از حزب هندو    ۷۰وزیر  روزنامه توسعه ایرانی: نارندرا مودی، نخست  زیادی به پا کرد.

خواه دارد؛ تا جایی که ریخت و پاش میزبانی از ترامپ در سفر چند ماه جاناتا، روابط خوبی با دونالد ترامپ جمهوری

رغم اینکه ترامپ پایش  ایی است که مودی علیاین دوستی تا ج  پیش او به دهلی نو سر و صدای زیادی به پا کرد.

گذاری هند در  را در یک کفش کرده بود تا همه چیز را در ایران تحریم کند، توانست رضایت او را برای تداوم سرمایه 

کند.  بندر جلب  ایران  سرمایه   چابهار  برابر  در  است،  چین  با  نفسگیری  و  سخت  رقابت  در  که  نفوذ  هند  و  گذاری 

ها در کشورهای پیرامون هند، تصمیم گرفت وارد بندر چابهار ایران شود و پایش را در آنجا سفت کند. بادامی چشم

آقای مودی معتقد بود بندر چابهار موتور محرک ایران، هند، افغانستان و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای  

 پیشرفت خواهد شد. 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1016877/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1016877/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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چهار سال پیش که حسن روحانی به هند رفت، همین آقای مودی به همراه  //    ای که به کام هند تلخ شدشرینی

میلیارد دالر برای    5۰۰جمهوری افغانستان قرارداد چابهار را امضا کردند. قرار شد هند  روحانی و اشرف غنی، رئیس 

و   برای ساخت مجموعه  ۱.5توسعه چابهار  از جاده میلیارد دالر  راه ای  و  آن منطقه سرمایه ها  اما  آهن  کند؛  گذاری 

با تحریم ایران در سال    هنوز طعم شرینی این قرارداد زیر زبان هند نرفته بود که ترامپ آمد و ایران را تحریم کرد.

بانک ۲۰۱۸ برگه ،  ارائه  به  دیگر حاضر  دولت دهلی  های جهانی  و  نشدند  تجهیزات چابهار  برای خرید  اعتباری  های 

ها گرچه آمریکا به صورت شفاهی به هند معافیت داده بود اما بانک  اری کند.نتوانست تجهیزات مورد نیاز را خرید

خواستند. با این حال روابط گرم مودی و ترامپ چنان بود که ایاالت متحده تضمین کتبی هم در این مدرک معتبر می

بندر چابهار   در  کار چندانی  نتوانسته  نبود. هند هنوز  کافی  این هم  اما  داد.  به هند  ببرد.خصوص  مقابل    پیش  در 

تا پاکستان در   رقیب تاریخی و قدرتمندش یعنی چین در تمام کشورهای همسایه هند، از بنگالدش و برمه گرفته 

 ساله ایران و چین است.  ۲5کند. حاال هم که حرف از قرارداد حال نفوذ است و حتی به آنها کمک نظامی هم می

عالم کرده که از همکاری با تمام دوستان و همسایگانش استقبال  گرچه ایران صریحا و مکرر ا//    ناامید از دهلی

بسیاری هشدار  می اما  از جمله هند هست،  با سایر کشورهای دوست  بلندمدت  قراردادهای  انعقاد  آماده  و  کند 

این نگرانی در داخل هند بیشتر    ساله با چین به منزله پایان رویای هند در ایران است.  ۲5دهند که این قرارداد  می

ای که گذشت شماری از نشریات و جراید هند نوشتند که به علت تاخیر طرف  از هر جای دیگری است. چهارشنبه

تا احداث  تا زاهدان، دولت ایران تصمیم گرفته  این خط    هندی در تامین بودجه و آغاز پروژه احداث خط آهن چابهار 

ساله با چین به منزله پایان رویای هند در ایران   ۲5دهند که قرارداد  بسیاری هشدار می   آهن را خودش انجام دهد.

است. این نگرانی در داخل هند بیشتر از هر جای دیگری است. نشریات هندی چهارشنبه گذشته نوشتند که دولت 

پروژه خط آهن چابهار کنار گذاشته از  را  این خبر در رسانه   است  ایران هند  بازتاب  از  بعد  ایران،  البته  های داخلی 

میلیون یورو با    ۳۰۰مشخص شد که این موضوع جدیدی نیست و حتی مربوط به سال گذشته است. پارسال مبلغ  

پروژه قرار گرفت و گفته می این  از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار  انقالب  نیز  موافقت رهبر  تاکنون  شود که 

میلیون یورو از این تسهیالت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان مجری    ۳۰ش از  بی

مراسم   نیز  پیش  هفته  دو  حدود  است.  شده  واگذار  آن  پیمانکار  عنوان  به  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه  و  پروژه 

با  ریل شد.  آغاز  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  آهن  خط  این  ناامیدی گذاری  بسیاری  حال  هندی  این  به  از  را  ها 

 ساله ایران و چین ربط دادند. ۲5قرارداد 

با اشاره به امضای توافق دیروز خیرهللا خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه //    معطل نماندیم ای 

های مستمر علیرغم پیگیری زاهدان، گفت:  -آهن چابهاربرای انجام بخشی از پروژه راه  ۹5میان ایران و هند در سال 

سال  در  این   ۹۶و    ۹۵های  ایران  زمان  مدت  که  آنجایی  از  و  نداد  انجام  را  توافقنامه  طبق  خود  اقدامات  هند  اما 

با   هم  منابع  از  بخشی  و  ببریم  پیش  خودمان  داخلی  منابع  با  را  پروژه  گرفتیم  تصمیم  شد  طوالنی  توافقنامه 

از صند و موافقت رهبری  تامین شد.درخواست دولت  اینکه سه سال منتظر هندی   وق توسعه ملی  بیان  با  ها او 

دیگر معطل هندی داد:  ادامه  بهرهبودیم،  آینده  داخلی سال  مالی  توان  و  ریلی ملی  با  پروژه  و  نماندیم  برداری  ها 

او خواهد   شود.می از  را  رقیبش چین  برابر  در  ابتکار عمل  و  برای هند بسیار گران تمام خواهد شد  اتفاقی  چنین 

گذاری  ساله ایران و چین به امضا نرسیده، اما در همین موقعیت هم، چین با یک سرمایه  ۲5گرفت. هنوز قرارداد  

سال آینده آن را به بندر تجاری فعال مانند دوبی تبدیل    ۱۰گوادر پاکستان قرار است تا  میلیارد دالری در بندر    ٤66

با سرمایه کند. هندی تا  با  ها قصد داشتند  تجارت خود  بزنند و  دور  را  آن  بنادر تجاری  و  پاکستان  در چابهار،  گذاری 

م دهند. حاال اما کوتاه شدن دست آسیای مرکزی و اروپای شرقی و غربی را به کمک موقعیت استراتژیک هند انجا

 هاست. هند از چابهار به معنی نقش برآب شدن همه آن نقشه



 
آقای مودی برای  بزرگ  تحت  //  شکست  بسیار  در کشور خود  این جهت  از  مودی  آقای  از  دولت  اما  فشار است، 

مخالف ح رهبر  یک  مانو سینگوی،  آبیشک  دارد.  نیز  ترامپ  دونالد  رضایت  گرو  در  دل  دیگر  با  سوی  هند  کنگره  زب 

اشاره به کنار گذاشتن تدریجی هند از چابهار، اعالم کرد که از دست دادن این پروژه برای هند یک شکست بزرگ 

