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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ط ایران و چینتاملی بر رواب

گوهری بین   -فرمصطفی  تجارت  دانشگاهپژوهشگر  مدرس  و  همکاری  الملل  سند  تدوین  اخبار  است  های مدتی 

افق   در  چین  و  ایران  رسانه   ۲۵جامع  در  کرات  به  مورد ساله،  مختلفی  منظرهای  از  و  بازنشر شده  مختلف  های 

شود  چوب کلی همکاری دو کشور، نکاتی مستفاد می مداقه و گاهی هجمه و دفاع قرار گرفته است. با تامل بر چار

 .ه قرار خواهد گرفتکه برخی از آنها مورد اشار

آنچه مجددا شاهد آن هستیم، تقلیل یک موضوع راهبردی از سطح حاکمیتی به سطح عمومی است. کشاندن   -۱

و رسانه  به فضای عمومی  اختالالچنین موضوعی  اینکه  بر  تا عالوه  باعث خواهد شد  این ای  فرآیند اجرای  در  تی 

افکار عمومی درخصوص این موضوع شود که در شرایط فعلی توافق ایجاد شود، زمان و انرژی زیادی صرف تنویر  

گذار است  ترین وظایف سیاست رسانی به مردم« از مهمطور قطع »شفافیت« و »اطالع ضرورت چندانی ندارد. به

زم »چه  در  و  اطالعات  میزان«  »چه  اینکه  شود.  اما  تعیین  ملی،  منافع  اولویت  براساس  باید  شود،  منتشر  انی« 

 .شودالملل، محتوای توافق میان دو کشور، قبل از امضا شدن منتشر نمیی روابط بین اصوال در فضا

ای و های معاند و مخالف و تالش برای تبدیل این مساله به یک جنگ رسانه های متعدد اشخاص و رسانه واکنش  -۲

توان در  ای میی اجتماعی، امری تکراری، اما قابل توجه است. تنها با داشتن استراتژی مشخص رسانهیک نارضایت

هجمه چنین  بهبرابر  حرکای  با  نه  کرد،  عمل  هوشمندانه  بهصورت  هم  آن  احساسی،  جزیرهات  و صورت  ای 

ایجاد  تشکیک  رفع  بر  تمرکز  رسانه غیرمنسجم.  این  توسط  نیشده  کافی  تنهایی  به  شرایطی ها  چنین  در  و  ست 

کامل دستگاه رسانه  با هماهنگی  باید  داخلی  کهای  فراهم  کنند.  را منتشر  اطالعات الزم  متولی،  زمینه  های  ردن 

 .کننده خواهد بودموافق و مخالف این توافق نیز، کمک مباحثه متخصصان و کارشناسان

نگر« و »راهبردی« در  توافق، نگاه »بلندمدت«، »آینده  نیافته در مورد اینمانده و بازتاب از بارزترین نکات مغفول  -۳

و  ویژه همسایگان  های بلندمدت روابط با کشورهای مختلف بهخارجی کشور است. فتح باب تدوین برنامه   سیاست

طور قطع در آینده منشأ فواید بسیار در حوزه دیپلماسی خواهد بود.  هایی است که به شرکای راهبردی، از ضرورت 

های روابط خارجی در گذشته بوده که در  ترین آفترف بر تحوالت گذشته روابط و نگاه کوتاه مدت، از مهمتمرکز ص

 .شده است این توافق مرتفع

های اصلی سیاست خارجی کشور بوده و به معنای  که چهار دهه اخیر از بنیان  اصل »نه شرقی، نه غربی«، -۴

ات با کشورها«، در تدوین این سند نیز مغفول نمانده و ساری و  پذیری است، نه نفی رابطه و مناسب»نفی سلطه

به معنای محدود کردن روابط توافق  این  انعقاد  ب  جاری است.  با چین نخواهد  به خارجی کشور به روابط  طور ود و 

ه و  ویژه در حوزه اقتصادی بودقطع تمرکز بر روابط با همسایگان و شرکای راهبردی در اولویت دیپلماسی کشور به

کننده توسعه روابط دیپلماتیک  همچنین در صورت رفع موانع موجود، روابط با غرب نیز بهبود خواهد یافت. آنچه تعیین

بلکه   نیست،  جغرافیایی  منطقه  تنها  دیپلماسی  است  تقویت  طریق  از  جهات،  جمیع  در  کشور  ملی  منافع  تامین 

 .چندجانبه در معیت توسعه روابط دوجانبه است

صل اساسی سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت، نیز این توافق مثبت و قابل دفاع ر سه ااز منظ  -۵

آنچه طبق گزارش بر اساس  بود.  اقتصادهای جهان   های معتبر جهانی مبرهن است، چینخواهد  از قدرتمندترین 

به توافقی  انعقاد چنین  و  یافت  بهتری خواهد  نیز جایگاه  آینده  در  و  بلندمدبوده  توسعه کشور  صورت  در مسیر  ت، 



 
محاسبات و  عقالنیت  حکمت،  براساس  و  قدرت  جایگاه  از  که  توافق  این  انعقاد  بود.  خواهد  موثر  و    حتما  درست 

ت و منافع کشور را در بلندمدت تامین خواهد کرد. در حوزه سیاست خارجی، شرط  گرایانه انجام شده، مصلحواقع 

اهداف سند چش به  برای رسیدن  اساسی  و  بر  ماصلی  با جهان  »تعامل سازنده  یعنی  بیست ساله کشور،  انداز 

اتخاذ سیاست مصلحت«،  و  عزت، حکمت  اصول  در جاساس  مناسب  رویکردی  های  با  اعتالی جایگاه کشور،  هت 

 .ای استمع و بلندمدت است که این امر نیازمند درک صحیح شرایط فعلی و آینده جهانی و منطقهجا

بسیار  -۶ دیپلماسی،  نگا  عرصه  با  و  است  نمیپیچیده  سند،  یک  مطالعه  با  تنها  و  سطحی  بهه  راحتی  توان 

بین طرفین مورد تبادل    درخصوص ابعاد روابط دو کشور قضاوت کرد. طبیعی است که در چنین توافقی، امتیازاتی

برد دارد  اهمیت  آنچه  اما  گیرد،  و هم  -قرار  تامین شود  طرفین  منافع  تا هم  است،  توافق  بودن  آن  برد  اجرای  در 

کنند اجرایی  را  آن  و  باشند  داشته  رسانه   .اهتمام جدی  جنجال  و  از هیاهو  فارغ  باال،  موارد  گرفتن  نظر  در  ای، با 

دلسوز و  تخصصی  کارشناسی،  مینقدهای  این  انه  بهبود  و  احتمالی  نواقص  رفع  جهت  در  را  امر  متولیان  تواند 

اله سیاسی و حزبی، خالف جهت منافع ملی است. همکاری توافق کمک کند و تبدیل این توافق جامع به یک مس

برای کشورمان در شرایط     گیرد،ر می های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را در بجامع، که بخش 

قدرتمندترین  فع از  که  چین  با  آن هم  است،  بنیان  دانش  اقتصاد  به  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  از  گذار  حال  در  که  لی 

ُبرد استراتژیک در حوزه دیپلماسی است. برای اجرای چنین توافقی، تمرکز بیشتر اقتصادهای جه انی است، یک 

رسانی دقیق، وثیق و  شتیبانی مردم و اطالعانعقاد و اجرای مفاد توافق، حمایت و پ گذاران و مجریان بر  سیاست

ویژه  ی منشأ فواید فراوان برای کشور و به شاهللا در آینده نزدیک، این همکارها، مورد نیاز است. اناندازه رسانه به 

 .مردم عزیزمان خواهد بود

 توافق ایران و چین،همکاری از سر ناچاری یا اتحاد راهبردی؟ 

تحلیل در  که  مسائلی  از  نوشت:یکی  اعتماد  جدیروزنامه  چشم ها  به  مجازی  هیجانی  فضای  از  دور  به  و  تر 

که در سه سال و نیم اخیر پیرامون ایران رخ داد منجر به گردش خورد این سوال است که آیا مجموعه تحوالتی  می

هسته  توافق  از  متحده  ایاالت  خروج  شامل  تحوالتی  شد؟  ایران  شرق  تحریم به  بازگرداندن  ایران،  با  های ای 

تحریمهسته از  تبعیت  به  کشورها  سایر  وادارسازی  یک ای،  کشورهای  های  ضعف  البته  و  متحده  ایاالت  جانبه 

پاسخ به این سوال از   .های سیاسی و قلدرمآبی اقتصادی دونالد ترامپخواهیدر ایستادگی مقابل زیاده   اروپایی

را مبدا زمانی آغاز    ۱۳۹۴جمهور چین به ایران در بهمن ماه  یگر بله است. اگر سفر رییسیک زاویه خیر و از منظری د 

مع فرض کنیم که شواهد نیز با این فرضیه در  های راهبردی جاهای دو کشور برای رسیدن به سند همکاری تالش 

تهراتطابق است می اراده  که  گفت  ناامیدی  توان  تاثیر  تحت  رابطه  توسعه  برای  پکن  و  در سایه خروج ن  از غرب 

نبوده است برجام  از  متحده  کمپانیرییس  .ایاالت  که  در حالی  و  برجام  اجرای  از  پس  یک هفته  چین  های جمهور 

بطه  دار کردن راچین و روسیه برای ورود به ایران بودند در دیدار با همتای ایرانی بحث چارچوباروپایی در سبقت با  

فت که اتفاقا در روزهای رونق برجام بود که تهران و پکن در مسیر تعریف نقشه  توان گرا مطرح کرد. بنابراین می

سرعت عمل بیشتری های غرب  نتیجه بدعهدیاما آیا این اراده در    ساله پیش رو قرار گرفتند.  ۲۵راهی برای رابطه  

تحریم تحت  که کشوری  زمانی  بله است.  قطعا  پاسخ  نگرفت؟  یکبه خود  قرار میجانبه های  ماهیت ای  که  گیرد 

مدت عالوه بر نیازهای اقتصادی، شرایط جوی بازار جهانی باید  تنبیه فرامرزی دارند طبیعتا در انتخاب شریک طوالنی

خود   تحریمی  حوزهشرایط  برخی  در  ما  امروز  نیاز  بگیرد.  مدنظر  هم  تا  را  حیاتی  تامین   %۹۰های  چین  توسط 

یکی از    ها هنوز سهمی ولو اندک در خرید نفت از ایران دارد.یمرغم تحرشود و چین تنها کشوری است که بهمی

این سند،دالیل مخالفت  بند  از حتی یک  ایران که بدون اطالع  و  با سند همکاری چین  کلیشه جاافتاده در ذهن    ها 



 
یش مانند  ها در یک دهه گذشته کم و باقا چینیاند و اتفایرانی است که چین و روسیه از تحریم در ایران سود برده

ای که اتفاقا  بودند، عقب نشستند. کلیشههایی که در ایران برعهده گرفته اند و از پروژه کشورهای غربی رفتار کرده 

بسیاری هم  مصداق اثبات شده هم های  اتفاق  این  انکار  غیرقابل  واقعیت  این  برابر  در  اما  دارد  وجود  آن  تایید  در 

خواسته یا نتوانسته با ایران همکاری بلندمدت یا حتی میان مدت متداوم  وجود داشته و دارد که غرب در مقاطعی ن

باشد. چی  داشته  که  داریم  قرار  انکار  غیرقابل  واقعیت  این  برابر  در  ما  از  امروز  بسیاری  فتح  حال  در  به سرعت  ن 

ترین حالت چین  ت. به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، در بدبینانه المللی اسها در سطح بینحوزه

ها تولیدکننده و صادرکننده نخست در سطح به اقتصاد اول دنیا تبدیل خواهد شد. در دو سال گذشته چینی  ۲۰۳۵تا  

مدت و ن باید این فرصت را از دست بدهد یا با استفاده از نیاز چین به ایران به راهبردی میانجهانی بودند. آیا ایرا

این با  برای همکاری  کند؟ کش  تضمین شده  پیدا  رسانه   ور دست  در  از هیاهو  فارسی پس  نظام  های  مخالف  زبان 

المللی آغاز به انتشار نظرات  بین  هایهای جامع ایران و چین، تحلیلگران رسانه ایران درباره سند راهبردی همکاری 

ها یک خط تحلیل  خود درباره معنای سیاسی و اقتصادی این تفاهم بلندمدت میان ایران و چین کردند. در تمام این

ها با تسلیم شدن به این واحد وجود داشت با این عنوان کلی که ایاالت متحده با سیاست فشار حداکثری و اروپایی

دامان شرق فرستادند. هر چند که ایران و چین از پیش از ناکامی غرب در وفای به عهد در    سیاست، ایران را به

ای برای تسریع روند به  های غرب به موتور محرکهکرده بودند اما تعلل  برجام عزم خود را برای توسعه رابطه جزم

همکاری  سند  رسیدن  شد.نتیجه  تبدیل  کشور  دو  میان  راهبردی  جامع  بلند  های  ب  گام  رابطه ایران  تعریف  ای رای 

ها هم  های ایران محدود نیستند و البته که اروپایی ها این پیام واضح را داد که انتخابجانبه با چین به غربی همه

ایران احساس خطر کرده بلندمدت  از تبدیل شدن چین به شریک  و  را گرفته  پازل  پیام  برای تکمیل  اند. امروز چین 

ها نفت اری و چه دوستان سیاسی به ایران نیاز دارد و هر چند که امروز چینیشرکای تجدر حوزه  جهانی خود چه  

ایران کرده  را جایگزین نفت  ایران مادام کشورهای دیگر  آیا تحریم  اما  ایران عرضه اند  کننده بزرگ  العمر خواهد بود؟ 

ر نقشه وجود دارد اما  تی چین دازهای نفانرژی است و البته که کشوری چون عربستان سعودی هم برای تامین نی

وابستگی عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه خلیج فارس به ایاالت متحده که در رقابت تنگاتنگ با چین در  

کرده است.همه عرصه تبدیل  پکن  برای  اطمینان  غیرقابل  فروشندگانی  به  را  آنها  رابطه   ها است  توسعه  طبیعتا 

های بسیار همراه است اما در جهان امروز این  برای هر کشوری با ریسک یران که  ط برای ااقتصادی و تجاری نه فق

های همپوشانی منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی است که تضمین اجرای اسنادی باالدستی نظیر سند همکاری

  شود.جامع راهبردی میان ایران و چین می

 ای دولتی هاندازی دفتر تجاری ایران در چین با همکاری شرکتراه

هیات  : اقتصاددنیای  شرکتعضو  از  تعدادی  نمایندگان  با  نشستی  طی  ایران  اتاق  از  رئیسه  دولتی  بزرگ  های 

ت اتاق مشترک ایران و  اندازی دفتر تجاری در چین با محوریالملل اتاق ایران برای راهریزی معاونت امور بینبرنامه 

شرکت همکاری  و  دادچین  خبر  دولتی  بزرگ  و  ال غ  .های  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  تکلیف  به  جمیلی،  محسین 

راه  برای  ایران  اتاق  به  تجارت  توسعه  و سازمان  امور خارجه  وزارت  در کشورهای  درخواست  تجاری  دفاتر  اندازی 

او شرایط   اظهارات  براساس  و منطقه اشاره کرد.  بازارهای بینهدف  در  برای حضور  بوده و  تغییر  المللی در حال 

ها تکالیفی به عهده اتاق  کتآید. از طرفی برای حمایت از این شرهای ایرانی وارد می اری بر شرکت فشارهای بسی 

راستا الزم است قدم در همین  برداریمایران گذاشته شده که  را  در    .هایی  ایران  اتاق  رویکرد  از  جمیلی همچنین 

خدمت  کشور،  صادراتی  بازارهای  گسترش  بهرهراستای  ظرسانی،  از  کردن رفیت برداری  همسو  و  موجود  های 

، سخن گفت و تاکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد یک کانون قدرتمند برای  گیردهایی که در این مسیر صورت می تالش 

فعالیت  بهتر  که  بازتاب  است  چیزی  آن  چین،  در  اقتصادی  و  تجاری  می های  همراهی  دنبال  شک  بدون  کنیم. 



 
ضربشرکت ماجرا  این  با  بزرگ  سریعآهنهای  را  ایران  اتاق  تجاری  دفاتر  تاسیس  آسانگ  و  بتر  کرد.  خواهد  ه  تر 

دهد، دهد، نوسانات و تغییراتی است که در آینده رخ میاعتقاد او آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا می

س و  تجارت  شرایط  جمی رمایه چراکه  بود.  نخواهد  منوال  همین  بر  همیشه  تا  ایرانیان  برای  به  گذاری  توجه  لی 

تواند  های بزرگ مین عنوان کرد و افزود: مشارکت شرکتهای بلندمدت در این دفتر تجاری را رویکرد اصلی آبرنامه 

ارائ به  نیز قادر  این مرکز  ببرد و در مقابل  باال  را  این دفتر تجاری  افراد ه خدمات کیفی و کمیشأن و جایگاه  به  تر 

اتاق مشترک ایران و چین اشاره و تاکید کرد: این    ان در ادامه به اثرگذاریرئیسه اتاق ایرعضو هیات  .خواهد شد

و  اتاق مشترک مطرح شود، جلوه  از سوی  آنچه  انعکاس  و  بوده  برخوردار  از جایگاه خوبی  در چین  اتاق مشترک 

او یادآور شد:  .ا بردتوان از فرصت موجود بهترین بهره ردارد. بنابراین در این شرایط می اعتبار متمایزی در این کشور

این دفتر را راه  پایان سال میالدی جاری  از  تا قبل  برنامه دوره    .اندازی کنیمتالش داریم با همکاری شما  براساس 

کشور هدف از جمله    ۵مرزی حداقل در  رونمنظور توسعه صادرات بنهم هیات رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به 

باید تاسیس شوند که در حال حچین، هند، ترکیه، عراق و اما  اضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو  رات تا پایان دوره 

 .سازی استشهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعال 

 های آمریکا علیه کشورهای دیگرمخالفت پکن با تحریم

تحریم  : ايسنا با  را  خود  شدید  مخالفت  )دوشنبه(  امروز  دیگر  بار  یکچین  از  جهای  بسیاری  علیه  آمریکا  انبه 

سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی    ون بین،   بنابر اعالم خبرگزاری شینهوا، وانگ  .کشورهای دیگر اعالم کرد

آمریکا طبق قوانین داخلی خود و در راستای نقض قوانین بین های اصلی روابط  المللی و عرفخبری اعالم کرد، 

تحریمبین یکالملل  می جانب هایی  اعمال  دیگر  کشورهای  علیه  قانونی  ه  و  مشروع  حقوق  ترتیب  این  به  و  کند 

م و  دیگر  ملتکشورهای  مینافع  نقض  را  نگرانی   .کندها  به  واکنش  در  سیاست وی  مسؤول  بورل،  جوزپ  های 

رد توجه قرار داد  های آمریکایی افزود: چین اظهارات اتحادیه اروپا در این باره را موخارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم

