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 کندچین بازار اوراق قرضه و بازار بین بانکی را ادغام می/  کندهسازی بازارهای پرامنظور یکپارچهبه

و تسهیل  اوراق قرضه  پراکنده  بازارهای  به  با هدف مرکزیت بخشیدن  این کشور  که  اعالم کرد  بانک مرکزی چین 

به گزارش   .کندیگر متصل میدیریت اقتصاد کالن، بازار بین بانکی و اوراق بهادار را به یکدانتقال سیاست پولی و م

بیانیه  در  چین  مرکزی  بانک  رویترز،  از  سرمایه ایبِنا  که  کرد  اعالم  داشتای  خواهند  اجازه  واجدشرایط  از     گذاران 

بازار بین بانکی   .گر را خرید و فروش کنندهای یکدیطریق »زیرساخت اتصال«، اوراق بهادار قابل داد و ستد در بانک 

کند، از حیث انتشار و  شکل گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی چین فعالیت می  ۱۹۹۷در سال    اوراق بهادار چین که

بازار اوراق بهادار چین تحت نظارت کمیسیون تنظیم حجم دادو ستد به مراتب بزرگ بازار اوراق بهادار است.  تر از 

اوراق   سرمایه مقررات  و  داشته  قرار  کشور  این  گرفتهبهادار  دالالن  از  صندوق  گذارانی  سرمایه تا  و های  گذاری 

اس داده  دل خود جای  در  را  پایان سال  اشخاص  تا  به  ۲۰۱۹ت.  و ستد شده  داد  بهادار  اوراق  کلی   ۹۹/  ۱، حجم 

( یوآن  بانکی    ۱۴۳تریلیون  بین  بهادار  اوراق  یا    ۸۶/  ۴میلیارد دالر( رسید و سهم  یوآن  از کل   ۸۷/  ۲تریلیون  درصد 

چین   مرکزی  بانک  بود.  در    ۲۰۱۸در سال  اوراق  را  قدم  اولین  و  کرد  اوراق  اعتباری  رتبه  یکپارچه سازی  به  اقدام 

 .راستای برداشتن موانع میان این دو بازار برداشت

 هوآوی در کانون نزاع 

تنش در روابط چین و ایاالت متحده از اوایل استقرار ترامپ در کاخ سفید آغاز شد و طی ناتاشا توراکسی ان بی سی

اخیر تنش  دو سال  با همه این  ماه گذشته، همزمان  چند  اما طی  بوده است،  تجاری  مبادالت  در حوزه  ها عموما 

های آن افزوده شده است. از سال گذشته دولت ترامپ بر ها و زمینها در جهان، بر شدت تنشویروس کرونگیری  

یادشد بر شرکت  فشارها  مدت  این  طی  و  افزوده  چین  هوآوی  علیه شرکت  خود  استاقدامات  یافته  افزایش   .ه 

کند و  های این شرکت است. شرکت هوآوی در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی فعالیت می هدف آمریکا مهار فعالیت 

شبکه جهان  سراسر  در  داشته  راه قصد  و  نصب  را  اینترنت  پنجم  نسل  برای  های  اقداماتی  ترامپ  کند.  اندازی 

ها این تنش  .آمریکا انجام داده استرکت هوآوی به فناوری  جلوگیری از تحقق این هدف و نیز قطع دسترسی ش

رسد در آینده شدت پیدا خواهد کرد بر دیگر اقتصادهای جهان اثراتی خواهد داشت. آمریکا و چین  که به نظر می 

با اغلب کشورها دارند. وزیر خارجه امارات میبزرگ  گوید: ترین اقتصادهای جهان هستند و روابط گسترده تجاری 

آمیز چین و ایاالت متحده نگران است. هر بار که رویارویی بین آنها  رباره رویارویی خصومتفقط امارات نیست که د»

تزلزل میرخ می بازارها دچار  و  دهد  پیدا خواهد کرد  ادامه  دو قدرت بزرگ جهان  بین  تنازع  این  بدون شک  شوند. 

ین است که این منازعات محدود باشد. کنم منافع ما در امیای طبیعی است، اما فکر  هایی تا اندازه چنین رویارویی

سخنان    «.های یاد شده سبب لطمه وارد کردن به اقتصاد از پیش دچار ضعف جهان نخواهد شددر این حالت رقابت 

از تنش امارات پس  از جمله همهوزیر خارجه  بر سر مسائل مختلف  پکن  و  بین واشنگتن  اخیر  ویروس های  گیری 

داند و چین این نوع  ین را در زمینه شیوع گسترده این ویروس در جهان مقصر میرح شده است. آمریکا چکرونا مط

ادعاها را همواره رد کرده است. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در ماه  

مذا افق  درباره  واشنگتن،  در  ضدچینی  مواضع  کردن  پیدا  شدت  و  کشنوامبر  دو  بین  تجاری  ابهام کرات  و  ور  ها 

آمده است پدید  و    .تردیدهایی عمیق  آمریکا  مالی  بازارهای  بر  ژانویه  تجاری ماه  توافق  افتادن  به خطر  از  هر خبر 

می جا  بر  منفی  اثرات  بزرگ  اقتصادهای  فارسدیگر  خبرگزاری  گزارش  گذشته  ماه  اواسط  لغو گذارد.  درباره  نیوز 

آم و  تجاری چین  زمینه سقوط شاخصتوافق  اعالم شد  ریکا  آنکه  از  کرد. پس  را فراهم  مالی  لغو  های  توافق  آن 



 
اعتمادی دو طرف به هم  های اخیر بر شدت بیها رشد کردند. در هر حال طی ماهنخواهد شد، بار دیگر شاخص

یک عامل نگرانی  افزوده شده است و این وضعیت برای دیگر کشورها خوشایند نیست. روابط پرتنش چین و آمریکا  

پیمان سیاسی و  ای دارد. امارات همجهان روابط گسترده   برای امارات است، زیرا این کشور با هر دو قدرت بزرگ 

است. سال  نظامی   حال گسترش  در  چین  با  آن  اقتصادی  روابط  و  بزرگ  ۲۰۱۶آمریکاست  گذار ترین سرمایه چین 

بود خاورمیانه  در  آمریک  .خارجی  و  چین  بین  اهتجارت  جهان  اقتصاد  برای  کشور ا  دو  هر  دارد.  باالیی  بسیار  میت 

المللی عرضه هستند و تحول در اقتصاد آنها بر بازارهای مالی، بازار مواد خام و تجارت  زرگ زنجیره بینهای بقطب 

یی چین و گوید: »به عقیده من نگرانی ما درباره رویاروجهانی اثرات بزرگ و فراگیری دارد. وزیر خارجه امارات می

کشورها با  این موضوع نگران هستند. تقریبا تمامی  المللی است یعنی همه کشورها درباره  آمریکا یک نگرانی بین 

سرمایه  و  تجاری  مالی،  عظیم  روابط  شبکه  چین  آمریکا  معتقدیم  کشورها  از  بسیاری  مثل  ما  دارند.  گذاری 

گذارد. ما مایلیم روابط  ن چین و آمریکا بر همه جهان اثر میها بیها را در جهان دارد و تنش پیمانای از همگسترده 

به سمت همکاری برود. ما مجبوریم شرایط کنونی را مدیریت کنیم و این بسیار دشوار است. رویارویی   دو کشور

آمریکا یک موضوع بسیار مهم است توافق اقتصاددان  «.چین و  به فاز دوم  آمریکا بتوانند    ها معتقد نیستند چین و 

ل تعرفه، برای روند از پیش کند بهبود شرایط  اها و اعماند که تداوم تنش تجاری دست پیدا کنند. آنها هشدار داده 

 .اقتصاد جهان یک مانع بزرگ خواهد بود

 رویارویی ایدئولوژیک 

ر  این کشو جمهوری چین برای تبدیل کردن  های برنامه رئیسایاالت متحده یک به یک به پایه پل موزورنیویورک تایمز

ابر  یک  تحریمبه  آمریکا  دولت  هفته،  یک  طی  است.  زده  ضربه  سیاستقدرت  دلیل  به  قبال  هایی  در  چین  های 

کنگ علیه پکن اعمال کرد. از سوی دیگر تدابیری برای قطع دسترسی چین به فناوری آمریکا اتخاذ شده و این  هنگ

شان های خود خواسته روابط پیمانهمچنین از هم متحده ایاالت   .یک اقدام برای محدود کردن نوآوری در چین است

به   را  دریای جنوبی چین  پکن درباره  ادعاهای  آمریکا  کنند. دوشنبه هفته گذشته  در حوزه فناوری قطع  با چین  را 

ه ای که مقامات چین را بچالش کشید و زمینه برای رویارویی شدیدتر فراهم شد. یک روز بعد، ترامپ گفت مصوبه

کند امضا کرده و این مصوبه به قانون تبدیل شده  قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ مجازات می   تصویب  دلیل

 .است. همچنین ترامپ با یک فرمان اجرایی وضعیت ویژه تجاری هنگ کنگ در مبادالت تجاری با آمریکا را لغو کرد

واشنگتن می در  بروکینگز  قدرتتحلیلگر موسسه  حا  گوید: »شکاف  کمتردر  در حال    ل  ایدئولوژی  و شکاف  شدن 

تر شدن است. چین و ایاالت متحده با سرعت بیشتر در حال حرکت در مسیر یک تقابل ایدئولوژیک هستند که  بزرگ 

شکلسال حال  در  سالها  طی  یافت؟«  خواهد  پایان  کجا  تقابل  این  بود.  و  گیری  سیاسی  مقامات  متمادی  های 

که   را  ایده  این  جنگمورخان  ج  یک  گرفته سرد  نادیده  است  شروع  حال  در  چین  و  متحده  ایاالت  بین  آنها دید  اند. 

این میهمواره  استدالل  و  گونه  آمریکا  بین  سرد  جنگ  دوران  در  که  شرایطی  با  جهان  کنونی  شرایط  که  کردند 

درهم کنونی  جهان  و  دارد  تفاوت  داشت  وجود  سابق  رتنیدهشوروی  آن  بتوان  که  است  آن  از  بتر  به  ی  هالوکا 

بندی کرد، اما حاال خطوط در حال ترسیم هستند و روابط در مسیر گسسته شدن قرار دارند در  ایدئولوژیک تقسیم 

شود و های دوران جنگ سرد گذشته فراهم می های بسیار شبیه ویژگی نتیجه زمینه برای یک رویارویی با ویژگی 

همزمان با آنکه چین و ایاالت متحده بر سر فناوری و    .بودخواهد  البته خطرات این رویارویی مانند جنگ سرد بزرگ  

می  نزاع  به  نفوذ  نظامی حوزه  نزاعی  به  کوچک  اختالفات  تبدیل شدن  ریسک  با همان  حال    پردازند،  در  مواجهند. 

که دو قدرت بزرگ بر سر برتری رقابت  اعتمادی عمیق و خصومت است. هنگامیحاضر روابط دو کشور مملو از بی 

کنند. در  آیند و شدت پیدا میها پدید میگیرد تنشهایی که منافعشان در تضاد قرار مییژه در حوزهد به وکننمی

حوزه فضای سایبری، تنگه تایوان، دریای جنوب چین و حتی خلیج فارس چنین شرایطی برای تنش بین دو طرف  



 
ها افزوده به شکلی  بر شدت تنش   ن کشور های ایگیری ویروس کرونا و اقدامات اخیر چین در مرزفراهم است. همه

که غلبه بر آن دشوارتر شده است و در این میان تفاوتی ندارد در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا چه 

ترین سطح از سال  کسی پیروز شود. از دید پکن، این ایاالت متحده است که سبب شده روابط دو کشور به پایین

از سر گرفتندل چین  آن سا  برسد. در  ۱۹۷۰ را  آمریکا روابط دیپلماتیک خود  برخی تحلیلگران معتقدند سیاست    .و 

کنونی آمریکا در قبال چین بر محاسبات غلط استراتژیک که احساسات در آن نقشی بزرگ دارد مبتنی است: به  

آمریکا هرگونه سرمایه  انگیزهنظر  با  انجام میگذاری چین  تکهای سیاسی  دانشتشود،  چین جاسوس  جویان  ک 

این نوع  در هر دو کشور  داخلی  پنهان است. ساختار سیاسی  اهداف  با  پیشنهاد همکاری، طرحی  و هر  هستند 

تنش دیدگاه  یافتن  شدت  برای  زمینه  و  کرده  تقویت  را  در ها  آسیا  شرق  موسسه  رئیس  است.  شده  فراهم  ها 

ایاالت متحده و چین وجود دارد؟ در واقع هیچ ی بین  هایریگوید: »در حال حاضر چه نوع همکادانشگاه سنگاپور می 

ها افزوده است به ویژه در ایاالت متحده. گیری ویروس کرونا نیز بر تنش همه  «.شودمشاهده نمیهمکاری مهمی  

می  مقصر  کرونا  شیوع  زمینه  در  را  چین  برای ترامپ  شده  یاد  موضوع  از  استفاده  به  را  آمریکا  دولت  پکن  و  داند 

کم تونحرف  ناکامیردن  از  میجهات  متهم  ویروس  این  مهار  در  واشنگتن  یک  های  در  قبل  هفته  ترامپ  کند. 

همه چین سخنرانی،  گفت  و  کرده  سرایت  آمریکا  به  چین  از  که  کرد  توصیف  مشکلی  را  کرونا  ویروس  گیری 

د. برای مثال دولت  بگیرن  نها راکنند طرف آتوانست از آن جلوگیری کند. هر دو کشور کشورهای دیگر را وادار می می

های شبکه نسل پنجم اینترنت  های این کشور فشار وارد کرده تا شرکت هوآوی چین را از پروژه پیمانآمریکا به هم 

در   اقدامات  دلیل  به  که  و چین  در حرکت هستند.  آمریکا  موردنظر  در مسیر  انگلستان  و  استرالیا  کنند.  خود حذف 

تح هنگ ا   ت فشارکنگ و شین جیانگ،  کننداست  پکن طرفداری  از  در شورای حقوق   .ز کشورها خواسته آشکارا 

بیانیه   ۵۳بشر سازمان ملل   تا زیمبابوه،  امنیت ملی چین که کشور از بالروس گرفته  از قانون جدید  ای در حمایت 

تنها   کردند.  امضا  شده  تصویب  کنگ  هنگ  انتقاد    ۲۷برای  یاد شده  قانون  از  شورا  این  در  آنها  اکثر    کردند.کشور 

کشورهای اروپایی هستند. ژاپن، نیوزیلند و استرالیا نیز چنین دیدگاهی دارند. در دوران اوج جنگ سرد بین آمریکا و  

شد. چین از قدرت اقتصادی عظیم خود به عنوان ابزار سیاسی بهره  هایی مشاهده می بندیشوروی، چنین بلوک

ت کشاورزی را از استرالیا متوقف کرده، زیرا دولت این  محصوال  و برخیبرده است. برای مثال پکن واردات گوشت  

بین  تحقیقات  خواستار  کرد  کشور  اعالم  پکن  گذشته  هفته  است.  شده  کرونا  ویروس  شیوع  منشأ  درباره  المللی 

وجه  در حالی که ت  .کندشرکت هوافضایی آمریکا یعنی الکهید مارتین را به دلیل فروش سالح به تایوان تحریم می

های آوریل و  کند. ماهاقدام میگیری ویروس کرونا معطوف است چین به اعمال قدرت نظامی  بحران همهان به  جه

ها در نهایت به نخستین درگیری خونین می چین و هند در مرزهای مورد مناقشه دو کشور درگیر شدند و این تنش 

از سال   آن مناطق  در  لطم  ۱۹۷۵بین دو طرف  ر ای که منجر شد. جبران  به  وارد شده به سال ه  ها وابط دو کشور 

می  نظر  به  دارد.  نیاز  ریسکزمان  است  حاضر  چین  یک رسد  پکن  قبل  هفته  چند  بپذیرد.  را  اقداماتی  چنین  های 

پیمان هند است مطرح کرد. با توجه به اینکه  ادعای جدید ارضی در بوتان یعنی کشور پادشاهی کوهستانی که هم

کند، آمریکا ماه گذشته دو  آفرینی میلزی و اندونزی در دریای جنوب چین مشکلام، مای ویتنهاچین برای کشتی

ها افزوده شود، زیرا وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده  رود بر تنشناو هواپیمابر را به آن منطقه اعزام کرد. انتظار می 

آب  این  به  مربوط  چین  استادعاهای  غیرقانونی  سخنگوی    .ها  قبل  کرد:  خارجه  وزارت  هفته  اعالم  چین 

های این دریا را  کند. چین هزاران سال جزیره های آمریکا آرامش و صلح را در این منطقه تضعیف میگیری»موضع 

ادعای    ۱۹۴۸گونه که او گفت جمهوری چین سال  تحت کنترل داشته است.« البته این یک ادعای دروغ است. همان

وگو حل کند،  ند که مایل است مناقشات ارضی و حقوقی را با گفت کد مین تاکیدر این زمینه مطرح کرد. چیرسمی  

نمی مشاهده  پکن  از  را  رفتاری  چنین  چین  همسایگان  سعی  اما  چین  که  داد  هشدار  پیش  روز  چند  ژاپن  کنند. 

به لی که کند وضعیت کنونی شرق دریای چین و دریای جنوبی چین را تغییر دهد. ژاپن، چین را بیش از کره شمامی



 
داند. در حوزه فناوری رقابت بین چین و آمریکا اخیرا شدت ای مسلح است یک تهدید بلندمدت جدی میح هستهسال

های خود  کند، محتواهای مخالف سیاست پیدا کرده است. دولت چین در داخل کشور با ابزارهای مختلف تالش می 

این سیاست به افزایش نفوذ چین در خارج منجر   ت، اماوده اسرا مسدود کند و تا اندازه زیادی در این زمینه موفق ب

 .نشده و در برخی موارد نتیجه عکس داشته است

 دیوار برلین مجازی 

های مختلف در جهان در حال کشیده شدن به جنگی بر سر آینده فناوری  کشورها و شرکتجیل دیسیسسی ان ان

ایاال نزات بین  این  در  مجبورند  آنها  و  و چین هستند  بین متحده  زنجیره  در  ایجاد شکاف  در حال  که  ضه  المللی عرع 

کسب  و  می است  بیرون  پرسود  بازارهای  از  را  بگیرندوکارها  را  بزرگ  قدرت  دو  این  از  یکی  ترین     .راند طرف  تازه 

تیک  اپلیکیشن  دیده  لطمه  جنگ  آن  از  که  نوجوانان شرکتی  بین  در  ویدئویی،  پخش  اپلیکیشن  این  است.  تاک 

تاک در مالکیت یک شرکت برند. تیکمتحده صدها میلیون نفر از آن بهره میدی دارد و در هند و ایاالت طرفداران زیا

آن مدیر  اما  است،  لطمه  چینی  نخستین  است.  تیک   آمریکایی  به  یعنی بزرگ  شد  وارد  آن  به  گذشته  ماه  تاک 

زی بین چین و این کشور انجام شد. که در هند این اپلیکیشن مسدود شد. اقدام هند پس از نزاع خونین مرهنگامی

آمریکا اعالم کرد موضوع مسدود کردن تیککمی ایبعد  از دید  زیرا  را بررسی خواهد کرد  تیک تاک  تاک یک ن کشور 

تاک اعالم کرد به دلیل نگرانی درباره قانون جدید امنیت  تمالی برای امنیت ملی است. شرکت مالک تیک تهدید اح

گوید: »به تدریج  یکی از کارشناسان می  .گ اعمال کرده از این شهر خارج خواهد شد ملی که چین علیه هنگ کن

تاک رخ داد  شود.« این تحوالت که برای اپلیکیشن تیکالمللی فناوری باشید دشوار میفرم بین اینکه واقعا یک پلت

در حوزه هوش مصنوعی،    متحده و چین ریشه دارد. این دو کشوردر جنگ بین دو قدرت بزرگ جهانی یعنی ایاالت 

های پیشرفته در حال رقابت هستند. اگرچه این دو دارای نسل پنجم اینترنت و دیگر فناوری های فوق سریع  شبکه

های اخیر بین دو کشور بر  کند، اما تنش های اقتصادی دیرینه هستند که زمینه همکاری بین آنها را فراهم میارتباط 

اقتصادی تجدید نظر کنند و یک  هایهای این کشورها درباره شراکتو شرکت سر امنیت ملی سبب شده، دو دولت

گذارد. برای مثال  المللی دارند هم اثر میهای بیننکته بسیار مهم این که آن تقابل بر روابطی که آنها با دیگر قدرت 

با   لندن در ساختن  انگلستان در حال بررسی مجدد تصمیم خود یعنی اعطای مجوز همکاری شرکت هوآوی چین 

متحده که بارها شرکت هوآوی را هدف . این بازبینی پس از آن آغاز شد که ایاالت شبکه نسل پنجم اینترنت است

تحریم  داده  تحریمقرار  این  کرد.  اعمال  این شرکت  بر  تامین قطعات الزم  تواند شرکتها میهایی  از  را  دیگر  های 

به اینترنت  پنجم  نسل  شبکه  ساختن  دارددست  برای  باز  بی   .هوآوی  تجارت  استادان  از  مین یکی  گوید:  المللی 

شوند که زندگی  های فعال در حوزه فناوری به تدریج با این واقعیت مواجه می»احساس من این است که شرکت

ایاالت داشت.«  خواهد  جهانی  شکل  قبل،  و  حاال  از  کمتر  بسیار  آینده  گذشته  در  دهه  چند  در  چین  و  متحده 

فناوری  هدیدگاه  از  نحوه استفاده  درباره  متفاوت  در حالی که در دهه  داشته ای  و    ۱۹۸۰اند.  مایکروسافت  شرکت 

بنیانبیآی ایجاد  مشغول  چین  بودند  کرده  تمرکز  نوآوری  روی  عظیم  ام  مکانیزم  یعنی  بود  بزرگ«  »فایروال  های 

کرد. از آن زمان چین دم چین مسدود میسانسور که محتواهای در دسترس در دیگر کشورها را در اینترنت برای مر

به اینت را  کنترل  تحت  و  بسته  دیگر حکومترنت  که  آورده  عالقهوجود  آن  به  مثال  های خودکامه  برای  مند هستند. 