از چابهار،   است. تدریجی هند  کنار گذاشتن  به  با اشاره  کنگره هند  رهبر مخالف حزب  مانو سینگوی، یک  آبیشک 

ایرانی برای  پیشنهاد چین  او گفت:  بزرگ است.  برای هند یک شکست  پروژه  این  دادن  از دست  که  ها اعالم کرد 

کند و بدون انجام هیچ او گفت: »این دیپلماسی هست که دولت نارندرا مودی به آن افتخار می تر استبسیار ارزنده 

شود.  شود. از دست دادن پروژه راه آهن چابهار یک شکست بزرگ برای هند محسوب میاقدامی از آن تقدیر می 

ساله ایران و    ۲5رسد این آغاز دردسرهای قرارداد  به نظر می  تر است.«ها بسیار ارزنده پیشنهاد چین برای ایرانی

می گفته  که  هرچند  است؛  کرده  مغبون  را  هند  نشده،  امضا  هنوز  که  قراردادی  باشد؛  هند  برای  این  چین  شود 

یغاتی  هاست اما به هر حال به لحاظ روانی و تبلعملی هندیموضوع ربطی به قرارداد چین ندارد و دلیل ایران بی

این قرارداد هند را تحت فشار گذاشته و آن را نسبت به آینده حضور خود و رقیبش در ایران بیمناک کرده است. حال  

باید دید آیا واقعا با آمدن پکن، دهلی خواهد رفت یا اینکه هند به دنبال این بیمناکی خود، ناگزیر از دادن امتیازاتی 

 برای تداوم حضورش در ایران خواهد شد. 

 

 ساله ایران و چین ۲۵تحلیل »شرق« از قرارداد  

قرارداد   تصویب  آینده ۲5با  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  چین،  و  ایران  نه ساله  تازه ای  دور  دور،  از  چندان  ای 

از   مجلس  دولت،  از سوی  قرارداد  این  امضای  با  است  بعید  خواهد شد.  ایران شروع  خارجی  و  داخلی  سیاست 

از   یازدهم  مجلس  نمایندگان  اکثریت  اینکه  خاصه  زند.  باز  سر  آن  هستند.تصویب  با    اصولگرایان  شرق:  روزنامه 

ای از سیاست چندان دور، دور تازه ای نهساله ایران و چین، در مجلس شورای اسالمی در آینده ۲5تصویب قرارداد  

داخلی و خارجی ایران شروع خواهد شد. بعید است با امضای این قرارداد از سوی دولت، مجلس از تصویب آن سر  

ا  اینکه  خاصه  زند.  هستند.باز  اصولگرایان  از  یازدهم  مجلس  نمایندگان  مناسبی   کثریت  فرصت  این  دیگر  سوی  از 

زمینه  که  نقشی  است؛  داده  تاریخی  نقشی  او  به  ناخواسته  یا  خواسته  که  قالیباف  محمدباقر  برای  های است 

می جمهوریریاست  فراهم  حدودی  تا  را  ایرااش  داخلی  سیاست  قرارداد،  این  تصویب  صورت  در  بهکند.  سوی ن 

های سیاسی ایران  رود و از طرفی پس از تصویب این قرارداد، نقش جناحیکدستی و انسجام حداکثری پیش می 

های طلبان در بستر سیاستطلبان و اصولگرایان در عرصه قدرت تغییر خواهد کرد. بعید است اصالحهمچون اصالح

قابلیت نقش  باشند. نگاه به شرق،  در  آ  آفرینی چندانی داشته  روبنایی  کارهای  به  و  داده  تغییر ماهیت  ناگزیر  نان 

های اقتصادی و مراکز اقتصادی نوین سوی فعالیت پیش بهاز سیاست و فرهنگ خواهند پرداخت و اصولگرایان بیش 

ساله، آرایش سیاست داخلی و خارجی را دگرگون خواهد  ۲5شدن قرارداد گام برخواهند داشت. تصویب و عملیاتی

بی همکرد.  از  نیست  قدرتدلیل  سمت  به  دارند،  دیگران  به  نسبت  تیزتری  شامه  که  مدیرانی  و  وزرا  های اکنون 

اند. از سوی دیگر نقش دولت روحانی با بردن این قرارداد به مجلس و تصویب آن بیش  احتمالی آینده چرخش کرده 

فرین بود، اینک یک مجری و بازیگر است. با آروحانی تا دیروز در برجام نقش   رنگ خواهد شد. اگر دولتاز گذشته کم

رو آمریکا با تمام توان از این تری در سیاست خارجی ایران اتفاق خواهد افتاد.ساله تغییرات جدی۲5تصویب قرارداد 

به  تازه تأخیر درصدد  دور  وارد  ایران  قرارداد  این  انعقاد  با  است.  قرارداد  این  انعقاد  از  جلوگیری  و  از انداختن  ای 

و خارجی میسیاست داخلی  بیورزی  در چند دهه گذشته  که  ابرقدرت  شود  یک  به  نزدیکی  بوده است.  سابقه 

به هم می  را  اقتصادی  و  پیش جهانی همه معادالت سیاسی  ایران  با روسیه، دوست، ازریزد.  را  این شانس خود 

انتظا  روسیه  به  تاکتیکی  نزدیکی  اما  است؛  آزموده  خود  دیرین  رقیب  و  نکرده  دشمن  برآورده  چندان  را  ایران  رات 

اند. در عراق نیز بعد از ترور سردار سلیمانی و روی کار  است. خاصه اینکه در سوریه گاه به تعارض منافع نیز رسیده

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1016885/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
کمک الکاظمی،  مصطفی  است.آمدن  ناممکن شده  ایدئولوژیک  یک شریک  ممکن  به    های  صادرات  و  واردات  آمار 

است. البته صحنه سیاسی عراق آبستن حوادث است و دور از انتظار نیست ورقِ بازی  عراق گویای این ناممکنی  

تواند دست روی دست بگذارد و به انتظار اقبال بنشیند. تجربه روسیه و عراق به  به نفع ایران برگردد. اما ایران نمی

زدیکی به چین همان سیاست  ایران نشان داده است باید تصمیمی استراتژیک در منطقه بگیرد و به زعم ایران، ن

سمت  به  ایران  تعبیری  به  شد.  خواهد  دگرگون  منطقه  و  جهان  در  نقشش  نزدیکی  این  با  که  است  استراتژیک 

سنگی« پیش رفته است؛ سیاستی که برای مخالفانش کامال آشنا است. جنگیدن با ابزار سیاست یا نبرد »قالب 

آنای همچون »قالب ساده  با  داوود  که حضرت  نیویورک جالوت غول  سنگ«  گفته  به  انداخت.  پا  از  را  با  پیکر  تایمز، 

قرارداد   این  راه صفحه۱۸تصویب  بنادر،  مخابرات،  بانکداری،  سیستم  در  چین  دیگر  ای  پروژه  صدها  و  آهن 

کرد.سرمایه  خواهد  پایگاه   گذاری  همکاری ایجاد  برای  امنیتی  و  نظامی  تحقیقات  های  آموزش،  در  دوجانبه  های 

و توسعه تسلیحاتی از دیگر بندهای این قرارداد است. اینک این تصور در مخالفان ترامپ جدی شده است    مشترک

های دولت ترامپ خاصه آمریکا است. اینک ترامپ بیش از هر  که نزدیکی ایران به چین ضربه اساسی به سیاست