بین  از همکاری  بینو  قوانین  بین کشورهای جهان طبق  به    .کندمی   المللی حمایتالمللی  روز جمعه نسبت  بورل 

او گفته بود، اتحادیه    .ها و منافع اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده بودها علیه شرکتافزایش استفاده آمریکا از تحریم

تحریم این  از  اروپا  منطقه های خارج  بینمرزهای  قانون  برخالف  را  اعالم    .داندالملل میای  بین همچنین  ون  وانگ 

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا    .کندهمه کشورها آشکار است که چه کشوری برای جهان مشکل درست میکرد، بر  

ا بزرگتری  اما چین مشکل  بعد روسیه،  و  آمریکا چین است  رقیب  که نخستین  کرد  ادعا  پیش   .کندیجاد می چندی 

با   همواره  افراد  "برخی  گفت:  او  سخنان  به  واکنش  در  چین  خارجه  وزارت  بازی  سخنگوی  و  سرد  جنگ  اندیشه 

کنند و خواستار سرکوب چین هستند. این امر یکی از علل اصلی وجود  مجموع صفر به روابط چین و آمریکا نگاه می 

به شمار می  در روابط دو کشور  بین رود. چین حافچالش جدی  نظم  اما  ظ  در جهان است  و مجری عدالت  المللی 

 ".المللی را زیر پا گذاشته استالمللی خارج شده و قوانین بینهای بینها و سازمان آمریکا با عهدشکنی از پیمان

وی افزود، چین از آمریکا خواست ضمن کنار گذاشتن اندیشه جنگ سرد و افکار متعصبانه، نگاهی درست به روابط  

و کشور   چین  دو  روابط  بازگشت  برای  منفی،  کردار  و  گفتار  به  دادن  پایان  ضمن  و  باشد  داشته  مسیر    آمریکا  به 

 .هماهنگی، همکاری و ثبات اقدام کند

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۳۲رخ رسمی یش ن افزا  ؛۱۳۹۹تیرماه  ۳۱
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ارز    ۳۲ارز عمده و اصلی را اعالم و از افزایش ارزش    ۴۷شنبه( بهای رسمی  بانک مرکزی امروز )سه   -ایرنا  -تهران

  ۱۳۸هزار و    ۴۸   ریال و هر یورو  ۲۴۸هزار و    ۵۳ هزار ریال، هر پوند انگلیس  ۴۲بر این اساس هر دالر آمریکا    .خبر داد

هزار  ۴ریال، کرون سوئد  ۷۷۰هزار و  ۴۴رکزی، هر فرانک سوییس در تابلوی بانک م نینهمچ .ریال نرخ گذاری شدند

ریال، درهم امارات    ۵۶۲ریال، روپیه هند    ۴۶۶هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۶۳هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۶۹۱و  

و    ۱۱متحده عربی   و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار  و    ۲۴پاکستان    ریال، یکصد روپیه  ۶۳۶هزار  ریال،    ۹۴۵هزار 

ژاپن   ین  و    ۳۹یکصد  کنگ    ۱۸۵هزار  هنگ  دالر  و    ۵ریال،  عمان    ۴۱۹هزار  ریال  هر  و  و    ۱۰۹ریال  ریال   ۲۳۴هزار 

براین   .گذاری شدقیمت کانادا   عالوه  دالر  و    ۳۱هر  نیوزیلند    ۷۱هزار  دالر  و    ۲۷ریال،  آفریقای    ۶۲۶هزار  راند  ریال، 

و    ۲جنوبی   ترکیه  یار   ۵۲۹هزار  لیر  ریال قطر    ۵۹۰ریال، روبل روسیه    ۱۲۵ر و  هزا  ۶ل،  و    ۱۱ریال،  ریال،    ۵۳۹هزار 

  ۱۱ریال، هر ریال سعودی   ۵۱۷هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۱۷هزار و    ۳یکصد دینار عراق  

  ۴۹تاکای بنگالدش    ریال، یکصد  ۲۲۸ر و  زاه  ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و  

هزار و   ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۵۹هزار و  

امروز هر یوان    .ریال قیمت خورد  ۱۶۷هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۵۷

ریال، یک هزار وون کره    ۸۵۸هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۳۷۴هزار و    ۱۳۲بات تایلند    ریال، یکصد ۹هزار و    ۶چین  

و    ۳۵جنوبی   اردن    ۶۷هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳۹هزار  تنگه  یکصد  و    ۱۰ریال،  الری    ۱۳۲هزار  ریال، 

ریال، روبل جدید  ۵۴۵افغانستان    ریال، افغانی  ۸۴۱ر و  هزا  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۸۱هزار و    ۱۳گرجستان  

و    ۱۷بالروس   آذربایجان    ۵۷۳هزار  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۵ریال،  ریال،    ۲۲۶هزار 

  هزار و   ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۳هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .شد گذاریریال ارزش  ۹۶۶

 

 جاللی: ایران، روسیه و چین باشگاه کشورهای تحت تحریم تشکیل دهند 

انه سفر »محمدجواد ظریف« وزیر  » کاظم جاللی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو در آست   -ایرنا    -تهران  

تا ایران، روسیه و چین با هدف مقابله با تحریم های آمریکا، باشگاه    امور به روسیه، در مصاحبه ای، پیشنهاد کرد

را   تحریم  تحت  دهندکشورهای  برشمردن    .تشکیل  ضمن  روسیه  کامرسانت  روزنامه  با  ای  مصاحبه  در  جاللی 

و منابع  جوان،  انسانی  نیروی  کشورهای    ظرفیت  همکاری  و  مساعی  تشریک  سیاسی،  اراده  کشور،  امکانات 

که  ابله با تحریم های آمریکا دانست و گفت: به نظر من زمان آن رسیده است  روسیه، چین و ایران را راهگشای مق 

خواهند روسیه ضعیف باشد، چین از نظر اقتصادی  ها مییک باشگاه کشورهای تحت تحریم ایجاد کنیم؛ آمریکایی 

در بخشی از مصاحبه، جاللی در پاسخ به سوالی درخصوص واکنش    .تابع آنها باشد و ایران مستعمره آنها باشد

گفت: تسلیحاتی  تحریم های  تمدید  احتمال  به  به  برن  جمهوری اسالمی  آن  از  اغلب  که  اقدام مشترک،  امه جامع 

و )ایران  را  توافق  اعضا  شود،  می  یاد  ایران"  ای  هسته  "توافق  رعایت    عنوان  به  یک(  عالوه  به  پنج  کشورهای 

آنها فراهم نمود. این امر بخش الینفک  ها را برای  شماری از تعهدات ملزم کرد و همزمان برخی از حقوق و ضمانت

متحده از توافق هسته ای خارج شد و فشار تحریم ها را علیه ایران تجدید کرد و در حقیقت ایران توافق بود. ایاالت  

از فرصت به توافق  را  این  از مزایای  تمام   ره مند شدن  ایران  در قبال اجرای تعهداتش محروم نمود. در عین حال، 

حتی پس از آنکه به دلیل اقدامات آمریکا    ا به طور کامل انجام داد و این کار را برای مدت طوالنی وتعهدات خود ر

رای همیشه ادامه یابد. ما را از حقوقی که این امر اما نمی توانست ب امتیازی عایدش نمیشد. کاظمی ادامه داد،

وی افزود: اکنون ما به همراه روسیه و چین     .مطابق توافق هسته ای باید از آن برخوردار میشدیم محروم کردند

به طوز کامل نابود نگردد تا ببینیم که شرایط چگونه پیش میرود. ما بر اساس منافع    ۲۰۱۵تا توافق  کنیم  تالش می 

ین  مات کشورهایی که همچنان به عنوان عضو توافق باقی مانده اند اقدام خواهیم کرد. منظور من از اخود و اقدا

https://www.irna.ir/news/83863912/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


 
را نقض نکرده ایم و صادقانه همه شرایط   کشورها بریتانیا، فرانسه و آلمان است. ما هیچگاه قوانین بین المللی

باشیم   داشته  اتظار  داریم  حق  جهت  این  از  ایم.  کرده  رعایت  را  نقض  توافق  توافق  چارچوب  در  نیز  ما  حقوق  تا 

با      .نگردد ایران در صورت نقض حقوقش، همه همکاری های خود  آیا  اینکه  بر  جاللی در پاسخ به سوالی مبنی 

اگر کار به اینجا بکشد در آن صورت تصمیمات مناسبی در   اتمی را قطع خواهد گرد، گفت:  انرژی  آژانس بین المللی

می ایران اتخاذ می شود. من به عنوان یک سفیر، نمی توانم و نمی خواهم پیش بینی سطوح عالی جمهوری اسال

 (INSTEX) اینستکسسفیر ایران در خصوص مشکالت مربوط به      .صورت خواهد گرفتکنم که دقیقاً چه اقداماتی  

کار مالی را ایجاد  پس از خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای، کشورهای اروپایی وعده دادند تا سازو هم گفت:

مند بهره  توافق  اقتصادی  مزایای  از  دهد همچنان  اجازه  ایران  به  که  تحقق   کنند  برای  نیز  اینستکس  ایجاد  شود. 

این س اعالم  زمان  از  اما  بود.  هدف  به  همین  ایران همچنان  زیادی سپری شد.  بسیار  زمان  آن  اجرای  تا  کار  و  از 

ی اروپایی عجله ای برای این کار نداشتند. وقتی سرانجام این ساز و  تعهدات خود عمل میکرد در حالی که کشورها

در طول تمام این   اف کردند که از تحریم های آمریکا واهمه دارند. در نتیجه،کار ایجاد شد، اروپایی ها مستقیماً اعتر

گرفت صورت  کار  و  ساز  این  طریق  از  مالی  انتقال  و  نقل  یک  صرفا  ای    .مدت  به  پاسخ  در  که  جاللی  پرسش  ن 

میداند؟ ش تال ایران کافی  را  ای  توافق هسته  برای نجات  اظهار داشت:   های روسیه  را   ،  تمام تالش خود  روسیه 

می انجام  توافق  حیات  ادامه  حقیقت،  برای  در  ای دهد.  هسته  توافق  نجات  جهت  در  ایران  و  چین  روسیه،  فقط 

ممکن   آنها  تالش  حتی  اما  دهند.  می  انجام  واقعی  وضعیت اقدامات  در  ای  هسته  توافق  نباشد.  کافی  است 

های ویژه است و نیازمند یک رویکرد دقیق    بغرنجی قرار دارد. می توان گفت در حقیقت این توافق در بخش مراقبت

ایران در پاسخ به این سوال که در صورت عدم گسترش همکاری های اقتصادی ایران روسیه، آیا  سفیر      .میباشد

آنها    آمریکا مقصر ضرورتا دارند.  منفی  نقش  نیز  آنها  اگرچه  نیست،  آمریکا  اینجا  اصلی  ،گفت: خیر. مشکل  است؟ 

تحریم وضع ک ما  اینعلیه  دارد.  و ماهیتی سیستمی  تر است  اما مشکل گسترده  باید مورد    ردند.  مشکالت حتماً 

به طور ما  امنیتی  و  روابط سیاسی  ما.  دو کشور  عالی  در سطح  از جمله  گیرد،  قرار  توسعه   بحث  در حال  فعال 

ودی به این دلیل است و همکاری های در حوزه اقتصاد به اندازه پتانسیل هایش گسترش نیافته است. این تا حد

انرژی ه است که هر دو کشور   را تشکیل می دهندتولید کننده  پایه و اساس هر دو اقتصاد  و گاز    .ستند و نفت 

وضعیت فعلی این است که ازهای یکدیگر را تامین نمیکنیم. دلیل دیگر  جاللی گفت: از این نظر ما مکمل نیستیم و نی

به   اگرچه  کنیم،  برآورده می  را  داخلی خود  نیازهای  ما عمدتا  نیست.  ایران خیلی صادرات محور  به  اقتصاد  تدریج 

 سمت یک اقتصاد صادرات محور در حال حرکتیم. دلیل سوم عدم وجود شناخت از یکدیگر است. از نظر سیاسی 

ایران و روسیه اطالعات بسیار کمی درباره یکدیگر دارند اما مردم  نزدیک هستند،  یکدیگر    .کشورهای ما بسیار به 

باشگاه کشورهای تحت تحریم ایجاد کنیم. در بین  رسیده است که یک   جاللی همچنین گفت: به نظر من زمان آن

خواه وجود  یافته  توسعه  اقتصادهای  با  بزرگ  های  قدرت  آن  داشت؛اعضای  ایران د  چین،  ها آمریکایی   .روسیه، 

بنابراین، ما نیاز    خواهند روسیه ضعیف باشد، چین از نظر اقتصادی تابع آنها باشد و ایران مستعمره آنها باشد.می

و کمک و تکمیل یکدیگر داریم. ما فرصت های عظیمی داریم، فقط باید اراده سیاسی و تالش های خود  به همکاری  

م تا بتوانیم این پتانسیل را بطور شایسته ای توسعه دهیم. ایران چیزهای زیادی برای ارائه روسیه و  را بکار گیری

دنی و فناوری های پیشرفته زیادی داریم. . ما یک کشور بزرگ با جمعیت بزرگ و جوان هستیم و مواد معچین دارد

سفیر جمهوری اسالمی در      .اشتاگر تشریک مساعی داشته باشیم، فشارهای آمریکا را پشت سر خواهیم گذ

پاسخ به این سوال که آیا بعد از لغو تحریم تسلیحاتی ایران، تهران تمایل به خرید چه سالح هایی از روسیه خواهد 

ما به طور فعال در حال توسعه روابط   گفتگوهایی در این خصوص در جریان است؟ گفت:  داشت؟ آیا در حال حاضر

فنی هستیم. این حوزه ای است که کشورهای ما عالیق متقابل  -ف از جمله نظامیبا روسیه در حوزه های مختل

مینه با گذشت زمان تنها  ات بسیار خوبی دارد و ما امیدواریم که روابط ما در این زدارند. روسیه در این زمینه امکان



 
مشورت خواهیم کرد. دولت   وی افزود: ما با روسیه در مورد آنچه برای تقویت دفاعی خود الزم داریم،  .تقویت شود

بوده و هستند. از این نظر، روسیه برای ما شریک دارای اولویت    روسیه و مردم روسیه در دوران سختی در کنار ما

 .است

 

ساله ایران و چین، اقتصاد کشور را نجات    ۲۵برنامه مشترک   :رییس مجمع نمایندگان استان همدان 

 دهد می

رییس مجمع نمایندگان استان همدان و نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: برنامه    -ایرنا  -همدان

  تواند اقتصاد کشورمان را ن و جمهوری خلق چین، میساله جمهوری اسالمی ایرا  ۲۵های مشترک  جامع همکاری 

تحریم  مشکل  و  دهد  کندنجات  حل  را  نفتی  گوی   .های  و  گفت  در  شنبه  سه  روز  آزادیخواه  احد  االسالم  حجت 

و شامل موارد مختلفی همچون   بند تدوین شده  ۹نسخه اولیه این برنامه جامع در   اختصاصی با ایرنا اظهار داشت:

ماموچشم ثاانداز،  کشور  در  همکاری  و  نظارت  اقدامات،  اهداف،  همانند  ریت،  سوم  کشور  در  عملکرد  نوع  و  لت 

با تاکید بر اینکه این برنامه    .گاز و پتروشیمی است گذاری است که عمدتا در حوزه نفت، رمایه های سظرفیت وی 

مشترک   آنکه  ۲۵جامع  از  پس  کرد:  خاطرنشان  است  اسالمی  جمهوری  اولیه  مطالبه  تحریم   ساله  های آمریکا 

های  ها و ملتوعی از سایر دولت یه جمهوری اسالمی ایران تشدید کرد، ما باید به نجانبه و ظالمانه خود را عل یک

رییس مجمع نمایندگان استان همدان در    .های فرا ملی ما تقویت شودها و برنامه سازی کنیم تا معاهدهدنیا ظرفیت

تواند جای بسیاری از  می کپویایی دارد، بدون ش که چین گردش مالی و اقتصاد مجلس یازدهم ادامه داد: از آنجا

تحریم برای  این  را  بهها  کند،  ُپر  استما  اصلی  موارد  که  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  حوزه  در  االسالم   .ویژه  حجت 

ینده کشورمان  ساله ایران و جمهوری خلق چین، بدون شک آ  ۲۵آزادیخواه تصریح کرد: به واسطه برنامه مشترک  

وی با اشاره به برخی   .مدم بهبود پیدا خواهد و در تحقق این امر شک نداریبه ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مر

شانتاژهای خبری و منحرف کردن افکار عمومی علیه این برنامه مشترک گفت: در هیج کجای این برنامه مشترک 

ات دروغ ناراحت مردم را نباید با اظهار کنیم وبه چین واگذار مینیامده است که ما جزیره کیش یا قشم را   ساله  ۲۵

 .مزدوران داخلی آنها است ها کار استکبار واین تحرک  کرد و

نمی واگذار  ایران  از خاک  برنامه مشترک  //    شودیک وجب  آزادیخواه  االسالم  به   ۲۵حجت  را  و چین  ایران  ساله 

شود گذار نمیوا در این برنامه جامع یک وجب از خاک ایران :منزله گشودن درگاهی به سوی کشور دانست، افزود

هیچ  و مشت از یکدر  برنامه  است  ۲۵رک  مفاد  نشده  اشاره  موضوع  این  به  در     .ساله  بتوانیم  اگر  کرد:  بیان  وی 

با  حوزه برابر  از ظرفیت  ۹های مختلف  با استفاده  برنامه مشترک  این  هایی همچون سواحل کشور، بند مندرج در 

حل خواهد شد و  مان بهتر از گذشته  گردانیم، به طور قطع مشکل ت خام را به چین بفروشیم و ارز را به کشور برنف

می بیشتری  رونق  اقتصاد  و  تولید  یادآور    .گیرداشتغال،  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 

های  پردازی عمدتا دروغ ارد مطرح شدهشانتاژهای خبری برای این است که این توفیق نصیب ایران نشود و مو شد:

حجت االسالم آزادیخواه با    .می و یک تهمت و افترا استانحراف و تشویش افکار و اذهان عمو دور و برایعناصر مز

اینکه این وضعیت تاکید بر  از  ببینیم، خاطرنشان کرد: وقتی کشور چین حاضر است نفت  یک چشم باید  انداز خوب 

برا و  بخرد  را  ما  برنامهخام  انرژی  منابع  و  پتروشیمی  سرمای  و  دهد، یه ریزی  انجام  فرآوری  کارهای  و  گذاری 

با این اقدام   ایجاد  زیرساخت باید از این شرایط استفاده کنیم و به طور قطع  و از سواحل مکران ما استفاده کند، 

در این برنامه مشترک از   به اینکهوی با اشاره    .سال آینده منتظر مردم ایران خواهد بود  ۲۵تحول اقتصادی در افق  

هر   مشترک  ور  کش  ۲طرف  برنامه  این  داشت:  اظهار  است  تعیین شده  ارزشمند   ۲۵ناظر  بسیار  اقدام  یک  ساله 