در    .روسیه با کمک فناوری چین در مسیر تغییر ساختار اینترنت خود و کنترل هرچه بیشتر بر آن در حال حرکت است

سرما سال اخیر  حوزهیه های  در  چین  بیشت  گذاری  سرعت  با  تحول، فناوری  این  مبنای  و  است  یافته  افزایش  ری 

برنامه «  ۲۰۲۵برنامه »ساخت چین   این  با سرمایه است.  به  ای عظیم  برای قطع وابستگی چین  باال  گذاری بسیار 

بی  ارتباطات  روی  برنامه  این  در  است.  خارجی  ریزتراشه فناوری  و  روبوتیکس  سرماسیم،  می یه ها  شود.  گذاری 

ه این برنامه تالش کرده پیشرفت آن را محدود کند. دولت ترامپ چین را به سرقت فناوری  متحده در واکنش بایاالت 



 
بر  ۲۰۱۸های اصلی در جنگ تجاری ویرانگر بین دو کشور است که از سال از آمریکا متهم کرده و این یکی از موضوع

گویند هر فناوری که در اختیار چین  ا می آنهاند.  چین بارها این اتهام را رد کرده   روابط آنها اثر گذاشته است. مقامات

کرده  امضا  را  آن  طرف  دو  که  بود  قراردادی  از  بخشی  گرفته  تحریمایاالت   .اندقرار  همچنین  علیه متحده  هایی 

سشرکت بازارهای  به  چین  دسترسی  بر  کرده  تالش  و  است  کرده  اعمال  چین  فناوری  بزرگ  آمریکا  های  رمایه 

ب ایجاد کند. همزمان  به نظر می محدودیت  آمریکا علیه چین، هر روز بیشتر  یافتن جنگ  های رسد همکاریا شدت 

اوراسیا می  المللیبین گروه  رییس  رفتن است.  بین  از  در حال  فناوری  نتیجه رسیده  در حوزه  این  به  »پکن  گوید: 

اجتناب  غرب  فناوری  به  وابستگی  قطع  که  تجارت  ناپذاست  ساختار  شکل  تغییر  برای  چین  است.  و  یر  فناوری  و 

های خود خواهد افزود و هدف از این تغییر، سازگار کردن آن ساختارها با منافع  المللی بر تالشساختار مالی بین

ار  همزمان با بدتر شدن روابط آمریکا و چین، تعداد زیادی از تحلیلگران هشد  «.پکن در دنیای چند پاره کنونی است

تمامیداده  بر  این وضعیت  که  بزرگ جهان و شرکتهقدرت اند  قابلای  اثرات  فناوری  بزرگ  ای خواهد  مالحظه های 

کند به سمت یکی از  داشت. تحلیلگران گروه اوراسیا معتقدند »دیوار برلین مجازی« اقتصادهای جهان را وادار می

خواهند رفت،  جنوبی احتماال به سمت چین  ر تایوان و کره های سنتی آمریکا نظیپیماناین دو قدرت حرکت کنند. هم

های چینی برای رقابت با رقبای جهانی به آنها  های پیشرفته هستند که شرکتهادی کنندگان نیمه زیرا آنها عرضه 

ن  المللی عرضه به عنوااند که مایلند از تجارت و زنجیره بینمتحده و هم چین نشان داده متکی هستند. هم ایاالت

کنند استفاده  دانشگاه    .سالح  حقوق  می استاد  »تنشییل  بین گوید:  میهای  سبب  کشورها المللی  شود 

المللی. این یک تحول بسیار بزرگ نسبت به  های فعال در حوزه فناوری را ملی قلمداد کنند نه بازیگران بین شرکت

ست. واشنگتن بیش از یک سال است که بر  ترین نمونه از این تحول ایک دهه پیش است.« هوآوی احتماال برجسته

های  آورد تا آنها این شرکت تولیدکننده تجهیزات شبکه نسل پنجم اینترنت را از شبکه های خود فشار می یمانپهم

پنجم تالشنسل  این  دارند.  نگه  دور  کرده شان  اعالم  بریتانیا  مقامات  داد.  خواهد  نتیجه  اروپا  در  احتماال  اند ها 

شرکت در انگلستان به عنوان یک عرضه کننده تجهیزات   ریکا علیه شرکت هوآوی احتماال به حضور اینهای آمتحریم

بزرگ  رویترز،  گزارش  به  بنا  همچنین  کرد.  خواهد  وارد  لطمه  شده  از  یاد  را  هوآوی  ایتالیا  مخابراتی  شرکت  ترین 

گوید: استاد دانشگاه مریلند می   .دکنکننده تجهیزات شبکه نسل پنجم اینترنت حذف می های ارائه فهرست شرکت

فناوری در دیگر نقاط جهان به این معناست که روندهای متعدد، غیر از رقابت کنونی بین چین و آمریکا در    »پیشرفت 

فناوری  توسعه  مسیر  در  هند  مثال  برای  است.  هنگامیجریان  است.  حرکت  در  پیشرفته  کشور  های  این  که 

دهندگان هندی اپلیکیشن برای پر  های پرطرفدار چینی را مسدود کرد توسعه یشنتاک و دیگر اپلیکاپلیکیشن تیک 

برای شرکت  آوردند.  پدیدآمده هجوم  انتخاب آسان  های بینهای فناوری که فعالیت کردن جای خالی  المللی دارند 

های خود را ملیاتنظر کنند یا مجبورند تمرکز عهایی از جهان صرفها یا باید از حضور در بخشنیست. این شرکت

تا جایی  بگذارند  بهشرکت  کهکنار  یا سه هویت شوند.  دو  حائز  تیکنظر میها  گزینهرسد  انتخاب تاک چنین  را  ای 

کند خود را از شرکت مادر دور دنس« است سعی میکند. با آنکه این اپلیکیشن در مالکیت شرکت چینی »بایتمی

د. این شرکت همچنین بارها رکت دیزنی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرتاک مدیر پیشین شکند. چند ماه پیش تیک 

داده  مراکز  کرده که  به اعالم  آن  تیکهای  احتماال  دارد.  قرار  از چین  کامل خارج  فاصله  طور  کرد  تاک سعی خواهد 

 .بیشتری با شرکت مادر ایجاد کند

 «یا »با ما« یا »علیه ما 

وینتورگاردین کروپاتریک  ویروس  سشیوع  انتظار  نا  که  زمانی  از  زودتر  متحده  ایاالت  و  چین  بین  رقابت  شده  بب 

رسد امکان قرار نگرفتن در دو ائتالف رقیب یعنی غیرمتعهد ماندن کشورها، هر  رفت شدت پیدا کند و به نظر میمی

می  کاهش  می روز  نظر  به  شده  آغاز  چین  علیه  متحده  ایاالت  اقدامات  که  اکنون  ا یابد.  بسیاری  ز  رسد 



 
خارجه  وکراسیدم وزیر  پمپئو،  مایک  هستند.  جهانی  نظم  درباره  جدید  دیدگاهی  به  رسیدن  حال  در  جهان  های 

بزرگ  تهدیدی  آمریکاست،  امنیت  برای  یک  شماره  تهدید  چین  کمونیست  حزب  کرده  اعالم  تروریسم  آمریکا  از  تر 

آنهایی که معتقدند یک چین از لحاظ    .دهستنرسد تعدادی از کشورها با این دیدگاه موافق  المللی و به نظر می بین

تر شدن این کشور از لحاظ سیاسی منجر خواهد شد از این نگران هستند که در آینده  تر به لیبرال اقتصادی لیبرال 

ها با  های مختلف از تایوان تا دریای جنوب این کشور و تنش اند. اقدامات چین در حوزه ثابت شود دچار اشتباه بوده 

سبب ار  هند  سیاستشده  و  رویکردها  مجدد  باشدزیابی  ضروری  چین  کالن  است   .های  مایل  متحده  ایاالت 

کردن  پیمانهم متقاعد  حال  در  اما  آشکار،  آنقدر  نه  احتماال  چین  و  بپیوندند  ضدچینی  ائتالف  به  کشور  این  های 

تند در این منازعه در  ایل نیسکشورها به پیوستن به گروه رقیب ائتالف موردنظر آمریکاست. بسیاری از کشورها م

اما امکان غیر  ائتالف قرار بگیرند،  این دو  از  به  یکی  برای مثال هند که همواره  متعهد ماندن در حال کاهش است. 

بالید با اقدامات اخیر چین در مرزهای مورد مناقشه با این کشور، باید در دیدگاه خود استقالل استراتژیک خود می 

ا سبب شده برای هند نزدیک ماندن به چین و آمریکا به طور همزمان، دشوارتر شود.  ه ش د تنتشدی  .تجدید نظر کند

های مختلف به ویژه فناوری و تجارت رخ  رسد جنگ سرد جدید در حال شروع است، جنگی که در حوزهبه نظر می

آغاز شود جلو انداخته ها بعد  رفت سال ها را که انتظار می خواهد داد. استقرار ترامپ در کاخ سفید رقابت ابرقدرت 

گوید: »اینها دو سیستم غیرسازگار هستند. یکی از آنها پیروز  است. استیو بانون از مقامات پیشین کاخ سفید می 

گیری ویروس کرونا که نقش »شتابدهنده بزرگ« را بازی کرده است  همه  «.خوردخواهد شد و دیگری شکست می

آغا زودتر  تنازع خیلی  این  برنامه   ز شود وسبب شده  رویارویی  این  برای  ترامپ  کند.  پیدا  را ریزی شدت  های الزم 

انجام نداده است. مشکل بزرگ این است که ایاالت متحده تصمیم گرفته علیه چین یک جنگ ژئوپلیتیک را آغاز کند، 

ست. وضعیت  ک آور ااما ابتدا استراتژی فراگیر برای مدیریت این جنگ را تدوین نکرده است. این وضعیت کامال شو

خواهد از چین دور شوند، اما این کار کنونی برای کره و ژاپن وضعیتی انتزاعی نیست. آمریکا از هر دو کشور می

دانند که منافع  کشورهای آسیایی آمریکا را یک قدرت حاضر در این قاره می    .برای آنها خودکشی اقتصادی است

خواهند مجبور شوند، بین این  هاست. کشورهای آسیایی نمیسایگی آنحیاتی در آن دارد و چین یک واقعیت در هم

شود. اگر واشنگتن تالش  دو قدرت بزرگ جهان یکی را انتخاب کنند، اما امکان تداوم وضع موجود هر روز کمتر می 

یا پکن تالش کند در آسیا یک حوزه نفوذ انحصاری به وجود آورد، آ   نها وارد کند از افزایش نفوذ چین جلوگیری کند 

رسد چین برای توسعه حوزه نفوذ  به نظر می  .روند طوالنی رویارویی خواهند شد و آینده آسیا به خطر خواهد افتاد

گذاری در  ها است. افزایش سرمایه های فراگیر کرده و در حال اجرای این برنامه ریزیخود در جهان، از پیش برنامه

ورمیانه، اعطای وام به کشورهای گوناگون و حضور موثرتر در  ورهای خاآفریقا، توسعه روابط تجاری با اروپا و کش

 .ریزی هستندهایی از این برنامه المللی بخشنهادهای بین 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۴۷ثبات نرخ رسمی  ؛۱۳۹۹تیرماه  ۲۹

ارز عمده و اصلی را به علت تعطیلی بازارهای جهانی    ۴۷شنبه( بهای رسمی  ک مرکزی امروز )یکبان  -ایرنا  -تهران

هزار ریال،   ۴۲بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به دیروز    .بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعالم کرد

در تابلوی بانک مرکزی، امروز    .شد  گذاریمتریال قی  ۹۹۷زار و  ه  ۴۷   ریال و هر یورو  ۷۹۰هزار و    ۵۲ هر پوند انگلیس

سوییس   فرانک  و    ۴۴هر  سوئد    ۷۴۹هزار  کرون  و   ۴ریال،  نروژ    ۶۴۰هزار  کرون  و    ۴ریال،  کرون   ۵۲۰هزار  ریال، 

  ۱۳۶  ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۴۴۷هزار و    ۶دانمارک  

https://www.irna.ir/news/83860362/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83860362/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
ریال، دالر هنگ کنگ پنج   ۲۳۶هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۱۰هزار و    ۲۵ل، یکصد روپیه پاکستان  یار  ۵۸۵هزار و  

و   ریال عمان    ۴۱۷هزار  و    ۱۰۹ریال و هر  و    ۳۰همچنین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت ۲۳۱هزار   ۹۲۵هزار 

ریال، روبل   ۱۲۴هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۱۸هزار و    ۲د آفریقای جنوبی  ریال، ران  ۵۳۷هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند  

و    ۱۱یال قطر  ل، رریا  ۵۸۵روسیه   و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۲۹هزار  ریال، دالر    ۸۲ریال، 

ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۲و  هزار ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، هر ریال سعودی  ۳۷۷هزار و  ۲۹استرالیا 

و    ۳۰ بنگالدش    ۲۱۰هزار  تاکای  یکصد  و    ۴۹ریال،  دریا   ۵۵۵هزار  و  ل،  هزار  دو  سریالنکا  روپیه  کیات    ۲۶۰ه  ریال، 

ریال و دینار    ۷۰۴ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و   ۸۷۱هزار و    ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱میانمار )برمه(  

 ال، ری  ۶۶۷هزار و    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند   ۷هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .ال قیمت خوردری  ۱۴۲هزار و    ۳۰لیبی  

ریال،    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۸۹۶هزار و    ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۵۴هزار و    ۹رینگیت مالزی  

ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و    ۷۰۲هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۴۳هزار و    ۱۰یکصد تنگه قزاقستان  

و    ۱۷دید بالروس  ریال، روبل ج  ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۸۴۰ آذربایجان    ۵۷۰هزار  و    ۲۴ریال، منات    ۷۰۷هزار 

هزار و   ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۴هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۸۸هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۷هزار و  ۱۱ال و منات جدید ترکمنستان ری  ۲۰۶

 

 غیرقابل پذیرش است  آمریکا سفیر ایران در چین: کمک به تنگ کردن حلقه تحریم های

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین با انتقاد از هجمه ها علیه برنامه همکاری های چین و ایران گفت:   -ایرنا -پکن

با هر توجیهی غیرقابل پذیرش است تاکنون بیشترین کمک   آمریکا  تر کردن حلقه تحریم ظالمانه  »کمک به تنگ

چین  از  نشوید خارجی  دلسردی  باعث  اساس  بی  شایعات  با  است  بوده  ایران  »محمد    .«به  ایرنا  گزارش  به 

مانی کشور در تالش است کشاورز زاده« روز یکشنبه در توییتر نوشت: »در این شرایط سرنوشت ساز که کادر در 

آالم مردم است و  رنج  ما کاهش  را شکست دهد وظیفه همه  تحریم ظالمانه کرونا  تر کردن حلقه  تنگ  به   کمک 

چین آمریکا  از  خارجی  کمک  بیشترین  تاکنون  است  پذیرش  غیرقابل  توجیهی  هر  با   با  است  بوده  ایران  به 

درباره   یر ایران در چین در شرایطی است که او پیشتر نیزتوییت سف  .«شایعات بی اساس باعث دلسردی نشوید

ساله همکاری های چین و ایران گفته بود: »بیشتر این هجمه ها نشات گرفته از    ۲۵هجمه ها علیه برنامه جامع  

ندارند و   کانال های خاص و معاندینی است که دوست  پیدا کند  با کشورهای بزرگی مانند چین رشد  ایران  روابط 

وی هجمه ها علیه برنامه جامع همکاری های ایران و چین   .«ی جز مخالفت آمریکا هم با این برنامه نداشتیمانتظار

آمریکا که تحریم های ظالمانه ای علیه ما اعمال می  افزود: »کشورهایی مانند  را "مضحک و خنده دار" خواند و 

بی را بلوکه کرده و اجازه نمی دهند از آن پول ما در کشورهای دیگری مانند ژاپن و کره جنو و حتی پول های کنند

مواد غذایی استفاده کنیم اکنون »دایه مهربان تر از مادر« شده اند و ادعاهایی را مطرح می  ها برای تامین دارو یا

نوعی توهین به شعور   »ادعاهای مضحک و خنده دار« را   کشاورز زاده طرح  .«کنند که »مضحک و خنده دار« است

م ایران دانست و گفت: ادعاهایی مانند »واگذاری برخی جزایر به چینی ها یا استقرار نیروهای نظامی  جمعی مرد

  .خنده دار و نوعی تبلیغات منفی« است چین در ایران« در قالب برنامه جامع همکاری های ایران و چین، »مضحک، 

ایران هم که چنین مواردی را بازنشر می دهند سفیر ایران در چین با انتقاد از برخی از کانال های رسانه ای داخل  

به جلو   را  این سند  بتوانیم  اگر  یقین  به طور  ندارد و  پایه و اساسی  این ادعاها، دروغ هایی است که هیچ  گفت: 

 .ببریم و نهایی شود حتما تاثیرات مثبتی در روابط ما با کشورهای دنیا خواهد داشت

 

 آورد اتحاد راهبردی ایران و چین ُبرد، ره -توافق ُبرد 
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ایران و جمهوری خلق چین گرچه   ۲۵های راهبردی  برنامه جامع همکاری   -ایرنا    -تهران   ساله جمهوری اسالمی 

د مرحله را پشت سر  هنوز در فرایند مذاکره و چانه زنی است و تا تبدیل شدن به توافق نهایی و قابل اجرا، باید چن

گذارد، اما برآیند بازتاب این موضوع در رسانه های جهان و نوع واکنش شخصیت های جهانی و دولت های مخالف  

برد برای تهران و پکن به   -جمهوری اسالمی، خود حکایت از آن دارد که این برنامه جامع همکاری را باید توافقی برد 

آورد سیاهمکاری   .حساب  بلندمدت  و  های  دوجانبه  مناسبات  توسعه  برای  متداولی  مکانیسم  اقتصادی،  ـ  سی 

ای کشورهاست. یکی از این مسائلی که طی روزهای اخیر مباحث زیادی درخصوص آن مطرح شده، سند منطقه 

همکاری  راهبردی  جامع  جمهوری    ۲۵های  راهبرد  است.  چین  خلق  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ساله 

ایران هموار و  اسالمی  اصل گسترش  براساس  در عین حال  و  و شرقی  نفی سلطه غربی  بر سیاست  مبتنی  ه 

با کشورهایی است که خواستار روابط دوستانه و سازنده با ایران  تقویت مناسبات همراه با احترام و منافع متقابل

ت خود را در یک  هستند؛ در این راستا مقامات ارشد دو کشور تصمیم گرفتند سنگ بنای توسعه مناسبات بلندمد

کند  ۲۵بازه   ریزی  برنامه  برنامه همکاری    .ساله  پینگ«    ۲۵تاریخچه  به سفر »شی جین  و چین  ایران  میان  ساله 

بهمنرئیس  در  باز می  ۹۴ماه سال  جمهوری چین  تهران  را به  و رسمی  بیانیه مشترک  دو کشور  که  زمانی  گردد. 