پاره  در  فاحشش  اشتباه  در  مخالفانش  یادآوری  نگران  دیگر  بزمان  سند  یادآوری کردن  این  است.  و  رجام  ها 

  یافتن دوباره به کاخ سفید بازدارد. اما نزدیکی ایران به چین تهدیدی برای منافع ملی تواند او را از راهها می سرزنش

داند چین آمریکا می   داستان خواهند بود.های سیاسی آمریکا در مقابله با آن همآمریکاست؛ تهدیدی که همه جناح

واردکبزرگ  از  ترین  بیش  در سال گذشته  و  نفت است  با    ۱۰ننده  کرده است.  نفت خریداری  روز  در  بشکه  میلیون 

همکارینزدیک  با  و  شده  خارج  سیاسی،  آن  تبع  به  و  تجاری  فشار  از  ایران  ایران،  و  چین  استراتژیک  های  شدن 

را در منطقه خاورمیانه به دست خواهد گرفت. در باال  امنیتی دست  ترامپ می حاضر  حالنظامی و  دانند  مخالفان 

فایده  او  پیش سرزنش  در  که  گرفت  را  قراردادی  جلوی  نحوی  هر  به  باید  و  ندارد  پروژه  ای  عنوان  صد  آن  نویس 

 السیر و بزرگراه آهن سریعراه ها،  ها تأسیس فرودگاه تایمز برخی از این پروژه همکاری وجود دارد. به نقل از نیویورک 

اما آنچه بیش از هر چیز آمریکا را نگران کرده، ایجاد بنادر    ا ایرانی اثرگذار خواهد بود.هاست که بر زندگی میلیون

آزاد تجاری در ماکو، آبادان، کیش و قشم است. پرسش اساسی که در آینده پاسخ آن عیان خواهد شد، این است  

یا در بر پاشنههای گذشتهسنگی ایران مخالفان دیرین دههکه آیا سیاست قالب  ای اش را از پای درخواهد آورد؟ 

و همه یکدیگر خواهند نشست  کنار  دوباره  با مسامحه  بزرگی  و کشورهای  از  دیگر خواهد چرخید  در فضایی  چیز 

 مذاکره به تعلیق درخواهد آمد 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 چین علیه کاسبان تحریم -سند ایران 

منتقدان خارجی سند همکاری ایران و چین از مستعمره شدن ایران ابراز نگرانی کرده اند، چه بسا که آنها در واقع  

تحریم  کاسبان  و  فرصت عامالن  مواردی  در  و  آمریکا  تالشهای  و  هستند  سیاسی  مسیر  طلبان  در  را  خود  های 

برند می  پیش  به  ایران  گزارش  .استعمار  تسنیم به  در  خبرگزاری  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  توییتر   ۷،  در  جوالی 

ساله همکاری ایران و چین اشاره کرد و با نگرانی نوشت: »ظریف اصرار میورزد که "هیچ   ۲5فارسی خود به سند  

وجود  موض نیز  ترکمنچای  عهدنامه  مورد  در  مخفی  موضوع  هیچ  ندارد.  وجود  چین  با  قرارداد  مورد  در  مخفی"  وع 

نداشت، بجز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قراداد ایران و چین، یا همان ترکمنچای دوم ، به همان قیمت  

شود.« می  می  تمام  انذار  شود،  قربانی  سند  این  در  ایران  ملی  منافع  اینکه  از  آمریکا  خارجه  برای وزارت  و  کند 

استفاده می از هشتگ #ترکمانچای_دوم  بیشتر  توییتی هماهنگ    کند.هشدار  در  پهلوی  رضا  روز  در همان  دقیقا 

گروهک تروریستی منافقین نیز به کرات    نگین« می نامد.ابراز نگرانی مشابهی را می کند و این سند را »قرارداد ن

https://www.tasnimnews.com/


 
این سند هشدار زمینه  این  در  مختلف  را »استعماری« خوانده است!  در مطالب  آن  و  و    داده  فوق  کمپین  ترکیب 

بسیج آنها علیه سند همکاری ایران و چین جالب است. یک طرف ماجرا دولت آمریکاست که به اذعان دونالد ترامپ، 

بیشترین و ش آمریکا  اعمال کرده است.رئیس جمهور  ایران  را علیه  تاریخ  تحریم های  دیگر گروهک    دیدترین  طرف 

حسین،  صدام  کنار  در  و  داده  انجام  ایران  داخل  در  را  متعددی  تروریستی  اعمال  که  است  منافقین  تروریستی 

دامات علیه مردم  دیکتاتور معدوم عراق در یک جبهه علیه ایران جنگیده اند، و االن هم در زمینه تشدید تحریم ها و اق

در حالی که آمدن نیروهای امنیتی چینی به ایران از اساس کذب    ایران تمام عیار در خدمت دولت آمریکا بوده اند.

رضا   نیست،  واقعیت  با  قرین  چیزی  چنین  معاند  رسانه های  توسط  منتشر شده  ادعایی  اساس سند  بر  و  است 

او نیاز به مراجعه به تاریخ دارد که در دوران شاهنشاهی و پدرش پهلوی در این باره ابراز نگرانی کرده است. شاید  

هزار رسیده بود. جالب   5۰شمار آنها به   ۱۳5۷در ایران، کشور پاتوق مستشاران آمریکایی شده بود و در اوایل سال 

ران بود. آیا  ی پرسنل نظامی ارتش ایبیش از هزینه   ۱۳56مستشاران آمریکایی مقیم ایران در سال    تر اینکه هزینه

واقعا او نگران استعمار ایران است؟ البته نگرانی رضا پهلوی درباره به خطر افتادن منافع کشور از جهتی درست 

است. چرا که او نگران کشوری است که سالها در آنجا زندگی کرده است. او بیش از آنکه در ایران باشد، در آمریکا  

آم سنگ  که  است  طبیعی  و  است،  کرده  بزند.زندگی  سینه  به  را  خورده    ریکا  قسم  دشمنان  که  زمانی  بنابراین 

اطمینان   این  و  برانگیز می شود  کنند، ماجرا کمی شک  نگرانی می  و  تردید  ابراز  یا چیزی  درباره سندی  کشوری 

 حاصل می شود که اتفاقا باید روی چنین چیزی ایستادگی کرد و آن را به پیش برد. هر چند که دالیل متعدد دیگری

 هم برای انجام چنین کاری هست.

تحریم بوده  //    کاسبان  ایران  منافع  و  ایران  به  زدن  آن ضربه  و  دارند  نقطه اشتراک  واقع یک  در  کمپین ضد سند، 

است. در واقع آمریکا، سلطنت طلبان، منافقین و مخالفان دیگر در اصل کاسبان تحریمی هستند که از نگاه آنها قرار 

سیا است و  اقتصادی  که  سیستم  آنچه  هر  تا  اند  شده  بسیج  تماما  آنها  رو  همین  از  کند.  تسلیم  را  کشور  سی 

کسانی که باید از تضعیف و متضرر شدن   سیاست تحریم و فشار حداکثری آمریکا را مختل کند را از مسیر بردارند.