نمی  اجازه  در هیچ شرایطی  و  ایران شوداست  پیشرفت جمهوری اسالمی  مانع  انقالب  رییس مجمع   .دهیم ضد 

دیت کار را دنبال  می تصریح کرد: چنانچه وزارت امور خارجه با جنمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسال
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ر مجلس شورای اسالمی در منظر نمایندگان قرار دهد، بدون شک مردم نیز همراه کند و به صورت شفاف آن را د

است میمون  و  مبارک  اتفاق  یک  این  و  شد  چینهمکاری  ساله  ۲۵ برنامه  .خواهند  و  ایران  مشترک  یک  های 

ا  هچینی است که طبق آن قرار است مهوری خلق چینج و نظام جمهوری اسالمی ایران ه راهبردی میانتوافقنام

ایران، در نفت  گاز صنعت  صادرات  ملی  پتروشیمی و شرکت  صنایع  ملی  و   شرکت  حمل  زیرساخت  نیز  و 

 .گذاری وسیعی انجام دهندسرمایه  نقل

 

 مشارکت راهبردی ایران و چین عامل تحول نظم سیاسی و اقتصادی جهان

پای  -ایرنا    -تهران   حداکثری یک  فشار  طریق  از  ایران  تسلیم  برای  ترامپ  قمار  اینکه  بیان  با  آسیایی  خبری  گاه 

و   اقتصادی  نظم  در  مهمی  تحول  عامل  چین  و  ایران  مشارکت  برنامه  که  کرد  خاطرنشان  است،  خورده  شکست 

از "کانترپانچ"،  .اسی جهان خواهد بودسی نقل  به  ایج"  "نیو  بنگالدشی  پایگاه خبری  آریگی"  "ج به گزارش  یووانی 

نویسنده فقید کتاب "آدام اسمیت در پکن" بر این باور بود که اگر در تاریخ جهان یک "جریان اصلی" وجود داشته 

سال اخیر، به عنوان تنها    ۲۵۰در طول هزاره ها بجز    باشد، باید آن را در داستان چین سراغ گرفت؛ تنها تمدنی که

او، ظهور و خیزش غرب یک انحراف )از حالت عادی( است و چین آینده  به گفته    .هژمون جهان را شکل داده است

تاریخ جهان را تعریف خواهد کرد. چین برای اینکه این نقش را ایفا کند نیازمند منابع انرژی برای تغذیه اقتصاد رو به  

با    گسترش خود و یافتن جای پای محکمی در شبکه تجارت جهانی است و از سوی دیگر کشور ایران وجود دارد 

منابع عظیم نفت و گاز که در یک موقعیت کلیدی استراتژیک واقع شده و از جریان نفت از تنگه هرمز محافظت و  

ن گزارش، در حقیقت نشانه هایی  اس ایبر اس  .دسترسی آزاد به مسیرهای تجاری اقیانوس هند را ارائه می کند

ع یک تحول بزرگ در نظم سیاسی و اقتصادی جهان را  وجود دارد که تغییر تمایل ایران به سمت شرق و چین وقو 

هراس موجود در غرب در ارتباط با چین ، به تازگی با اعالم یادداشت تفاهم برای تدوین یک   امکان پذیر می سازد.

ساله، جدی تر شد. هر چند متن این برنامه    ۲۵بین ایران و چین در قالب یک توافق تجاری   برنامه همکاری راهبردی

در  منتش قدرت  توازن  تغییر  درباره  را  خطر  های  زنگ  سرعت  به  جهان  سرتاسر  خبری  منابع  اما  است  نشده  ر 

م خروج دولت ترامپ از توافق  بسیاری از ناظران این اقدام را پیامد مستقی  .خاورمیانه و فراتر از آن به صدا در آوردند

ایر با  ای  دو هسته  پذیری  آسیب  درباره  ترامپ  دولت  دانند.  می  اشتباه  ان  دچار  حداکثری  فشار  برابر  در  ایران  لت 

محاسباتی شد. چون وی و مشاورانش بر این باور بودند که با خروج از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم های  

اسال جمهوری  ایران،  علیه  می شدید  دشمنانش  های  خواسته  کردن  برآورده  و  تسلیم  به  وادار  را  ایران  می 

هرچند    .از توافق هسته ای از اتحادیه اروپا و انگلیس هم خواست که همین کار را انجام دهندآمریکا با خروج   کنند.

ال توافق هسته ای اروپایی ها ناخرسندی خود را از سیاست آمریکا ابراز داشتند اما نتوانستند سهم خود را در قب

ت های آمریکایی تحمیل کرد. آمریکا در  اجرا کنند و شاهد بودند که آمریکا اراده سیاسی خود را بر بانک ها و شرک

کرد مخدوش  آنها  مالی  و  اقتصادی  امور  در  را  ها  اروپایی  ملی  حاکمیت  فشار    .واقع  در  ها  اروپایی  که  حالی  در 

محدودیت ایران  علیه  آمریکا  مساله  خ   حداکثری  این  در  چین  اما  کردند،  مشاهده  را  خود  استقالل  و  ودمختاری 

وسعه جهانی خود موسوم به "ابتکار یک کمربند و یک جاده" را دید. این ابتکار که سال  برای تحقق راهبرد ت  فرصتی

و    ۲۰۱۳ حمل  های  زیرساخت  در  گذاری  سرمایه  طریق  از  تجاری  های  شبکه  شدید  گسترش  شده،  تصویب 

مهمی خواهد بود. ایران هم جایگاه    ۲۱یی و خشکی را پیش بینی کرده است که راه ابریشمی برای قرن  دریا نقل

راه آهن و هم به لحاظ دارا بودن ذخایر انرژی که چین    در این راهبرد دارد هم از لحاظ گسترش جاده ها و خطوط

ایران   در تئوری،  قتصاد خود وارد می کند ومیلیون بشکه نفت برای ا   ۱۰چین در حال حاضر روزانه    .نیازمند آن است

آ دو دهه  در  را  نفت  این میزان  از  نیمی  تواند  تامین کندمی  و چین هنوز منتشر   .ینده  ایران  تجاری  توافق  جزئیات 

سال    ۲۵نشده و هر دو کشور باید آن را تصویب کنند. گزارش های اولیه حاکی است که چین موافقت کرده که در  
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ن  ر در زیرساخت های نفت و گاز و حمل و نقلی ایران سرمایه گذاری کند. این توافق همچنیرد دالمیلیا  ۴۰۰آینده  

شامل همکاری نظامی و اطالعاتی و ائتالف راهبردی بین دو کشور در مورد امنیت مسیرهای تجاری خلیج فارس 

در ایران  به  رئیس جمهور چین  در جریان سفر  بار  اولین  که  توافق  این  بود.  در هر   ۲۰۱۶سال    خواهد  مطرح شد 

پایانی بر قمار ترامپ برای مجبور کردن ایران  و یک توافق هسته ای جدید با غرب خواهد   به تسلیم  صورت نقطه 

که   .بود خواهد شد  موجب  اجرایی شود؛  و  تصویب  چین  و  ایران  توافق  چنانچه  است:  آمده  گزارش  این  پایان  در 

تبعید در  حد مخالفان  فشار  روی  که  این ایران  گیرند.  قرار  سستی  موقعیت  در  بودند  کرده  حساب  آمریکا  اکثری 

روشن است   مقایسه کرده اند اما    ۱۸۲۸ایران و چین را با قرارداد ترکمنچای در سال    منتقدان به همین علت توافق 

م ایران که مخالفت آمریکا و حامیان ایرانی آن کشور ناشی از نگرانی برای محافظت از حاکمیت ملی و منافع مرد 

 .نیست

 

  :نامه ایران و چین مطرح شدها پیرامون تفاهمالمللی اساتید مسلمان دانشگاهدر نشست مجمع بین

 نامه ایران و چین موجب ثبات سیاسی طرفین است تفاهم

ساله ایران و چین   ۲۵پیرامون برنامه جامع همکاری    ان در چین در نشست تخصصیسفیر اسبق ایر  -ایرنا  -نتهرا

هایی را  سال قبل تالش  ۲نامه ایران و چین ریشه در دو منبع خارجی دارد که از حدود  گفت، جوسازی علیه تفاهم

ای المللی جایگاه ویژه نبوده و در مناسبات بین آغاز کرده بودند، این در حالیست که سطح روابط ایران و چین ساده  

می د منتفع  آن  از  طرف  دو  هر  که  »برنامه    .شوندارد  تخصصی  همکاری   ۲۵نشست  تهران  ساله  و    -های  پکن 

بینچشم مجمع  همت  با  آینده«،  دهه  دو  در  چین  و  ایران  مناسبات  دانشگاه انداز  مسلمان  اساتید  به  المللی  ها 

های دو  عدادی از سفرای سابق ایران و چین و اساتید دانشگاه صورت ویدیو کنفرانس و در روز دوشنبه با حضور ت

سفیر اسبق ایران در چین   ۲های ایران و چین به همراه  نفر از اساتید دانشگاه  ۱۰برگزار شد. در این نشستکشور  

ایران حضور داشتند. گزارش پیش به تفصیل اظهاراتو یک سفیر چین در  »سید محمد حسین مالئک« سفیر     رو 

 .ایران در چین، اشاره دارد اسبق

سید حسین مالئک با اشاره به سابقه  //    چین ریشه در دو منبع خارجی داردنامه ایران و  جوسازی بر علیه تفاهم

ساله با چین را علنی کرد، با   ۲۵نامه  تیرماه که دولت تصویب پیش نویس تفاهم  ۴روابط دو کشور گفت: ایران از  

د در  چه  زیادی  بسیار  برای  انعکاس  هم  جلسه  این  برگزاری  بودیم.  روبرو  خارج  در  چه  و  و  اخل  آگاهی  شفافیت 

رساندن بیشتر به جامعه بوده است. قطعاً رابطه ایران و چین یک رابطه دو جانبه ساده نبوده و نیست که در جایگاه  

یژه و تعریف شده است و  الملل هم تعریف شده است. به عبارتی جایگاه ایران و چین در جهان یک جایگاه و نظام بین

بوجود را  جدیدی  فرآیند  کشور  دو  بیشتر  می می  نزدیکی  وضعیت  این  که  برای  آورد  را  منفی  و  مثبت  نکات  تواند 

نماید که واکنش ایجاد  افراد  از  این  تعدادی  باید توجه داشت که جایگاه  بود.  این موضوع هم طبیعی خواهد  به  ها 

 ها به یکدیگر، در نظام سیاسی جهان و منطقه بسیار با اهمیت است. ایندوکشور متفاوت بوده و نزدیک شدن آن

اندازی  موضوع به حدی از اهمیت برخوردار است که افرادی از جمله آقای »پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا برای راه 

این  برای  لذا  کرد.  ایران تشبیه  برای  دیگری  به »ترکمانچای«  را  آن  را    کهیک جو مخالفت در کشور،  بتوان موضوع 

تقسیم  یک  داد،  قرار  بررسی  مورد  اظهابیشتر  از  اجتناب بندی  مخالفین  از  رات  ارزیابی  نخست  بخش  است.  ناپذیر 

درواقع بخش عمدهواکنش  بدان اشاره شده است.  ایران  در جامعه  واکنش هایی است که  این  از  بر ای  مبتنی  ها 

سال قبل ایجاد کرد و بر اساس آن خانم »شیرین هانتر« یک    شایعاتی است که »پترولیوم اکونومیست« یک و نیم

بسیا  این  مقاله  براساس  ماجرا  مابقی  درواقع  نوشت.  به کشورهای خارجی  ایران  واگذاری  بر  مبنی  را  ر عاطفی 

اطالعات غلطی بود که توسط این دو مرجع در داخل و خارج کشور ایجاد شد. این بحثی که در مورد نیروی نظامی  

ها همه از جمله مواری است که با چینیگذاری چین در ایران، یا امتیازهای بسیار زیاد برای ننده از سرمایه حمایت ک
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توان گفت که در ایران بعد از انقالب چه در سطح مدیران کالن جوسازی این دو منبع به وجود آمده است. درواقع می 

بوده که بخواهند کوچکترین امتیازی را به کشورهای  گاه چنین سیاستی نو چه در سطح مدیران میانی و خرد هیچ

دومین بخشی که من بدان اشاره خواهم داشت حضور نیروهای مخالف سیاسی در ایران و از    .خارجی اعطا کنند

مخالفان دولت هستند که چنین نظری را داده و به نظر من این رویکرد بیشتر از این ُبعد قابل مالحظه است که، این  

واکنش نخست چندان اهمیتی در  قدند اگر خودشان چنین کاری را انجام بدهند بسیار بهتر است. این دو  افراد معت

 .داخل کشور ندارند

استتفاهم به سابقه  مسبوق  کنونی  می//    نامه  بر  موضوع  این  به  دیگری  نقطه  در  به اما  احتیاجی  که  خوریم 

آوردی  ساله هم   ۳الملل بعد از تحوالت  ز نظر من نظام بین برقراری روابط خودمان با چین در یک دید جدید داریم. ا

آمریکا   و  قرار گرفته و نمیچین  نقطه جدیدی  نظام  در یک  به عنوان عناصر اصلی  و چین  آمریکا  روابط  توان گفت 

سال گذشته بود. یعنی این روابط از یک اعتماد کمتر و یک سختی بیشتر از یک  ۴   الملل، همانی است که دربین

که  تری به موضوع داشته باشند. اینقیق الملل، یک نگاه ددهد تا نظام بین سایی فراتر برخوردار شده و اجازه مینار

می دارند.  چگونه  توجه  بدان  که همه  است  ببخشند، موضوعی  بهبود  نوین  در وضعیت  را  توانند شرایط خودشان 

 نامه مطرح است، این . اما نکته مهمی که در مورد تفاهمبنابراین باید از این زاویه به روابط ایران و چین توجه داشت

باشد را تایید  مور خارجه متنی را که در فضای مجازی و در رابطه با این موضوع درحال گردش می است که وزارت ا

شود داشت این است که این یک توصیفی از روابط دوجانبه است. نامه می نکرده است. برداشتی که از این تفاهم

آقای »محمد    ۱۳۷۹اشتم که در سال  مسئولیت روابط ایران و چین را در پکن بر عهده د  ۱۳۸۰تا    ۱۳۷۶ه از سال  بند

های اقتصادی دو کشور امضا  ای را تحت عنوان همکارینامه جمهور، تفاهمهاشمی«، معاون اجرایی آقای رئیس 

تفاهم آن  همکردند.  که  چیزی  آن  با  قنامه  توجهات  کانون  در  عبارتی  اکنون  به  ندارد.  تفاوتی  چندان  دارد،  رار 

برای همپتانسیل پتانسیلهای دو کشور  آن  بر اساس  و  لیست شده  برای همکاری شده  کاری  امیدواری  ابراز  ها 

 .است

اقتصادی قوی مولفه سیاسیمولفه  از  قوی    ۲۰۰۰تا سال    //  تر  بسیار  مولفه »سیاسی«  یک  دو کشور،  روابط 

ز سال  اما اوزیر این کشور بود.  ف چینی مسئول در روابط ایران و چین، معاون نخستداشت و به همین دلیل طر

جهانی  ۲۰۰۰ تجارت  »سازمان  روابط  وارد  چین  که  بعد  ارزش  (WTO)«به  یک  به  چین  و  ایران  روابط  ارزش  شد، 

زرگانی« دو  تجاری مختصری کاهش پیدا کرد. به همین دلیل چین خواست که همکاری دو کشور در قالب »وزارت با 

نی برخوردیم که در آن آمریکا و غرب در زمینه  ما به موضوع بحران اقتصادی جها  ۲۰۰۸و   ۲۰۰۶کشور باشد. در سال  

این بدون  چین  و  افتادند  عقب  بسیار  توسعه  روند  و  گام  اقتصادی  باشد،  داشته  زمینه  این  در  بزرگی  مشکل  که 

طرح    ۲۰۱۳که بتوانند از نقدینگی خودشان استفاده کنند در سال بزرگی را به جلو برداشت. به همین دلیل برای این

 .ده، یک کمربند« را مطرح کردندمعروف »یک جا

نکته بعدی که در این قسمت وجود دارد این است که، بر اساس  //    چین نیاز جدی سیاسی به ائتالف با ایران دارد

ارد مذاکرات شدیم. به عنوان مثال در بخش انرژی یک  نامه، ما بر اساس نیاز دولت خودمان با حمایت چین، وتفاهم

ت  در  که  چیزی  آن  از  می  ۱۳۷۹نامه سال  فاهمتداومی  مشاهده  تفاهمداشتیم  این  در  که: شود.  است  آمده  نامه 

»امیدواریم که طرف چینی در رابطه با پول ناشی از خرید نفت از ایران تسهیالت بیشتری را به طرف ایرانی واگذار  

تفاهمکند«. ن این  این است که  امر  این  زاویه تحوالت کنامه در شرایط تحریمی نوشته شده، درحالیمود  از  اگر  ه 

اکنون در شرایطی است که نیاز جدی سیاسی به ائتالف با ایران دارد تا در کنار  الملل وارد شویم، چین همنظام بین

نامه  رایط تحریم نیست. لذا اگر از این نقطه نظر به تفاهمنامه بر اساس نیاز ما در ش پاکستان قرار بگیرد، لذا تفاهم

ت این  منظم کمک فاهمنگریسته شود،  یک چارچوب  در  بزرگ جهان  با یک کشور  ما  روابط  به  که  این حیث  از  نامه 

سال هم الزم است تا به این نکته اشاره داشته   ۲۵در رابطه با    .کند، نقطه عطفی در روابط خارجی ایران استمی



 
ای را  ی خواست تا کارخانه صورت ساالنه نیست و اگر کشور گذاری خارجی در کشورها به  شم که، اصوالً سرمایه با

را   اقدامات خود  ثابتی  بتواند تحت شرایط  که  این است  و مستلزم  اعتماد داشته  به جلب  نیاز  کند،  تولید  ایران  در 

سرمای فرآیند  وارد  بخواهیم  ما  اگر  بنابراین  نماید.  تفاهمه پیگیری  باید  شویم،  با نامه گذاری  را  مدتی  بلند  های 

ها را پاسخگو باشیم. باید دقت داشت که روابط ایران و چین اشیم تا بتوانیم تعهدات آنها داشته بکشورها وشرکت 

هم  که  دارد  بین مخالفینی  عرصه  در  حتی  دادند.  نشان  را  خودشان  دارند. اکنون  حضور  مخالفین  این  هم  المللی 

طور کل این ه است. بهای است که مورد توجه تمام کشورهای منطقه قرار گرفتگونهت کنونی ایران هم بهوضعی

نامه یک قرارداد دوجانبه و مشترک است که موجب ثبات سیاسی برای طرفین شده و هر دو کشور از آن  تفاهم

   .بهره خواهند برد

 

 ایران از سرگرفته شد  هبشینهوا: پروازهای خارجی 

ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی پروازهای بین   ۴خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد پس از  -ایرنا -پکن