گفته   ساله سخن  ۲۵های جامع  امضا کردند، در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری 

اخیر  .شد روزهای  در  که  مطالبی  انصاری«  »غالمرضا  گفته  رسانه  به  در  محتوای که  خصوص  در  مطبوعات  و  ها 

و چین ایران  می  برنامه همکاری  ممکن مطرح  برخی هم  و  باشد  داخل سند  در  آن  از  بخشی  است  ممکن  شود، 

اخلی و خارجی در جبهه موافق و  های دبسیاری از کارشناسان و رسانه  است که اساس و ریشه نداشته باشد.

فعال شده و  گرفته  قرار  برنامه  این  به  مخالف  دو طرف،  نظر  مورد  اهداف  مورد  در  کلیاتی  بیان  با  برنامه  این  اند. 

پیدا کرده  نقاط مشترک دست  به  آن  در  دو کشور  ارشد  مقامات  که  پرداخته  دو  مباحثی  کار  ادامه  در  واقع  در  اند. 

بررسی با  باید  کمّیعمقیهای  طرف  آمار  و  ارقام  شکل  به  را  فوق  سند  در  ذکرشده  کیفی  اهداف  قالب   تر،  در 

این سند که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، در چارچوب منشور   .های چند ساله هدفگذاری کننددوره 

برد منافع مشترک، سیاست  بر اساس  با رعایت اصل حاکمیت  -سازمان ملل متحد،  احترا  برد  تمامیت  ملی،  به  م 

ارضی و استقالل دو کشور تنظیم شده؛ با عنوان رسمی »برنامه همکاری های جامع ایران و چین« ثبت شده و  

سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت   هایحوزه

صرفا  به لحاظ حقوقی، این سند  .شودرا شامل میهای مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت  

که هر یک از بندها و ضمایم آن به خودی خود قابلیت  محسوب می شود که «Frame work» یک برنامه و چارچوب

اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. البته ذکر 

نکته   استاین  توافقنامه   ضروری  و  قراردادها  این  تنظیم  در  قانون  که  تشریفات  طی  مورد  حسب  آینده،  در  ها 

 نامه   ها، قراردادها و موافقت  نامه   ها، مقاوله قانون اساسی )عهدنامه  (  ۷۷اساسی از جمله اصل هفتاد و هفتم )

به  المللی  بین  های و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  باید  بود  برسد(  خواهد  ضروری  نگهبان  شورای    .تایید 

این    ساله ایران و چین اذعان کردند که   ۲۵اشاره به سند راهبردی   اهای مطرح غربی نیز طی روزهای اخیر برسانه 

بردن هر چه   سند فرو  انزوا  به  و  ایران  علیه  آمریکا، شکست سیاست فشار حداکثری  به صورت  سیلی محکمی 

ساله همکاری های ایران و چین« که یک همکاری    ۲۵؛ »برنامه جامع  نیویورک پست به گزارش  .بیشتر آمریکاست

های دولت ترامپ در  دی است، عالوه بر مزایای اقتصادی بسیاری که برای تهران دارد، ضربه بزرگی به تالشراهبر

دانند که  ایران و چین هر دو این همکاری را به عنوان یک مشارکت راهبردی می کند.  راستای انزوای ایران وارد می 

در ادامه ین گزارش آمده است:   .ت متحده نیز موثر استنه تنها در گسترش منافع دو طرف بلکه در رویارویی با ایاال 

ضربه بزرگی برای دولت ترامپ خواهد بود که با خروج از برجام )برنامه   این اقدام در حالی است که چنین همکاری

ان ها علیه ایردر پی انزوای ایران بوده و با بازگرداندن تحریم ( ۹۷اردیبهشت  )  ۲۰۱۸ جامع اقدام مشترک( در ماه می



 
است بوده  ایران  نفتی  درآمد  رساندن  صفر  به  پی  در  حداکثری،  فشار  کارزار  انداختن  راه  به  روزنامه    .و 

را اقدامی در جهت   ساله همکاری های ایران و چین  ۲۵در گزارشی تحلیلی، برنامه جامع   نیویورک تایمز آمریکایی

در ادامه   کا برای انزوای ایران، توصیف کرده وجمهور آمریهای ضدایرانی دولت »دونالد ترامپ« رئیس تضعیف تالش 

های اقتصاد  رگ  تواند ضمن جاری کردن خون تازه درآورده است این برنامه همکاری با سرمایه گذاری چینی ها می

همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را   براساس این برنامه همکاری، ایران و چین  .ایران، موجب خشم آمریکا شود

کرده بخش ترسیم  و سایر  انرژی  بخش  در  چین  گذاری  دالر سرمایه  میلیاردها  برای  را  راه  که  می اند  باز  و  ها  کند 

این توافق شامل سرمایه تواند تالش می تاثیر قرار دهد.  های دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت ایران را تحت 

و ده آهن  راه  بنادر،  ارتباطات،  بانکی،  امور  در  پکن  دیگذاری  ادامه گزارش خود نیویورک  .گر استها طرح  در  تایمز 

تهاجمی ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام    نوشت مشارکت میان ایران و چین، ضربه بزرگی به سیاست

ساله    ۲۵درباره سند همکاری جامع   وال استریت ژورنال روزنامه آمریکایی  .تاکنون وارد خواهد آورد  ۲۰۱۵در سال  

ن چین  و  پکن مقامات وشت:ایران  و  استراتژیک با تهران  شراکت  می  این  و دهندنشان  نبوده  متکی  غرب  برای  به 

و هم داشتواشنگتن  وال  .پیمانانش جایگزین خواهند  نوشته  این سند، همکاری  استریتبه  اساس  بر   ۲۵ژورنال 

ضرب چین،  و  ایران  علیه شستیساله  تحریمی  فشارهای  برابر  در  و سدی  آمریکا  فشار    مقابل  است؛  کشور  دو 

از تحریم های  انزوای اقتصادی ناشی  از  را  ایران  را کاهش خواهد داد؛ همچنین  بر هر دو کشور  آمریکا  اقتصادی 

در گزارشی با عنوان همکاری بلندمدت دو دشمن آمریکا عنوان   «پستروزنامه »واشنگتن    .آمریکا خارج خواهد کرد

تحریمی فشار  هدف  چین  و  ایران  که  تر    داشت  نزدیک  یکدیگر  به  اکنون  اما  دارند  قرار  واشنگتن  تجاری  جنگ  و 

برنامه جامع همکاری دو    .شوندمی به مزایای  اعتراف  راهی جز  از گزارش خود  در بخشی  آمریکایی  روزنامه  این 

همکاری افزایش  موجب  توافق  است  آورده  و  نکرده  پیدا  آنکشور  اطالعاتی  و  امنیتی  می های  طبق  ها  شود. 

سرمایهیابی ارز از  بخشی  می ها  حرکت  دارد،  قرار  سفید  کاخ  فشار  تحت  که  ایران  سوی  به  چینی  کنند. های 

در حوزهشرکت راه های چینی  بنادر،  انرژی همچون  و  نقل  و  بخش حمل  در  ویژه  به  ایران  زیرساختی  و های  آهن 

می گرفته  کار  به  نفت  پاالیش  و  "اینسای  .شونداستخراج  تحلیلی  خبری  آمریکانشریه  به شکل  در"  یادداشتی  در 

الملل تحت عنوان »حلقه طالیی« متشکل از کشورهای چین، روسیه، گیری یک قطب بندی سیاسی در عرصه بین 

ایران، پاکستان و ترکیه اشاره کرد و نوشت: آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )سابق( مدعی قدرت  

آسای اقتصادی و نظامی چین، آن را به رقیبی قوی برای این کشور بدل  د برق مسلط و بالمنازع جهانی بوده اما رش

است کووید  .کرده  بیماری  شیوع  درگیر  متحده  ایاالت  که  حالی  در  کرد:  اضافه  آمریکایی  رسانه  و    ۱۹  -این  است 

تارنمای خبری   .اندباالترین نرخ بیکاری را تجربه کرده، کشورهای معروف به »حلقه طالیی« آمریکا را هدف قرار داده 

های ایران و چین، این برنامه را عاملی ساله همکاری   ۲۵در گزارشی درباره برنامه جامع   آیایست بریتانیایی میدل 

ایران توازن قدرت در خاورمیانه دانست و نوشت: همکاری  تغییر  را احیا کرده و موقعیت  -برای  ایران  چین، اقتصاد 

دشمنان را به کاهش تنش با تهران به جای پیروی کورکورانه از سیاست  و خشدبای این کشور را بهبود میمنطقه 

این گزارش می افزاید: مزیت این برنامه برای ایران، تزریق مقادیر زیادی منابع مالی به    .های آمریکا ترغیب می کند

ان کمک و مشاغل بیشتری  اقتصاد ایران به ویژه در بخش انرژی است. تزریق منابع مالی قطعا به احیای اقتصاد ایر

های اخیر با وجود مذاکرات پیچیده و طوالنی که منتهی به برجام شد، دونالد ترامپ رئیس  در سال   .را تولید می کند

قالب سیاست فشار   در  و  توافق خارج شد  این  از  و  کند  تعهدات کشور خود عمل  به  نشد  آمریکا حاضر  جمهوری 

کارزار گسترده  احداکثری  اعمال شد که ای علیه ملت  ایران  در حالی علیه ملت  اقدامات  این  انداخت.  راه  به  یران 

منفعالنه  رویکرد  برجام هم  اروپایی  قبال کارشکنیشرکای  در  در چنین شرایطی ای  گرفتند.  پیش  در  آمریکا  های 

توافقنامه  و  رابطه داشته  و  تعامل  با هر کشوری  بخواهد  ایران  که  راهبردطبیعی است  و  بلندمدت  ی منعقد های 

همکاری با چین راه گذاری برای عبور جمهوری اسالمی از شرایط تحریمی موجود است که به دلیل اقدامات    .کند



 
اروپا دچار آن شده و همین موضوع غربی از یک سو نمیآمریکا و  ناخرسند کرده است. غرب  را  این ها  خواهد در 

ی فشارها بر مردم ایران را افزایش می دهد و از سوی  شرایط تحریمی با ایران وارد تعامالت اقتصادی شود و حت 

کاخ سفید را  های تحریمیخط مشی  «روزنامه بریتانیایی »ایندیپندنت  .دیگر خود را در رقابت با چین بازنده می بیند

و نزدیکی  های   دلیل  دالر  همکاری  میلیاردها  مسیر  گشایش  با  داشت  عنوان  و  کرد  ارزیابی  چین  و  ایران 

انرژی و تجاری، تالشگذسرمایه  برای فشاراری پکن در بخش  ترامپ  ناکام خواهد شد های دولت  روزنامه    .تهران 

پست  »جروزالم  موجب  «صهیونیستی  زیرا  کرد  عنوان  اسرائیل  برای  ناخوشایندی  خبر  را  چین  و  ایران  همکاری 

بیمی تهران  بر  واشنگتن  حداکثری  فشار  همکاریشود  گزارش،  این  شود.  بحث    هایتاثیر  و  اقتصادی  امنیتی، 

در   «ال کنفیدنسیال» نشریه اسپانیایی  .استها را از جمله مسائل مهم این همکاری ارزیابی کرده گذاریسرمایه 

واشنگتن   اقدامات  به  زدن  برای ضربه  روش مشترکی  به  و چین  ایران  نوشت:  ای  مقاله  درج  با  اخیر خود  شماره 

دست یافته اند. واشنگتن هر روز بیشتر دچار بیماری اوتیسم در سیاست خارجی خود شده و منزوی تر می شود؛ 

برای حفظ راه مشترکی  بلند مدت،  انجام یک همکاری  با  و چین  به صورت   ایران  منافع ملی خود و سیلی محکم 

آمریکا یافته اند. شکست سیاست آمریکا در دشمنی و به انزوا کشاندن ایران و نیز ناتوانی اتحادیه اروپا در ارائه راه  

باشد می  چین  و  ایران  اخیر  همکاری  اصلی  عامل  آمریکا،  گرایی  یکجانبه  با  مقابله  در  خبری    .حلی  تارنمای 

به برنامه جامع استراتژیک همکاری ایران و چین نوشت: این همکاری برخالف آرزوی   کو« با اشارهآتالنتی» فرانسوی

این پایگاه خبری افزود: خروج    .تر کرده است ها را تقویت و مستحکمآن ترامپ مبنی بر تضعیف ایران و چین، جبهه

در مه   برجام  از  به  ۲۰۱۸ترامپ  برای رسیدن  با هدف مذاکره  که  با شکستی    میالدی  انجام شد،  بهتر«  »توافقی 

امید کرده است  از غرب قطع  و  پابرجاست  و  ایران کماکان استوار  مضاعف روبرو شد. حکومت جمهوری اسالمی 

های اروپایی، ایران دست به انتخاب دیگری زده  چرا که با عقب نشینی آمریکا و فقدان واکنش کارآمد و سریع طرف

برنامه راهبردی ایران و چین نقش مهمی  یپلماسی« با انتشار گزارشی نوشت:مدرن د» رسانه فرانسوی  .است

و   مثبت  تحول  یک  و جاده"  "کمربند  ابتکار  بزرگ  به خانواده  ایران  پیوستن  و  داشت  آسیا خواهد  توسعه جنوب  در 

است چین  .خوشبینانه  تایمز  گلوبال  دولتی  یکجانبه  روزنامه  سیاست  رد  با  گزارشی  در  امور  نیز  در  آمریکا  گرایی 

ای جهان با ایران )برجام(، خاطرنشان کرد که رویکرد فشار  جهانی از جمله خروج از توافق جامع قدرت های هسته 

می شود منجر  آمریکا  خود  انزوای  و  زیان  به  بیشتر  چین  و  ایران  علیه  چین  .آمریکا  مرکزی  گزارشی تلویزیون   در 

سی. سی. تی. وی"  "  .تحلیلی تاکید کرد که همکاری تهران و پکن یکجانبه گرایی آمریکا را به چالش کشیده است

ترامپ   دونالد  خروج  از  پس  آمریکا  بخصوص  غرب  فشارهای  که  است  آورده  گزارش  این  در  چین  دولتی  تلویزیون 

سال   المللی  بین  توافقنامه  از  آمریکا  جمهوری  باع  ۲۰۱۵رییس  آن میالدی  جمله  از  که  شده  ای  تازه  رویکرد  ث 

این رسانه با یادآوری اینکه پس از خروج آمریکا از    .ساله بین ایران و چین است  ۲۵موضوع برنامه جامع همکاری  

برجام، واشنگتن تحت تحریم و فشار حداکثری، تالش کرده است ایران را در انزوای اقتصادی قرار دهد؛ تصریح کرده  

مع همکاری های ایران و چین یک طرح همکاری کامال عملگرایانه است که سابقه آن به سال  است که برنامه جا

میالدی و زمان برقراری روابط مشارکتی راهبردی دو کشور باز می گردد؛ تهران و پکن آن سال تصمیم گرفتند  ۲۰۱۶

همکاری و رایزنی درباره این برنامه    میلیارد دالر ارتقا دهند و در حال حاضر در حال   ۶۰۰ارزش مبادالت تجاری را به  

انحصار    .هستند تحت  غرب  بانکی  نظام  واقع  در  و  غربی  بانک های  عمده  امروز  اینکه  به  اشاره  با  چین  تلویزیون 

به دلیل ایران تجارت   آمریکا است، گزارش داد:  با  اند  و نتوانسته  نیز تحت فشار قرار گرفته  اروپایی ها  تحریم ها، 

ایران شده است. در چنین  معمول داشته باشن بازار  از  این کشورها  باعث فاصله گرفتن  آنها  تهدید آمریکا علیه  د؛ 

برنامه جامع   پیرامون  و چین  ایران  که  نظر می رسد  به  رایزنی  ۲۵شرایطی طبیعی  به   ساله همکاری ها  و  کنند 

را   آمریکا  فشارهای  و  تحریم  گرایی،  یکجانبه  که  باشند  ای  برنامه  پیشبرد  بکشددنبال  چالش  روزنامه    .به 

چین »ساوت کنگ  هنگ  پست«  مورنینگ  مختلف  چاینا  های  عرصه  در  ایران  با  چین  فزاینده  همکاری  که  نوشت 



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

ست های چین می پردازد که شکل بسیار رادیکال تری در برابر  این گزارش به سیا  .یکجانبه آمریکا نشان می دهد

آمریکا گرفته است و اینکه پکن صراحتا رو در روی آمریکا ایستاده است؛ از سوی دیگر افزایش همکاری های پکن با  

این گزارش در شرایطی منتشر می شود که »وانگ یی«    .تهران نیز نشان می دهد که چه تحوالتی در راه است

با همتای روس خود از یکجانبه گرایی و زورگویی آمریکا سخن به میان آورد که   خارجه چین هم در گفت و گو  وزیر

گفت: و  است  رسیده  نهایت  است به  داده  دست  از  را  خود  اخالق  و  اعتبار  عقل،  پاکستانرسانه  .آمریکا  با   های 

ای تهاجمی آمریکا گزارش دادند برنامه همکاری  هها و سیاستاشاره به ائتالف ایران و چین برای مقابله با تحریم 

ها است که مردم ایران و معیشت این کشور را تحت  ساله ایران و چین راهکاری برای مقابله با تحریم  ۲۵راهبردی  

ای صلح آمیز ایران است و تهران و پکن تصمیم گرفتند تا  های هستهتاثیر قرار داده است. چین حامی توسعه برنامه 

عنو راهبردی  تحت  همکاری  برنامه  برسانند  ۲۵ان  سطح  باالترین  به  را  خود  مناسبات  احزاب،    .ساله  برخی 

ساله جمهوری اسالمی ایران و چین   ۲۵های سیاسی پاکستان نیز برنامه همکاری راهبردی ها و شخصیتدیپلمات 

راستای در  و را  معادالت  اند تغییر  کرده  استقبال  آن  از  و  دانسته  منطقه  سید«    .منافع  حسین  »مشاهد  سناتور 

ساله ایران و چین را    ۲۵های راهبردی  رئیس کمیسیون روابط خارجی در مجلس سنای پاکستان، برنامه همکاری  

موفقیت   بارز  مصداق  برنامه  این  گفت:  و  کرد  توصیف  پاکستان  جمله  از  همسایه  کشورهای  برای  خوش  خبر 

وی با اشاره به رویکردهای تهاجمی و یکجانبه گرایانه    ه استپکن و تحکیم توازن قدرت در منطق-دیپلماسی تهران

توانند به ایران و چین، افزود: تدوین برنامه همکاری راهبردی، بهترین شیوه است که ایران و چین می آمریکا در قبال 

مصداق  وی تاکید کرد: همکاری راهبردی ایران و چین    .های تهاجمی دولت ترامپ پاسخ دهندها و سیاستتحریم

های اخیر ما شاهد کاهش نفوذ  های یکجانبه گرایانه است درحالی که طی سال ها و سیاستبارز شکست تحریم 

سناتور مشاهد حسین افزود:   .آمریکا در منطقه در قالب خروج نظامیان آنان از افغانستان، سوریه و عراق هستیم 

تریلیون دالر صرف جنگ و یورش به    ۶تامبر حدود  سپ  ۱۱قدرت آمریکا رو به افول است، این کشور پس از حمالت  

ای جز شکست کامل نداشت. ایران و کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسالمی کرد که برای واشنگتن نتیجه

هزار سال هستند که با دیپلماسی موفق   ۴چین تنها دو کشور نیستند بلکه آنان دو تمدن جهانی با قدمت بیش از  

تواز تغییر  مسیر  دارنددر  برمی  گام  منطقه  در  قدرت  در همچن  .ن  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری  زعم  به  ین 

های امریکا برای منزوی کردن  کننده شکستساله میان چین و ایران، اثبات   ۲۵همکاری   سراسر جهان، برنامه جامع