ان اتفاقاً تیر را به  دهد که ایراند. این نشان می ایران خوشحال باشند، نگران شده و کاسه چه کنم دستشان گرفته 

آنها می گرفته است.  آمریکا سمت هدف  بود.  آنها خواهد  آشیل  پاشنه  و  ایران  قوت  نقطه  که چنین سندی  دانند 

داند با این سند روابط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد، تهران و پکن سیستم اقتصادی دالرپایه را دور خواهند زد. می

و  بنابراین هم دالر و هم سیستم تحر ایران  نفوذ  اتحاد و  اینکه  بر  به مرور تضعیف خواهد شد. مضاف  آمریکا  یمی 

یافت. افزایش خواهد  نسبت  به  منطقه  در  آن   چین  امید  آنها  آینده خود هستند.  نگران  منافقین هم  و  پهلوی  رضا 

 دارند که ایران روزی تحت سیطره آمریکا باشد تا برای خود مقام و منزلتی را دست و پا کنند. 

ساله روابط ایران و چین »مخفی«    ۲5یکی از نکات و گزاره های کلیدی در مواضع مخالفان سند  //    ند مخفی؟ س

نامیدن آن است. اول اینکه، بحث سند روابط جامع و راهبردی ایران و چین از ابتدا اطالع رسانی شده است و بحث 

است. نبوده  حی  پنهانی  در  سند  کامل  محتوای  انتشار  منظور  اگر  معموال  دوم،  گفت  باید  که  است،  مذاکرات  ن 

به صورت غیرعلنی به پیش می روند. برجام و دهها توافق مهم تاریخی  قراردادهای بزرگ و مهم در مرحله مذاکرات

دیگر را می توان در این خصوص شاهد مثال آورد. دوم اینکه، مقامات ایرانی اعالم کرده اند که پس از نهایی شدن،  

عموم قرار خواهد گرفت. بنابراین چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. اصرار آمریکایی ها و  سند فوق در دسترس  

عمومی جزئیات بیشتری را منتشر  مخالفان بر مخفی بودن این سند از این حیث است که دولت برای اقناع افکار

ی است که برای سالهای سال تحت کند، تا اینکه آنها به راحتی مسیر تحریم این همکاری ها را بیابند. ایران کشور

تحریم آمریکا بوده است. چین هم از فشار آمریکا مستثنی نبوده است. برای همین انجام مذاکرات همکاری به دور  

از هیاهوهای رسانه ای نه تنها امری عادی و معقول، بلکه در شرایط تحریم یک الزام است. بنابراین، آمریکایی ها  

دن به  ای  رسانه  با چین  با فشار  در حوزه همکاری  ایران  علیه  بیشتر  تحریم های  اجرای  و  زدن«  بال »یک دستی 



 
هستند. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در پرسش و پاسخ خبرنگاران به این نکته اشاره کرده و در  

را« نشان می   ایران  تحریم تسلیحاتی  برای  این موضوع »نیاز  که  این سند گفت  به  آمریکا در تالش    دهد.واکنش 

این  بیاورد.  بر سر کار  تهران  را در  نهایت یک سیستم سیاسی مطیع  آورد و در  زانو در  به  با تحریم  را  ایران  است 

استعماری می تواند باشد. در واقع  اتفاق مصداق استعمار است. بنابراین هر حرکت نقطه مقابل آن، اقدامی ضد

استعمارستیزی است. و  گریزی  تحریم  دنبال  به  با چین  اقتصادی  مناسبات  تقویت  با  اقتصادی    ایران  فزایند  قدرت 

چین در عرصه جهانی، و شیوه متفاوت آمریکا و چین در تعامل با کشورها، مزید بر علت شده است تا تهران در این  

برای همکاری اقتصادی با کشورها معموال پیوست سیاسی نیز دارد و خواستار آن است    مسیر گام بردارد. آمریکا

که سیستم سیاسی کشور هدف مطابق میل و سیاست واشنگتن رفتار کند. اما چینی ها معموال از چنین رویه ای  

صادی و سیاسی مد نظر استفاده نکرده و به دنبال منافع مشترک دو کشور بوده اند. طبیعتا اگر منافع بلند مدت اقت 

برای   ای  دریچه  گشودن  دنبال  به  این سند،  با  ایران  عبارتی  به  است.  معقول  امری  چین  با  باشد، سند همکاری 

 دوران پساتحریمی است که در آن بتواند به دور از انزوا به همکاری با کشورهای بیشتری دست یازد. 

از سند ایران  اقتص//    منافع  روزافزون  رشد  واسطه  به  از  چین  بیش  اول  تجاری  االن شریک  در    ۱۰۰ادش  کشور 

در   ظرفیتی  پس  است.  شده  جهان  کننده  صادر  بزرگترین  کشور  این  که  شود  می  سالی  دو  تقریبا  و  دنیاست 

نمی دیگری  یا هر کشور  آمریکا  خود  نه حتی  و  ایران  نه  که  نهفته است  کشور  این  با  نادیده  همکاری  را  آن  تواند 

ایرانِ بگیرد. مضامین البالی س درباره  را  نکته مهمی  و چین  ایران  راهبردی  و   طور سند همکاری های  تحت فشار 

چین در اصل سند مادر و نقشه  -سند روابط ایران  تحریم غرب می گوید؛ و آن اینکه گزینه های ایران محدود نیست.

چندان وارد امور اجرایی    رسد. به عبارتی این سندراهی است که پس از آن نوبت به انعقاد قراردادهای مختلف می 

شود، بلکه همکاری دو کشور و توافقنامه ها و تفاهمنامه های آنها را حمایت ریز و ادعاهایی که مطرح شده نمی

دامنه   کند.می سندی  چنین  دستاوردهای  اما  دارد،  اقتصادی  جنبه  عمدتاً  سند  به  کشور  دو  نگاه  که  چند  هر 

ت جغرافیایی، استقالل سیاسی و توانمندی های متنوع امنیتی و فرهنگی وسیعتری را دارد. ایران به لحاظ موقعی

  ۷5برای چین یا هر کشور دیگری حائز اهمیت است. اشراف ایران بر تنگه هرمز، برای کشوری مانند چین که حدود  

ایران در زمینه کند، بسیار اهمیت دارد.  میلیون بشکه نفت وارد می   ۱۱تا    ۱۰درصد از نیازهای انرژی و روزانه حدود  

جاده« چین که در پیشانی سیاستهای آتی پکن قرار گرفته است، می تواند نقش بسزایی ایفا کند.  طرح »کمربند و

عمده تجارت ایران با چین از طریق کشتی انجام می شود، اما این تجارت از طریق خط ریلی می تواند زمان بسیار  

ز طریق چین، به قزاقستان، ترکمنستان و سپس به ایران برسد. در کمتری اتفاق بیفتد. به عنوان مثال مسیری ا

روز به تهران رسید. تقویت خطوط ارتباطی    ۱٤، یک قطار حامل کانتینر از استان زیجیانگ چین، در مدت  ۲۰۱6سال  

را بیشتر کند.  اثربخشی چنین همکاری  و  تواند کیفیت  به آسیای غرب  -ایران در کریدور آسیای مرکزی  می  ی  چین 

قرار دارد. این کریدور، یکی از محورهای اصلی جاده ابریشم است و از طریق قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 

طرح کمربند و    کند.کیانگ« چین را به دریای مدیترانه متصل میازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه استان »سین 

ایرا تواند  دو کشور، می  منافع  تامین  بر  بهجاده، عالوه  نیز  را  ارتباطی ن  پروژه های   شاهراه  انجام  باعث  و  تبدیل 

همکاری با چین می تواند در حوزه زیرساخت حمل و نقل، فناوری، سیستم مالی تا حدود زیادی    زیرساختی شود.