به گزارش   .اپیمایی بتدریج در حال ازسرگیری پروازهای خود به ایران هستندالمللی، بسیاری از شرکت های هو

از ایرنا ش یکی  و  ایران شروع شده  به  امارات  هواپیمایی  پرواز شرکت  نوشت:  گزارشی  در  روز سه شنبه  ینهوا 

از مدت طوالنی ارش زگ  .دو روز پیش در فرودگاه امام خمینی )ره( فرود آمده است هواپیماهای این شرکت پس 

است کرده  نشان  کسانی   خاطر  هواپیمایی،  المللی  بین  سازمان  اعالم  اساس  بر  خارجی  که  پروازهای  از  که 

گزارش   .ساعت پیش از پرواز آزمایش کرونا داده باشند  ۹۶استفاده می کنند از جمله برای پرواز امارات باید حداکثر  

به صورت را  پروازهایش  که  ایرویز هم  قطر  که  دهد  می  داد    ادامه  می  انجام  ایران  به  قرنطینه  دوران  در  محدود 

است و شرکت های هوایی خارجی دیگری نیز بتدریج در حال برنامه ریزی برای  یش پروازها گرفته  تصمیم به افزا

قطرایرویز بر اساس اعالم خبرگزاری چین بجز شهر تهران پروازهایی را    .شروع پروازها به ایران و بالعکس هستند

شینهوا می نویسد که یک هفته قبل هم شرکت »کام     .اصفهان و شیراز در نظر گرفته است مشهد،  به شهرهای  

از شهرهای هرات،  پروازهای این شرکت به مشهد  انجام داد و قرار است  پروازی به مشهد  ایر جت« افغانستان 

شود  گرفته  سر  از  قندهار  و  نیز کابل  ایرعربیا  شرکت  برای  شیراز  به  شارجه  شد  پرواز  آغاز  ماه  این    .این  به  بنا 

فوریه اعالم کرد و پس از آن شمار پروازهای خارجی به این    ۱۹اولین موارد ابتال به کرونا در کشور را  گزارش، ایران  

 .کشور کاهش یافت

 

 های کاخ سفید از مشارکت راهبردی ایران و چین دلواپسی

های جدی را اکنون نگرانیپیامدهای اجرای موفق »برنامه جامع همکاری بلندمدت ایران و چین« از هم -ایرنا -تهران

آمریکا   از دولتنزد  دیگر  برخی  آورده استو  بار  به  از »برنامه جامع همکاری    .های غربی  که  ساله    ۲۵انتقاداتی 

گیرد. این گزاره در مورد  از نامشخص بودن جزئیات آن سرچشمه می شود به طور عمدهایران و چین« مطرح می 

ریش و  است  متفاوت  المللی  بین  عرصه  در  شرایط  اما  است  صادق  داخلی  مخالفتانتقادات  کشورهای  ه  در  ها 

رسانه  سوی  از  ویژه  به  آمریکا  و  غربیاروپایی  بلوک  به  وابسته  اجرای –های  مثبت  پیامدهای  از  ترس  به  عربی 

می باز  برنامه  تحریم بی  .گرددموفق  برطرف  اثرکردن  بلندمدت،  و  مطمئن  اقتصادی  مسیر  شدن  باز  آمریکا،  های 

طریق   از  نفت  به  چین  افزون  روز  نیاز  بیشدن  اعتماد،  قابل  شدن  شریکی  فعال  غرب،  به  ایران  نسبی  نیازی 

غرب   های سیاسی و تجاری پکن از مهمترین دالیل نگرانیهای صنعت و تولید در کنار استفاده تهران از ظرفیتچرخ

وافق  برد ت-اندازی روابط راهبردی ایران و چین، از پیامدهای بردبسیاری از مخالفان خارجی راه   .شودمحسوب می 

بی باعث  زیرا  نگرانند  منطقه  در  اقتصادی  و  سیاسی  قدرتمند  بلوک  یک  تشکیل  طریق  غرب از  به  تهران  نیازی 

پذیری چین شود و در طرف مقابل به نحو چشمگیری میزان آسیبای و تکنولوژیکی( می )حمایت سیاسی، سرمایه 

https://www.irna.ir/news/83864225/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83859705/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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
https://www.irna.ir/news/83859705/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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
https://www.irna.ir/news/83859705/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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


 
از بین می انرژی را  ادامه رقابت  از نوسانات  را برای  راه  ایاالت متحده هموار میبرد و  با  این کشور   .سازدجهانی 

یا شاید غرض  ناآگاه  افراد شکاک،  برخی  را میمخالفت  داخل  در  با مشخصورز  زمان  مرور  به  مزایای  توان  شدن 

توافق کرد.  برطرف  که توافق  است  داخلی  کامال  موضوع  یک  دارد   فوق  قرار  چین  و  ایران  ملی  منافع  حیطه  در 

ای، در برخی های رسانه است. جالب اینجا است گذشته از تحلیلالمللی هم با واکنش روبرو شده در ابعاد بین  ولی

مخالفت  مقامات صورت میکشورهای غربی  از سوی  وهایی  ایرانیان خارج  گیرد  برخی  روبرو   نشینبا حمایت  نیز 

اروپایی صورت گرفت که تاست. چند روز قبل تجمعشده این وقایع نشان  های کوچکی در برخی شهرهای  صاویر 

ابراز نگرانی دشمنان ایران نسبت به توافق    .کردنددهد که عناصر دست نشانده و مزدور غرب آن را هدایت میمی

 .جای تفکر بسیار دارد

ای است که کشورها به تنهایی  مقتضیات کنونی عرصه بین المللی به گونه //    وابستگی متقابل، نردبان کشورها

مس پیمودن  به  از قادر  گذشته  و سیاسی  اقتصادی  های  حوزه  در  توانمندی  ارتقای سطح  و  نیستند  پیشرفت  یر 

ها است که وابستگی یا پیوستگی پردازان مدت نظریه   .های داخلی نیازمند همکاری بین المللی استتقویت عرصه 

دانند زیرا  لمللی می کاهش تعارضات بین ا متقابل کشورها را یکی از مهمترین راهکارها برای پیشرفت همزمان با

دهد که هرگونه ها را به یکدیگر به شکلی پیوند میاعتقاد دارند افزایش تعامالت تجاری و اقتصادی به تدریج دولت 

نظریه »وابستگی متقابل« هم بر این اصل مهم تاکید    .شودها می ها باعث نابودی تجارت و منافع آنتنش بین آن 

یافته قابل دستیابی نیست بلکه  ا از طریق الگو قرار دادن کشورهای توسعهدارد که مسیر پیشرفت کشورها تنه

یکدیگر می و همراه  مکمل  آن کشورها  طی  که  دارد  وجود  آن  برای  جایگزینی  کل راه  یک  اجزا  عنوان  به  و  شوند 

می برآورده  مشترک  مسیر  یک  در  را  کشورها  .سازندنیازهایشان  پیوستگی  و  همکاری  هرچه  فرایند  این  به   در 

آن  جایگاه  جابجایی  باشد  بیشتر  سختیکدیگر  میها  نظریه تر  برخی  پیوند  شود.  را  متقابل  وابستگی  هم  پردازان 

پله دانند که در آن دولت گونه میها در ساختاری نردبانمستقیم و مثبت منافع دولت  بین ها  ارتقای موقعیت  های 

ک می  فراهم  را  گوناگون(  های  حیطه  )در  یکدیگر  انرژی    .نندالمللی  به  پکن  نیاز  چین  و  ایران  بلندمدت  توافق  در 

های گذاری، فناوری و توانایی الجیشی ایران در کنار احتیاج تهران به سرمایه مطمئن و استفاده از موقعیت سوق

ساختن احتیاجات دوطرف،  تواند نظمی را ایجاد کند که ضمن برآورده و این امر می  بین المللی چین مکمل هستند

 .شودجب حمایت و مقاومت مشترک در برابر فشار از سوی رقبا یا دشمنان نیز مو

به عبارت ساده توافقی که در شرایط تحریم و //    ها با مشارکت راهبردی ایران و چیننگاهی به انگیزه مخالفت 

... گش و  تکنولوژیکی  اقتصادی، سیاسی،  در حوزه  بتواند  ایران،  را  فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی  ایشی 

پایتخت از  بسیاری  نیست.  ایران  دشمنان  مطلوب  عنوان  هیچ  به  کند  ایجاد  کشورمان  کنار  برای  در  اروپایی  های 

تابند و با هر ابزار سیاسی و  صهیونیست آن به هیچ عنوان بهبود شرایط ایران را بر نمی-واشنگتن و متحدان عربی

های داخلی و استفاد از ا تسلیم خود کنند. بزرگنمایی مخالفتکنند تا مانع آن شوند و ایران رغیرسیاسی تالش می

هراس در غرب و متحدان آن از این سند راهبردی حتی در      .ها است های بین المللی از جمله ابزار غربیظرفیت

ه  آب ب ای در داخل  ها، هنوز عدهرسانه های آمریکایی هم بازتاب دارد؛ جای تعجب است که باوجود اعتراف غربی

های چین و ایران را  ریزند. روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« اذعان دارد که توافق فوق دولت آسیاب دشمن می

نتیجه واشنگتن علیه  کند. جنگ تجاری و فشار حداکثری بیتر میکه هدف فشار و تحریم آمریکا قرار دارند، نزدیک 

در ایجاد روابط بلندمدت ببینند. گمان تحلیلگران غربی آن    پکن و تهران باعث شد دو کشور گشایش در امور یکدیگر را

های امینتی و  است که دو دشمن کاخ سفید اکنون تالش دارند زمینه همکاری خود را از سطح اقتصادی به حوزه

ها است؛  های یکجانبه کاخ سفید مهمترین دلیل نگرانی آندر واقع خطر تضعیف سیاست  .نظامی هم ارتقا دهند

بار خوانده ی هیلی« نماینده سابق ایاالت متحده در سازمان ملل همکاری بلندمدت ایران و چین را فاجعهحتی»نیک

است دانسته  جهانی  عرصه  در  تهران  انزوای  پایان  مفهوم  به  را  آن  و    .و  غربی  کشورهای  که  داشت  توجه  باید 



 
توافق  ا احساس مخاطرات پیامدهای مثبتها به هیچ عنوان دلسوز ایران و ایرانی نیستند و اکنون بهای آنرسانه 

برند تا مانع موفقیت این  های خود بهره میاند و از همه ظرفیتایران و چین به دستور کاخ سفید وارد میدان شده 

دهند تحرکاتی از  ها خبر میساله فوق مشخص نیست رسانه   ۲۵با وجودی که هنوز جزئیات توافق    .تفاهم شوند

هند   و  جنوبی  کره  کوچکسوی  از  نگرانی  دلیل  به  آمریکا(  آسیایی  متحد  آن)دو  ایران  شدن سهم  با  تجارت  از  ها 

دادند  است. این دو کشور تا پیش از خروج آمریکا از برجام به همکاری با تهران عالقه وافری نشان می صورت گرفته 

پا پس کشی ترامپ  از سوی  اندک فشاری  با  اما  امضا کردند  را  توافقات گوناگونی  دارند  و  اعتقاد  کارشناسان  دند. 

شدن همکاری بلندمدت تهران و پکن، به تدریج دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی که از ایران حال با تائید و قطعی

شوند و بعید نیست بدون های طالئی در تعامل با تهران نگران میگزیدند، نسبت به از دست دادن فرصت دوری می 

 .های همکاری با ایران را دوباره باز کنندبا احتیاط دریچه  البته توجه به فشارهای کاخ سفید،

 

  :نامه ایران و چین مطرح شدها پیرامون تفاهمالمللی اساتید مسلمان دانشگاهدر نشست مجمع بین

 خوشرو: بهبود وضعیت کنونی تنها با همکاری میسر است   غالمعلی

»غالمعلی خوشرو« نماینده اسبق ایران در سازمان ملل در نشست تخصصی برنامه جامع همکاری    -ایرنا  -تهران

المللی در حال تغییر است و پکن به عنوان یک ساله ایران و چین گفت، جایگاه آمریکا و چین در مناسبات بین   ۲۵

ترین مصرف کننده انرژی و ایران هم به عنوان باشد. چین بزرگاه خود در جهان میقدرت مهم در حال تثبیت جایگ

نشست    .نمایدناپذیر می کنندگان این انرژی در جهان مطرح است که این امر روابط دو کشور را اجتنابیکی از تامین 

در دو دهه آینده«، با همت  انداز مناسبات ایران و چینپکن و چشم -های تهران ساله همکاری  ۲۵تخصصی »برنامه 

بین دانشگاه مجمع  مسلمان  اساتید  از المللی  تعدادی  حضور  با  دوشنبه  روز  در  و  کنفرانس  ویدیو  صورت  به  ها 

دانشگاه  اساتید  و  چین  و  ایران  سابق  نشستسفرای  این  در  شد.  برگزار  کشور  دو  اساتید    ۱۰های  از  نفر 

بق ایران در چین و یک سفیر چین در ایران حضور داشتند. گزارش سفیر اس  ۲های ایران و چین به همراه  دانشگاه 

 .رو به تفصیل اظهارات »غالمعلی خوشرو« نماینده اسبق ایران در سازمان ملل، اشاره داردپیش

خوشرو« با اشاره به اینکه مسئله چین و آمریکا یک مسئله ریشه داری  »//    نفاق، مبنای سیاست خارجی آمریکا

ونا تشدید هم شد، گفت: البته کرونا ضربه مهمی به رهبری آمریکا زد و نشان داد آمریکا بیش  است که با وجود کر

داد در عرصه مناسبات بهداشتی و فرهنگی ضربه پذیر است و لذا بدترین عملکرد را در مواجهه از آن که نشان می 

با این مسئله، آمریکا ابتدا در حالت تکذ یب و انکار بود و بعد دچار سردرگمی با »ویروس کرونا« داشت. در رابطه 

دهد رفتار آمریکا یک رفتار نسنجیده  کند. این امر نشان میاکنون، همه را متهم به انتشار این ویروس می شده و هم

بین نادرست در عرصه مناسبات  را مورد مطالعه قرار بدهیم  و  آمریکا  اگر بخواهیم سیاست خارجه  المللی است. 

اکنون شاهد موتور محرکه سیاست خارجه آمریکا مبتنی بر ایجاد شکاف و تفرقه است. هم  متوجه خواهیم شد که

گیری است، قصد دارد تا آن را برهم بزند و اگر  ای در حال شکلنامه این هستیم که آمریکا در هرکجا که یک تفاهم 

نامه  ر حداکثری را بر آن تفاهم کند تا فشاهم موفق به برهم زدن آن نشود، خودش را از آن مبرا کرده و تالش می 

مثال  این موارد  از  که  نماید.  و وارد  روابط عادی سیاسی  بود  قرار  در مورد »برجام« که  مثالً  داریم.  را  زیادی  های 

یک  صورت  به  قرارداد[  و  تفاهم  ]این  که  برقرار شود،  جهان  با  ایران  فشار  تجاری  و  لغو شده  آمریکا  توسط  جانبه 

 .خود نموده استحداکثری را هم پیشه 

گونه که ما از مردم  وی افزود: تنش بین چین و آمریکا تنها معطوف به تجارت نیست. همان//    گویند؟ آمارها چه می 

آمار   یا سه  دو  به  باید  به عنوان مثال  ندارند.  زیادی  از چین اطالعات  آمریکا هم  نداریم، مردم  زیادی  چین اطالعات 

آمریکا ملی  ناخالص  تولید  کنم.  سال    ۴۰در    اشاره  در  یعنی  پیش  به    ۱۹۸۰سال  و   ۳نزدیک  بوده  دالر  تریلیون 

نیز  هم به    ۲۲اکنون  نزدیک  چین  داخلی  تولید  زمانی  بازه  همین  در  است.  دالر  و    ۳۰۵تریلیون  بوده  دالر  میلیارد 

https://www.irna.ir/news/83863917/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83863917/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83863917/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
در آمریکا   سال پیش رشد داشته است. درآمد سرانه ۴۰برابر نسبت به  ۵۱میلیارد دالر است. یعنی  ۱۵/۵اکنون هم

برابر شده است. اگر ما این آمار را ببینیم و   ۳۶که این میزان در چین  برابر شده درحالی  ۵دهه قبل تا کنون    ۴هم از  

برابر بوده    ۱۵آن را مالک قرار دهیم، پیشرفت چین تاکنون در حوزه »درآمد ناخالص ملی«    ۲۰۰۰حتی اگر از سال  

  ۴درصد مردم چین در  ۹۰گذاری و کاهش بیکاری است. نزدیک به  سرمایهکه به معنای پیشرفت در تجارت، صنعت،  

 ۲۰اکنون زیر یک درصد است. به همین منوال در طول که این معضل همدهه قبل، زیر خط فقر قرار داشتند، درحالی

ر رسیده میلیون گردشگ ۱۵۰اکنون به میلیون گردشگر چینی در دنیا حضور داشتند که این رقم هم ۱۰سال گذشته، 

ها در این صنعت  برابر پولی است که آمریکایی   ۲و میزان پولی که در این صنعت در حال خرج شدن در کل دنیاست  

می میخرج  بنابراین  پیشرفته کنند.  بسیار  جامعه  یک  چین  که  دریافت  جامعه توان  یک  عنوان  به  دیگر  و  ای شده 

نفر در بخش    ۴نفر چینی،    ۵سال گذشته از هر    ۴۰ر  شود. دبسته کشاورزی، منزوی و عقب افتاده محسوب نمی

بنیان تحوالت بسیاری را به های دانشاکنون در حوزه صنعت و حوزهکه این میزان همکشارزی شاغل بودند در حالی

تحمل است که چین   قابل  و غیر  آمریکا بسیار غیرقابل فهم  به خصوص  و  دنیا  برای  این موضوع  دیده است.  خود 

رصه جهانی اثر گذار باشد. به همین دلیل فشاری که بر روی صنایع چینی مانند »هواوی« هست ریشه  بتواند در ع

باید به این نکته توجه داشته باشیم که هم بنابراین ما  اکنون یک جنگ سردی بین چین و در چنین وضعیتی دارد. 