المللی، ناکارآمد ساختن تحریم های ظالمانه، نامشروع و غیرقانونی آمریکا علیه  و قطع ارتباط ایران با جامعه بین

عصبانیت  ایرا اصلی  دلیل  آنان،  گفته  به  است؛  کشورها  دیگر  با  روابط  توسعه  بر  اسالمی  جمهوری  عزم  و  ن 

راستاست استیصال و این  در  دقیقا  پمپئو،  و  جامع  .ترامپ  دو    ۲۵همکاری   برنامه  قدرت  چین،  و  ایران  میان  ساله 

آن شده، خود گواه روشنی بر منافع    و همین که باعث نگرانی واشنگتن و برخی هم پیمانان کشور را به رخ کشیده

 .برد بودن این برنامه همکاری است -بالقوه این برنامه همکاری برای تهران و پکن و برد 

چین و  ایران  همکاری  برنامه  در  مهم  حقوقی  نکته  خارجی،  فشارهای  آنچه  //    نفی  طبق  حقوقدانان،  نظر  از 

منتشر شده، یک بند بسیار مهم در این سند آورده    درخصوص متن این پیش نویس در رسانه ها و مطبوعات مختلف

شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان »نفی فشارهای خارجی«  

است و اینکه دو کشور متعهد می شوند توسعه مناسبات دوجانبه را به نظر کشورهای ثالث گره نمی زنند. در این  

به منظور ح از اصل چندجانبهبند  از اجرای مفاد  مایت  ثالث  گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص 

حفاظت سند  که   این  چرا  است،  کابوس  امریکا  متحده  ایاالت  دولت  برای  سند  هشتم  بند  درواقع،  کرد.  خواهند 

برنامه جامع همکاری      .ختمحاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به هم خواهد ری

یک فرصت طالیی دانست؛ یک طرف چین است با نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت  ایران و چین را شاید بتوان



 
صنعتی، و  اقتصادی  ابرقدرت  یک  به  تبدیل  اسالمی  که  جمهوری  پیمان  با   هم  و  شده  دنیا  در  بالمنازع  بازیگر  و 

ا این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت آن به مراتب بیشتر از امریکاست و سرعت در حال جلو زدن امریکاست، ب

و بازیگر اصلی در معادالت منطقه  ثبات در منطقه  با  ایرانی است مقتدر،  و  آن طرف  البته دارنده منابع نفتی  و  ای 

یشین آمریکا در  نماینده پ  :در ذیل نظر برخی از مقامات، کارشناسان و تحلیلگران ذکر شده است  .غیرنفتی سرشار

نماینده پیشین آمریکا در   «نیکی هیلی»  .انزوای ادعایی تهران دانست  سازمان ملل همکاری ایران و چین را پایان 

پل »  .سازمان ملل در پیامی توئیتری اعالم کرد که همکاری ایران و چین پایان انزوای تهران در عرصه جهانی است

تحلیل عملیات سرئیس   «پیالر آمریکا )سیا( گفت: سند همکاری  سابق بخش  و    ۲۵ازمان جاسوسی  ایران  ساله 

می مواجه  با شکست  را  آمریکا  حداکثری  فشار  مورل»  .کندچین سیاست  با   «مایک  پیشین سازمان سیا  معاون 

برنده شدند و ما باختیم؛    ۲۵اشاره به سند   ایران  و  توئیتر نوشت: چین  نتیجه مستقیم   ساله ایران و چین در  این 

استس ایران  قبال  در  ما  تکروی  پورتر»  یاست  همکاری  «گرت  سند  امنیتی،  مسائل  برجسته  آمریکایی  تحلیلگر 

حمله و  پاتک  را  چین  و  ایران  میان  جدید  ایران راهبردی  اقتصاد  بر  فشار  برای  آمریکا  اقدامات  به  غافلگیرانه  ای 

ساله با چین به تالش    ۲۵همکاری استراتژیک  پورتر در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: ایران در یک    .دانست

المللی مستقر در های بینسفیر و نماینده دائم ایران در سازمان   .آمریکا برای نابود کردن اقتصاد این کشور پاتک زد

نشان  چین  و  ایران  راهبردی  سند  با  متحدانش  و  آمریکا  مخالفت  که  کرد  تصریح  تصمیم وین  این  صحت  دهنده 

برای   است.  خردمندانه  حداکثری  فشار  مقابل  در  المللی  بین  های  فرصت  از  حداکثری  وجود  استفاده  با 

های  ملت شریف از نظام و مقاومت در برابر تحریم ها، باید از فرصت های قوی کشور و حمایت بی شائبهزیرساخت

بین عرصه  در  موجود  کردمختلف  حداکثری  استفاده  نیز  ها  تحریم  با  مقابله  برای  اینکه  و  .المللی  بیان  با  ی 

با حفظ منافع و امنیت ملی و رعایت قوانین کشور  اتحادسازی و ورود به همکاری های راهبردی و طوالنی مدت، 

تنها مخالف سیاست  نه  امروزه  افزود؛ چین،  اقدامات است  این  از  آمریکاست،  یکی  توسعه طلبی  و  یکجانبه  های 

خالص داخلی، صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان با پانزده و نیم درصد  تریلیون دالر تولید نا  ۱۴/۱۴بلکه با دارا بودن  

های جامع ایران و چین یک نقشه راه روشن و ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور مهم برنامه همکاری    .است

دی دنیا در آینده نزدیک و ایران به عنوان یکی از قدرت  های برتر اقتصادر دنیای آینده است؛ جایی که چین جزء قدرت 

های سنتی و سلطه گر، ضمن تامین  توانند با روابطی مکمل و مستقل از قدرت های بزرگ منطقه غرب آسیا، می

نمایند. »سید عباس موسوی«   اجرا  و  تعیین شده طراحی  اهداف  به  نیل  برنامه جامع جهت  یک  منافع مشترک، 

ساله ایران و چین هنوز در حال مذاکره است و تنها   ۲۵سند همکاری   رجه ایران اعالم کرد کهسخنگوی وزارت خا

یک پیشنهاد و نقشه راه است. زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دو طرف قرار بگیرد، در مراجع قانونی  

یا و  آن  در  تعهدات مشخص  میزان  و  متن  محتوای  اساس  بر  رسید.  تصویب خواهد  تصمیمبرنامه   به  باید  گیری ها 

کند تا درهای اقتصادش را بیش از  چین در ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابریشم را دنبال می  .شود

نقطه  آن  در  ایران  که  مسیری  بگشاید؛  جهانی  مقاصد  به سوی  می پیش  محسوب  ژئواستراتژیک  گذار  ای  و  شود 

ادامه مسیر و  از خاورمیانه  ابریشم  یک شریک    جاده  عنوان  به  ایران  اهمیت  نزدیک  و خاور  آفریقا  اروپا،  به سوی 

می  روزافزون  زرد  اژدهای  برای  را  طی سالتجاری مطمئن  مقابل، چین  در سوی  از  سازد.  اکنون  و  گذشته  های 

رژی های روز و مشتری محصوالت انمهمترین کشورهای تامین کننده نیازهای ایران در زمینه کاال، خدمات، فناوری 

می  محسوب  بین کشورمان  و  دوجانبه  تعهدات  کوشیده  و  هسته شود  توافق  در  جمله  از  انجام  المللی  به  را  ای 

قدرتی  رساند.   بزرگترین  تهدید می  چین  را  آمریکا  که هژمونی خودخوانده  در  است  کشوری  تنها  نیز  ایران  و  کند 

ت روابط ایران و چین در حکم ابریشمی گرانبها برای دو  تابد؛ مزایا و واقعیا منطقه است که سیطره آمریکا را برنمی

 .شودکشور محسوب می

 



 

 چین  ها علیه سند همکاری ایران وراز دسیسه

تحریمدرحالی  -ایرناپالس  -تهران به  زدن  ضربه  با  ایران  خود، که  استقالل  حفظ  عین  در  ترامپ،  غیرقانونی  های 

های معاند و غربی برای ضربه زدن و جلوگیری از تحقق  های دوجانبه با دیگر کشورهاست، رسانه دنبال همکاری به 

برنامه  و  این  ایران  تخریبی علیه سند همکاری  بیشتری  ها، خط  با شدت  و کذب  اخبار غیرموثق  بمباران  با  را  چین 

در روزهای اخیر با خبری شدن سند همکاری ایران و چین،   .تراشی کنندکنند تا بتوانند در این مسیر مانع دنبال می

اینگزارش در  منفی  رویکرد  با  متعددی  مقام  های  یک سو  از  منتشر شده؛  رسانه زمینه  و  اخبار ها  آمریکایی    های 

زدند  ها دامن می سوار بر موج شده و به این شایعه های معاندکنند و از سوی دیگر، رسانه کذب و شایعه ایجاد می 

علیه این سند همکاری چیست؟ چرا   هاچیدندسیسه  اما راز  .تا شاید بتوانند افکار عمومی را در ایران نگران کنند

 اند؟ ه این سند همکاری معطوف کردهرا نسبت ب هایشان توجه خودهای غربی و رسانه مقام 

سیاست آمریکا تضعیف  تحریمی  دوجانبه//    های  همکاری  سند  توانسته  ایران  که  زمان  این  چین در  که   با  را 

ببرد،جدی پیش  به  آمریکاست،  اقتصادی  رقیب  غربی ترین  تحلیلگران  برای  تحریم موضوع  زمان  در  هم  های آن 

به عنوان نمونه، شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی   .ه استتمام شدسخت واشنگتن علیه کشورمان گران

محرمانه همکاری   »توافق  یک   ۲۵مدعی شد  نظامی  و  اقتصادی  زیر سلطه  گلو  تا  را  و چین، کشور  ایران  ساله 

با  کشور خارجی فرو می  برد.« گزارش این شورا با طرح ادعای ورود سربازان چینی به ایران و فروش نفت ایران 

در   .شودافزاید، چین با خرید نفت بسیار ارزان، وارد ایران شده و بازیگر بزرگ اقتصاد ایران می گیر میچشم  تحفیف

ها مانند های ذیربط بارها این شایعه حالی این نهاد آمریکایی اینگونه به اخبار کذب دامن زده که مسئوالن و مقام 

نشریه » نشنال اینترست« نیز در تحلیلی به قلم   .اندب کردهفروش نفت بسیار ارزان و ورود سربازان چینی را تکذی

امضاء  چین  با  که  توافقی  هر  بابت  ایران  شده،  مدعی  اینترپرایز  آمریکن  موسسه  تندروی  نویسنده  روبین  مایکل 

کند،پشیمان خواهد شد. این تحلیلگر نه فقط از طرف مردم ایران اعالم موضع کرده که »هرگونه توافق درازمدت  

ن تهران و پکن، موجب برانگیخته شدن خشم عمومی مردم ایران خواهد شد،« مدعی مداخله احتمالی چین در  میا

ایران شده و شرایط توافق راهبردی ایران و چین را متضمن »خطر چشمگیری« برای رهبری دانست. این ادعا در 

فارسی استتلوزیون  شده  منعکس  نیز  آمریکا  و  .زبان  روزنامه  دیگر  سوی  سند  از  گزارشی،  در  پست  اشنگتن 

همکاری ایران و چین را »انعقاد یک توافق« توصیف کرده و نوشت: »در پی این توافق دو رژیم اقتدارگرا با احساس  

این روزنامه همچنین به رقابت چین و آمریکا اشاره کرده و    «.شوندمشترک بغض و کینه از آمریکا به هم نزدیک می 

ها، هیچ کدام نتوانسته ها و تحریمگیر به جنگ تلخ و زیانبار تجاری است و نظام تعرفه نوشته، پکن با واشنگتن در

ترامپ کند با  به کنار آمدن  را راضی  تهران  به   .پکن و  نیز در گزارشی  این میان شبکه چینی »کمربند و جاده«  در 

، جایگزین عملی و نمونه چرایی جنجالی شدن برنامه همکاری پکن و تهران پرداخته و نوشته است: این شراکت

اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی با    .های مرتبط با غرب استتوسعه اثبات شده برای همکاری 

می  نزدیک  نظامی  و  تجاری  همکاری  به  آمریکا،  مقابل  در  مقاومت  و  ایستادگی  با  ایران  و  »چین  شوند« عنوان 

های ضدایرانی دولت  جامع ایران و چین، اقدامی در جهت تضعیف تالش  هایساله همکاری  ۲۵نوشت: سند برنامه  

های تهاجمی ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام  دونالد ترامپ است. این توافق ضربه بزرگی به سیاست 

شده است در این گزارش همچنین آمده است: ایران نیز از کشورهای اروپایی دلزده  .وارد خواهد کرد ۲۰۱۵در سال 

و با وجود آنکه با سیاست ترامپ در قبال برجام مخالف هستند، به طور پنهانی از انواع تعامالت وعده داده شده با  

دلیل  دونالد ترامپ که در شرایط سخت انتخابات، اوضاع نامساعد اقتصادی به  .اندنشینی کردهایران در برجام، عقب 

اعتراض همه درگیر  کرونا،  ویروس  تحریم  هاگیری  با  را  ایران  بتواند  تا  کرده  تالش  است،  نژادپرستی  های به 

ترین  داند ایران توانسته با جدیای شدن این سند همکاری، میبا رسانه  غیرقانونی خود به زانو درآورد. اما اکنون

المللی  بین قدرت اقتصادی و رقیب آمریکا، به توافقی دست یابد که نوعی موفقیت در عرصه اقتصادی و دیپلماسی  
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زند« تالش پست در یادداشتی با عنوان »چین جنگ سرد دوم را کلید می است. شاید از همین روست که واشنگتن

کرده از همین جدال با پکن به سود پویش ترامپ استفاده کند و بنویسید: چین با تکیه زدن بر جایگاه شوروی، جهان  

جمهوری است که صالحیت دفع این تهدید از   ترامپ تنها رئیسکند و دونالد  را به سمت جنگ سرد دوم هدایت می

 .سر آمریکا و غرب را دارد

طور القا شده که سند همکاری  های غربی و معاند این های رسانهبا گزارش//    سند همکاری با چین قرارداد نیست

و یک   د فقط سند همکاریان ساله ایران و چین، یک قرارداد است. درحالی که بارها مسئوالن کشور اعالم کرده   ۲۵

همکاری ادامه  برای  راه  نسخهنقشه  حتی  و  کمیسیونهاست  در  آن  از  شورای هایی  مجلس  در  مربوطه  های 

است شده  توزیع  نیز  رئیس   .اسالمی  دفتر  رئیس  واعظی  چهارشنبه  محمود  جلسه   تیرماه  ۱۸جمهوری  پایان  در 

منتشر شده است، گفت: این  خباری که در این زمینهساله ایران و چین و ا  ۲۵ درخصوص سند همکاری هیأت دولت

بین   کند،  بیشتر  را  روابط کشورها  اینکه استحکام  برای  امضا میسند، سندی متداول است؛  این سند  آنها  شود. 

 .اند(های اجتماعی به آن پرداختههای داخلی و شبکهبه آن معنا نیست )که برخی رسانه  هیچ تعهدی

و غریشایعه  آمریکاییدر عین حال، رسانه //    بهای عجیب  از  را  ربط خود  ها ها و سعودیهای معاند که خط و 

اند تا شاید بتوانند از این راه افکار  های عجیب و غریبی درباره جزئیات این همکاری منتشر کرده گیرند، شایعهمی

صورت متقن است، زیرا دولت به   ها خیال باطلیدانند همه این تالشمی  آنها نیز به خوبی  .عمومی را متزلزل کنند

دانند رسانی کرده و به این روند تا زمان تصویب در پارلمان ادامه خواهد داد و مردم نیز میدرباره این همکاری اطالع 

با یک قدرت اقتصادی نه  تنها به سود روابط دیپلماتیک است، بلکه از که در این شرایط سخت اقتصادی، همکاری 

 .کمک خواهد کرد تولید و رشد  اقتصادی نیز به نظر

هایی که بعد از خبری شدن این توافق منتشر  ترین شایعههمچنین یکی از مهم//    سیاست نه شرقی و نه غربی

ایران به بود که  این  به چین فروخته و حاال تحت استعمار دولت چین قرار گرفته  دلیل  شد،  را  از غرب، خود  ترس 

اصلی جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب تا به امروز، »نه شرقی، نه   اما باید گفت، یکی از شعارهای  !است

طور که سند همکاری برجام، غربی، جمهوری اسالمی« بوده و تا به امروز نیز این موضوع را ثابت کرده است. همان

به منزله شرقغرب نیز  با چین  این همکاری  نبود،  زیر سلطه غرب  رفتن  و  و  گرایی  نبوده  نیز  گرایی  ایران  نیست. 

همچنین    .شوند، بر این موضوع واقف هستندقدرت منطقه است و همه کشورهایی که وارد همکاری با ایران می

کارشناس   یکی از اصول توافق و همکاری با چین، نفع بردن دو طرف و حفظ استقالل بوده است. دیاکو حسینی

قطبی   ۲هراسی و  ها با چینهای نزدیک به آمریکایید: رسانه به ایرناپالس گفته بو الملل در همین زمینهروابط بین 

شود، ارتباطش را با  کردن فضای جهان به غرب و شرق در تالشند تا نشان دهند اگر ایران وارد توافقی با چین می

 کشورهای غربی مسدود کرده است؛ آن هم در حالی که ما با برجام تالش کردیم با کشورهای اروپایی و ... وارد 

طور اعتمادی ایجاد کردند. بنابراین همان ها با نقض غیرقانونی برجام، بی المللی شویم، اما آمریکاییمناسبات بین

غرب معنای  به  برجام  امضای  معنای شرقکه  به  نیز  همکاری  این سند  امضای  نبود،  دولت گرایی  نیست.  گرایی 

مقابله  به  و  اقتصادی  موتور  گرفتن  قدرت  برای  راهی  راه  دنبال  به  ایران  علیه  آمریکا  که  است  اقتصادی  جنگ  با 

عالوه بر این موارد، همکاری    .هایی نباید نسبت به سند همکاری ایران و چین وجود داشته باشدانداخته؛ چنین نگاه

ای دولت در این مشاور رسانه  الدین آشنابا چین به منزله عدم همکاری با دیگر کشورها نیست. آن چنان که حسام 

ضعف در این است که   ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست.  ۲۵ره نوشته: داشتن یک طرح برای همکاری  با

ها کشور  ساله با ده   ۲۵قراردادهای همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری  

اقتصادی وزارت امورخارجه نیز تاکید  همانظوری که معاون دیپلماسی    .مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ماست

وگویی درباره  غالمرضا انصاری« امروز یکشنبه در گفت »  .برد هستیم  -کرده، ایران و چین ا به دنبال یک همکاری برد

شود، ممکن است  ها و مطبوعات مطرح میساله ایران و چین گفت: این چیزهایی که در رسانه   ۲۵سند همکاری  



 
باشد و برخی هم اساس و ریشه نداشته باشد. وی یادآورشد: ما به دنبال یک همکاری    بخشی از آن در داخل سند

آن-برد با  ه  بیشتر کشورهایی  با  ما  که  این چیزی است  و  و هستیم  بوده  با چین  نزدیک  برد  و  دوستانه  روابط  ها 

 .های راهبردی با کشورهای دوست برویمکنیم. تالش داریم به سمت تفاهم داریم، دنبال می 

 

 واهان همکاری چین و ایران بود تحلیلگر چینی: باید مراقب بدخ

پکن را یک رویداد بسیار مهم و    -ادمی علوم اجتماعی چین، برنامه جامع همکاری های تهران  تحلیلگر آک  -ایرنا  -پکن

برد عنوان کرد که دشمنانی دارد و گفت: »ملت های چین و ایران باید آمادگی مقابله با فشارهای    -مبتنی بر برد  

ما پینگ« روز یکشنبه در گفت  »  .«ندبیرونی بدخواهان تقویت روابط دو کشور، در چارچوب این برنامه را داشته باش

و گو با ایرنا از ایران به عنوان یک کشور مهم در منطقه غرب آسیا یاد کرد و گفت: »دولت چین همیشه به همکاری  

اوضاع بین المللی هم تاثیری در ادامه این همکاری ها نداشته است   و تغییرهای طوالنی مدت با ایران اهمیت داده 

این محقق چینی با بیان اینکه دو کشور مخالفانی در سطح   .«برنامه ای میان دو کشور الزم استلذا ترسیم چنین  