کارگشا باشد. برای هر کدام از این موضوعات می توان سرفصل های مختلف و پروژه های کالن مختلفی تعریف و  

با توجه به منابع عظیم انرژی ایران، دو کشور می توانند در این حوزه با هم همکاری کنند. منظور از   کرد.  اجرایی

مواردی  از جمله  صادرات  بهینه سازی  و  نفتی  های  فرآورده  صادرات  بلکه  نیست،  خام  نفت  صادرات  فقط  انرژی 

ادرکننده بزرگی است که محصوالت خود را به است که دو کشور می توانند از آن سود ببرند. چین عالوه بر اینکه ص

قاره جهان می فرستد، با جمعیت میلیاردی خود بازار خوبی هم برای برخی محصوالت غیرنفتی هست. پس با   5

ضمنا معامالت و مبادالت مستقل   بهره مضاعفی را از همکاری ایران با چین برد. برنامه ریزی جدی و دقیق می توان



 
از دالر اتفاقی است که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد تا هر چه زودتر از شمشیر داموکلئوس 

تحریم های آمریکا رهایی یابد. آمریکا با استفاده بی رویه از تحریم های خود، به باجگیری اقتصادی و سیاسی از 

مبارکی برای استقالل بیشتر و رهایی   روی آورده است. دور زدن سیستم دالر پایه امرکشورهای دوست و دشمن  

در نهایت همکاری بلند مدت ایران و چین، بیش از پیش   از سیاست های استعماری برخی قدرتهای جهانی است.

نسبی حضور خ به صورت  تواند  واسطه می  بدین  کند. چین  تقویت می  نیز  را  دو کشور  در  رابطه سیاسی  را  ود 

تا هم موازنه ای علیه آمریکا شکل بگیرد و هم سیاست انزوای ایران توسط آمریکا به در بسته   منطقه تقویت کند،

بخورد. رویکرد اقتصادی چین در قیاس با رویکرد امنیتی و سیاسی آمریکا که جنگ های متعددی در منطقه به راه  

و رونق منطقه متصور می کند. حتی اگر کسی به دنبال مذاکره  انداخته، حضور بیشتر چین را به نفع صلح و ثبات  

برای   را  بیشتری  زنی  چانه  اهرم  موقعیتی  چنین  در  ایران  طبیعتا  باشد،  آمریکا  و حتی  غربی  با کشورهای  ایران 

با کشورهای منطقه و   تعامل  بازیگری بیشتری را در  و  ایران قدرت مانور  احصای منافع خود خواهد داشت. یعنی 

»نه  فرام شعار  جهت  در  و  داده  افزایش  را  استعمار  برابر  در  خود  مقاومت  میزان  ایران  یعنی  کند.  می  پیدا  نطقه 

 انتهای پیام/. شرقی، نه غربی« حرکت می کند.

 

 :نیاقتصاد آنال -

شود؟/ بررسی روند توزیع  رشد اقتصادی منجر به بهبود نابرابری می دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 درآمد در چین 

به رغم پیشرفت چشمگیر چین در شاخص کلی رفاه و دارا بودن جایگاه نخست به عنوان قدرتمندترین کشور جهان  

به  توجهی  قابل  میزان  به  کشور  این  در  مختلف  اقشار  بین  طبقاتی  اختالف  و  درآمدی  نابرابری  اقتصادی،  نظر  از 

می آنالین  .خوردچشم  نجاتی – اقتصاد  می ؛مهسا  میزانانتظار  به  توجه  با  آسیایی  کشورهای  که  تولید  رود 

داخلی در سال    PPPدر   ناخالص  اما    ۲۰۲٤)برابری قدرت خرید(  اختصاص دهند.  به خود  را  برتر جهان  پنج جایگاه 

در نظر گرفتن    های جدید در منطقه باشد.تواند به معنای رشد نابرابری و سبب ایجاد چالش رشد رفاه همچنین می

دهد. بر اساس تواند داشته باشد را نشان می چین به عنوان نمونه، یکی از عوارض جانبی که رشد اقتصادی می

توسط   شده  گردآوری  میان  CEICارقام  در  درآمد  میانگین  اخیر  ۲۰،  سال  چند  طی  چین  در  درآمدی  برتر  درصد 

که   حالی  در  داشته،  چشمگیر  درآ۲۰افزایشی  با  افراد  بهره  درصد  طریق  همان  به  کشور  رفاه  رشد  از  پایین  مد 

درآمد در این کشور اخیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا  طبق گزارش وال استریت ژورنال، قشر کارگران کم  اند.نبرده 

به نظر می  بعید  یافته است. گرچه،  امنیت کامل را برای شهروندان خود فراهم رسد که یک چین مرفهافزایش  تر 

وزیر چین پیشنهاد کرد که دوباره در برخی از شهرها، غرفه فروشندگان خیابانی به  گفتنی است که نخست  سازد.

هدف چین در    اند، شغل فراهم کند.گیر آسیب دیدهصورت قانونی ایجاد شود تا برای افرادی که از این بیماری همه

"جامعه  ایجاد  ایگذشته،  برای  اقدامات  اما  بوده،  مرفه  نسبتا  داخلی ای  ناخالص  تولید  کلی  رشد  در  تنها  ن هدف 

  سرانه و بدون در نظر گرفتن نابرابری بوده است.

 

 : وزیبولتن ن -

 نبض بازار نفت در دست چین /  برابر کاهش قیمت حفظ سهم بازار در

کارشناس نفتی گفت: چین   و    ۳۳.۴یک  دارد  نفتی  تن ذخیره  توان    ۶۹میلیون  و می  پر کرده  را  درصد مخازن خود 

، محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه نفت در  بولتن نیوز به گزارش  .گفت بازار نفت در حال حاضر در دست چین است
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توان در دنیا می  شرایط کرونا دهد که در صورت کاهش التهابات ناشی ازها نشان می گفتگوی با بیان اینکه ارزیابی 

رشد نفت به  کرده تقاضای  مطرح  ربط  ذی  نهادهای  اساس  همین  بر  گفت:  باشیم،  بینی امیدوار  پیش  که  اند 

دمی مصرف  رشد  می شود شاهد  نظر  به  بین  این  در  باشیم.  آینده  تمدید  ر  موافق  ظاهر  در  روسیه  رسد هرچند 

آن می  مخازن  به  که  آسیبی  احتمال  دلیل  به  در حقیقت  اما  باشد  پالس  اوپک  این  توافق  با  واقعی  موافقت  رسد 

رود به  وی افزود: از آنجایی که مصرف نفت )بنزین( در تابستان به ویژه در ایاالت متحده آمریکا باال می  .تمدید ندارد

رسد اوپک پالس بر رقمی بیش از کاهش ویژه اگر قرنطینه به دلیل کرونا وجود نداشته باشد، بنابراین به نظر نمی

ن  .میلیون بشکه در روز، توافق کند  ۹.۷ ترین گزارش  المللی انرژی در تازه فتی سازمان بین به گفته این کارشناس 

میلیون بشکه   ۲۰۰میلیون بشکه از ذخایر نفت شناور در دریا کاهش یافته است و به    ۳۵خود اعالم کرده است که  