تا   داشت  تمایل  بسیار  چین  من  نظر  به  و  است  دادن  رخ  حال  در  پشت    سال  ۵آمریکا  منوال  بدین  هم  را  دیگر 

اکنون اقتصاد دوم دنیاست. اگر  که این کشور همای برسند که اقتصاد اول دنیا باشند، در حالی سربگذارد و به نقطه 

ادامه می  با همین روند  تا  چین  تکنولوژی سنتی و مدرن هم    ۵داد مسلماً  بود. در  آینده اقتصاد نخست دنیا  سال 

ای است که به آرامی گونهفرهنگ چین به  .توانست در مقابل آن بایستدر آمریکا هم نمییافت که دیگجایگاهی می

دهه قبل کامالً به حاشیه برده و اقتصاد را محور خود قرار دادند و شروع  ۴کنند و سیاست را در  کار خودشان را می 

بت سیاسی با آمریکا شوند. رقابت این  ها قصد نداشتند وارد رقابه برقراری روابط و کار با سایر کشورها کردند. آن

 .دو کشور یک رقابت اقتصادی و فنی و علمی است که منافع خودشان را در نظر دارد

دهد که با چین  در ادامه گفت: وضعیت و جایگاه ایران به ما این اجازه را می    خوشرو//    ناپذیر با چینارتباط اجتناب 

باش داشته  ناخواسته  یا  را خواسته  روابطی  بهیک  پهلوی هم  گونهیم. وضعیت  نظام  و  اگر سیستم  که  ای است 

می می حاکم  برقرار  یکدیگر  با  را  روابطی  یک  بایستی  چین  و  ایران  اینبود،  دلیل  به  کننده  کردند  مصرف  چین  که 

ارتباط  یک  ارتباط  این  بنابراین،  است.  انرژی  این  کننده  تولید  عنوان  به  هم  ایران  و  بوده  جهان  در  انرژی    نخست 

گذار نیاز دارد و از طرف دیگر چین هم نیاز به انرژی دارد که ایران تامین کننده  ناپذیر است. ایران یک سرمایه اجتناب

این پروژه »کمربندآن است. ضمن  از    -که  را  با سایر کشورها  جاده« یک پروژه بسیار بزرگی است که رابطه چین 

تواند بر تمام این مسیرهای استراتژیک در تامین خدمات و کاال  کند که به سرعت میطریق زمین و بنادر برقرار می

هم  ایران  دیگر  طرف  از  شد.  خواهد  تامین  هم  چین  سیاسی  و  امنیتی  منافع  آن  تبع  به  که  کند  پیدا  دسترسی 

ن جا که فرهنگ و خوی ایراکند تا با چین رابطه داشته باشد. اما از آن موقعیت مهم و استراتژیکی دارد که کمک می 

که این گونه نیست و  کنیم در صورتیبا غرب پیوند داشته است، لذا هر پیشرفت و تمدنی را در غرب جستجو می

این وضعیت در جهان کنونی تغییر کرده است. انگلستان که زمانی در زمره کشورهای صادرکننده مهم قرار داشت  

هاست که دهد. بنابراین این برداشت ما ایرانی م میمیلیارد دالر از چین واردات انجا۶۳اکنون در سال نزدیک به  هم

نمی قدرتمند  کشور  یک  عنوان  به  را  پیشرفته چین  عنوان  به  آلمان  حتی  سال  شناسیم.  در  اروپا  کشور    ۸۳ترین 

از چین واردات دارد بدان اشاره شد، موتور محرکه  .میلیارد دالر  آمریکا چنانچه  اما  افزود:  از وی  و  نفاق است  اش 

کند تا ایران را از پا در بیاورد و برای جلوگیری از انزوای ایران هرکاری را  گر فشار زیادی را به ایران وارد می طرف دی

تفاهمانجام می این  بنابراین  تفاهم دهد.  این  که  امیدوارم  بنده  و  راه است  نقشه  تنها یک  در حال حاضر  نامه  نامه 

»ما در بقیه کارها ناتوان بودیم در این کار هم ناتوان هستیم«،   گویندعملیاتی شود. این استدالل منتقدان که می



 
تفاهم وارد  کشورها  با همه  و  باشیم  داشته  مدت  بلند  نگاهی  دنیا  به  باید  ما  نیست.  این  درست  در  نامه شویم. 

  توان به منافع خودمان برسیم. ما طور که مشخص است، اگر آمادگی داشته باشیم می ساله هم همان  ۲۵برنامه  

تواند برای توانیم وضعیت خود را بهبود ببخشیم. چین تجربه خوبی در فقرزدایی داشته است که میبا همکاری می 

   .ما الگوی خوبی باشد

 

 نامه همکاری امضا کردند دانشگاه شیراز و دانشگاه پکن تفاهم

تفاهم نامه همکاری مشترک در    -ایرنا  -شیراز رییس دانشگاه شیراز و رییس دانشگاه پکن، در نشستی مجازی، 

شنبه در حاشیه آیین مجازی امضای  حمید نادگران، رییس دانشگاه شیراز روز سه   .حوزه زبان و فرهنگ امضا کردند

تفاهم  بهاین  فرهنگ  و  زبان  گسترش  را،  آن  انعقاد  از  هدف  ملت نامه،  میان  دوستی  عامل  گسترش عنوان  ها، 

چشم به  آن  شدن  تبدیل  برای  علمی  راه مناسبات  برای  تالش  مشترک،  رشتهاندازهای  مشترک  اندازی  و  های 

های دیگر، پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محقق کردن  اعطای مدرک دوجانبه، حضور استادان در دانشگاه 

برشمردفرصت دانشجویان  و  استادان  برای  مطالعاتی  هم  .های  همچنین  افزود:  اداره وی  بین  موثر  های افزایی 

های دانشگاه، اجرای پروژه   ۲ن و چین در هر  های فرهنگ و ادبیات ایرادانشگاه، تاسیس رشته   ۲روابط عمومی هر  

سیاسی، هنر و معماری، مدیریت و حسابداری از دیگر  های علوم انسانی، علوم  مشترک علمی به ویژه در رشته

می شمار  به  نامه  تفاهم  این  انعقاد  پیشینه    .آیداهداف  به  اشاره  با  این    ۷۰نادگران،  از  شیراز،  دانشگاه  ساله 

های علمی و معنوی بسیار مهم در جنوب کشور یاد کرد و اظهار داشت: دانشگاه  یکی از سرمایه  دانشگاه به عنوان

از   برخورداری  با  بر  ۱۸شیراز  افزون  و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقطع  در سه  دانشجو    ۷۰۰هزار 

گاه شیراز بیان کرد:  رییس دانش  .المللی استهای بزرگ سطح یک ملی و بینعضو هیات علمی در زمره دانشگاه 

اجرایی   برای  رایزنی  در حال  قرار دارد و  دانشگاه  این  کار اصلی  در دستور  و ورزشی  دیپلماسی علمی  به  توجه 

 .های معتبر جهان هستیمشدن آنها با دانشگاه 

نادگران همچنین در مورد  //    شناسی و آموزش زبان چینی در دانشگاه شیرازسازی برای ایجاد رشته چینزمینه 

این  ه میان  همکاری  داشت:  بیان  پکن  و  شیراز  دانشگاه  میان  زمینه می  دانشگاه   ۲مکاری  دوره  تواند  ایجاد  ساز 

ایران چین دوره  ایجاد  و  شیراز  دانشگاه  در  چینی  ادبیات  و  زبان  و  در  شناسی  فارسی  ادبیات  و  زبان  و  شناسی 

ای علمی پژوهشی در دانشگاه شیراز تشکیل هاکنون گروهوی ادامه داد: هم  .دانشگاه زبان و فرهنگ پکن شود

 .شده است تا به تعمیق هرچه بیشتر این مناسبات کمک کنند

تفاهم ُبردامضای  همکاری  است  -نامه،  ابراز  //    ُبرد  با  نیز  پکن  فرهنگ  و  زبان  دانشگاه  رییس  لیولی،  پروفسور 

تفاهم این  امضای  از  اخرسندی  اظهار  شیراز  دانشگاه  با  آموزشی  علمی  فعالیتنامه  انجام  کرد،  های  میدواری 

وی افزود: همه با هم   .دانشگاه و دو کشور ایران و چین شود  ۲ساز ارتباطات و تبادالت فرهنگی میان  علمی، زمینه

 .جانبه فراهم شود ۲های در همکاری  ُبرد -نامه، زمینه ُبرد کنیم با اجرای این تفاهمتالش می 

 .رق قاره آسیا واقع شده استجمهوری خلق چین به مرکزیت پکن در ش

 

 سنجی در سیاست خارجی؛ از پکن تا بغداد اولویت

سازی پیرامون های غربی و معاند همچنان به انتشار اخبار کذب و شایعه د این روزها رسانه هرچن -ایرناپالس -تهران

های خارجی اعالمی و اجرا شده مسئوالن کشور بیانگر آن  دهند اما سیاست سند همکاری ایران و چین ادامه می 

کش با  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  توسعه  و  نبوده  منطقه  یک  به  معطوف  هدفگذاری  که  از  است  مختلف  ورهای 

اولویت  از  تا خاورمیانه بویژه همسایگان  ایران و    .هاستشرق  انتشار خبرهایی درباره سند همکاری  با  این روزها 

ها برای توسعه  چین، تالش شد اینگونه القا شود که نگاه سیاست خارجی کشور یک بعدی بوده و از همه ظرفیت

https://www.irna.ir/news/83864665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83864665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83864665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/83859912/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/83859912/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/83859912/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
استفا کشورها  دیگر  با  سیاسی  و  تجاری  نمیمناسبات  و  ده  دولت  در  کشور  مسئوالن  که  همانطوری  اما  شود. 

کرده تاکید  آن  بر  خارجه  امور  با  وزارت  بلندمدت  همکاری  و  تجاری  و  سیاسی  روابط  گسترش  دنبال  به  ایران  اند، 

هاست مناسبات سیاسی و  کنند؛ بویژه همسایگانی که سال برد را دنبال می  -کشورهایی است که سیاست برد

تیرماه(   ۳۰در همین رابطه حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز )دوشنبه    .با آنها داریم  اقتصادی خوبی

های در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات، تقویت صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور را از سیاست 

اولویت اول روابط اقتصادی قرار دارند    اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این راه کشورهای همسایه در

وی خاطرنشان   .و سیاست دولت توسعه بیش از پیش روابط بویژه مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان است

ایجاد شهرک و  و مهندسی  با همسایگان کرد: صادرات خدمات فنی  روابط  های صنعتی مشترک موجب گسترش 

شد ض  .خواهد  بر  تاکید  با  فعال رییس جمهوری  کمیسیونرورت  بویژه  تر شدن  کشورها  با  اقتصادی  مشترک  های 

 .ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات استفاده کنیمهمسایگان، اظهارداشت: باید از همه ابزارها و ظرفیت 

براساس همین اهداف ترسیم شده در چارچوب سیاست //    سفرهای فشرده با رویکردهای اقتصادی و سیاسی

تیرماه( مصطفی الکاظمی رئیس جمهوری عراق در حالی نخستین سفر خود    ۳۱شنبه  مروز )سه خارجی کشور، ا 

یکشنبه   امور خارجه  وزیر  اخیر محمدجواد ظریف  روز  در دو  را تجربه کرد که  ایران  تیرماه در چهارمین سفر    ۲۹به 

های سفر را پیگیری توافق  ظریف هدف از این  .وگو کردهای این کشور دیدار و گفت رسمی خود به بغداد با مقام 

رییس جمهوری اسالمی ایران به عراق و بررسی اوضاع و تحوالت منطقه عنوان    ۹۷انجام شده در سفر اسفندماه  

با رییس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه، رییس شورای عالی قضایی،   .کرد وی در بغداد 

الفت ائتالف  رئیس  الشعبی،  الحشد  آخرین رییس  و  مناسبات  گسترش  درباره  عراق  ملی  جریان حکمت  رهبر  و  ح 

گفت  جهان  و  منطقه  کردتحوالت  با »مسرور    .وگو  اربیل  به  با سفر  خود،  کاری  برنامه  آخرین  در  خارجه  امور  وزیر 

راه  طرف  دو  دیدار  این  در  کرد.  دیدار  عراق  کردستان  اقلیم  وزیر  نخست  توسعه بارزانی«  و  روابط  گسترش  های 

های مختلف بویژه تقویت روابط اقتصادی و تجاری بررسی کردند. ظریف پیش از  اربیل را در بخش  -مناسبات تهران  

وی    .این دیدار با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز دیدار کرد

توئیتی نوشت: روابط قوی این سفر در مطلبی در  پایان  از محورهای سیاست خارجی  با همه عراقی   در  ها یکی 

هستند ما  اولویت  همسایگان،  و  است  »مصطفی   .ایران  بغداد،  به  خارجه  امور  وزیر  فشرده  سفر  از  بعد  روز  دو 

رتبه  های عالی وگو با مقام تیرماه( برای دیدار و گفت   ۳۱شنبه  الکاظمی« نخست وزیر عراق بعدازظهر امروز )سه

وگو با حجت االسالم والمسلمین  دیدار و گفت  .اقتصادی وارد تهران شد-ک هیات بلندپایه سیاسیایران در صدر ی

های رسمی دو کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس  حسن روحانی، انجام مذاکرات دوجانبه هیات 

برنامه  از  رییس مجلس شورای اسالمی  و  انقالب  رهبر معظم  با  دیدار  و  روزه نخست های سفجمهوری  دو  وزیر  ر 

 .عراق به تهران است

توافق  امضای  برای  همکاریانتظارها  مقام //    های  اخیر  ماهه  چند  سفرهای  به  توجه  حضور  با  کشور،  دو  های 

های اقتصادی در هیات همراه نخست وزیر عراق در این سفر و برنامه ترسیم شده برای انجام مذاکرات کاری  مقام 

های مختلف های همکاری گسترده در بخشل رئیس جمهوری، حاکی از امضای توافقبا حضور جهانگیری معاون او

خردادماه امسال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سفر به   ۲۸همانطوری که    .تجاری و اقتصادی است

توافق  اجرای  پیگیر  بهمنعراق  در سفر  بود که  آن کشور  مرکزی  بانک  امضاء شدنامه  بغداد  به  بودماه خود  در    .ه 

، بانک مرکزی ایران و عراق با امضای توافقنامه »سازوکار پرداخت مالی« بستر آزاد کردن مطالبات مالی  ۹۷سال  

از کاالهای   بانک مرکزی دو کشور بر تامین بخشی  نیز، رئیسان  از عراق را فراهم کردند. در سفر خردادماه  ایران 

از منابع   و  از طریق عراق  از جمله دارو  توافق کردنداساسی  نزد دولت عراق  ایران  بانک     .مالی  وزیران دارایی و 

اند منابع مالی ایران محفوظ است و بغداد آمادگی دارد های ایرانی تاکید کرده مرکزی عراق بارها در دیدار با مقام 



 
پرداخت کند را  آنها  بخواهد  ایرانی  زمان طرف  نیرو به ۱۴  .هر  وزیر  اردکانیان،  نیز رضا  و    خردادماه  عراق سفر کرد 

میلیارد دالر، قرارداد تمدید فروش دوساله برق ایران   ۴۰۰ضمن دریافت نیمی از مطالبات برق ایران به میزان حدود  

 .به عراق را نیز امضاء کرد

بی بغداد  و  حاشیهتهران  به  در  //    سازانتوجه  رابطه  همین  در  نیز  عراق  مسائل  کارشناس  کاکایی،  سیامک 

با ایرناپ گفت خصوص همکاری در الس اظهار کرد: اراده سیاسی درصدد افزایش روابط بین ایران و عراق و بهوگو 

بهزمینه  است.  اقتصادی  و  مالی  تعامل های  راستای  در  ایرانی  هیأت  دو  نیز  سفر  تازگی  عراق  به  اقتصادی  های 

مدت کرده  نیز  ایران  و  زمینه اند  در  حمایت هاست  اقتصادی  مختلف  انجا های  را  میهایی  همچنین    .دهدم  کاکایی 

ایجاد کند،  تواند تفاوت چندانی بر مناسبات تهران و بغدادها در رابطه با روابط دو کشور نمیافزود: برخی اعتراض

است اقتصادی  مسائل  پیشبرد  و  مناسبات  سطح  افزایش  راستای  در  حکام  اراده  و  مسئوالن  دباغ،    .زیرا  ناظم 

های عالی عراق یران نیز درباره رابطه ایران و عراق به ایرناپالس گفت: ورود مقام نماینده اقلیم کردستان عراق در ا

های دنبال تقویت روابط در زمینه دهد مسئوالن بهبه ایران اهمیت قابل توجهی دارد؛ در واقع این سفرها نشان می

ایران را توسعه دهد. سفرهای  دنبال این است که روابط خود با او همچنین اضافه کرد: الکاظمی به .مختلف هستند

های دو کشور به تهران و بغداد، در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی است و عراقی مصصم است متعدد مقام 

 .رابطه خوب خود را ایران را تداوم بخشد

 

 روزنامه چینی: خطر رویارویی نظامی ناخواسته چین و آمریکا فزاینده است 

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« هنگ کنگ در گزارشی با یاداوری افزایش منازعات میان چین و   -ایرنا  -پکن

و قرا اندآمریکا  ناخواسته شده  نبرد  یک  درگیر  در یک شرایط شکننده نوشته است دو طرف  به     .ر گرفتن طرفین 

گزارش ایرنا ساوت چاینا مورنینگ پست روز سه شنبه در گزارشی نوشت: سایه جنگ سرد بر روابط چین و آمریکا  

می تواند باعث بروز یک    بیش از هر زمانی سنگینی می کند و سرعت گرفتن تنش های بی سابقه میان دو کشور،

به جنگ بکشاند را  آنها  و  ناخواسته شود  ترامپ   .رویارویی  بارها مواضع دولت دونالد  این روزها  رسانه های چین 

رییس جمهوری آمریکا را در قبال چین نگران کننده توصیف کرده اند در تازه ترین مورد وانگ یی عضو ارشد شورای 

ت: آمریکا عقل خود را از دست داده است و بی پروا در مسیر یکجانبه گرایی و  دولتی و وزیر خارجه چین گفته اس

برای اولین بار »یانگ جیه چی« عضو بلند پایه شورای دولتی چین ماه گذشته با مایک پمپئو   .قلدری پیش می رود

عرض یک سال گذشته  وزیر خارجه آمریکا در هاوایی دیدار کرد این نخستین دیدار دو مقام بلند پایه دو کشور در  

سال    ۸۰مالقات محرمانه ای که به نوشته این روزنامه به شکلی عجیب با سالگرد بمباران پرل هاربر در   بوده است

آورد قبل، همزمان شد بوجود  آمریکا  برای  آن  از  را پس  که شرایط خاصی  ژاپنی ها  از سوی  با    .اقدامی  روزنامه 

نه های اقتصادی و فنی نوشته است: همین موضوع می تواند بیشتر  بخصوص در زمی اشاره به اختالفات دو کشور

ساوت    .آنها را به سمت شرایط جنگ سرد سوق دهد و خطر رویارویی از دیدگاه تحلیلگران فزاینده تر شده است

چاینا مسایلی چون فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان ، سین کیانگ ، دریای جنوبی ، هنگ کنگ و همه گیری کرونا 

نشریه    .را از جمله اختالفات عدیده دو طرف دانسته که باعث فاصله گرفت روزافزون دو کشور از یکدیگر شده است

آزمایش سختی پیش روی دو قدرت بزرگ دنیا در   آلیسون« استاد دانشگاه هاروارد می نویسد:  از قول »گراهام 

به شکلی غافلگیرانه    ۱۹۴۱نی ها هفتم دسامبر  ژاپ میالدی قرار گرفته که یاداور دوران پرل هاربر است۲۰۲۰سال  