الملل که بین  گفت  لحاظ     دارند  از  کامالً  ها،  همکاری  جامع  برنامه  پیشبرد  با  همزمان  باید  ایران  و  چین  »مردم 

از فشار بیرونی ناشی  برابر مشکالت  برای مقاومت در  باشند روانشناختی  آماده  آمریکا  از جمله    .«دیگر کشورها 

وفسور ما ادامه داد: »درهای چین همیشه به جهان خارج باز خواهد بود لذا برنامه جامع همکاری های ایران و  پر

نیز حمایت می شود از سوی مردم چین  بلکه  ایران  تنها توسط مردم  نه  نهایی شدن،  او    .«چین در صورت اجرا و 

ده اند ولی با این حال از نظر سیاسی از افزود: »چین و ایران مدت ها است که فشار سیاسی غرب را تجربه کر

استاد دانشگاه چین با    .«برد دست یافته اند-یکدیگر حمایت کرده و در این همکاری ها به سود متقابل و اقتصاد برد

المللی گفت که بین  تغییرات و تحوالت جهانی و  از کشورهای مختلف     یاداوری  آمریکا دائما  ایاالت متحده  »اکنون 

اما این فقط یک رویا است زیرا دولت چین در برابر فشارهای   کاری های خود را با ایران کاهش دهندمی خواهد هم

نخواهد شد آمریکا تهران    .«تسلیم  روابط  گیری  تاریخچه شکل  اینکه  به  اشاره  با  پینگ  دو هزار سال    -ما  به  پکن 

کشورهای   از  یکی  »ایران  که  گفت  گردد  می  باز  ابریشم  جاده  دوران  و  است، پیش  دوستی  جاده  این  در  مهم 

شهرهای تاریخی ایران مانند اصفهان، شیراز و سایر شهرهای تاریخی و فرهنگی، حلقه اتصال فرهنگ شرق به 

کنند غرب هستند و پل عمل می  به عنوان یک  مبادله فرهنگی  نظر  در    .«از  ایران  اکنون که جایگاه  داد  ادامه  وی 

قطعاً  تهران  است  افزایش  حال  در  کرد  جهان  خواهد  ایفا  جاده  ابتکار  و  کمربند  ساخت  در  بیشتری  عضو    .نقش 

آکادمی علوم اجتماعی چین اظهار کرد: »در گذشته چین و ایران در زمینه های انرژی، زیرساخت ها و دفاع ملی 

اند کرده  کسب  بزرگی  را   دستاوردهای  ها  زمینه  دهیم،  ادامه  خود  تالش  به  همچنان  توانیم  می  هم  آینده  در 

از محیط زیست و  گ ابعاد اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، امور مالی و حفاظت  را در  سترش دهیم و همکاری ها 

کنیم تر  عمیق  فرهنگ  و  دانشگاه  فناوری،  های   .«علم،  همکاری  تقویت  برای  من  اعتقاد  به  افزود:  ما  استاد 

روابط مردم با مردم و مبادالت فرهنگی  سیاسی، لجستیکی و اقتصادی در قالب ساخت "کمربند و جاده" ابتدا باید

تحلیلگر عضو آکادمی علوم اجتماعی چین با اشاره به اهمیت روابط   .و تفاهم فرهنگی بین دو ملت را تقویت کرد

رییس جمهوری چین نخستین رییس جمهوری یک کشور خارجی بود که   چین و ایران اظهار کرد: »شی جین پینگ

ا ای  توافق هسته  امضای  از  در سال  بعد  به    ۲۰۱۶یران  دو کشور  روابط  این سفر  در  کرد  تهران سفر  به  میالدی 

یافت ارتقا  استراتژیک  به سیاست چین  .«سطح همکاری های جامع  اشاره  با  پینگ  عنوان »ساخت جامعه   ما  با 

این  برای  و  دهند  دست هم  به  دست  باید  دو کشور  های  ملت  و  ها  دولت  افزود:  مشترک«  با سرنوشت  بشری 

 .ور با هم کار کنندمنظ
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ش مهمی در توسعه جنوب آسیا خواهد  برنامه راهبردی ایران و چین نق  :پایگاه تحلیلی مدرن پالیسی

 داشت 

نقش   -پایگاه خبری  -ایرنا    -تهران   و چین  ایران  راهبردی  برنامه  نوشت:  گزارشی  در  دیپلماسی"  "مدرن  تحلیلی 

خانواده بزرگ ابتکار "کمربند و جاده" یک تحول مثبت  مهمی در توسعه جنوب آسیا خواهد داشت و پیوستن ایران به 

با انتشار گزارشی به نقل از    .و خوشبینانه است به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رسانه فرانسوی مدرن دیپلماسی 

و   آب  از  برخورداری  با  و  است  جهان  این  از  مهمی  بسیار  بخش  آسیا  جنوب  نوشت:  عوان  احمد  زامیر 

طبیعی  زبان، قومیت، توپوگرافی، هوا، منابع  و  ذخایر  داشتن  از حیث  است.  یکتا  جهان  یک  متنوع  و  مختلف  ادیان 

دریا و غیره برای گردشگری هم غنی است و از کشاورزی غنی هم برخوردار است اما با   یخچالها ، مانند کوهها ،

است مانده  عقب  و  ضعیف  اقتصادی  لحاظ  از  حال  پاکست "  .این  کارشناس  عوان"  احمد  "مرکز زامیر  عضو  و  انی 

  ابتکار کمربند و جاده که شی جین پینگ رئیس جمهوری نویسنده این گزارش آورده ا ست:   جهانی سازی چین"

است.   آسیا  جنوب  منطقه  کل  برای  امید  بارقه  یک  است  کرده  اندازی  راه  را  آن  بطور   چین  کشورها  از  بسیاری 

میانمار از منتفعان اصلی این طرح هستند. در حالی که   رسمی یا غیررسمی به این طرح پیوسته اند. پاکستان و

پروژه    ۲۲پاکستان پروژه اصلی کمربند و جاده است و تا حد زیادی پیشرفت کرده است ،    –کریدور اقتصادی چین  

اقتصادی پاکستان کمک می کنند. همین تعداد پروژه هم در صف اجرا    –هم تکمیل شده و اکنون به بهبود اجتماعی  

میانمار که یکی از موفقیت های طرح کمربند و جاده است در   –بنگالدش    –میانمار نیز مطابق کریدور چین    هستند.

وی افزود: نپال به مدت دهه ها زیر نفوذ هند قرار داشت و از این هژمونی لطمه می دید    .این پیوند وارد شده است

تصادی کرد و نپال با کمبود شدید غذا و سوخت و  نپال را محاصره اق  ۲۰۱۵وضع وقتی بدتر شد که هند در سال    .

و از توسعه  به نپال کمک نمود برق و دارو مواجه شد . نپال در نهایت تصمیم گرفت که به چین نزدیک شود و پکن

نویسنده این گزارش افزود: بنگالدش ، سریالنکا ، مالدیو ، بوتان نیز تحت این    .اجتماعی و اقتصادی آن حمایت کرد

هژمونی بودند. هند با همه همسایگان خود مناقشه مرزی داشت و در چنین شرایطی طبیعی بود که این کشورها  

این گزارش ،    بر اساس  .درصدد یافتن حمایت کشوری قوی تر از هند باشند و از این رو به سمت چین متمایل شدند

بقیه که  حالی  در  است  مخالف  جاده  و  کمربند  ابتکار  با  که  است  آسیا  جنوب  کشور  تنها  آن   هند  با  آسیا  جنوب 

و    .هستند موافق ارتباطات  تقویت  برای  طرحی  جاده  و  کمربند  ابتکار  افزود:  آسیا  جنوب  منطقه  کارشناس  این 

گی است و این چیزی است که جنوب آسیا نیازمند آن بوده  پیوندها و ارتقای زیرساخت ها و مبارزه با فقر و گرسن

است و اشتراک منافع با چین موجب شده که تمام جنوب آسیا تحت خانواده کمربند و جاده قرار گیرد. همچنین نیاز 

به تقویت همکاری بین کشورهای جنوب آسیا وجود دارد و این امر ممکن است نیازمند کاهش مقررات ویزا و ارتقای  

بیشتر گر فرصتهای  به  مردمی  های  تماس  افزایش  باشد.  هارمونی  و  درک  ایجاد  برای  محققان  تبادل  و  دشگری 

ایران نقش مهمی در این منطقه ایفا خواهد    –دراین گزارش آمده است: توافق چین      .همکاری منجر خواهد شد

ست: تعمیم و امتداد خانواده کمربند نویسنده نتیجه گرفته ا.کرد . چین متعهد به سرمایه گذاری درایران شده است

برای   نگاه جنوب آسیا یک تحول مثبت است و  از  اوراسیا  و  ، آسیای مرکزی  ترکیه  ، افغانستان ،  ایران  به  و جاده 

آینده بسیار خوشبینانه است. کمربند و جاده به عنوان عامل تسهیل کننده و ارتقا دهنده درک ، هارمونی و توسعه  

 .هان عمل می کنددر این منطقه از ج

 

 المللی راهیابی فیلم کوتاه »خداحافظ المپیک« به دو رویداد بین

های ورزشی چین فیلم کوتاه »خداحافظ المپیک« به کارگردانی مجتبی پوربخش به دو جشنواره فیلم  -ایرنا  -تهران

یافت راه  چک  جمهوری  کوتاه  .و  المپی» فیلم  کارگردانی «کخداحافظ  نویسندگی پوربخش مجتبی به  بهنام   و 

فیلم بروجردی دو جشنواره  ورزشیبه  کوتاه  .یافت راه و جمهوری چک چین های  المپیک» فیلم  دو   «خداحافظ  در 

https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860392/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860711/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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  ۱۹تا    ۱۳از   چین های ورزشییازدهمین جشنواره فیلم   .پردازدرویداد سینمایی چین و جمهوری چک به رقابت می

مهرماه برگزار    ۱۹تا    ۱۰اکتبر برابر    ۱۰تا    ۱چک از   FICTS تیرماه و بیست و سومین جشنواره  ۲۹تا    ۲۳  جوالی برابر با

می   .شودمی روایت  را  قایقرانی  دختر  داستان  فیلم  چالش این  با  المپیک  مسیر  در  که  مواجه کند  فراوانی  های 

، طاهره عموزاده، اصغر سندوسی، مرتضی  آقاگلسفیدی، هومن جوادی، مهری آل هللاامین راستاد، فرجر .شودمی

دیگر عوامل فیلم   .هستند «خداحافظ المپیک» بازیگران فیلم قدیری، جابر وثوق، علیرضا شهرستانی و مریم جهانی

مجید تصویربرداری:  مدیر  بروجردی،  بهنام  نویسنده:  از  گریم:   عبارتند  طراح  معتمدی،  میثم  صدابردار:  گلسفیدی، 

آهنگساز صیاد،  صحبتی،مهدی  مسعود  صحنه:  منشی  حیدریان،  علی  تولید:  مدیر  زرین،  بابک  حمید   عکاس : 

 .خیراندیش، روابط عمومی: مینا آتشی

 

 ق با چین از چه چیز نگرانند؟ مخالفان تواف 

توان در مورد مفاد برنامه همکاری  هر چند در حال حاضر نمی  -ایرنا  -تهران  /محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه

های نوظهور کردن قدرت بخشی به سیاست خارجی و ملزمرسد تنوعراهبردی با چین اظهارنظر کرد اما به نظر می 

چانه قدرت  ایران  با  استراتژیک  مناسبات  توسعه  بینبه  عرصه  در  کشورمان  مزنی  افزایش  را  دهد المللی  در   ی 

ها های اخیر رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری و همچنین فضای مجازی پر شده است از حرف و حدیثهفته

توافق   چین  ۲۵پیرامون  با  ایران  کرده    .ساله  اعالم  توافقنامه  این  مزایای  ذکر  با  خارجه  امور  وزارت  که  حالی  در 

ان است و بنابراین هنوز نمی توان به طور قطعی از یک سند  ها درباره آن همچنان با مقامات چینی در جریرایزنی 

های خارجی و البته برخی فعاالن ناآگاه فضای مجازی مسیری دیگر در پیش گرفته اند؛ رسمی سخن گفت، رسانه

را نخوانده توافق  این  از  بر منابع  منتقدانی که هنوز یک خط  از تسلط چین  اند و در جریان جزئیات آن هم نیستند، 

با ادعای فروش بخش شور ابراز نگرانی می ک هایی از ایران به این قدرت آسیایی اشک تمساح می ریزند.  کنند و 

به جایی کشانده  را  توافق فراخوان تجمعات مردمی می دهندحتی کار  این  با  برای »مقابله ملی«  هدف    !اند که 

یب نرسیده و به صورت رسمی منتشر نشده، ای که هنوز در مجلس به تصونویسنده این سطور دفاع از توافقنامه 

نیست؛ چرا که هر فرد آگاه به قانونی می داند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوه مجریه  

تنها با تصویب و نظارت مستقیم قوه مقننه، قادر به انعقاد یک معاهده بین المللی خواهد بود. در واقع اصل هفتاد و  

های بین المللی باید به تصویب مجلس  که »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هفتم تأکید دارد  

مفید یا مضر بودن مفاد توافقی که هنوز در مجلس مطرح     شورای اسالمی برسد« و بنابراین نمی توان در مورد

داشت دقیقی  تحلیل  زنی است،  و چانه  فرایند مذاکره  در  و  در مور  .نشده  این اما  پیرامون  ایجاد شده  د حواشی 

کاری و  توافقنامه باید به چند نکته اشاره کرد: در درجه نخست باید گفت هر چند برخی وزارت خارجه را به پنهان 

در   دیپلماتیک  مناسبات  رایج  فرایند  از  بخشی  امر  این  اما  کنند،  متهم می  توافق  این  مورد  در  عدم شفاف سازی 

در واقع عرف پذیرفته شده در انعقاد توافقات مهم بین المللی   .بین المللی کشور است راستای حفظ منافع و وجهه 

کلیات توافق، تعهداتی که هر یک باید    این است که مقامات کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمانه در مورد

آمده و  رفت  جریان  در  کنند،  می  گو  و  گفت  و  بحث  متقابل  دستاوردهای  و  منافع  متعدد، بپذیرند،  دیپلماتیک  ای 

مشورت با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط و تعهداتشان را تغییر می دهند و به روزرسانی می کنند 

های خود را رسانه ای کرده و توافقنامه را برای تأیید و  و زمانی که در مورد کلیات به توافق رسیدند، موضوع تالش

بنابراین، اقدام وزارت خارجه در این راستا نه تنها خالف عرف    .خود می کنندتصویب نهایی راهی مراجع ذی صالح  

با توجه به شرایط حساس ایران و خصومت و غرض ورزی برخی کشورهای منطقه،  رایج بین المللی نبوده، بلکه 

خشد، این رویکرد ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر توافقی که موقعیت ایران را بهبود بب

نظر می رسد  به  توجیه  قابل  و  زیادی منطقی  در   .تا حد  تلخ است که متأسفانه  واقعیت  این  به  نکته دوم اشاره 

https://www.irna.ir/news/83860796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83860796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 
رقابت  فدای  ملی  منافع  مواقع  بسیاری  ایران  این  فضای سیاسی  از  پیش  تا  که  های جناحی می شود؛ کسانی 

بین المللی و نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط   وزارت خارجه را به اتهام برخورد واکنشی با بحران های

با دور زدن آمریکا و   به نفع کشور به باد انتقاد می گرفتند، حال که مسئوالن دیپلماتیک کشورمان تالش کرده اند 

و سرمایه   به همکاری  را  آتیه آسیایی  ببخشند، غول خوش  تنوع  به سیاست خارجی کشور  اروپایی،  کشورهای 

تنها    گذاری را  ایران  بحرانی  شرایط  در  آنها  اگر  که  دهند  نشان  بدعهد  دوستان  به  و  کنند  متقاعد  کشورمان  در 

اند که توافق با چین  باز هم علم اعتراض برافراشته   این گروه   گذاشتند، کشورمان راههای دیگری نیز پیش رو دارد،

ستی منافع ملی و منابع کشور است، باید مطمئن یعنی فروش و واگذاری منابع کشور! اگر دغدغه این گروه به را

مجلس  در  داد  قرار  بررسی  زمان  تا  باید  بنابراین  و  نیست  امکانپذیر  مجلس  موافقت  بدون  توافقاتی  چنین  باشند 

خورده خارجی نیز دارد؛ آنها که در ظاهر برای منابع و  البته توافق استراتژیک با چین دشمنان قسم  .صبور باشند

ی اشک تمساح می ریزند و با رسانه هایی که در اختیار دارند مردم ایران را به مخالفت علیه این توافق  جزایر ایران

این است که در حساب و کتاب   فرا می خوانند، اگر  اما واقعیت  اند که  نتیجه رسیده  این  به  پرده خود  های پشت 

های آمریکا با سدی جدی روبرو می شود و  م ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق استراتژیک دست یابد، تحری

فشارها و بدعهدی های کشورهای اروپایی برای وادار کردن کشورمان به تن دادن به توافقی جدید و سختگیرانه تر  

باید ریشه  بنابراین  نتیجه نمی رسد.  به  با جنجال و هیاهوی نیز  و  از خاک درآورد  نگرفته  توافق را شکل  این  های 

های فوق که اهداف و منافع فردی، جناحی و گروهی خاص خود را  در کنار گروه   .تصویب آن شد  رسانه ای مانع

دارند، گروهی نیز دلسوزان واقعی کشور و هوادار منافع ملی هستند که نگرانند موقعیت نابسامان خارجی کشور  

ناعادالنه با قدرت شرقی   های طرفهای غربی، دستگاه دیپلماسی را به سمت توافقی بد وها و بدعهدیو تحریم

دهد گروه   .سوق  این  نظر  ابراز  و  و حضور  نعمت  ایران  اسالمی  از جمله جمهوری  برای هر سیستم سیاسی  ها 

های ناظری وجود دارد که هر اقدام و  برکت است و باعث می شود که هم مقامات کشور همواره بدانند که چشم

ی طرف ایران واقف گردند که جامعه مدنی و افکار عمومی در ایران  حرکت آنها را زیر نظر دارد و هم قدرتهای خارج

زنده و پویا است و بنابراین حق زیاده خواهی ندارند. با این وجود انتظار می رود که دلسوزان واقعی نیز ضمن بیان 

از نقدهای بی پشتوانه و قضاوت با برخوردهای  نظرات و پیشنهادات خود،  و  منطقی به  های عجوالنه پرهیز کنند 

دیپلمات  کمکی  تبدیل  نیروی  مقابل  طرف  با  بهتر  توافقی  به  دستیابی  و  بیشتر  امتیازات  گرفتن  برای  کشور  های 

در نهایت باید گفت؛ هر چند فعال نمی توان در مورد مفاد توافقنامه استراتژیک با چین اظهار نظر کرد، اما به    .شوند

های نوظهور به توسعه مناسبات استراتژیک با  م کردن قدرت بخشی به سیاست خارجی و ملزنظر می رسد تنوع

ایران قدرت چانه زنی کشورمان در عرصه بین المللی را افزایش می دهد و در صورتی که بتواند روند طبیعی خود 

 .را طی کند، تأمین کننده منافع ملی ایران خواهد بود

 

 واکنش تلویزیون چین به هجمه رسانه های غربی به برنامه همکاری تهران و پکن

پکن تاکید کرد که رسانه    -مه رسانه های غربی علیه همکاری های تهران  تلویزیون چین با انتقاد از هج  -ایرنا  -پکن

های غربی بجای هراس افکنی از گسترش همکاری های تهران و پکن، درباره خطاهای دولت آمریکا که برای ملت 

انبه از ها به ویژه مردم ایران مشکالت فراوانی ایجاد کرده از جمله جنگ افروزی ها در سوریه و عراق، خروج یکج

با واکاوی گزارش    .برجام و تحریم کشورها بنویسند تیرماه نیویورک   ۲۱تلویزیون چین در گزارش روز دوشنبه خود 

ساله دو کشور، تاکید کردکه »این روزنامه    ۲۵تایمز از همکاری های اقتصادی ایران و چین و برنامه جامع راهبردی  

تا ر نکردنی تالش کرده  باور  به طرزی  ترسیم  آمریکایی  کننده  نگران  را  و چین  ایران  نظامی  و همکاری های  وابط 