 .رسیده است که همین خبر پالس مثبت به بازار است

خواهند بازار آسیا را از دست بدهند ابراهیمی اظهار داشت: اوپک پالسی ها نمی //    هاآسیا، حیاط خلوت سعودی

برزیل و کانادا دهد. در همین راستا چندی  یا  اویل  بازار مثل شیل  تازه واردهای  به  را  از سویی دیگر سهم خود  و 

حدود   که  کرد  اعالم  عربستان  انرژی  وزیر  سلمان،  بن  عبدالعزیز  آسیا    ۵۰پیش  بازار  روانه  عربستان  نفت  درصد 

در حکممی آسیا  و  نمی  شود  که  ما است  آن  حیاط خلوت  از  و  بدهیم  از دست  بازار  این  از  را  خواهیم سهم خود 

وی توضیح داد: در صورتی که شرایط   .تواند روی تصمیم اوپک پالس تأثیر بگذاردکنیم. همین عامل میمحافظت می 

اینکه با کمبود تولید بیش    اقتصادی به حالت عادی بازگردد، در صورت تمدید بیش از رقم کنونی تولید نفت، احتمال

ها در این میزان افزایش تقاضا داشتند برای همین ممکن است عربستان و  از حد رو به رو باشیم زیاد است. آسیایی

میلیون بشکه در روز را کاهش دهند. در این   ۷.۷میلیون بشکه نبوده و همان رقم    ۹.۷روسیه موافق تمدید کاهش  

الملل نفت هر چند عربستان بر اساس اظهارات این کارشناس حوزه بین  .یمصورت شاهد کاهش قیمت نفت هست

ها دالری را در مقابل حفظ سهم بازار خود تاب بیاورند، اما بی شک قیمت  ۶تا    ۵یا سایر اوپک پالسی ها نوسان  

ی اخیر هانفت کاهش خواهد داشت. چرا که میزان تقاضای نفت آسیا از میزان مصرف آن بیشتر است که گزارش

درصد از مخازن ذخایر نفتی    ۶۹ابراهیمی با اشاره به اینکه چین    .کنندنهادهای ناظر نیز چنین اظهاری را تأیید می 

میلیون تن ذخیره نفتی دارد که در مقایسه با    ۳۳.۴توان گفت چین  خود را پر کرده است، گفت: به این ترتیب می

توان گفت بازار در حال حاضر در اختیار چین است. در چنین  می درصد رشد داشته است. بنابراین    ۲۴سال گذشته  

 خبرگزاری مهر :منبع .یابدها افزایش داشته باشد میزان تقاضای چین کاهش میشرایطی اگر قیمت

 

 :وزینگسترش -

زیر و بم همکاری   :نیوز با مدیرعامل پیشین سایپا مطرح شدگوی اختصاصی گسترشودر گفت

 خودرویی بین ایران و چین 

های غربی هیچ کدام حاصر به همکاری با ایران نیستند  ای که شرکتمدیرعامل پیشین سایپا اظهار کرد: در دوره 

می  چین  با  کمکهمکاری  با  تواند  ما  مشکل  که  است  این  آن  و  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  یک  باشد.  کننده 

 .های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشودشرکت

شود هرچند که هنوز جزئیات دقیقی از آن  ها درباره قرارداد بین ایران و چین می مدتی است که صحبت//    خودرو

  هایی نیز در زمینه رود در صورتی که این قرارداد به نتیجه برسد همکاریمنتشر نشده است. در این بین احتمال می

وگویی با سعید خودروسازی بین ایران و چین به صورت مشترک انجام شود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفت

پیشین مدیرعامل  را می سایپا مدنی،  آن  گزارش مشروح  ادامه  در  که  دادیم  رابطه    .خوانیدانجام  این  در  ابتدا  وی 

از مدت ها پیش شروع شده بود. حتی قبل از صحبت در   خودروسازی صنعت اظهار کرد: همکاری چین و ایران در

https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66/110963-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66/110963-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://gostaresh.news/tags/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-23


 
ب به میزان رشد صنعت  مورد همکاری های  با توجه  بود.  به چین عادت کرده  ما  تدریج صنعت خودروی  به  لندمدت 

توانستیم از چین در  شد ما کمک بزرگی میآمد که اگر قراردادها به خوبی بسته می خودروسازی چین به نظر می

 .این زمینه داشته باشیم

چین با  همکاری  در  پلتفرم //    دقت  با  رابطه  در  حتی  افزود:  شرکتمدنی  از  داخلی  خوبی های  به  چینی  های 

چینی دارند   خودروسازان های بخش خصوصی ما ارتباط خوبی باتوانستیم استفاده کنیم. االن بعضی از شرکت می

های غربی هیچ کدام حاصر به همکاری با ایران  ای که شرکتدهند. به هر حال در دوره و فعالیت خود را انجام می 

با چین می با  کمک  تواندنیستند همکاری  این است که مشکل ما  را نباید فراموش کرد و آن  نکته  کننده باشد. یک 

وی با اشاره به این نکته که ما سالیان سال از قبل انقالب با    .های غربی در خصوص چین دوباره تکرار نشودشرکت

ها دیدیم  ز سمت آنهایی نیز اهای فرانسوی بودند و آسیبها شرکتکردیم و بیشتر آنهای غربی کار میشرکت

ها به دالیل تحریم همکاری خود را با ما کامل نکردند و  کرد آناظهار کرد: در مراحلی که خودروسازی ما رشد می 

اتصال قطعه  به  این موارد مربوط  از  یکی  ایجاد شد.  در صنعت خودروسازی  به  یک سری حلقه مفقوده  ما  سازان 

نوشتیم درصدی باید  همیشه مشکل داشتیم با وجود این که در قراردادها می صادرات ها بود. در رابطه باخارجی

 .آوردندهایی را برای آن میشد یا بهانه صادرات صورت گیرد. این کار معموال اجازه داده نمی

باشددستما پر  در مذاکره  با کشورهای  //    ن  در همکاری  را ما  این اشتباهات  تاکید کرد:  پیشین سایپا  مدیرعامل 

این که   برای  این مشکل مجدد تکرار نشود.  باید حواسمان باشد در خصوص کشوری مانند چین  و  غربی داشتیم 

وزارت واقعا  و  باشد  پر  مذاکره  در  ما  دست  باید  نشود  تکرار  مواردی  توجه   صمت چنین  جای  به  ها  ارگان  و سایر 

ای خود را بر مبنای پلتفرم ملی جلو ببرند  های توسعهکمک کنند تا پروژه  خودروسازان مسائل پیش پا افتاده باید به

ی ملی باشد که این توانایی هم در ایران  هادرصد از تولیدات ما باید روی پلتفرم   ۵۰و سرعت آن بیشتر کنند. حداقل  

ای  های توسعهو سازمان گسترش باید فشار را بیاورند که حتما این پروژه  صمت وی ادامه داد: وزارت  .وجود دارد

یا شرکتی   اگر کشوری  این است که  بهترین کار  تا موقعی که ساماندهی صورت گیرد  اجرا شود ولی در کنار آن 

ها را حتی شاید های غربیهای چینی شیطنتدهند این کار انجام شود. شرکتشان میاقبالی برای همکاری ن

 .بیشتر نیز داشته باشند

ها از ایران رفتند و  اکثرا به خاطر تحریم چینی هایمدنی در پایان اشاره کرد: شرکت//    ابهام در شرایط همکاری 