مالکوم دیویس« تحلیلگر موسسه راهبردی استرالیا به نشریه گفته است: چین کرونا »  .این بندر را بمباران کردند

دیده است آمریکا  تضعیف  برای  مناسب  بسیار  فرصتی  را  این   ویروس  در  را  مقابله جویی خود  توان  اینکه  احتمال 

یوان پنگ« رییس موسسه مطالعات  »  .به هر صورت شرایط هشدار دهنده است د منتفی نیستدوره به رخ بکش

چین باید برای رویارویی نظامی   بین المللی معاصر که یک ارگان دولتی چین است می گوید: شرایط ناجوری است

https://www.irna.ir/news/83862563/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 
باشد دانشجویی سال   آماده  از جنبش  بعد  ا  ۱۹۸۹بدترین شرایط ضد چین  آورده  بوجود  این حال    .ستمیالدی  با 

نه   ساوت چاینا تاکید کرد که از دیدگاه »وانگ یی« وزیر خارجه چین این کشور نه به دنبال به چالش کشیدن آمریکا،

نیست رویارویی  دنبال  به  حتی  و  است  کشور  آن  در   جایگزینی  بدترین حالت  روابط  را   ۴اما شرایط  گذشته  دهه 

تحلیلگران بهتر آن است که آمریکا و چین بیش از این به سمت محک   از دیدگاه این روزنامه افزود  .نشان می دهد

زدن یکدیگر نروند و نداشتن ساختاری برای رایزنی ها بخصوص در زمینه نظامی و مدیریت نکردن بر منازعات می  

 .تواند خطر حوادث بیشتر و پیامدهای ناخواسته را به دنبال داشته باشد

 

 ها فروش باورنکردنی گیشه سینمای چین در روز نخست بازگشایی

بازگشایی   -ایرنا  -تهران اولین روز  از مرز    فروش گیشه سینمای چین در  از شیوع شدید کرونا،  هزار دالر    ۴۷۲بعد 

نخستین  بزرگترین وبسایت فروش آنالین بلیت سینما در چین، فیلم ددالین رسانیبه گزارش پایگاه اطالع  .گذشت

بی (۲۰۱۸) وداع بهترین فیلم آسیایی جشنواره  با  نبرنده جایزه  برلین  بلورین جشنواره  توکیو و خرس  المللی فیلم 

و   (۲۰۱۹) گوسفند بدون چوپان هزار دالر فروش باالترین فروش گیشه را از آن خود کرد و پس از آن فیلم  ۱۸۴حدود  

با   (۲۰۱۷) کوکو انیمیشن ترتیب  پرفروش  ۴۲و    ۸۰به  سوم  و  دوم  رده  در  فروش  دالر  گرفتندترینهزار  جای   .ها 

از  سینم این کشور،  در  باالگرفتن بحران شیوع کرونا  با  )  ۲۳اهای چین  تعطیل شدند. خسارت  (  ۹۸بهمن    ۳ژانویه 

چین  شود. مقاماتمیلیارد دالر برآورد می  ۴، حدود  ۲۰۲۰وارده به گیشه دومین بازار بزرگ سینمایی جهان در سال  

   .موافقت کردند(  ۹۹تیر  ۳۰ژوئیه )  ۲۰از روز  هفته گذشته با بازگشایی سینماهای مناطق سفید خارج از پایتخت  

هوا سینماها در های پیشگیرانه در این شهر خبر داده و به گزارش خبرگزاری شینالبته پکن از کاهش سختگیری

هرچند شد.  خواهند  بازگشایی  موجود،  خطر  میزان  ارزیابی  از  پس  نیز  شهر  این  این  برای  دقیقی  تاریخ  هنوز 

ها در سینماهای هایی که پس از بازگشایی چین بدون کوچکترین اتالف وقت فیلم   .شده استها تعیین نبازگشایی 

خورد که به دلیل های هالیوودی به چشم میروند را تعیین کرده بود و در بین آنها نام فیلماین کشور روی پرده می 

فانتزیتعطیلی فیلم  ماندند.  محروم  اکران  از  کرونا  شیوع  از  ناشی  فیلم  (۲۰۲۰) لدولیت های  و 

بازی (۲۰۲۰) بالدشات ابرقهرمانی )  ۲۴ وین دیزل با  مرداد( در    ۱۰) ژوئیه   ۳۱ در تاریخ  ۱۹۱۷ مرداد( و فیلم  ۳ژوئیه 

اکران خواهد این کشور  تایید شوندشد. فیلم سینماهای  باید  اکران وجود دارند که  نیز در فهرست    .های بیشتری 

المللی فیلم شانگهای در دو ساعت اول  های جشنواره بینوش تمام بلیتهای محلی همچنین از فرگزارش رسانه 

از  فروشیبلیت که  جشنواره  این  در  دارد.  حکایت  دوشنبه  روز  در  تا    ۲۵ها  )  ۲ژوئیه  کشور    ۴-۱۲اوت  در  مرداد( 

 .فیلم در دو قالب حضوری و مجازی نمایش داده خواهد شد ۳۲۰شود، بیش از برگزار می چین

 

 گذاری در این کشور را دارد فرانسه: شرکت هواوی چین اجازه سرمایه

از شبکه اینترنت نسل پنجم پاکسازی    ۲۰۲۷برخالف انگلیس که تصمیم گرفته تجهیزات خود را تا سال    -ایرنا-تهران

کند، »برونو لومر« وزیر دارایی فرانسه گفت کشورش از سرمایه گذاری شرکت هواوی چین در فرانسه جلوگیری 

کند ا  .نمی  رادیو  به  لومر  نوشت:  روز سه شنبه  رویترز  در خبرگزاری  کاملی«  فرانسه گفت »هیچ ممنوعیت  ینفو 

مانع سرمایه   وی گفت: هواوی    .مقابل شرکت هواوی در فرانسه وجود دارد اما اماکن حساس حفاظت می شوند

این مقام فرانسوی   .گذاری در نسل پنجم تلفن همراه نمی شود و ما از منافع امنیت ملی خود حفاظت خواهیم کرد

روزنامه نیکی    .وز دوشنبه بار دیگر برای مقام های چینی مورد تاکید قرار داده استگفت که مواضع کشورش را ر 

ژاپن روز یکشنبه در گزارشی نوشت: در اقدامی که بیانگر همراهی و همکاری انگلیس با آمریکا در جنگ فناوری و  

مقام های    .ی را بگیرندامنیت بین ایاالت متحده و چین است لندن از شرکت های ژاپنی خواسته است تا جای هواو

آن کشور تا    ۵بریتانیایی روز پنجشنبه، دو روز پس از آنکه انگلیس دستور داد تجهیزات هواوی از شبکه های جی  
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اولیور داودن« وزیر فرهنگ، رسانه و  »  .حذف شوند با شرکای جدید خود در توکیو مالقات کردند  ۲۰۲۷پایان سال  

های آمریکا، هوآوی از مشارکت  با ایراد سخنانی اعالم کرد که در پی تحریم  شنبه گذشتهامور دیجیتال انگلیس سه 

سال   پمپئو در جریان آخرین سفرش به انگلیس در بهمن       .اندازی اینترنت نسل پنجم منع خواهد شد در طرح راه 

اقتدار و حق حاکمیت  گذشته، همکاری لندن با هواوی را خطر بزرگی خوانده و ادعا کرده بود که چراغ سبز انگلیس  

پنج ماه بعد، انگلیس نه تنها ناگزیر از فشارهای آمریکا، قرارداد همکاری با هوآوی    .اندازداین کشور را به خطر می 

 .را متوقف بلکه چین را به نقض تعهداتش در قبال هنگ کنگ متهم کرده است

 

 چین: تحریم های آمریکا را بی پاسخ نمی گذاریم 

شرکت چینی از سوی آمریکا، ضمن تهدید    ۱۱وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در پاسخ به تحریم    -ایرنا  -پکن

م به  کردواشنگتن  متهم  صادرات  کنترل  اقدامات  از  سوءاستفاده  به  را  کشور  این  مثل،  به  ایرنا    .قابله  گزارش  به 

»وانگ ونبین« سخنگوی وزارت خارجه امور خارجه چین در کنفرانس خبری امروز گفت: چین قاطعانه با این اقدام  

وزارت بازرگانی   .انجام خواهد داد  مخالف است و تمام اقدامات الزم را برای تأمین حقوق قانونی شرکتهای چینی

در سین کیانگ واقع در شمال غربی     شرکت چینی را به بهانه برخورد با مسلمانان اویغور  ۱۱آمریکا روز دوشنبه  

آمریکا می گوید    .مقام چینی این موضوع را نقض حقوق بشر عنوان کرد چین به لیست سیاه اقتصادی خود افزود:

از نیروی کار اجباری توسط اویغورها و سایر گروه های اقلیت مسلمان شرکت داشته  این شرکت ها در استفاده  

آمریکایی    .اند از شرکتهای  را  توانند قطعاتی  ایاالت متحده نمی  تأیید دولت  شرکت های دارای لیست سیاه بدون 

کنند چ  .خریداری  های  شرکت  دادن  قرار  برای  صادرات  کنترل  اقدامات  از  آمریکا  گفت:  سیاه  وانگ  لیست  در  ینی 

اقتصادی به بهانه حقوق بشر سوءاستفاده کرده است این برخالف هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل 

وانگ افزود: واشنگتن به هیچ وجه نگران حقوق بشر نیست بلکه سعی در   .است و برای منافع چین مضر است

منطقه خودمختار   کردن  ثبات  بی  و  را سرکوب شرکتهای چینی  این موضوع  المللی  بین  دارد جامعه  کیانگ  سین 

او گفت: چین از ایاالت متحده می خواهد که اشتباهات خود را اصالح کند، تصمیمات مربوط     .کامالً درک کرده است

 .را باطل کند و از مداخله در امور داخلی چین دست بکشد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 همکاری دانشگاه شیراز و پکن 

از پکن، تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه شیراز و دانشگاه   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل    

زبان و فرهنگ پکن به صورت مجازی با حضور »محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین امضا  

پ  شد. و  این نشست روسای دو دانشگاه شیراز  راه در  را بررسی  های توسعه روابط علمی میان دو داکن  نشگاه 

یران در چین در این نشست ضمن ابراز خرسندی از امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دانشگاه  کردند. سفیر ا

های دانشگاهی در تبادالت مردم با مردم دو کشور و تقویت  شیراز و دانشگاه زبان و فرهنگ پکن، نقش همکاری 

ابراز امیدواری در خصوص اجرایی  کشاورز زاده در پایان ضمن ستی میان ایران و چین را ارزنده توصیف کرد.پیوند دو

شدن تمام مفاد این یادداشت تفاهم، اعم از تبادل استاد و دانشجو و تاسیس و تقویت کرسی چین شناسی در  

ادام بر  فرهنگ  و  زبان  دانشگاه  در  شناسی  ایران  کرسی  و  شیراز  همکاریدانشگاه  کرد.»عباسعلی ه  تاکید  ها 

المی ایران در چین هم در این نشست گفت: این تفاهم نامه با هدف  وفایی« رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اس

های علمی، آموزشی و تحقیقاتی میان دو دانشگاه، تبادل استاد و دانشگاه و ایجاد کرسی زبان و  تقویت همکاری

 فرهنگ پکن و ایجاد کرسی چین شناسی در دانشگاه شیراز امضا شده است.  ادبیات فارسی در دانشگاه زبان و
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لیولی« رییس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن هم در این نشست ضمن اظهار خوشحالی از برگزاری چنین نشستی »

های علمی، فرهنگی و  گفت: امضای این تفاهم نامه باعث تقویت همکاری میان دو دانشگاه خواهد شد. همکاری

دانشگاه آم با  چین  آغاز همکاری  بیانگر  دانشگاه شیراز  با  ایرانیوزشی  و    های  علمی  زمینه همکاری  در  ویژه  به 

امیدواری کرد همکاری  آموزشی است. پایان اظهار  آینده  های علمی میان دانشگاه لیولی در  ایران و چین در  های 

 هم ادامه داشته باشد.

 

 دره در چین سد سه

خبرگزاری   به گزارش گروه وبگردی  .استدهتسه در چین ساخته شنگ دهانه بر روی رود یادره یا سد سه  سد سه

سیما و  سهصدا  سد  یانگ ،  رود  روی  بر  دهانه  سه  سد  یا  شدهدره  ساخته  چین  در  برقتسه  نیروگاه  آبی است. 

بزرگساخته این سد،  در  نیروگاه جهاشده  نیروگاه ترین  انواع  بین همٔه  )در  از سد ن  برق  تولید  نظر  از  و  ها( است 

 .استایتایپو پیشی گرفته 

 

 چین وعده واکنش قاطع به انگلیس داد /  پس از سخنان وزير خارجه انگلیس

خبرگزاری  سرویس بین الملل به گزارش  .چین وعده واکنش قاطع به انگلیس را در رابطه با مناقشه هنگ کنگ داد

و سیما روز سه صدا  در  چین  پکن؛  از  فرانسه  خبرگزاری  از  نقل  که  به  انگلیس  به  قاطع  واکنش  کرد  تهدید  شنبه 

در مستعمره سابق اش به حالت تعلیق معاهده استرداد خود با هنگ کنگ را، در پاسخ به قانون امنیت ملی چین  

داد. خواهد  نشان  است  دوش  درآورده  روز  انگلیس،  امور خارجه  وزیر  راب  پارلمان دومینیک  نمایندگان  در جمع  نبه 

در می تعلیق  به حالت  بالفاصله  به هنگ کنگ تسری کشورش گفت که معاهده استرداد  تحریم تسلیحاتی  و  آید 

ها را فعال کنیم، مگر اینکه اقدامات تضمینی دد این توافق نامه نظر نداریم که مجراب افوزد ما در    شود.داده می 

اینکه معاهده استرداد انگلیس براساس قانون جدید امنیت ملی چین مورد سو  شفاف و محکمی برای اجتناب از  

ارت امور خارجه این سخنان به مذاق پکن خوشن نیامد و به همین علت سخنگوی وز  استفاده قرار گیرد داده شود.

ک اعالم کرد  روز سه شنبه،  ونبین،  وانگ  پاسخ دهد.ه میچین،  انگلیس  اقدام  این  به  قاطعانه  افزود:   خواهد  وی 

های خود در خصوص ادامه نفوذ استعماری در هنگ کنگ را رها کند و فوراً  خواهد خیالپردازی چین از انگلیس می 

کند.  را اصالح  تص  اشتباهات خود  راب  به ریح کرد کشورش  دومینیک  را  تحریم تسلیحاتی طوالنی مدت علیه چین 

نیز تسری می  از صادرات اسلحه، مهماتهنگ کنگ  تا  شود  یا تجهیزاتی که در سرکوب داخلی استفاده می   دهد 

نیز معاهده   جلوگیری کند. کانادا  و  تعلیق  استرالیا  به حال  با هنگ کنگ  ماه  این  اوایل  در  را  های استرداد مجرمان 

 رآوردند. در آمریکا، دونالد ترامپ به جایگاه ترجیحی اعطا شده به هنگ کنگ پایان داد.د

سفارت چین در انگلیس از لندن خواست  //    رباره پیامدای مداخله در مسئله هنگ کنگهشدار چین به انگلیس د  

می  محسوب  چین  داخلی  امور  جزء  که  را  کنگ  مسئله هنگ  در  مداخله  کندفوراً  متوقف  پایگاه    .شود،  گزارش  به 

شتری در  اینترنتی شبکه بی بی سی، انگلیس روز دوشنبه به علت قانون امنیتی جدید در هنگ کنگ که قدرت بی

سفیر چین در لندن نیز در واکنش به    گذارد، معاهده استرداد مجرمان خود با هنگ کنگ را لغو کرد.اختیار پکن می

به »مداخله آشکار«   را  انگلیس  اقدام،  امور این  در  کرد. »لیو شیائومینگ« گفت: »چین هرگز  امور چین متهم  در 

د همین رفتار را با چین داشته باشد.« سفیر چین در توئیت خود س مداخله نکرده است. انگلیس نیز بایداخلی انگلی

را نقض کرده  های ابتدایی حاکم بر روابط بین المللی  نوشت انگلیس با این اقدام خود »قانون بین المللی و هنجار

واهد  خای در وبسایت خود نوشت: »چین از طرف انگلیسی می سفارت انگلیس در چین نیز با انتشار بیانیه   است.«

اوایل این   شود، متوقف کند.«که فوراً مداخله در امور هنگ کنگ را که به هر شکل امور داخلی چین محسوب می

میلیون نفر از ساکنان هنگ کنگ، فرصت نقل مکان به    ۳ه به  ماه نیز بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس وعده داد
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اقدام، به دنبال اجرای قانون امنیتی جدید پکن در اواخر   انگلیس و نهایتاً درخواست شهروندی انگلیس را بدهد. این

 دهد شهروندان هنک گنگ برای محاکمه به چین منتقل شوند. ماه ژوئن امسال صورت گرفت؛ قانونی که اجازه می 

ها بین لندن و پکن رو به افزایش است و دولت انگلیس جداگانه اعالم کرده است خواستار حذف فناوری چینی تنش

در همین زمان، پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز عصر روز    که نسل پنجم تلفن همراه در انگلیس خواهد شد.از شب

رباره مسائل مختلف، از جمله چین و همه گیری کرونا دوشنبه وارد لندن شد و قرار است با نخست وزیر انگلیس د

 گفتگو کند.

 

 شرکت چینی را تحریم کرد   ۱۱آمریکا 

وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد   رویترز؛ به نقل از خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

آمریکا نقض حقوق بشر در سین کیانگ خوانده شده تحریم   ۱۱ به گفته دولت  بر سر آن چه که  را  شرکت چینی 

  ها در سین کیانگ در غرب چین متهم ها را به مشارکت در رفتار دولت چین با اویغور آمریکا این شرکت  .کرده است

های  ها از اقلیت اویغور برای کار اجباری در شرکتای اعالم کرد این شرکتوزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه   .کندمی

ن کنندمتعدد  مي  استفاده  شرکت  .ساجی  این  است  آمده  بیانیه  این  و  در  آزمایشات  از  همچنین  چینی  های 

 .کنندهای مسلمان استفاده میلیتها و دیگر اقهای ژنتیک در سرکوب هرچه بیشتر اویغور تحلیل

 

 گویم ولت انگلیس تبریک میپمپئو: تحریم هواوی چین را به د

گزارش الملل به  بین  صداو سرویس  الجزیره   اسیمخبرگزاری  تلویزیونی  از شبکه  نقل  وزیر مباشربه  پمپئو  مایک   ،

از   چین  هوآوی  شرکت  تحریم  من  گفت:  خود  انگلیسی  همتای  با  مشترک  خبري  نشست  در  آمریکا  خارجه  امور 

 گویم.را به دولت انگلیس تبریک می ۵Gهای شبکه

 

 :روزنامه شرق -

 روایت یک اقتصاددان از قرارداد ایران و چین 

قرارداد    درباره  اقتصادی  کارشناس  مییک  چین  و  ایران  جایی  بین  در  چانه نویسد:  قدرت  برابر  که  طرفین  زنی 

شکل امکان  بردنیست،  بازی  طرف   -گیری  همکاری  جلب  برای  ضعیف،  طرف  ندارد.  وجود  منصفانه  توزیع  با  برد 

و فرد و  ای وجود دارد؛ از رابطه میان د ابطه های خاص است. این قاعده کلی در هر رتر، ناچار از پرداخت امتیاز قوی

ساله    ۲۵ترکمانی کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: قرارداد  علی دینی    دو شرکت گرفته تا دو کشور. 