تلویزیون چین خاطرنشان کرد: این روزنامه از آنچه همکاری های راهبردی نظامی و تجاری ایران نامیده است   .«کند

وشد تا به عنوان »راهبردی مقابله جویانه« در برابر دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا یاد می کند و می ک
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با حدس و گمان   و  تزریق کند  این برنامه  و  با مناسبات دو کشور  ارتباط  المللی در  بین  به جامعه  را  نوعی هراس 

رسانه چینی افزود: این همکاری راهبردی و برنامه مذکور موضوعی بود که در جریان   .مطلبش را به پیش می برد

چین به ایران مطرح شد اما هرگز روابط راهبردی    میالدی »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق  ۲۰۱۶سفر سال  

نبوده است روزنامه غربی مدعی شده، مطرح  این  آنطور که  میان طرفین  از گزارش های    .نظامی  تلویزیون چین 

ها   »غربی  که  است  کرده  تصریح  و  تاسف  ابراز  چین  و  ایران  های  درباره همکاری  غربی  رسانه های  غیرواقعی 

طوری می نویسند که گویا دولت و ملت ایران نقشی ندارند و نمی توانند تصمیم بگیرند و یا این سند همکاری نفوذ 

جای خیلی از مسایل  رسانه چینی با اشاره به اینکه .«امال در اختیار چین استچین را افزایش داده و گوئی ایران ک

در گزارش روزنامه نیویورک تایمز خالی است، اضافه کرد: »مشکالتی که آمریکا با تحریم هایش برای دولت و ملت  

بان ح ایران دیده  از چشم  ایجاد کرده که حتی  ایران  برای مردم  که  رنج هایی  و  آورده  پنهان  قوق بشربوجود  هم 

تلویزیون چین تصریح کرد: چرا آنها نمی نویسند که آمریکا از برجام خارج    .«نمانده است در این گزارش نیامده است

شد و چرا به طور گسترده به این مساله نمی پردازند که آمریکا به چنین توافقی پشت و شرکت های اروپایی را  

خارج شو ایران  بازار  از  تا  کرد  کووید  تهدید  رغم شیوع  به  و  به    ۱۹ند  تهران  برای  زیادی  محدودیت های  ایران،  در 

گزارش سپس به مبالغه نیویورک تایمز در خصوص روابط    .منظور دستیابی به دارو و تجهیزات پزشکی اعمال کرد

ه کرده و می  نظامی ایران و چین و حضور و نفوذ فزاینده پکن در گذرگاه های نفتی دنیا در قالب این برنامه اشار

افزاید: »چین در سراسر جهان فقط یک پایگاه در جیبوتی دارد حال آنکه شمار پایگاه های نظامی آمریکا در جهان  

رسانه چینی تاکید کرد: »خیلی عجیب است این رسانه آمریکایی چنین گزارش هشدار   .«مورد می رسد  ۸۰۰به  

آمریکا را فراموش کرده   ولی کارنامه جنگ افروزی ر می کنددهنده ای از روابط ایران و چین در عرصه نظامی منتش

های   دخالت  پرونده  به  است  جریان  در  هنوز  که  سوریه  در  هم  یکی  و  عراق  در  جنگ  دو  باید  که  کشوری  است 

خاطرنشان کرد: چنین هراس و واهمه ای که از سوی یک   تلویزیون چین  .«سال آن در خاورمیانه افزود  ۴۰نظامی  

با آب   تزریق می شود، جای کاوش و بررسی داردرسانه  به جامعه  تاب و هشدار و حدس و گمان  آنچه خیلی  و 

انرژی و دیگری به سرمایه گذاری نیاز دارد به  رابطه مشارکتی یکی  اینکه در یک  چین هم برخالف  طبیعی است 

و همانطور که وزارت خارجه این آمریکا که سه سال پس از برجام از آن خارج شد از ابتدا تاکنون به آن پایبند بوده  

 .کشور اعالم کرده همواره در طرف درست تاریخ ایستاده و با دیگر جوانب ذی ربط برجام همکاری کرده است

 

 «چالش آمریکا در مقابله با »حلقه طالیی 

زنی هایی را میان  ساله همکاری های ایران و چین طی هفته گذشته، گمانه  ۲۵اعالم برنامه جامع    -ایرنا  -تهران

قوت بخشید مبنی بر اینکه جهان به سمت قطب بندی جدیدی در حال حرکت است که ایران و    تحلیلگران سیاسی 

بود تحوالت خواهند  این  مرکز  در  به    .همسایگان  یادداشتی  در  روز شنبه  آمریکا  "اینسایدر"  تحلیلی  نشریه خبری 

کشورهای چین، الملل تحت عنوان »حلقه طالیی« متشکل از  شکل گیری یک قطب بندی سیاسی در عرصه بین

)سابق(   شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  زمان  از  آمریکا  نوشت:  و  کرد  اشاره  ترکیه  و  پاکستان  ایران،  روسیه، 

آسای اقتصادی و نظامی چین، آن را به رقیبی قوی برای  مدعی قدرت مسلط و بالمنازع جهانی بوده اما رشد برق

شوند تعجب آور نیست. ت که این کشورها به چین نزدیک میاینسایدر افزود: این حقیق  .این کشور بدل کرده است

همچنین،    .را بر روسیه و ایران اعمال کرده و به اقتصاد و پول رایج آنها آسیب زده است   های سختیآمریکا تحریم

مریکا دور  های اخیر ترکیه نیز از آعلیرغم اینکه آمریکا و ترکیه به خاطر عضویت در ناتو متحد یکدیگرند، اما در سال 

افزاید: چین از سرمایه این گزارش می  .را هم از روسیه خریده است  ۴۰۰شده و حتی سیستم دفاع موشکی اس  

بین  این کشورها برخوردار است. همچنین در صحنه  برای تأمین مالی توسعه اقتصادی  از کشورهای  الزم  المللی 

نوشته اینسایدر، همین اواخر طی ماه جاری این   به  .روسیه، ایران، پاکستان و ترکیه حمایت سیاسی کرده است
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این رسانه آمریکایی اضافه    .کشور در شورای امنیت جلوی تداوم تحریم های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران را گرفت

کووید بیماری  شیوع  درگیر  متحده  ایاالت  که  حالی  در  کرده،   ۱۹  -کرد:  تجربه  را  بیکاری  نرخ  باالترین  و  است 

اند. حتی رجب طیب اردوغان تسلط آمریکا در نظم  ف به »حلقه طالیی« آمریکا را هدف قرار داده کشورهای معرو

اینسایدر در پایان می نویسد: چین در حال ایجاد روابط اقتصادی با هر یک از این    .جهانی را ناعادالنه خوانده است

میلیارد دالر در پاکستان    ۴۰می شود که    یک راه است و تخمین زده-کشورها در قالب طرح بلندپروازانه یک کمربند

میلیارد دالری نیز با روسیه بسته است. همچنین گزارش شده است که   ۲۷۰سرمایه گذاری کند، یک قرارداد نفتی  

می طی    ۴۰۰خواهد  چین  دالر  سرمایه   ۲۵میلیارد  ایران  در  سرمایه سال  این  کند.  گاز،  گذاری  و  نفت  در  گذاری 

در اوایل هفته قبل تهران اعالم کرد که در بندر    .راه آهن، بانک داری و مخابرات خواهد بودها، فرودگاه،  زیرساخت

و چین    کند. این امر ایران را به بخشی مهم از طرح یک کمربند یک جاده تبدیلاستراتژیک چابهار با پکن همکاری می

 .کندرا از طریق ترکیه به اروپا متصل می

 

 تالش های آمریکا برای رقابت با چین در آسیای مرکزی

بیانیه  –ایرنا    –تهران   یک  صدور  با  بتازگی  مرکزی  آسیای  کشور  پنج  و  آمریکا  داد:  گزارش  پاکستانی  نشریه  یک 

بازارهای   به  مرکزی  آسیای  اتصال  برای  تجاری  و  اقتصادی  پیوندهای  ساخت  برای  همکاری  به  متعهد  مشترک 

اند اروپا شده  و  پ   .آسیای جنوبی  "داون"  روزنامه  یکشنبه  روز  نوشته  در  به  این کشورها هفته گذشته   ، اکستان 

برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه در افغانستان تاکید کردند؛ امری که   بیانیه مشترکی در واشنگتن همچنین

فرصت ایجاد  موجب  را  آن  داندآمریکا  می  جنوبی  و  مرکزی  آسیای  مناطق  اقتصادی  یکپارچگی  برای  این    .هایی 

ایران و چین نیز پیش نویس طرح مشترکی را برای ادغام و یکپارچه سازی این دو منطقه تهیه کرده    روزنامه افزود:

درصدد آنها  همکاری اند.  گسترده  مشارکت  یک  چین  ایجاد  گذاری  سرمایه  دالر  میلیاردها  برای  را  راه  که  هستند 

کرد خواهد  است:  .هموار  آمده  گزارش  مز  دراین  برای  توافق  ترامپ  دولت  های  تالش  شدن  مخدوش  موجب  بور 

ایران شده و حضور چین در منطقه را افزایش می دهد. قرار است دو کشور به طور مشترک شبکه ای از  فشار بر

راه آهن و جاده احداث  ، بنادر   ، تا   مخابرات  اروپا کنند  و  بازارها در خاورمیانه  به  یابد   دسترسی ها  روزنامه    .ارتقا 

واشنگتن  داون در  دیپلماتیک  ناظران  نقل  آسیای     به  در  عظیمی  اقتصادی  دورنمای  دو  هر  چین  و  آمریکا  افزود: 

مرکزی و جنوبی متصور هستند و می خواهند در مسیرهای تجاری ناشی از ادغام این مناطق سهم مهمی داشته 

، در نشست افتتاحیه مجمع سه جانبه در طبق این گزارش   .باشند و در این زمینه با یکدیگر رقابت فشرده ای دارند

را به    آسیای جنوبی و مرکزی اواخر ماه مه ، آمریکا و افغانستان و ازبکستان نیز پروژه هایی را بررسی کردند که

دهد. می  پیوند  های   یکدیگر  آهن  راه  پیوند  ایجاد  لزوم  بر  شد  منتشر  نشست  این  از  پس  که  مشترکی  بیانیه  در 

تاکید شد  آسیای مرکزی و میان پاکستان  از طریق  تا هند  لوله گاز  ارتقا دادن    .پاکستان و یک خط  برای  واشنگتن 

به موسوم  گروهی  منطقه  دو  این  برای  خود  های  کشور C5+1 طرحی  پنج  و  آمریکا  شامل  که  کرده     ایجاد 

کارگروهی برای  قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان درآسیای مرکزی است. آنها همچنین  

برای  ها  فرصت  جستجوی  جمله  از  افغانستان  ترانزیتی  های  پتانسیل  توسعه  در  همکاری  های  فرصت  بررسی 

اند داده  المللی تشکیل  بین  مالی  از طریق موسسات  بزرگ  پروژه های  اعتبار  داون    .تامین  روزنامه  طبق گزارش 

ایجاد برای  را  مختلفی  گزینه های  کنندگان  ؛مشارکت  و    پاکستان  امنیت  بیشتر  تقویت  و  اقتصادی  پذیری  انعطاف 

ثبات در آسیای مرکزی و منطقه بزرگتر ورای آسیای مرکزی مورد بحث قرار دادند. شرکت توسعه فاینانس آمریکا ،  

این    –بانک صادرات   پروژه ها در  برای  آمریکا کمک مالی  بازرگانی  المللی وزارت  بین  اداره تجارت  و  آمریکا  واردات 

همچنین "مرزهای ایمن و موثر" را    C5+1 طبق گزارش این رسانه، کارگروه امنیتی گروه  .ارائه خواهند دادمنطقه  

ای   ایمنی هسته  کاال و همچنین  و  انسان  از قاچاق  و جلوگیری  کاال  آزاد  امکان جریان  تا  داد  ارتقا خواهد  و  ترویج 
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امنی زمینه  در  ای  منطقه  همکاری  همچنین  گروه  این  شود.  براین،  تضمین  عالوه  داد.  خواهد  افزایش  را  مرزی  ت 

های آنالین شبکه های تروریستی برای جذب نیرو  مذکور موضوع مقابله با افراط گرایی و مبارزه با فعالیت   کارگروه

 .را بررسی خواهد کرد و آموزش های مشترک منطقه ای ضد تروریستی برگزار می کند 

 

 چین اولین ماموریت خود را انجام داد  هواپیمای خدمات پزشکی

نیروی هوایی چین هفته جاری «  ۹منابع نظامی چین اعالم کردند: هواپیمای خدمات پزشکی »وای    -ایرنا  -تهران

«  ۹اپیمای »وای  به گزارش خبرگزاری شینهوا، هو    .اولین ماموریت خود را برای انتقال بیمار با موفقیت انجام داد

از را  »ژانگ«  نام  به  مجروح  نظامی  یک  ماموریت  این  در  است،  شده  اصالح  پزشکی  انتقال  اهداف  برای  یک   که 

طول کشید.   منطقه »فالت« به یک شهر بزرگ در شمال غرب چین منتقل کرد. این پرواز حدود چهار ساعت و نیم

در این بیمارستان وخیم   وضعیت وی اما لی منتقل شد،به یک بیمارستان مح ژانگ در یک جلسه آموزشی مجروح و

پیشرفته پزشکی مجهز است می تواند بیمارانی را جا به جا کند   که به تجهیزات  ۹هواپیمای پزشکی وای  .تر شد

که انتقال آنها از لحاظ پزشکی دشوار محسوب می شود؛ این هواپیما همچنین به تجهیزاتی مجهز است که خدمه 

این هواپیما سال گذشته برای اولین بار در جریان یک     .ند در طول پرواز درمان اضطراری انجام دهنددرمان می توان

رژه نظامی که به مناسبت بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین برگزار شده بود، در معرض  

 .دید عموم قرار گرفت

 

 :دا و سیمااری ص خبرگز -

 سال ایران و چین  ۲۵های همکاری اما و اگر  گفت و گوی ویژه خبری؛

توانیم حرکت موتور اقتصاد کشورمان سفیرسابق ایران در چین:با عملیاتی کردن قرارداد همکاری ایران و چین می

، آقای مهدی صفری با خبرگزاری صدا و سیما به گزارش خبرنگار  .ها از این بابت نگرانندرا بیشتر کنیم و آمریکایی 

سال همکاری ایران و چین   ۲۵رنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره سند  حضور در ب

سازی، های های مختلف از جمله انرژی، صنعت و معدن، نیروگاه  افزود: این سند، یک همکاری همه جانبه در بخش

ا مسائل سیاسی  و  دفاعی  و  نظامی  امنیتی،  مسائل  زیست،  محیط  به    .ست جهانگردی، سالمت،  اشاره  با  وی 

حدود   کرد    ۶اینکه  اعالم  راهبردی  را  چین  و  ایران  روابط  چین،  رئیس جمهور  پینگ"  جی  "شی  آقای  پیش،  سال 

یر ژاپن، مناطق نفتی ویتنام و نفت جنوب دریای  ها از زمان اوباما تالش کردند از طریق فیلیپین، جزاافزود: آمریکایی

و   بکشند  به چالش  را  این کشور  و ضروری چین،  برای چینی ها، حیاتی  انرژی  واردات  و  تجارت  اینکه  به  توجه  با 

آن نمیاست،  شوند،  محاصره  طریق،  این  از  اگر  که  کردند  احساس  و  ها  میلیارد  یک  جمعیت  پاسخگوی  توانند 

نفری   میلیون  باشندچهارصد  کرد: چینی  .خود  اضافه  اروپا  ها می وی  به سمت  از طریق مسیر خشکی  خواستند 

وند که چند مسیر داشتند از جمله مسیر روسیه به اروپای شمالی که راه بسیار دوری است و دیگری از طریق  بر

و جنوبی اروپای مرکزی  به  ترکیه  و  ایران  با اشار  .جمهوری اسالمی  در چین  ایران  اکنون سفیر اسبق  اینکه  به  ه 

میلیون بشکه    ۶و نیم تا    ۵ت: از این میزان حدود  کنند گفو نیم میلیون بشکه نفت وارد می  ۱۱ه حدود  ها روزانچینی

تواند عالوه  کیلومتر ساحل دارد و می   ۲۰۰هزار و    ۲آقای صفری با بیان اینکه ایران    .کنندرا از خلیج فارس تامین می 

تا را  آن  امنیت  انرژی،  کهبر  شد  موجب  منطقه،  در  ما  قدرت  و  عوامل  این  کرد:  اضافه  کند،  شریک    مین  بتوانیم 

سال پیش در سفر رئیس جمهورشان به   ۶ها در حدود  وی با اشاره به اینکه چینی  .بردی چین در منطقه باشیمراه

همکاری   پیشنهاد  ه  ۲۵ایران،  در  همکاری  قرارداد  این  کاش  داد:  ادامه  کردند،  مطرح  را  امضاء ساله  زمان  مان 

های توانستیم بخششد تاکنون میامضا مییرا اگر چارچوب آن  افتادیم، زهای دیگر عقب نمیشد تا از کشور می
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های سفیر اسبق ایران در چین گفت: یکی از بند  .مختلف آن را به ویژه در بخش انرژی و حمل و نقل، اجرایی کنیم

آقای صفری درباره    .به چین نفت بفروشیم و او هم از ما نفت بخرد  الس  ۲۵این سند این بوده است که تعهد بدهیم  

  .سال برای این همکاری گفت: برای اینکه طرفین بتوانند همکاری دراز مدت باهم داشته باشند  ۲۵علت تعیین مدت  

قل سه تا  توانستیم حداشد تاکنون میسال پیش، این تعهد امضاء و وارد مرحله اجرایی می  ۶وی اضافه کرد: اگر  

اگر هر کدام ظرفیت پاالیش   پاالیشگاه داشته باشیم که  و نیم را داشتند می  هزار بشکه  ۳۰۰چهار  توانستیم یک 

مشهد و   -شمال    -آقای صفری افزود: مسیر چابهار  .میلیون بشکه نفت خودمان را پاالیش و به محصول تبدیل کنیم

تبریز و   -تهران  -شکل بگیرد و مسیر دیگر از طریق مشهد  توانست  ترکمنستان و از طریق قزاقزستان به چین می

توانست ترانزیت شود و برای ما شغل ایجاد کند و  های زیادی میاین دو مسیر، کاال  گرفت و ازترکیه هم شکل می

ن با سفیر اسبق ایران در چی .آورد و این موضوع هم به نفع ایران و هم به نفع چین بوداقتصاد ما را به حرکت در می 

آ اینکه  به  برنمریکایی اشاره  و چین،  ایران  قرارداد همکاری  با  که  نگرانند  آنامه ها  بریزد  های  به هم  ایران  ها علیه 

با این تحریم ها، به صورت نرم، کشورمان را شکست دهند و به اهداف خود گفت: هدف آمریکایی ها این بود که 

اکنون احساس می اما  قراردابرسند،  این  با  نمیکنند  اهداف خود  به  و چینید  در منطقه حضور خواهند  رسند  ها 

 .های منطقه ما این کار را با چین انجام دادند و عراق هم با چین قرارداد داردوی افزود: پیش از ما کشور   .داشت

موشکی  ها برمسائل دفاعی به ویژه دفاعآقای صفری اضافه کرد: ایران در منطقه ابرقدرت است بنابراین آمریکایی

توانیم حرکت موتور اقتصاد کشورمان را بیشتر کنیم یوی گفت: با عملیاتی کردن این قرارداد م  .آورندما فشار می

میلیون توریست    ۲۵۰تا    ۲۰۰ها سالی  آقای صفری با اشاره به اینکه چینی   .ها از این بابت نگران هستندو آمریکایی 

انجام که  توافقی  با  افزود:  دارند،  توریستی چینی  در جهان  اهداف  جزو  ایران هم  و میشد  گرفت  قرار  وانیم تها 

تا  س یک  تحول،   ۲االنه  در بخش صنعت جهانگردی کشورمان،  کار  این  با  که  کنیم  را جذب  توریست چینی  میلیون 

ایجاد می بازار بزرگی برای صنایع دستی کشورمان  و  ایران در چین گفت: در سال   .شودشغل  های سفیر اسبق 

بخش   اخیر در  انرژی، و  نقل،  و  حمل  مثل  اقتصادی  معدن،    های  ها،  یک  نیروگاه  چین  کشور   ... و  مس  فوالد، 