قرارداد طوالنی مدت با چین همچنان جای سوال    شرکت در ایران فعالیت داشته باشند. در رابطه با  ۲فعال شاید  

  ۲۰الی    ۱۰ها با آمریکا شاید  میلیارد دالری به آمریکا دارند و مازاد تراز ارزی آن  ۲۰۰ها صادرات  باقی است که چینی

هایی دادند که بیایند  ها قولبرابر نسبت با ما باشد. در نتیجه چند و چون این همکاری هنوز مشخص نیست. چینی

های چینی خیلی قابل اعتماد هایی به ایران در خودروسازی انجام دهند. به هر حال شرکته صورت محدود کمکب

 .نیستند و ما باید حواسمان جمع باشد

 

 :24ساعت -

 چرا همه "غش" کردید سمت آقای "بیغش"؟/ پس علی عسگری چی؟ 

به چین مطرح   -۱  -۲٤ساعت ایرانی  واگذاری جزایر  باره  در  ادعایی دروغ  اراک  نماینده شازند  بیغش  احمدی  آقای 

کرده. از صبح شنبه عالم و آدم حرفهایش را در فضای رسمی و مجازی خوانده و شنیده اند. ضدانقالب هم در تنور  

این مصاح انتشار  از  بعد  پخته.  را  نان خودش  ناپخته،  بیغشاین حرف  احمدی  به سمت  کردند  غش  ،همه  /    .!به 

مهاجری چین  -1   محمد  به  ایرانی  جزایر  واگذاری  باره  در  دروغ  ادعایی  اراک  شازند  نماینده  بیغش  احمدی  آقای 

مطرح کرده. از صبح شنبه عالم و آدم حرفهایش را در فضای رسمی و مجازی خوانده و شنیده اند. ضدانقالب هم در  

http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-38
https://www.smtnews.ir/


 
 -2 .!نان خودش را پخته. بعد از انتشار این مصاحبه ،همه غش کردند به سمت احمدی بیغش تنور این حرف ناپخته،

زبانها بود که از یک    :سالها پیش لطیفه ای بر سر  ا ی  ترانه  با رادیو تماس می گیرد و درخواست می کند  فردی 

پرسند چرا  کنند. می  پیدایش می  گردند و سرانجام  کننده می  تلفن  فرد  دنبال  دوران طاغوت پخش کند.  خواننده 

یکی نیست این وسط یقه   -3  !از رادیو پخش کردید؟  چنین حرفی زدی؟ پاسخ می دهد : حاال من گفتم، شما چرا  

و  آ دم  توی  زد.  را  حرفی  چنان  نماینده  آن  گیرم  مردحسابی!  که  بگیرد  را  صداوسیما  رئیس  عسگری  علی  قای 

بی نماینده شازند چیز  که  بپرسد:خب،گیریم  از خودش  که  نشد  پیدا  عاقل  آدم  یک  و گشادتان  گل  ربطی دستگاه 

ای بیغش ، غش کنیم ، یکبار هم به  وقتش نیست که حاال بجای اینکه به سمت آق -4  گفت، چرا ما باید پخش کنیم؟ 

 منبع: خبرآنالین سمت رئیس صداوسیما غش کنیم؟ 

 

 : برنا -

ها در مقابل ایران  ها به ایران/ همه آنچه که کره ایبادامی میلیارد دالری چشم ۷بدقولی گزارش روز؛ 

 ادند انجام د 

ها که روزی، جزو پنج خریدارِ نفت ایران بوده و حتی پس از چین به عنوان دومین واردکننده آسیایِی نفت از  ایُکره

های نفتی ایران را به صفر  ایران بودند، با دستورِ دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت خریِد نفت از ایران ، خریِد فرآورده 

از دو سال است که بیشترین منابعِ  رساندند تا جایی که پوِل خریدهای   اکنون بیش  و  نکرده  را تسویه  قبلی خود 

ها که ایُکره  ؛برنا به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری  .مالی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را در اختیار دارند 

بوده و حتی پس از چین به عنوان دومین واردکننده آسیایِی نفت از ایران بودند، با   ایران خریدارِ نفت روزی، جزو پنج

دستورِ  از  ترامپ تبعیت  خریدِ  دونالد  ممنوعیتِ  بر  فرآورده  مبنی  خریِد  ایران،  از  ازنفت  نفتی  صفر  های  به  را  ایران 

ریدهای قبلی خود را تسویه نکرده و اکنون بیش از دو سال است که بیشترین، منابعِ  رساندند تا جایی که پوِل خ

ای با مقامات  پس از دیدار مقامات ُکره   ۹۷در آذر ماه    در اختیار دارند. مالی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را  

انجام نداد و تنها به محموله  ین را همای به جای پرداخت پول، به ایران کاال بدهد که همایرانی، قرار شد طرف ُکره 

ای که با کنایه »سید عباس موسوی«، مسئله  میلیارد دالری اکتفا کرد.    ۷دارویِی نیم میلیون دالری در قبال بدهی  

اند. ما چیزی ها نیز همراه بود. او در این باره گفت: »زحمت کشیدهبادامی   سخنگوی وزارت امور خارجه، به چشم

دو سال کره  حدود  ولی  داشتیم  مذاکره  جنوبی  کره  آمریکاییایبا  به  زمینه  این  در  میها  گوش  برای ها  و  دهند 

شان منتظر پاسخ مثبت آمریکا بودند.« موسوی همچنین گفته بود: »به صراحت به کره جنوبی اعالم  پرداخت بدهی

د و بیش از دو سال است که بدهی ُکره گذرنها میکردیم که بهانه کره جنوبی قابل قبول نیست.« حال روزها و ماه 

میلیارد دالری به بهانه مخالفتِ آمریکا با    ۷ها از پرداخت طلب  ای به هر روی، فرارِ ُکره  به ایران همچنان پابرجاست.

گزاره ایران،  با  ستد  و  بادامی  داد  چشم  نیست.  ایرانی  طرِف  برای  برای  روشنی  آمریکا  با  رایزنی  مدعِی  که  ها 

بوده بازگرداند ایران  شده  بلوکه  پول  نتوانسته ن  هنوز  سال  دو  از  بیش  گذشت  با  ایران اند،  به  را  خود  بدهی  اند 

به   این بدهی  بازگرداندن  برای  ایرانی، پیشنهادات متنوعی  از سوی مقامات  این در حالی است که  پرداخت کنند. 