اشاره  کلی  نکته  چند  به  قرارداد،  این  جزئیات  به  ورود  بدون  روزهاست.  این  داغ  موضوعات  از  یکی  چین  و  ایران 

آنکنم که میمی برمبنای  قراتوان  این  درباره خروجی  از منظر منها  پرداخت.رداد  ارزیابی  به  اول؛   افع ملی  نکته 

»ببر   آمریکا  بود  معتقد  مائو،  زمان  در  که  چین  هستند.  جهان  با  تعامل  در  متفاوت  الگوی  دو  دارای  ایران  و  چین 

نمی رسمیت  به  را  اسرائیل  و  است  با  کاغذی«  سازش  در  از  اقتصادی،  توسعه  اهمیت  درک  با  بعدها،  شناخت، 

  ۱۹۵۰صورت، توانست، رشد ساالنه حدود هشت درصد از  نیز به رسمیت شناخت. به این  مد و اسرائیل راآمریکا درآ

سیاست    را در دوره دانگ شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه نوین شرق آسیا معروف شود.  ۱۹۸۰تا  

وجودآمده است. تغییرات بهمان قوام یافته  خارجی ایران برمبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر ز

از حذف اسرائیل ملت اسرائیل   این حد است که اعالم شود: »منظور ما  در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در 

ها های فراوانی بوده است. از تالش نیست، دولت صهیونیستی آن است«. تعامالت با آمریکا نیز همراه با افت و خیز

های اخیر که گاهی به  های تند و تیز همراه با وقایع ماه کشیدنونشانه تا خط تنش گرفتبات کم برای برقراری مناس
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است. شده  کشیده  نظامی  کنار    رودرویی  در  جهان،  اقتصادی  ابرقدرت  نقش  در  حاضر،  حال  در  چین،  دوم؛  نکته 

زند  قیم میگذاری مسترمایه های مختلف جهان دست به سآمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است و در کشور 

قدرت  نئواستعماری  این کشور تا همان مسیری  و  تکرار  را  پیشین  بزرگ  در همین  های  کند،  وابسته  به خود  را  ها 

های های دوجانبه با کشور راستا، درپی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان است. با قرارداد 

اقد پیش،  از چند سال  برای  مختلف،  در  پذیرشدن استفاده چینیامکان امات الزم  یورو،  یا  به جای دالر  یوان،  از  ها 

های طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عمال قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان  کشور 

ها، از  ، بر اثر تحریمهای اخیردر سالها توان رقابت با اقتصاد چین را ندارد، بلکه تنشود. اقتصاد ایران نهجهانی می

رفته برابر صفر است؛ یعنی دهه از دست  ۱۳۹۹-۱۳۹۰های  میانگین میزان رشد اقتصادی سال  نفس افتاده است.

های شود. خروجی این موقعیت، تشدید فشار درصد در سال اضافه می  ۱/۶به دهه جنگ با متوسط رشد منفی  ۹۰

، ۱۹۹۴تا    ۱۹۸۰های  پول ملی است. نکته سوم؛ چین در سال  کاهش شدید ارزش  تورمی و تعمیق رکود و درنهایت

یوان تثبیت کرد و    ۸/۵در حد    ۲۰۰۴تا    ۱۹۹۴یوان افزایش داد و سپس از سال    ۹یوان به حدود    ۱/۵نرخ یک دالر را از  

ا  ۲۰۰۵از   کاهش  یک سیاست  از  بعد  یعنی  رساند؛  دالر  یک  ازای  به  یوان  کانال شش  به  بعد  ملی، به  پول  رزش 

حاضر، این توانایی را با اتکا به  های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش یوان بزند. درحال انست با اتکا به بنیان تو

ذخایر ارزی حدود سه هزار میلیارد دالری خود دارد. ارزش یوان را دوباره تقویت کند و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ  

ترشدن صادرات چین ن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گرانترشدموجب ارزانتقویت ارزش یوان    مثبت بدهد.

شود. به احتمال زیاد، چین، زمانی دست به ها با چین میها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آنهای این کشوردر بازار 

ا مسیر ابرقدرتی  ها بگیرد تکشور های پیشرو از این های مهمی در حوزه فناوری چنین سیاستی خواهد زد که امتیاز 

ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه اتکایی برای    های آینده را هموارتر کند.طلبانه در سالو نیل به اهداف جاه 

چالش از  غرب  اقتصاد  وجود  رهایی  ملی  پول  ارزش  تقویت  برای  امکانی  تنها،  نه  بشود.  محسوب  اقتصادی  های 

 یزد. ررزش آن فرو میلحظه ابهندارد که لحظه 

بازیگر مهم جهانی در حال ظهور است. نمی//    بندی:جمع به عنوان یک  از  چین  بازیگری جهانی  تواند قواعد مهم 

نمی بگیرد.  نادیده  را  تولید و سرمایه خارجی  برای  امنیت  تأمین  فناوری جمله  به  با غرب  بدون همکاری  های تواند 

ی در حال ظهور خود است که الزمه آن کردن میخ قدرت نئواستعماردر محکم   رو، منافعش،پیشرو دست یابد. ازاین

با قدرت  اهمیت  همکاری  آنچه  بر مسئله است.  برای چین، یک کشور خاص، فرع  یعنی  بزرگ جهانی است؛  های 

زیاد، از آن  دارد، تأثیر تعامالت با چنین کشوری بر کلیت تعامالتش با جهان است. اگر تأثیر منفی بگذارد، به احتمال  

برد که دیگران را در خدمت تأمین منافع  ی پیش میاتای منافعش باشد، بازی را به گونهکشد. اگر در راسپس می

نتیجه همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه منازعه،   خود قرار دهد. 

رابر منافع حاصله است. در  گیری بازی با توزیع نابری نیز شکلحذف سریع طرف ضعیف از صحنه است. نتیجه همکا

برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف    -گیری بازی بردزنی طرفین برابر نیست، امکان شکلجایی که قدرت چانه 

ای های خاص است. این قاعده کلی در هر رابطه تر، ناچار از پرداخت امتیاز ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی

اگر مسیری که چین در چند دهه اخیر طی کرده   د و دو شرکت گرفته تا دو کشور.وجود دارد؛ از رابطه میان دو فر

تجربه می نیز  ایران  اقتصاد  نمیاست،  پیش  قرادادی  به چنین  نیازی  امروز  تأمینکرد،  تا چین  و  آمد  فناوری  کننده 

حوزه در  مالی  گاز  سرمایه  و  نفت  جمله  از  کلیدی  روند های  ادامه  با  باشد.  و...  شیالت  عرصه  و  در  گذشته  های 

نمی شرایط  بدترشدن  از  مانع  قراردادی  چنین  خارجی،  چانه   شود.سیاست  قدرت  چارچوب  در  نابرابر  چین،  زنی 

نظریه  که  کرد  خواهد  را  کاری  همان  ایران  اقتصاد  با  کتاب  طرفین،  در  سویزی  پاول  و  باران  پاول  چون  پردازانی، 

برند؛ های مرکز نام می هایی پیرامونی به کشورمازاد« از کشوریاسی رشد« از آن به عنوان »انتقال  »اقتصاد س

یعنی  نهایی  تحلیل  در  و  منافع  نابرابر  توزیع  پیامد منطقی  با  به چین  و مالی و سیاسی  وابستگی فناورانه  یعنی 



 
ن  ها به آبینی است که چینیدرک جهاننیافتگی«. راهکار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت،  »توسعه توسعه

 رسیدند؛ توسعه مقدم بر هر چیزی است. 

 

 : جماران -

 خواهد برای ما خیرات کند فرشاد مومنی: چین نمی

  ۲5فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی و از طریق اینستاگرام در موسسه دین و اقتصاد درباره تفاهم نامه  

نیتی این قرارداد  دولت چین سخن می گفت، با انتقاد جدی از اظهارات مقامات رسمی کشور درباره تأثیر ام ساله با

متوسل  کرد:  تأکید  کشور،  عرضی  تمامیت  علیه  بر  اسرائیل  و  آمریکا  امنیتی  تهدیدهای  رساندن  حداقل  به  برای 

خار قدرت  راندن  بیرون  و  ملّی  امنیت  کسب  برای  خارجی  قدرت  یک  به  تجربه شدن  در  دیگر  ما  جی  تاریخی  ی 

فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی و از طریق جماران:    دستاوردهای پرهزینه و گاه معکوس داشته است.

ساله با دولت چین سخن می گفت، با انتقاد جدی از    ۲5اینستاگرام در موسسه دین و اقتصاد درباره تفاهم نامه  

یر امنیتی این قرارداد برای به حداقل رساندن تهدیدهای امنیتی آمریکا و  اظهارات مقامات رسمی کشور درباره تأث

علیه تمامیت عرضی کشور، تأکید کرد: متوسل شدن به یک قدرت خارجی برای کسب امنیت ملّی و  اسرائیل بر  

تجربه  در  دیگر  خارجی  قدرت  راندن  است.بیرون  داشته  معکوس  گاه  و  پرهزینه  دستاوردهای  ما  تاریخی  وی    ی 

 نین اظهار کرد:همچ

  ها رفته بودند ها هم سراغ چینیقبل از ما ونزوئالیی/    خواهد برای ما خیرات کند و ما باید این را بفهمیم*چین نمی

ها رفتند و برای صنایع نفت و گاز جذب  ها سراغ چینیی خارجی قبل از ما ونزوئالیی*قبل از کانال جذب سرمایه  //

ی خودشان این گونه به کمک ما نیاز  نون برای گذران امور روزمره ها این گونه شد که اکت آن کردند و قابلی  سرمایه 

ها شّر رساندند. اکنون برای ونزوئال نه تنها  ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئالیی دارند. در این زمینه چینی

این صاحب نظر   ست.دهی خارجی هم باقی مانده اانتظارات از جذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه میلیاردها دالر ب

آمریکایی  اینکه  صرف  گفت:  ایران  کنندهاقتصاد  توجیه  خوردند  ضربه  قرارداد  این  از  قرارداد  ها  سمت  به  رفتن  ی 

ها از نظر اندیشیده بودن و موثر بودن قراداد برسیم. ما باید به خودمان و منافع ملّی نیست. باید به حداقل تضمین

گویند برای اینکه بتوانید در المللی این یک اصل موضوعه است که میسی بیناشته باشیم. در اقتصاد سیاتوجه د

های ی به کارگیری سرمایه های خودت را در زمینهها و شایستگیجذب سرمایه خارجی موفق باشید باید صالحیت

باشید. داده  نشان  مادی خودت  و  عالمه    انسانی  دانشگاه  اقتصاد  رئاستاد  که  زمانی  گفت:  بانک طباطبایی  یس 

  ۳۰۰میلیارد دالر تحت عنوان مجعول کنترل نرخ دود کردیم آن    ۳۰۰گوید ما در عرض سی سال بیش از  مرکزی می

گیری دهد ما یک نظام تصمیمبرابر رسیده است، نشان می  ۲5۰۰میلیارد دالر را از دست دادیم و قیمت دالر به بیش 

دار ناکارآمدی  غایت  مبه  را  خرد  اهل  که  زمانی  میییم.  و  میرانید  تصمیم  و  چنین  رنجانید  آن  درون  از  گیرید 

 آید.ای درمی کارنامه 

زیر است: این مصاحبه به شرح  از    ۸5از سال    مشروح  نابود کردیم  ۱۲۰۰بیش  ارز  فرشاد مومنی  //    میلیارد دالر 

های سنگین  حریم به بعد که وارد ت  ۸5د از سال  گویی ارزشمند آقای بحرینیان و دوستان ایشان میگفت: مطالعه 

اش سقوط کرده و ی تولیدی تر شده و بنیه میلیارد دالر ارز نابود کردیم کشورمان مصرف زده   ۱۲۰۰شدیم بیش از  

با این نظام تصمیماین همه بحران بار تعهد با خارجیهای کوچک و بزرگ هم پدیده آمده است.  ها رفتن  گیری زیر 

ی حقوقی عقد قرارداد خارجی دولت، تأکید کرد، پیش نیاز عقد قرارداد  وی با اشاره به ضعف بنیه   است.مانند سّم  

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  دیگر  نهادی  مالحظات  از  انبوهی  و  است  بنیه  این  ایران    ارتقاء  اقتصاد  نظر  صاحب  این 

برای قدرت  باشد  و همهمتذکر شد: حواسمان  به طور خاص  بزرگ  دنیا، متحد استراتژی  یهای  کی جز  کشورهای 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1018404/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1018404/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1018404/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
کنیم که در سابق برای  ها انتظاراتی بار میمنافع ملی خودشان وجود ندارد. ما به گونه توهم آلودی روی بعضی

کشند و ها لوتی محله نیستند و به گواه شواهد تاریخی بو میکردند. هیچکدام از خارجیهای محله بار میلوتی

منافعشا که  آنچیزی  رسواییهر  با  ولو  کند  تأمین  را  بی  ن  متأسفانه  و  دهند.  می  انجام  جنایت  و  ظلم  و  آبرویی 

آمریکا چینی از  زمینه هرگز  این  در  انگلیسی ها  فرانسویها،  آلمانی ها،  و  نباید  ها  ما  بنابراین  ندارند.  کم  ها چیزی 

مایه بگذارند   ینکه فکر کنیم این ها برای ماسهل انگارانه و ساده لوحانه با این قضیه برخورد کنیم. اینکه فکر کنیم ا

نیست. خبرها  این  از  اصالً  واقعی  دنیای  در  دارد،  توهم  منشأ  کنند همه  فداکاری  های    و  دیدگاه  به  اشاره  با  وی 

اقتصاددان  گفت:  اقتصاد  در  مینهادگرایان  نهادگرا  بزرگ  گذاری  های  قاعده  نظر  از  کشوری  در  که  زمانی  گویند 

افتد. در جلسات قبلی من  ی بزرگ اتفاق میگیرد چند عارضه ار می گرایی افراطی در دستور کار قراقتصادی، بازار

ها این است که شما را »نسبت به  از زبان داگالس نورث در کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی گفتم یکی از عارضه 

اطمینان میعدم  حساس  غیر  مسئله ها  افراکنند«.  بازارگرایی  اینکه  دومی  تقدیس ی  »دید  یک  مطلق  طی  گرای 

درباره ا مینگار  ایجاد  رقابت  فاجعهی  و  فسادها  که  میکند«  ایجاد  بزرگ  از  های  را  »ما  اینکه  سوم  محور  کند. 

اصل موضوعهصرفه  این  یا  کار عقالیی  تقسیم  و  مقیاس  اتفاق می ی  توسعه جایی  که  توسعه  اصلی  که  ی  افتد 

ما نیاز به یادگیری همکاری داریم و در یادگیری  وی گفت:    کند.«باشند دور می   های همکاری ارتقاء پیدا کردهقابلیت 

تمرین به  که  است  این  راهبردی  توالی  هم  سازمان  همکاری  شکل  و  داریم  نیاز  زمینه  این  در  جّدی  داخلی  های 

از دل میدان دادن به صرفه ی تمرینیافته  بنگاه ی مقیاس در حیطهها  تولیدی اقتصاد برای  ی و متحول کردن  های 

ی مقیاس در کشور ایجاد کرده  ای پدید می آید که تولید را محمل کسب رانت کرده و بحران صرفه   مناسبات رانتی

دکتر فرشاد مومنی افزود: اینکه  های سیاسی و اجتماعی هم باید میدان را برای همکاری باز کنیم.است. در حیطه

دهیم، در غیرمنطقی نشان می ها حساسیت های  تماعی و خیریههای اجنسبت به سازمان یابی مردم در حیطه 

دهیم سّم است.  ی فرهنگی حساسیت غیرمنطقی نشان میها و در حیطهی سیاسی به احزاب و سازمان حیطه

بندید این  دهند ولی اینکه راه را بر یادگیری همکاری سازمان یافته می به اسم امنیت ملّی این کارها را انجام می 

ی چهارمی که خیلی حیاتی هست،  دکتر مومنی ادامه داد: نکته  آورد.ه وجود میرین تهدید امنیت ملّی ما را ببزرگت

باید در رابطه با همدیگر گفتگو کنیم  این است که ما  با مردم خیلی  با مردم و مردم  ی مردم با حکومت و حکومت 

چیزهای  ی  نت سیئه این است که ما همهی سطوحی که عرض کردم یک سنت سیئه داریم. آن ساینکه در همه

می یکجا  را  خارجه  خوب  وزارت  سخنگوی  به  من  اکنون  نیستیم.  آن  لوازم  به  دادن  در  تن  به  حاضر  اما  خواهیم 

درباره می و چرا  بگویید هر کسی چون  اینکه  بجای  به خارجی وصل هست شرافتمندانه گویم  کند  قرارداد  این  ی 

ت؟ آیا در استراتژی هم پیمان استراتژیک شما  خارجی چنین پیمان راهبردی چیسهای  های سیاستبگویید بایسته 

و... میمنازعه  آمریکا  با اسرائیل،  آنتاگونیستی  را  ی  این ها  انتظار داریم برای ما  از مقام سیاست خارجی  گنجد؟ 

ر حالی که همچنان بندد؛ دی اساسی اینکه آیا کسی با شما قرارداد استراتژیک میوی گفت: مسئله   روشن کند.

آیا می پروا باشبی باشد؟  تنش  پر  بعضی ید که محیط  در  برای کشوری که  اعتماد  از حیطه  پذیرد  به جلب  قادر  ها 

در حیطه  و  بگذارند  مایه  نیست  تولیدکنندگان  و  دهندهمردم  ارتقاء  بنیه های  متحد ی  اگر  کند؟ حتی  کار  تولیدی  ی 

زورگ عهد،  نقض  فساد،  به  را  آیا  استراتژیک  نشناسید،  جنایت هم  و  بنیه می ویی  توانمندسازی  غیاب  در  ی توانید 

ی جذب سرمایه   ی منافع ما باشد؟ ی کارشناسی حقوق قراردادها، قراردادی ببندید که در بردارنده علمی در زمینه 

احب نظر  این ص.  اش مشوّق تولید باشد نه رانت و ربا و فسادخارجی برای کشوری موثر است که ساختار نهادی

باید تواصی به حق و تواصی به صبر کنیم  : یکی از چیزهای دیگری که واقعاً همهاقتصاد توسعه متذکر شد ی ما 

اینکه اگر کسی در سطح حکومت و مردم چیز خوب خواست باید شرافتمندانه به لوازمش تن دهد و البته قبل از آن  

باشد. جذب سرمایه  کرده  احصاء هم  را  لوازم  که  یعالمانه  موثر است  برای کشوری  نهادی   خارجی  اش ساختار 

وی افزود: از روح پاک آیت هللا دکتر    مشوّق تولید باشد نه رانت و ربا و فساد. ابتدا ما باید این لوازم را فراهم کنیم.