است کرده  ایجاد  را  نسبی  در   .اعتمادسازی  افزود:  چین  کشور  به  ارزان  نفت  فروش  درباره  صفری  مهدی  آقای 

های خاصی  جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری باالدستی و پایین دستی صنعت نفت دارای قوانین و قرارداد 

آن با  اساس  همین  بر  که  ب است  قرارداد  می ها  میسته  روز  قیمت  هم  نفت  قیمت  و  راه    .باشدشود  درباره  وی 

کند و به انرژی، ارتباطی نخواهد قطار سریع السیر در ایران هم گفت: طرف چینی این طرح را فاینانس می  اندازی

سفیر اسبق ایران در چین ادامه داد: در  .سال هم برسد  ۲۰داشت که ممکن است طول فاینانس از هشت سال به 

کند و به طور متقابل طرف  م آن را تضمین میین قرارداد، ایران بازار نفت خود را به جای بازاریابی؛ یک بخش عظیا

آقای صفری درباره طرح "   .چینی هم از بخش انرژی البته با قیمت روز در زمان انعقاد قرارداد، مطمئن خواهد شد

بهره چینی ها، منفعت آن برای ما و حتی بیشتر از طرف چینی  یک جاده " نیز گفت: این کمربند عالوه بر  -یک کمربند

ها پایگاه خود را در آنجا احیا کردند در حال حاضر بهترین روابط را با  وی گفت: کشور فیلیپین که آمریکایی  .دخواهد بو

و سرمایه    های اقتصادیها بیشترین کارکشور چین دارد و همچنین اندونزی که یک متحد آمریکا بود اکنون چینی

آقای    .کنندها سرمایه گذاری میر بخش معادن، چینیدهند و در استرالیا هم د گذاری را در این کشور انجام می

شود از مبدأ چین است و ما باید از این فرصت استفاده  درصد مواد اولیه دارو که به جهان صادر می  ۸۰صفری گفت:  

توانیم با قیمت مناسب از این تجهیزات پزشکی است و ما می  ترینکنیم همچنین کشور چین در حال ساخت مدرن 

سفیر اسبق ایران در چین درباره سیاست نگاه به شرق گفت: چین در شرق آسیا قرار دارد    .بهره ببریمامکانات  

و    همان طور که اندونزی، مالزی، کره و ژاپن در آن قرار دارند و ما سیاست نه شرقی، نه غربی را تغییر نداده ایم

ادامه می  را  تاهمان سیاست  ما  با  که  تنها کشوری است  و چین  نداشته استدهیم  آقای ویلیام    .کنون مشکلی 

این   و چین گفت:  ایران  درباره همکاری  برنامه  این  با  ارتباط تصویری  در  اقتصادی مجله »رویو« هم  جونز سردبیر 



 
تار  به  اگر  است.  مهم  بسیار  امپراطوریتوافق  مییخچه  توافق  این  کنیم  نگاه  چین  و  ایران  غربیهای  را تواند  ها 

ای و از  ه داد: در موضوع برجام یا پس از آن، چین و روسیه شدیداً از اقدامات صلح آمیز هستهوی ادام  .نگران کند

سال ایران و چین دقیقاً    ۲۵داد  آقای جونز افزود: قرار  .کندمنافع ایران حمایت کردند و این وضع، آمریکا را نگران می 

ای ستند شبکه اقتصادی ایران را از هر روزنه خواها میدر مکان و زمان درستی بسته خواهد شد، زیرا آمریکایی 

این قرارداد می اما طبیعتاً  برای کور کنند،  ایجاد کند و حتی  انرژی  را در حوزه اقتصاد و  تواند ظرفیت بسیار عالی 

وی با بیان اینکه این منطقه نیاز    .برندها هم از این قرارداد سود میها و پاکستانیو هندی  همه منطقه، مهم است

ه همکاری از غرب تا شرق آسیا دارد، اضافه کرد: این یک قرارداد برجسته و رویایی است که برای هر دو کشور  ب

سردبیر اقتصادی مجله رویو درباره علل اصلی نگرانی غرب از   .های زیادی داشته باشدتواند ارزشایران و چین می

سیاست هژمونی جهانی را داشته باشند و دنیا را   خواهندها میو چین گفت: آمریکایی   شکل گیری همکاری ایران

می فکر  و  کنند  قرارداد  کنترل  با  چیز  ۲۵کنند  چین،  و  ایران  میان  آنساله  دست  از  میهایی  خارج  این  ها  و  شود 

نگران میموضوع، آن را  اینکه چینی  .کندها  به  با اشاره  ایران و ها هم سیاست مآقای جونز  به  را نسبت  تفاوتی 

ها هم در حال دست کنند و برخی از کشورها از راه آقای ترامپ پیروی نمییگر دارند، افزود: بیشتر کشورموارد د

به گونه  و  آمریکا هستند  روی  دنباله  از  پیدا میبرداشتن  به سمت چین گرایش  به عنوان ای  را  این کشور  و  کنند 

ساله، بسیار ضربه    ۲۵آمریکا از طریق این قرارداد    وی اضافه کرد: بنابراین هژمونی  .ندکنابرقدرت آسیایی نگاه می 

آقای جونز اضافه   .ها را برهم بزندها دوست ندارند ببینند بازیگر دیگری وارد شود و نظم ایده آل آنخواهد دید و آن 

های برنامه   ، نفع بسیار زیادی ببرند، زیرا چینتوانند از آنکرد: این قرارداد بسیار مهم است و چین و ایران هر دو می

ها را برای چین تواند این برنامه کند ایران هم به عنوان کشور قدرتمند میاقتصادی بسیار زیادی دارد و تصور می

قرارداد   این  و  کند  می   ۲۵پیاده  کشور ساله  دهدتواند  ربط  غربی  آسیای  به  را  مرکزی  آسیای  مایک    .های  آقای 

آ آی.  اقتصادی جی.  کارشناس مؤسسه  قرارداد بسیار  بیلینگتون  این  برنامه گفت:  این  با  ارتباط تصویری  در  نیز  ر 

اصو و چین  قرارداد مهم است  در  وارد می الً  را قدرتمندتر کندهایی  اقتصاد خودش  که  پیامد   .شود  درباره  های وی 

م در  قدرتمند  کشور  دو  بین  اشتراک  قرارداد؛  این  اصلی  مزیت  افزود:  کشور  دو  برای  قرارداد  این  نطقه  اقتصادی 

ا  .است وضع  اقتصادی،  لحاظ  به  آسیا  قاره  در  ایران  داد:  ادامه  بیلینگتون  اکو  آقای  چارچوب  در  و  دارد  ستواری 

قرارداد  در  و  اقتصادی(  منفعت)سازمان همکاری  دارند  باهم  کشور  دو  این  که  زیادی  دو  های  برای  بسیاری  های 

 .کندهایی که ترامپ ایجاد کرده است نگران میریمهای غربی را به دلیل تحکشور بوده است و این مسأله بانک

های ایران بسیار مهم ای را به جلو خواهد برد و این برای زیرساختضع توسعهوی تصریح کرد: این قرارداد یک و

توسعه وضع  یک  و  بود  میخواهد  آسیا  منطقه  در  صلح  تثبیت  روند  در  افزود:    .باشدای  اقتصادی  کارشناس  این 

ت و این بر یه، چین و ایران تا حد زیادی بر توسعه آسیای مرکزی و غرب آسیا تأثیر خواهند گذاشهای روسکشور 

های چین،  آقای بیلینگتون ادامه داد: زمانی که کشور   .اساس مستنداتی است که ما در واشنگتن در اختیار داریم

آمریکا تنها  نه  کنند  پیگیری  همدیگر  با  را  اقتصادی  شراکت  ایران  و  کشورروسیه  دیگر  بلکه  نگران ،  را  غربی  های 

 .خواهد کرد

 

 های شدید گسترش کرونا در سین کیانگ و اعمال محدودیت

با شناسایی موارد جدیدی از ویروس کرونا در منطقه  از پکن؛   اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش

محدودیت بهداشتی  مسئوالن  تا  شد  باعث  کشور،  این  شمال  در  چین  کیانگ  منطقه  سین  این  در  شدیدی  های 

کنند. متروپرواز  اعمال  درآمده،  تعلیق  حال  به  نیز  منطقه  این  در  بسته  ها  و  ها  پزشکی  مسئوالن  و  است  شده 

 ه اند برای جلوگیری از شیوع این بیماری، به صورت آگاهانه با آن مقابله کنند.بهداشتی از مردم خواست
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 افزایش قیمت باور نکردنی بلیت هواپیما در مسیر چین  /برابر قیمت سال گذشته  ۸

به    رساند.میلیون تومان به فروش می  ۵۸  شرکت هواپیمایی ماهان، بلیت شهر گوانجو چین را، با قیمتی بیش از

شرکت هواپیمایی ماهان با برقراری مجدد یک پرواز هفتگی در مسیر تهران  خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارش خبرنگار

میلیون تومان و   ۵۸به مسافران با قیمت    هر صندلی معمولی این پرواز را  ۱۳۹۹/۰۴/۳۰تهران از تاریخ    –انجو  گو  –

به قیمت  صندلی را  بیزینس  تومان می فروشد.  ۹۶های  این قیمت  میلیون  را بروی  شرکت ماهان در شرایطی  ها 

شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش    سیستم رزواسیون خود تعریف کرده است که بسیاری از مسافران به دلیل

مدیر یکی از دفاتر    های مسافرتی را در مقایسه با سال قبل دارند.ها و تور مت بلیتها، انتظار کاهش قیتعداد سفر

از شیوع   قبل  و  گذشته  ماهان سال  گفت:  ما  با خبرنگار  اختصاصی  مصاحبه  در  ماهان  فروش شرکت  نمایندگی 

ون تومان و میلی  ۷ای معمولی مسیر رفت و برگشت شهر گوانجو را با قیمتی حدود  هویروس کرونا، بلیت صندلی

با اعالم اینکه افزایش    میلیون تومان به مسافران عرضه می کرد.  ۱۴بلیت بیزینس را با قیمت حدود   وی همچنین 

به چین موظف شدند   برای سفر  نیست، گفت: مسافران  تنها مشکل مسافران  پ  ۷۲قیمت  از  قبل  در  ساعت  رواز 

از   آزمایشگاه سعید  ۳یکی  آزمایشگاهی بیمارستان دی،  آذر مهر مرکز  آزمایشگاه  یا  تهران  آزمایشگاه آرامش در   ،

بدهند و برگ   ۱۹اصفهان، آراد کرج و آزمایشگاه جهاد دانشگاهی واحد خراسان در مشهد تست پی سی آر کووید  

گرفته خواهد شد و مسافران   ۱۹ران مجدد تست کووید  سالمت دریافت کنند؛ همچنین زمان ورود به چین از مساف 

 های مورد نظر وزرات بهداشت چین با هزینه خود قرنطیه شوند.یکی از هتل  روز در ۱۴باید 

 

 های عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در چین و ایتالیا برگزاری نمایشگاه

برگزاری   از  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 

خبرگزاری  به گزارش  .های چین و ایتالیا خبر دادصنایع دستی در کشور های عرضه و فروش محصوالت  نمایشگاه 

جنوبی، خراسان  مرکز  سیما  و  زیورآالت   صدا  ساخت  و  طراحی  نمایشگاه  برگزاری  زمان  زاده  عباس  حسین 

مرداد ماه است و   ۱۰گفت: مهلت ارائه آثار تا  در کشور ایتالیا )شهر رم( را شهریور سال جاری اعالم کرد و   ایرانی

وی افزود: همچنین    های استان مراجعه کنند.های میراث فرهنگی شهرستانعالقمندان برای اطالع بیشتر به اداره 

چین المللی  بین  نمایشگاه  دوره  بخششانگ-سومین  چهار  در  شرکت  های  ملی،  خصوصی، پاویون  تجاری  های 

ششرکت بنیان،  دانش  شانگ رکتهای  در  ایران  کنسولگری  همکاری  با  گردشگری  و  فرهنگی  و های  چین  های 

مرداد ماه است   ۱۱عباس زاده گفت: مهلت ثبت نام و اجاره غرفه نیز تا    وزارت امور خارجه برنامه ریزی شده است.

 ان دریافت کنند. ات بیشتر در این خصوص را از نمایندگی وزارت امور خارجه در استتوانند اطالعو هنرمندان می

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 :باشگاه خبرنگاران -

 های لیبرالی های رئالیستی و نبایدایران و چین؛ بایدساله  ۲۵قرارداد 

به   .ی جنگ و جدل میان موافقان و مخالفان تبدیل شده استساله میان ایران و چین به موضوعی برا  ۲۵قرار داد  

و تنها چند ماه پس از حصول    ۱۳۹۴بهمن ماه   _ لفضل هاشمیابوا ،گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان گزارش

ای ایران موسوم به برجام، تهران میزبان شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بود. وی در این سفر با  توافق هسته 

سال از    ۵مقامات ارشد جمهوری اسالمی دیدار کرد و چندین سند همکاری میان دو طرف به امضا رسید. با گذشت  

سف سبباین  آنچه  امضا    ر،  به  را  آن  طرفین  که  است  مشترکی  بیانیه  عمومی شده  افکار  برای  موضوع  اهمیت 

  .ساله با یکدیگر اشاره دارد  ۲۵رساندند. یکی از مفاد این بیانیه صراحتاً به توافق و تفاهم دو طرف برای همکاری  
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الفان و موافقان این توافق وجود دارد، بی تردید  هایی که میان مخباد ها و مرده ای و زنده باد فارغ از هیاهوی رسانه 

تواند اثربخشی مثبت آن را افزایش داده  توجه به اصل یک همکاری در نظام بین الملل با دیدگاهی واقع گرایانه می 

پیامد  دهو  کاهش  را  احتمالی  منفی  تبعات  و  توافق    .دها  آنچه  که  است  آن  چین    ۲۵حقیقت  و  ایران  میان  ساله 

نویس است و دو طرف تنها موافقت کرده اند در این رابطه مذاکره کنند، در  شود هنوز در حد یک پیش خوانده می

گزارش  این  در  نگارنده  ندارد.  واقعیت خارجی  که  تصوری است  براساس  تنها  مخالفان  و  موافقان  اظهارات  نتیجه 

باید می از  بخشی  آن  کوشد  به  باید  ایران  که  )رئالیستی(  گرایی  واقع  را  های  توافق  این  از  نفع خود  تا  کند  توجه 

 .های منفی برای تهران داشته باشد را ترسیم کندتواند پیامد ها لیبرالی که میافزایش دهد و نباید 

ها را  و سردمدار رئالیسم تهاجمی، دولت جان مرشایمر، استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو  //    موازنه سازی 

داند. بقا یک اصل غیرقابل چشم پوشی در روابط بین الملل است و  نظام بین الملل میترین بازیگران عرصه  اصلی

توانایی کشور  بر  تکیه  با  باید  آنارشیک جهانی  در نظام  تامین  ها  از اصول  یکی  تامین کنند.  را  امنیت خود  هایشان، 

ها و امکاناتش را در  نیرو  کند، یا با موازنه سازی داخلیسازی است. کشوری که احساس خطر می  امنیت، موازنه

خاورمیانه در حال حاضر به    .آوردهای بیرونی می کند و یا روی به اتحاد و ائتالف مقابل تهدیدات خارجی بسیج می

های خارجی دلیل وقوع جنگ در سوریه و یمن، شرایط نابسامان افغانستان و عراق و نیز مداخله گسترده کشور 

سترده ست. همچنین کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران و حمایت گهمچون آمریکا مستعد بی ثباتی ا

منطقه  رقبای  از  استواشنگتن  کرده  بغرنج  و  پیچیده  بسیار  را  شرایط  تهران،  به   .ای  توجه  با  و  شرایط  این  در 

در راس آن   غربی با تهران و تالش گسترده پیدا و پنهان برای نقض حاکمیت و  –عربی  –دشمنی آشکار مثلث عبری  

رسد. دستکم بر روی کاغذ، جتناب ناپذیر به نظر میتجزیه ایران، نزدیکی جمهوری اسالمی به قطب مخالف غرب ا

می  آمریکا  با  تقابل  در  نیروی سوم  عنوان  به  و  خاورمیانه  قدرت  بازی  به  چین  ایران  ورود  برای  بسیاری  نفع  تواند 

های اصلی منطقه شود. این  نور تهران به عنوان یکی از قدرت داشته باشد و در عین حال باعث افزایش قدرت ما

 .ها و نبایدهاستود دارای باید اندیشه خ

نبایدهاباید  و  می//    ها  محسوب  الملل  بین  نظام  در  بقا  برای  اساسی  اصول  از  یکی  سازی  ولی موازنه  شود، 

یگران عاقل هستند و از همین رو  ها باز شود قابل حصول نیست. دولتهمیشه این اصل به راحتی آنچه تصور می

ها این است که دولت   گیرند. حقیقتهمواره هزینه و فایده اقدامات خود در نظام آنارشیک بین الملل را در نظر می

کشور عالقه  با  ندارند  دشمنای  دارای  که  شوند  ائتالف  و  اتحاد  وارد  این  هایی  با  اتحاد  زیرا  هستند،  بزرگ  های 

سال است با جمهوری اسالمی ایران دشمنی    ۴۰بل با دشمن مشترک است. آمریکا بیش از  ها به معنای تقا کشور 

های  یستی صراحتاً در قطب مخالف تهران قرار دارد و نیز برخی کشور و عداوت آشکار دارد. از طرفی رژیم صهیون

ندارند ایران  به  مثبتی  نگرش  رژیم سعودی  مانند  بپذ  .عربی  پکن  اینکه  تصور  رو،  در  از همین  نظامی  ابعاد  در  یرد 

برای ابزاری  به  و  کند  ایفا  تهران  برای  را  نیروی سوم  نقش  تبدیل شود  خاورمیانه  با غرب  غیرواقع   موازنه سازی 

های عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و  گرایانه است. کما اینکه چین هم اینک رابطه بسیار خوبی با کشور 

با تفکر ایده آلیستی به   نباید راهبرد موازنه سازی ایران بپذیرد. از همین روبعید است بخواهد چنین نقشی را در  

های مخالف ایران پشت خواهد کرد. بی  دلیل همکاری با تهران، به دولت رابطه با چین نگاه کرد و تصور نمود پکن به  

فدا را  ملی خود  امنیت  و  منافع شخصی است  دنبال  به  با هر کشوری  تعاملش  در  اقتصادی  تردید چین  منافع  ی 

ی موازنه  از پکن به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خود برا باید در مقابل، تهران  .همکاری با یک دولت نخواهد کرد

کشور  با  ائتالف  و  اتحاد  معنای  به  خارجی  موازنه سازی  ببرد.  بهره  داخلی  به  سازی  امر  این  که  است  دیگر  های 

ایجا و  نظامیان خارجی  استقرار  پایگاه معنای  ایجاد د  اجازه  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  نظامی است.  های 

واد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران شایعات  دهد. همچنین محمد جپایگاه نظامی خارجی در کشور را نمی

هران های معاند درباره استقرار نظامیان چینی در کشور را رد کرده است. از همین رو، گزینه مناسب برای ترسانه 



 
از قدرت چین استفاده کند )مانند خرید فناوری های روز نظامی، خرید این است که بجای موازنه سازی خارجی، 

ت و  همکاریتجهیزات  ای،  ماهواره  و  فضایی  قدرت  از  استفاده  توانمندسازی  سلیحات،  با  و  و...(  مستشاری  های 

خارجی اجرایی کند. همچنین تعامل تجاری با چین می  خود، راهبرد موازنه سازی داخلی را برای مقابله با تهدیدات  

قدرت   افزایش  در  و همین موضوع  اقتصادی کشور شود  قدرت  تقویت  باعث  تاثیر شگرفی  تواند  منطقه  در  تهران 

  .دارد

یک راه، سرمایه گذاری بزرگ و جاه طلبانه پکن برای ایجاد راه    –ای یک کمربند  طرح افسانه //    یک راه  -یک کمربند   

کشور جهان است. برآورد اولیه درباره این پروژه حکایت از   ۶۰ریایی و زمینی به منظور گسترش روابط اقتصادی با  د

و    ۲سرمایه گذاری   پکن می  ۲۰۰هزار  دارد.  زنده کردن جاده قدیم میلیارد دالری  و  این طرح  از  با استفاده  کوشد 