ُکره  رایزنیطرِف  داده شده است.  پی ای  و  ایرانی  مقامات  متعدِد  تجهیزات های  از  متنوع خرید محصوالت  شنهادات 

به   تنها  گویا  و  نرسیده  به سرانجامی  کدام  درمانی، هیچ  و  بهداشتی  و محصوالت  دارو  تا خرید  مهندسی  و  فنی 

حال    میلیارد دالر است، رقمی نیست.  ۹تا    ۷محموله نیم میلیارد دالری بسنده شده که در برابر طلبِ ایران که بین  

ماجرای پیش،  آنچه   چندی  از  جنوبی  کره  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  اخیر  انتقاِد  دنبال  به  بدهی،  این 

های ایران خوانده شده، وارد ها و داراییکارشکنی و عدم همکاری کره جنوبی به خصوص در زمینه آزادسازی پول 

ای مسدودشده ایران در کره جنوبی  ه« با بیان اینکه، اقدام قانونی برای آزادی پول»حسین تنهایی  ای شد.فاز تازه 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1031105-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1031105-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1031105-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1031105-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/


 
زمان و  برنا بر است،  دشوار  با  گو  و  گفت  ویروس   در  از شیوع  پس  اقتصادی  بغرنج  ایجاد شرایط  »با  کرد:  تصریح 

میلیون دالر برای تهیه غذا و دارو   ۵۰کم کرونا و مشکالت متعدد برای کشورمان، از کره جنوبی خواسته شد تا دست

ایرا به  این بحران،  آزادسازی پولدر  برای  تنها  نه  باز زده و حتی  این کشور سر  اما  ایران ن بدهد  بلوکه شده  های 

اعالم کرده "حق کاری نمی ُکره  بانک"  "ووری  بلکه  ایران میکند  از  را هم  پول"  نگهداری  اجرت  و    خواهد!.« العمل 

و با  جنوبی  کره  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  از سوی  انتقاد  این  تا اکنشطرح  مواجه شد  بسیاری  های 

بانک مرکزی، دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه جایی که رئیس جمهور به »عبدالناصر همتی«، رییس کل 

 المللی مورد پیگیری قرار دهد.موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی، نهادهای مالی و مجامع بین

استف در  جنوبی  کره  ممانعت  اقالم  روحانی،  و  دارو  اساسی،  کاالهای  خرید  برای  مرکزی  بانک  منابع  از  ایران  اده 

تر این محدودیت را دوستانه را پذیرفتنی ندانست و گفت: »ایران انتظار دارد دولت کره جنوبی هرچه سریع  انسان 

سی به منابع ارزی  تراشی کره جنوبی در دسترها، رئیس کل بانک مرکزی نیز از مانع در ادامه واکنش   برطرف کند.«

های این کشور قرار دارد، انتقاد کرد. همتی با بیان اینکه درآمدهای حاصل  ایران حاصل از صادرات نفت که در بانک 

ایم اما مسئله این است که منابع ما به طور غیرقانونی  های کره جنوبی دریافت کرده از صادرات خود را در در بانک

ای برای خرید مواد های کرهاست، تاکید کرد: »قصد داریم از منابع خود در بانک ای مسدود شده  های کرهدر بانک 

ها در  این واکنش  شوند.«های یکجانبه ایاالت متحده نمی غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتاً مشمول تحریم

ماه  از حدود  که  بود  زمزمه حالی مطرح شده  پیش،  به  ها  نسبت  تهران  انتقاد  و  گالیه  پس  های  بابتِ  رفتار سئول 

پول میندادن  قبل  از  بیشتر  روز  هر  کشور،  این  غیرسازنده  و  غیردیپلماتیک  رفتارهای  و  ایران  ایران  های  و  شد 

میلیارد دالری به ایران   ۷جنوبی در قباِل این بدهِی  در واقع بدعهدی کره  یک سال و نیم، صبر کرده است.   از بیش

های بانکی ایرانیان مقیم ُکره و مشکل در افتتاح حساب  مسدودشدن حساب شود اخیرا خبری مبنی بر  ختم نمی

توسط آنها منتشر شد که هر چند به گفته پویا فیروزی، دبیر کل اتاق ایران و کره جنوبی، تا حدودی این مشکل حل 

ای وبی در بیانیه شد اما در واقع از زمان ایجاد مشکِل افتتاح حساب برای ایرانیان مقیم کره جنوبی، دولت کره جن

از دریافت خدمات   ایرانیان مقیم بدون دلیل موجه  بر اساس آن  این مشکل که  اعالم کرده بود که »به منظور رفع 

اند در حال تالش و رایزنی با موسسات و نهادهای داخلی است.« البته ناگفته نماند که طرف  بانکی محروم شده 

،  FATFهای آمریکا و هم نپیوستن کامل ایران به  که هم به علت تحریمای همواره بر این مسئله تاکید داشته  ُکره

است.   شده  مشکل  دچار  ایران  با  بانکی  ُکره     مراودات  موضعِ  بیاین  البته  نیز  »ای  گفته  به  نماند.  کمال  جواب 

فیروزآبادی گروه  دهقانی  عضو  عنوان  به  که  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  پیشین  عضو   ،»

  FATFهایی که وجود دارد از جمله  تی ایران و ُکره در مجلس دهم نیز فعالیت کرده است، »به رغم همه بهانه دوس

جاه   فداِی  را  خود  اقتصادی  بلندمدت  منافع  که  بگیرند  تصمیم  باید  جنوبی  کره  مقامات  آمریکا،  فشارهای  یا  و 

الملل زیاد طول نخواهد کشید  در عرصه روابط بین  های آمریکا در عرصه روابط بین الملل نکنند. دیدگاه آمریکا طلبی

ای، نگاهی راهبردی به همه مسائل  و به تعبیری غروبِ این دیدگاه آمریکا نزدیک است. اگر همه کارشناسان کره 

ای این نماینده پیشین مردم تفت و میبد درباره بدعهدی ُکره   داشته باشند یقینا مواضع بهتری را اتخاذ خواهند کرد.«

خبرنگار سیاسی   میلیارد بدهی به ویژه در شرایط تحریمی به  ۷قبال تعهداتشان به ایران مبنی بر بازنگرداندن    در

زمینه برنا هم  همچنان  که  بود  اقتصادی  خوب  روابط  یک  حقیقت  در  کره  و  ایران  مسئله  این گفت:  توسعه  های 

کُره جنوبی مب اقدام  این  منتهی  پابرجا است،  نیز  اقتصادی  زمانی  همکاری  در  نوعی  به  بدهی،  ندادن  بر پس  نی 

دهقانی با بیان    های اقتصادی و سیاسی، علیه ایران است.«گیرد که آمریکا در حال سازماندهی تحریم صورت می 

باید به منافع درازمدت خود نگاه کنیم، تصریح کرد: » رود که کره جنوبی بر اساس توافقات دو  انتظار می اینکه ما 

سازنده، مطابق با قراردادهای منعقده و راهبرد بلندمدتی که با ایران دارد، رفتار کند و اجازه ندهد جانبه، تعامالت  

 جنوبی بسیار زیاد است.« المللی کشیده شود. بنابراین ما در این شرایط انتظارِمان از ُکره کار به مراجع حقوقی بین



 
باید منتظر ماند که آیا مشکل پول های مسدود شده    با اشاره به گفته این عضو گروه دوستی ایران وُکره، اکنون

گردد  ایران در کره جنوبی به ایران مانند رفع مشکل افتتاح حساب ایرانیان مقیم ُکره حل می شود و به ایران بازمی

د. ادامه می دهن ای همچنان به مسئولیت نداشتِن خود در قبال بدهی ایران به بهانه فشارهای آمریکا،یا اینکه ُکره 
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 (: 18)هفته یثدح  - خبرنامه:

  «جلب محبّت  های خصلت»

 (ئمه عليه السالمشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

   :ودفرم   ،باد ش و خاندان  بر او اخد سالم که   ئمهاال جواد ، محمد تقیامام 

ثَالثُ خِصال تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: االْنْصافُ فِی 

الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ االْنْطِواعُ وَ 

 .الرُّجُوعُ إلی قَلْب سَلیم 

 سه خصلت جلب محبّت می کند: 

دی در انصاف در معاشرت با مردم، همدر

 مشکالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.

 »349، ص 2کشف الغمّه، ج «



 

 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 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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