کشور  با  خود  اقتصادی  روابط  گسترشابریشم،  را  جهان  برتر    های  قدرت  به  شدن  تبدیل  در  بزرگی  خیز  و  دهد 

ای در اتصال شرق به غرب  خوشبختانه ایران در مسیر این پروژه اقتصادی قرار دارد و نقش ویژه   .اقتصادی بردارد

کند. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلوتیک خود دست باال را در این طرح دارد و  یک راه ایفا می   -برای طرح یک کمربند  

های ظالمانه آمریکا قرار  کشوری که تحت تحریمها دالر درآمد از این طریق کسب کند. برای  اند ساالنه میلیارد تومی

 .تواند مسیر را برای گسترش مناسبات تجاری با جهان هموار کندیک راه می -دارد، طرح یک کمربند 

نباید باید  و  آنلیبرال//     هاها  رئالیست  اندیشمندان  که  را  ها  میمتوهمها  لوح  ساده  باورند  هایی  این  بر  دانند، 

اقتصادی روابط  کشور   گسترش  بروز جنگ  میان  مانع  امر  و همین  متقابل شده  وابستگی  ایجاد  باعث  مرور  به  ها 

یابد. برخی از این خوشبینان کوته فکر  شود و در نهایت در پرتوی آن صلح و ثبات در نظام بین الملل افزایش میمی

باور این  قدرت بر  دائمی  منافع  وجود  کشورند  در  بزرگ  آن های  ضعیف  و  کوچک  حفظ    هاهای  دشمنان  گزند  از  را 

این موضوع را در نظر   باید در رابطه تجاری تهران و پکن  .ها را تضمین خواهد کردکند و استقالل و حاکمیت آنمی

ای و یک قدرت جهانی ن منطقه داشت که جمهوری خلق چین هم اینک خیز بلندی برای تبدیل شدن به یک هژمو 

در روابط   باید تر از چین قرار دارد و هر کشوریاز ُبعد جایگاه جهانی پایین برداشته است. حقیقت این است که ایران 

قدرت  تهرانبا  باشد.  داشته  نظر  در  را  بزرگ مالحظات الزم  کمربند   باید های  یک  اقتصادی طرح  ابعاد  راه    -در  یک 

صادی یک همکاری آزادی عمل در سیاست خارجی خود را فدای منافع اقت نباید باشد، اما  مشارکت فعالی داشته

های ظالمانه واشنگتن، تهران در موضع ضعف قرار دارد بلکه ایران در موقعیت  تصور کرد به دلیل تحریم نباید  .کند

می تردید  بی  و  است  مناسبی  باشژئوپلوتیکی  طرح  این  راهبردی  از شرکای  یکی  ایرانتواند  مشارکت   باید د.  با 

کمربند   یک  طرح  در  سا  –هوشمندانه  راه،  میلیارد یک  با  النه  و  کند  محیا  خود  اقتصاد  برای  مستمر  درآمد  دالر  ها 

با تصور وابستگی متقابل   نباید با این وجود، تهران  .های نفتی را کاهش دهدگسترش صادرات، وابستگی به درآمد 

صادی با  های اقتتصادی به تمامی مسائل خود در نظام بین الملل باشد. همکاریبه دنبال پیوند زدن موضوعات اق

برای سیاست خارجی تهران ایجاد محدودیت کند و منافع ملی کشور را نادیده بگیرد. عرصه نظام   نباید یک کشور

کامل مطابق و  بین الملل، عرصه تقابل منافع است و هیچ دو کشوری در جهان وجود ندارند که منافعشان به طور  

افع ایران و چین، دو کشور وجوه اختالفی در راهبردهایشان موافق یکدیگر باشد. بی تردید با وجود اشتراکات در من

های نظامی آمریکا در اطراف خود تهدید  ای که از سوی پایگاه در خاورمیانه دارند. تهران به عنوان یک قدرت منطقه 

های هایی است که بدون شک با راهبردد منطقه ای، نیازمند اتخاذ راهبردشود و نیز وجود رقبای متعددائمی می

از یاد برد، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صراحتاً وابستگی کشور به شرق و  نباید .پکن متفاوت خواهد بود

مات وزارت  خارجی سخن گفته است. همچنین مقا  غرب را نفی کرده و از آزادی و استقالل عمل در اتخاذ سیاست

به محدودیت در اعمال راهبردهای ایران نخواهد شد و تهران ها تاکید کرده اند همکاری با چین منجر  خارجه ایران بار 

با این وجود، منطقی است که ایران اقدام به جذب سرمایه گذاری    .همواره استقالل عمل خود را حفظ خواهد کرد

برآورد  براساس  کند.  هر  خارجی  می میلیار  ۵۰ها  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  کشور  د  در  شغل  میلیون  یک  تواند 



 
ایران به دلیل تحریمایجاد   پیروی بی چون و چرای کشورکند. کشور  آمریکا و  از بخش  های ظالمانه  اروپایی،  های 

الر  هزار میلیارد د ۲اعظم سرمایه گذاری خارجی محروم شده است. حال که قرار است چین در یک ابرپروژه بیش از 

بل توجهی از آن را جذب کشور کنند. این اقدام  توانند با هوشمندی، بخش قاسرمایه گذاری کند، مقامات تهران می

پیش   براساس  شد.  خواهد  اقتصادی  رونق  نهایت  در  و  کشور  صنعت  چرخ  گردش  باعث  اشتغال،  ایجاد  بر  عالوه 

اولیه، چین طی   ایران    ۲۵نویس  در  بازه    میلیارد دالر سرمایه  ۴۰۰سال  در  آن  اعظم  گذاری خواهد کرد که بخش 

 .های قابل افزایش استود و همچنین در بلند مدت رقم سرمایه گذاری زمانی کوتاه مدت خواهد ب

میلیارد دالر تولید    ۱۴۰هزار و    ۱۴با    ۲۰۱۹براساس گزارش صندوق بین المللی پول، چین در سال  //    طالی سیاه 

جود  های زیادی برای رشد مداوم و مستمر اقتصادی ور جهان بوده است. فاکتورناخالص داخلی، دومین اقتصاد برت

اصلی که  میدارد  محسوب  راهبردی  کاالیی  اقتصاد  دنیای  در  نفت  است.  انرژی  به  دسترسی  آن  و  ترین  شود 

بهای نفت در بازار جهانی طی یک سال اخیر    .ها ضروری استدسترسی آسان به آن برای رشد اقتصادی کشور 

ست. از پیوستن آمریکا به جرگه صادرکنندگان نفت خام تا ظهور نفت شیل و های زیادی را تجربه کرده اراز و فرود ف

تولید بی حساب عربستان و عراق، همگی دست به دست هم دادند تا بهای طالی سیاه در بازار جهانی رقم منفی  

 .، طالی سیاه استرا تجربه کند. با وجود همه این فراز و فرودها، هنوز هم نفت

حقیقت این است که بهای نفت در بازار انرژی همواره دارای نوسان بوده و قیمت طالی سیاه از  //    هاها و نباید باید 

تبعیت می تقاضا(  آدام اسمیت )قانون عرضه و  نامرئی«    ۱۴۰ای  شاهد نفت بشکه   ۲۱کند. جهان در قرن  »دست 

ایه گذاری چین قرار است  مین چند ماه گذشته بود. بخش اعظمی از سرمو منفی چند دالر در ه  ۲۰۰۸دالر در سال  

با این وجود، گمانه زنی  های زیادی درباره نحوه قیمت گذاری و چگونگی در میادین نفت و گاز ایران صورت بگیرد. 

با  فراموش کرد از زمان فروپاشی سیستم برتون وودز )چاپ   نباید  .پرداخت پول به تهران صورت گرفته است پول 

پوله، دولت ۱۹۷۱پشتوانه طال( در سال   به چاپ  اقدام  بدون پشتوانه  به  های کاغذی میا  امر منجر  کنند. همین 

یابد. آنچه در توافقات ابتدایی میان ایران شود و در نتیجه قدرت خرید پول با گذشت زمان کاهش میایجاد تورم می 

سب به دیپلماسی  ای مناصادی دو کشور است. این اقدام ضربهو چین مطرح شده کنار گذاشتن دالر در روابط اقت

برای تحریم از واحد پولی خود  آمریکا است که  برخالف   .کندهای جهان استفاده می های ظالمانه علیه کشور دالر 

ای مبنی بر تخفیف ایران به چین در خرید نفت، این مهم موضوع جدیدی نیست. سیاست اعطای  هیاهوی رسانه

ب انرژی مرسوم استتخفیف  بازار  از سوی تمامی کشور  ه خریداران نفت در  از جمله عربستان، و  ها صادر کننده 

باید در سیاست اصلی خود در معامله با چین روی  عراق و کویت اجرایی می  با این وجود، تهران  موضوع   ۳شود. 

ای بازار جهانی تعیین شود. در چند سیستم قیمت گذاری نفت براساس به باید نخست،  .ای داشته باشدتمرکز ویژه 

های اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رکود نسبی جهانی )کاهش تقاضا( و نیز عرضه بیش  شته به دلیل پیامدماه گذ

از حد به بازار، شاهد افت بهای نفت بودیم، اما این کاهش بها امری ماندگار و دائمی نیست. نفت کاالیی راهبردی 

ز افزایش خواهد یافت. دیدگاه واقع گرایانه آن  اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا، بهای آن نیاست و بزودی با رونق  

های کوتاه  است که سیستم قیمت گذاری نفت برای فروش به چین براساس مکانیسمی از قیمت جهانی و در بازه 

ها جدا کند و آن را  پولی کشور منابع مالی حاصل از فروش خود را از پایه   باید در گام بعدی، تهران  .مدت تعیین شود

طال اجازه   براساس  چین  به  بخواهد  همزمان  و  بفروشد  یوان  به  را  خود  نفت  ایران  که  صورتی  در  کند.  محاسبه 

داد خواهد  کاهش  را  تهران  خرید  قدرت  یوان،  بر  تورم  نرخ  وجود  بدهد،  را  بدهی  پرداخت  در  و    .دیرکرد  سومین 

تهراصلی که  است  این  نیز  موضوع  حاص باید انترین  پول  به  شرایطی  هر  تحت  خود بتواند  نفت  فروش  از  ل 

و باشد  داشته  کشور درآمد  نباید دسترسی  واقع  در  تبدیل شود.  زنی  چانه  برای  ابزاری  به  ایران  نفتی  های های 

را  ها تمامی امتیازات الزم  های خاصی را برمی گزینند. نخست، آنهای دیگر استراتژی قدرتمند در توافق با کشور 

که قرار است به کشور دیگر بدهند به عنوان ابزاری برای چانه زنی و گرفتن  گیرند و در گام بعد، از امتیازاتی  می



 
استفاده می  بیشتر  برجام، کشور امتیازات  توافق  در  مثال  برای  تهران کنند.  از  را  امتیازات الزم  تمامی  های غربی 

اقع گرایانه آنکه، تهران و  اهرمی برای اعمال فشار استفاده کردند. و  گرفتند و از امتیازات ایران در برجام به عنوان

های غربی با گسترش موضوعات، دادن  ای ایران مذاکره کردند، اما کشور های بزرگ تنها درباره برنامه هسته قدرت 

فارغ از تفکرات   .دامتیازات ذیل برجام به تهران را منوط به تغییر رفتار منطقه ای، توقف برنامه موشکی و ... کردن

ها مذاکره کنند و اجازه ندهند اجرای  حول یک موضوع بخصوص با چینی باید ان تنها و تنهاخوشبینانه، مقامات تهر

توافقات میان دو طرف منوط به انجام عملی خارج از توافقات دو جانبه شود. همچنین امتیازاتی که قرار است تهران 

از مفاد همکاری   به هیچ موضوعی خارج باید صول باشد و منافع ایران از این توافقبه دست بیاورد باید کامال قابل ح

چین  یا  و  شود،  قطع  اش  مالی  منابع  به  ایران  دسترسی  آمریکا،  تحریم  دلیل  به  نباید  مثال  )برای  نخورد.  پیوند 

تهر همچنین  کند(  کشور  در  دیگر  های  پروژه  واگذاری  به  منوط  را  ایران  به  نفت  پول  بتواند   باید انپرداخت 

مقاتضمین طرف  تخلف  صورت  در  قاطع  و  مطمئن  کندهایی  دریافت  )ساده    .بل  خوشبینانه  رویکردی  ها  لیبرال 

های بین المللی دارند و از همین رو ممکن است با حسن نیت تمامی تعهدات خود را پیش از  لوحانه( به همکاری 

ته وجود،  این  با  کنند.  اجرایی  الزم  امتیازات  بین  باید راندریافت  های  همکاری  و  تعامالت  در  رئالیستی  رویکردی 

مبتنی بر سیاست گام  باید با هر کشوری در عرصه نظام بین الملل   تعامالت و همکاری ایران   ی داشته باشد.الملل

دارد. های خود را بربه گام باشد به طوری که با هر گامی که طرف مقابل در انجام تعهداتش برداشت، تهران نیز گام 

شتن گام های بعدی را متوقف کرده و حتی گام هایی را  ایران بتواند در صورت تخلف طرف مقابل، بردا  باید همچنین

بی تردید در صورت کنار گذاشتن تفکرات خوشبینانه لیبرالی در سیاست خارجی و داشتن تفکر     .به عقب بردارد

   .ه امنیت ملی را به مخاطره می اندازد اجتناب خواهد شدواقع گرایانه، منافع ملی کشور تامین و از توافقاتی ک

 /ی پیامانتها

 

 : وزیبولتن ن -

 ور را محقق کندتواند توسعه صنعتی کشساله ایران و چین می ۲۵سند   سرپرست وزارت صمت:

راهبردی   سند  گفت:  صمت  وزارت  می  ۲۵سرپرست  چین  و  ایران  در ساله  کشور  صنعتی  توسعه  اهداف  تواند 

سین مدرس خیابانی در  ، حبولتن نیوز به گزارش  ... هاهای مختلفی از جمله نوسازی ناوگان تجاری، کشندهبخش

های کنونی کشور و نقش سازمان گسترش و  با اشاره به اولویت  صنایع ایران بازدید از سازمان گسترش و نوسازی

نفت   از  ایران  اقتصاد  که  دارد  قرار  جدیدی  شرایط  در  کشور  امروز  گفت:  وضعیت،  این  در  ایران  صنایع  نوسازی 

الی ارزی از محل صادرات غیرنفتی حرکت کرده؛ به نحوی که باید  جدا شده و به سمت تأمین م درآمدهای نفتی و

های دهد نسبت به گذشته تغییر کرده و با روش هایی که در دولت رخ میهای مدیریتی و واگذاری ز روشبرخی ا

با بیان اینکه نقش   .کارآمد مدیریت شود ز  آفرینی ایدرو در اقتصاد ایران نیسرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 

پروژه  اتمام  افزود:  باشد  وضعیت  همین  تناسب  به  نیمهباید  بخشتماهای  به  آنها  واگذاری  و  از  م  یکی  خصوصی 

راهکارهایی است که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تأمین منابع مالی و ورود آن به حوزه  

های گذاری در اجرای پروژه الی دولت، اجازه سرمایه های منابع مهای جدید است؛ چراکه محدودیتگذاریسرمایه 

دستگاه  به  را  دادنو  نخواهد  دولتی  وابستگی  .های  از  خروج  ضرورت  بر  تاکید  با  و وی  دولت  منابع  به  ارزی  های 

های مختلف صنعتی و معدنی کشور، تصریح کرد: اولویت تأمین ارزی از محل منابع ارز دولتی استقالل ارزی بخش 

ل قطع وابستگی ارزی تأمین  های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی است؛ به همین دلیای اساسی، نهاده با کااله

مواد اولیه مورد نیاز تولید در دستور کار قرار گرفته و تالش داریم تا با پیشبرد اهداف مرتبط با ساخت داخلی، زمینه  

به گفته مدرس خیابانی، یکی از    .ات داخلی فراهم نمائیمرا برای رونق تولید با اتکای به منابع و مواد اولیه و تجهیز

https://www.bultannews.com/fa/news/674416/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%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-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/


 
های خود، ساختاری برای توسعه  زارت صنعت، معدن و تجارت آن است که با تغییر در یکی از معاونت های وبرنامه 

ای این وزارتخانه نیز بر روی ساخت داخلی های توسعهساخت داخلی فراهم کرده و به موازات آن، یکی از سازمان 

ا ساخت داخل را ایجاد نماید، خاطرنشان  وی با تاکید بر اینکه ایدرو باید ساختارهای متناسب ب   .رکز خواهد شد متم

های غیرستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبان ساخت داخلی و کرد: این سازمان به عنوان یکی از معاونت 

باشد آن  ب  .تعمیق  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پروژه سرپرست  اولویته  و  های  گسترش  سازمان  دار 

هایی که پیش روی اقتصاد ایران به لحاظ  خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت   ۹۹نوسازی صنایع ایران در سال  

ریزی شود؛ های نسبی برنامه المللی قرار گرفته، تولید نباید صرفاً با تکیه بر وجود یا عدم وجود مزیتهای بینتحریم

بای دنبلکه  با  اقتصادی  در جنگ  رفت و در شرایطی که کشور  کارهای نشدنی  دارد، سازمان د سراغ  قرار  هایی یا 

همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید با برند ارزشمند خود وارد عرصه شده و یک کار جهادی را در  

د از دو سال رشد منفی در عرصه  وی اظهار داشت: امسال بع  .جهش تولید و افزایش عمق ساخت داخل رقم زند

در سه ماهه ابتدای سال جاری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال  هزار دستگاه خودرو    ۲۴۶تولید خودرو،  

با   است  ۱۸قبل،  بوده  مواجه  بلکه   .درصد رشد  ندارد،  نیاز  مدیر  به  کشور  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  خیابانی  مدرس 

باید در نقش یک فرمانده درخواهد، خاطرنشان  فرمانده می  عرصه    کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

های نیمه تمام را در دستورکار قرار دهد؛ ضمن اینکه به موازات آن بر روی  صنعت کشور وارد شده و اتمام پروژه 

پروژه  و  و غرب متمرکز شده  ب پروژه توسعه محور شرق  بر همکاری  تمرکز  با  این حوزه  در  را  ا بخش خصوصی ها 

کی، تولید تایر سنگین و موتورسیکلت برقی از جمله وی اظهار داشت: نوسازی ناوگان تجاری، چادر مش  .پیش برد

ویژه  اولویت  مناطق  در  اینکه  ضمن  است؛  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  برای  شده  تعیین  های 

گذار، توسعه صورت گیرد و زیرساختها  جذب سرمایه گذاری که در حوزه ایدرو تعریف شده نیز باید از محل  سرمایه 

گردند خ  .تکمیل  و  مدرس  زد  کلید  را  کشور  صنعت  در  ایدرو  نقش  بازآفرینی  پروژه  باید  امروز  کرد:  تاکید  یابانی 

نمیمأموریت  کشور  دیگر  که  چرا  برد؛  پیش  سازی  داخلی  بر  تمرکز  با  را  حوزه  این  مهم  حضور  های  منتظر  تواند 

این در حالی است که سند راهبردی    ها بودهخارجی یابد؛  به فناوری دست  ایران و چین که    ۲۵و باید خود  ساله 

مزیت بخش دارای  در  است  مهمی  بسیار  کشنده های  تجاری،  ناوگان  نوسازی  جمله  از  مختلفی  موتور  های  ها، 

وی    .را محقق نماید  تواند اهداف توسعه صنعتی کشوربرقی، گیربکس اتوماتیک، تایر سنگین و کشتی سازی می

ای باید یک نگاه رو به آینده باشد به عنوان یک سازمان توسعه  افزود: نگاه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

داده   اختصاص  بنیان  دانش  به شرکتهای  این سازمان  در محل  نیز  و ساختمانی  داده  رخ  اتفاق  این  اکنون  که هم 

 خبرگزاری مهر  :منبع .رو ساری و جاری شودهای مختلف ایدشده تا این نگاه در بخش 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 1۸)هفته یثدح  - خبرنامه:

  «جلب محبّت  های خصلت»

 (ئمه عليه السالمشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

   :ودفرم   ،باد ش ندان و خا 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

 همدم شدن با معنویات.  مشکالت آن ها، همراه و

 »349، ص ۲کشف 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
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