 
و عرض میشهید بهشتی مدد می و  گیرم  تابو نیست مهم کیفیت  برای یک حکومت  کنم مذاکره و قرارداد بستن 

ی کسانی که از طریق دعوت ت و این هم باید از فرآیند گفتگویی عبور کند و همهان انتقال آن با منافع ملّی هسمیز

زنند، اینها نسبتی با علم و عقل و اخالق چون و چرای چیزی حرف میبه توقف تفکر و پذیرش یا نفی مطلق و بی

این رویه  بنابراین  ارتقاء دهنده ندارند.  و  ها  اینکه یک زقابلیتی ملّت ما  برای  برای خودش  های آن  با کیفیت  ندگی 

کنم در این زمینه به توانمندسازی حکومت و  ی اصحاب خرد و دانایی خاضعانه دعوت می تدارک ببیند نیست. از همه

باشند. داشته  بایسته  اهتمام  درباره   ملّت  گفت:  مسئله وی  هر  قرار  ی  تأثیر  تحت  را  کشور  هر  سرنوشت  که  ای 

در همهدمی باید  المقدور  از همه  هد حتی  کنیم.  دعوت  علم  به  را  حیات جمعی همگان  نظام  ارکان  و  ی سطوح 

همه در  علم  محوری  کارکرد  کنند.  نگاه  الخطاب  فصل  مثابه  به  علم  به  این  ی ساحتبخواهیم  حیات جمعی  های 

ی ما برای نجات کشور باشد. اگر به  تواند بزرگترین سرمایه دهد. واقع نگری میست که واقع نگری را افزایش میا

توهم تأثیر  تحت  برداشت هر شکلی  و  نابجا  انتظارات  یا  برچسب ها  با  را  آن ها  و  نادرست باشیم  مانند  های  هایی 

 کند. می بینانه یا بدبینانه انگ بزنیم گره ما را باز ننگاه خوش

بینی افراطی و  کند و واقع نگری با خوشنگری باز می   او بیان کرد: گره ما را واقع//    کندگره ما را واقع نگری باز می

و بیبی افراطی  بدبینی  با  و هم  در نظام  ضابطه  به گمانم  که  از چیزهایی است  یکی  این  دارد.  ضابطه مرزبندی 

سیاست بخاطر  کشور  تبلیغاتی  افراطرسمی  علم زدگی  ادب  ترویج  در  انگاری  سهل  و  مانده  مغفول  ها  آن  ی 

از ریش از منظر فرهنگی است.  های استمرار توسعهه محوری یکی  ایران  استاد اقتصاد دانشگاه عالمه    نایافتگی 

با  را  ما  علمی،  برخورد  است.  مشکوک  و  فاسد  رانتی،  مناسبات  در  مجعول  تابوسازی  داد:  ادامه  طباطبایی 

دارا می تابوسازی،  عالمانه  و  دقیق  مرزبندی  هللای  آیت  شهادت  سالگرد  از  که  ایّامی  بهشتی کند.  دکتر  شهید   

ها هم سازیی بزرگ خالی از لطف نیست و جای تأسف است که با شهادت ایشان فرهنگ گذشت ذکر این خاطره

انقالب طیف اول  کمونیستمتوقف شد.  و  مجاهدین خلق  و  برخوردهای  های سلطنت طلب  در  و سیاستها  زده 

طرف  با  مذاکره  اصل  داشتند  که  ویژهافراطی  به  و  خارجی  می قدرت   های  چالش  به  را  بزرگ  به  های  کشیدند. 

او   ی مذموم و نادرست است.کردند که گویی نفس مذاکره با آنها یک خطای راهبردی و پدیده ای برخورد می گونه

هایی که  داد و دائماً در صحبتارزشمندی را صورت می  های بسیاراظهار داشت: در این زمینه شهید بهشتی تالش

ی جدا افتاده از کل عالم باشد. تواند مانند یک جزیره فرمود: ما حکومت هستم و حکومت نمیمی کرد،  با مردم می

ی عقلی است. آن چیزی که مهم است، این است که  بنابراین اصل مذاکره با دیگران یک امر ضروری، بدیهی، اولیه

میدر   گفته  چیزهایی  چه  مذاکره  میاین  گذاشته  قرارهایی  چه  و چهشود؟  می  شود؟  داده  به   شود؟تعهداتی 

نامه  تفاهم  در ماجرای  با چینیگزارش جماران فرشاد مومنی متذکر شد:  ها هم شاهد هستم که هنوز ی جدید 

قط این را عالی و حیاتی و مثبت  کند. کسانی مطلق انگارانه فهمان فرهنگ جاهلی بیشتر پر زور و قوّت کار می

کنند و ها متهم میتردیدی در این زمینه داشته باشد را به ارتباط با خارجیبینند و هر کسی که کوچکترین ابراز  می

دیگر مخالف  را نشانه از سوی  نامه  توافق  این  افراطی هم  قبیل  های  این  از  و  و کشور فروشی  ی سر سپردگی 

ای برخوردهای  ها و رفتارهایی هستند که در غیاب علم محوری راه را برناسبات، اندیشه دانند. هر دوی اینها ممی

های گرامی باید به همه یادآوری کنند که  وی بیان داشت: در این زمینه رسانه   کند.فرصت طلبانه و جاعالنه باز می

ی حیات جمعی  جزو ضروریات ادامه اصل اینکه یک کشور با کشورهای دیگر قرارداد ببندد نه تنها مذموم نیست بلکه 

های کافی  ی اجرای آنها و میزان ضمانتتوای این قراردادها، نحوهاست. آن چیزی که حیاتی هست کیفیت و مح

های کافی برای ناقضان عهد است. اصل برجام به عنوان یک توافق چیز  برای اجرای آن و در نظر گرفته شدن تنبیه

قرارداد آن ایم اینکه یکی از امضاء کنندگان این  م هست و اکنون در آن گرفتار شدهبدی نبود، آن چیزی که خیلی مه

ای متوجه کشور های خیلی بزرگی به ما وارد شد ولی نتوانستیم هیچ جریمهرا نقض کرد. در اثر آن نقض لطمه

ی به بلوغ فکری کمک ها و نهادهای اندیشه ورزاین صاحب نظر اقتصاد ایران خواستار آن شد: رسانه   خاطی کنیم.



 
گوییم جهانی شده است  چیزها راه نیندازیم. در دنیایی که میی اصل این  کنند تا دعواهای حیدری و نعمتی درباره 

ها قرارداد کوچک و بزرگ ناگزیر هستیم با کشورهای دیگر ببندیم. مهم عناصر کلیدی آن است. کیفیت،  روزانه ده 

و توسعه  اهداف  با  آن  نسبت  و  دقت  محتوی،  دارد.میزان  وجود  اجرا  ضمانت  و  نحوه  در  که  در   هایی  گفت:  وی 

ایم با کمال تأسف در این زمینه شاهد بودیم کسانی درست مانند برخورد خطای  هایی که پشت سر گذاشتههفته

با مسئله گفت حتی مسئلهآقای رئیس جمهور که می و نان ما هم  ی شود درباره ی برجام حل و فصل میی آب 

ها ی همکاری و جامع اجرا شود تحریم گویند اگر برنامه کنند. به ما می ی همکاری جامع مدیحه سرایی می نامه بر

می  میپایان  آباد  ایران  و  و شکافشود، شکوفاییپذیرد  راهزنی  ترانزیت  از  ناشی  منطقه های  بین  های  از  را  ای 

 شود و چیزهایی از این قبیل.ه رانده می خورد، دالرش به حاشیی کاری محکمی میبرد، آمریکا ضربه می

فرشاد مومنی ادامه داد: از سوی دیگر به  //    توافق نامه به معنای حقوقی نیافتاده هنوز چیزی به نام قرارداد یا  

شود که وای کشور را فروختند، فالن جزیره را در اختیار اینها قرار دادند، فالن های مجعولی مطرح میکّرات حرف 

اط در این زمینه زیاد بود که بعضی  ر متعارف به آنها دادند و چیزهایی از این قبیل... حتی به قدری افرامتیازهای غی

ها قرارداد را با عنوان »قرارداد ترکمن چای جدید« برچسب زنی کردند در حالی که اگر مقامات رسمی از افراطی

کند،  ها از موضع باالیی صحبت می این زمینه   ما هم مانند سخنگوی وزارت خارجه یا فرد غیر مسئولی که مکرر در

دادند که هنوز چیزی به نام  برخوردهای افراطی به صورت منطقی برای مردم توضیح می به جای هم نوا شدن با  

این یک سند و نقشه  نیافتاده،  به معنای حقوقی  نامه  توافق  یا  یا یک  قرارداد  یا یک چهارچوب و فریم ورک  راه  ی 

باید این موضوع را نادیده  موضوع متفاوت می شد. و راه را برای نقدهای عالمانه باز می کرد. ن  تفاهم نامه است،

تفاهم از اجزای  اگر بخواهد جنبهبگیریم هریک  از حد کلی هستند،  اولیه که بیش  ی اجرایی و عملیاتی های خام 

طباطبایی با تأکید بر ضرورت نقدهای عالمانه  استاد دانشگاه عالمه    پیدا کند به یقین باید از مسیر پارلمان عبور کند.

های برخورد سخنگوی وزارت خارجه شبه افراطی خواند و گفت: روشی که تا امروز دستگاه و واقع گرایانه، شیوه  

قاعده و  تبلیغی  شیوهرسمی  دادند  نشان  توسعهگذاری  غیر  و  مانده  عقب  بسیار  راحت  ی  خیلی  بود.  ای 

یم و برای شما  های تخصصی افراد صاحب صالحیت بیرون از ساختار قدرت نیاز دار نظارت توانستند بگویند ما به  می

قوّهراه  به  که  دارد  وجود  داده هایی  مقننه  و  مجریه  دهید.ی  خوب  اطالعاتی  در    های  اینکه  انصاف  داد:  ادامه  او 

بین و های خوشفراطیهای مشکوک حیدری و نعمتی بین ای اخیر در کنار جنگهای اجتماعی در سه هفتهشبکه

توان روی آنها تمرکز و تأکید کرد. همه هم ارائه شده و می   های متین و کارهای پژوهشی ارزشمندیبدبین حرف

باید بدانند هر چیزی به معنای دقیق کلمه بخواهد به یک قرارداد منجر شود لزوماً باید از کانال مجلس عبور کند و بنا  

ب که شهید  تمهیدی  و  تطبیق  منتبه  تصمیم  به  و  کند  عبور  کانال مجلس  از  که  چیزی  هر  کرد  طراحی  هی هشتی 

لزوما شفاف هم خواهد شد.  تبلیغاتی کشور خیلی شفاف   شود،  نظام رسمی  آن شد  مومنی خواستار  فرشاد 

باید بگوینبگوید که اگر این تفاهم نامه به قرارداد منتهی شود؛ چرا اسم آن را قرارداد برد برد گذاشته د دقیقاً  اند 

چه حیطه در  چینی  اگربردهای طرف  ما چیست؟  برد  و  است  ضربه می   هایی  آمریکاییگویند  به  مهلک  زده  ی  ها 

باید بگویند در چه حیطه می این ضربه شود دقیقاً  این  ها زده می هایی  یا منفی در  باید ارزیابی مثبت  شود چرا ما 

از همه حیاتی با ژرفزمینه داشته باشیم.  اینکه  تاریخی در  ی تجربهکاوی درباره تر  بگویند سوابق  ایران  تاریخی  ی 

دهد مندی اصولی از این قضیه می ی بهره های تاریخی به ما اجازه او گفت: آیا واقعاً تجربه   گوید؟ مینه چه می این ز

نمی حیاتییا  همه  از  که  چیزی  آن  نظرم  به  تجربهدهد؟  که  است  این  هست  چتر  عقد  زمینه  در  تاریخی  ینین  ی 

رود چییست. طول و عرض  ز این قراردادها انتظار می گوید؟ ما باید ببینیم آن چیزی که بالقوه اقراردادهایی چه می 

مومنی با انتقاد جدی از   شود.خواهد به قراردادهای چند ده گانه منجر شود با شفافیت ارائه  ای که میتفاهم نامه 

تفاهمنامه  از عقد  امنیتی مسووالن  گفتند   انتظارات  مقامات رسمی کشور  تاکنون  که  گونه  آن  داد:  ادامه  با چین 

تمامیت   یکی علیه  بر  اسرائیل  و  آمریکا  امنیتی  تهدیدهای  که  است  این  نامه  تفاهم  این  از  انتظارات  مهمترین  از 



 
یک قدرت عرضی به حداقل برساند. ما باید ببینیم به اینکه برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرتی متوسل به  

 داشته است؟ ی تاریخی ما دستاورد داشته یا نخارجی دیگر شویم در تجربه 

مومنی بیان کرد: من صمیمانه و خاضعانه از متخصصان تاریخ و  //    متخصصان تاریخ و علوم سیاسی سکوت نکنند

. در تحقیقی که های نظام ملّی را باال ببرندکنم در این زمینه سکوت نکنند و سطح دانایی علوم سیاسی تقاضا می

دهه سه  تحدود  شدم  متوجه  بودم  داده  انجام  پیش  کوششی  هرگز  گونهقریباً  این  کسب  های  برای  ایران  ی 

اگر کسانی فکر می بنابراین  نبوده است.  امنیت موفق  و  با چین میاطمینان  اتحاد استراتژیک  ما  کنند  برای  تواند 

کننده اتضمین  بر  بگویند  باید  باشد  ملّی  امنیت  تجربهی  و  ساس  تدابیر  چه  کردند؟  فکر  چه  بار  این  تاریخی  های 

ی پس از این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: برای اولین بار در دوره   اند تا این اتفاق نیفتد؟ اتی اندیشیده تمهید

د بررسی  ها شد. ما بایها از ایران دست به دامن انگلیسیرنسانس شاه عباس صفوی برای بیرون راندن پرتغالی 

آیا این کار که جای پای محکمی برای انگل ها در ایران باز کرد در مجموع به نفع ایران شد؟ آیا  یسیکنیم و بدانیم 

های کافی و امنیت ملّی باال ببریم، این شیوه های درونی خودمان را برای دستیابی به اطمینان بجای اینکه قابلیت 

نا که کنند؟ بدین معت است؟ آیاآنها مانند لوتی محله با ما برخورد میکه آویزان این قدرت و آن قدرت شویم درس

ای به  روند؟ یا تحت السلطه بودن را از گونه اندازند و میدهند و سرشان را پایین می فقط یک کار خیری انجام می 

مسئله گونه یک  این  دادیم.  تغییر  دیگر  هست.ی  حیاتی  خیلی  طب  ی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  گفت:  استاد  اطبایی 

دهند، زمانی که امنیت ملّی ای که اشاره کردم نشان میهای تجربه شده در دوره های من در تمام زمینهپژوهش

به حمایت  اتکاء  از کانال  به  های قدرت خارجی دیگر دنبال کردیم، ما شکست خوردیم، گرفتاری را  ها بیشتر شده. 

هجری شمسی   ۱۱۸6ی فین کنشتاین که در سال  هدنامه عنوان مثال متخصصان تاریخی خیلی خوب است آن ع 

ها متعهد شدند به اینکه برای بیرون او گفت: در آنجا فرانسوی   بین بگذارند.انسه برقرار شد را زیر ذره بین ایران و فر

از بخش کردن روس  اینکه روس ها  اما به محض  بیایند  به کمک  ما  از سرزمین  با  هایی  این قضیه شدند  ها متوجه 

فرانسوی ن کردند.  امضاء  را  تیلسیت  قرارداد  قرارداپلئون  دیدند  بردارندهها  در  تیلسیت  بیشتری هست  اد  منافع  ی 

ها نکردند. این های روس ی فین کنشتاین هیچ کمکی به ما در برابر تجاهم و جنایترغم توافق نامه بنابراین علی

ست. ما هرگز از طریق اتکاء به قدرت خارجی دیگری برای از  ی بسیار مهم نسبتاً نزدیکتر به تاریخ معاصر ایک نمونه 

وی گفت: در تاریخ منعکس شده بعد از   ایم.ایم و همیشه ضرر کرده به در کردن قدرت خارجی دیگر نفع نبرده میدان  

رد  ها رفت امتیازهایی داد که شکست خواینکه فتحعلی شاه با آبرو ریزی و ملتمسانه و ذلیالنه به سراغ انگلیسی

های بزرگ تاریخ هستند. روایت آندره فونتن را در کتاب  ها آبی برای ایران گرم نکرد. اینها درسو هیچ کدام از توافق

ها استان آذربایجان ایران را  بسیار درخشان »یک بستر دو رؤیا« نگاه کنید. بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که روس 

با تهدید به تهها شدیم. آمریکایی اره دست به دامن آمریکایی کردند ما دوباشغال کرده بودند و خالی نمی اجم ها 

روس کردند.اتمی  بیرون  را  دوره   ها  در  بعدها  داد:  ادامه  پهلوی چه ژست ظاهرسازانه او  اداهایی  ی  و  گرفتند  ای 

در قیاس با    های سیاسی بعضی از رجال سیاسی ایران مانند قوام داشتند ولیدرآوردند که بماند. البته هنرنمایی 

تجربه  باألخره  بود.  رنگ  کم  اتمی خیلی  تاریتهدید  نشان می ی  روس خی  اگر  باالی سر خودشان داد  را  زور  آن  ها 

ها را بیرون بیندازیم  ها کمک گرفتیم تا روس ی پهلوی از آمریکایی کردند. در دوره دیدند به سهولت خالی نمینمی

ایران آمد به  آمریکا که  باید ببینیم  را دعوت می   حاال  انجام داد. دوستان  با ما چه کاری  کنم کتاب  و ریشه پیدا کرد 

کنند. مطالعه  را  گازیوروفسکی  مارک  از  و شاه«  آمریکا  ارزشمند »سیاست خارجی  گفت:   بسیار  مومنی  فرشاد 

چوب  ای انجام داد و یک شاخص دست نشاندگی طراحی کرد و در چهارگازیوروفسکی یک کار ابتکاری خارق العاده 

به ابعاد شکنندگی آوری رسیده بود و آن را    آن شاخص نشان داد میزان دست نشاندگی حکومت پهلوی به آمریکا

ها در ایران در حالی که ما در الفبای کارهای خودمان گرفتار  داند. بعضیمنشأ فروپاشی و سقوط رژیم پهلوی می

کنم روزی کنند. من شخصاً دعا میکنیم، استفاده میه میها استفادایم از تعبیر اینکه از تضاد بین ابر قدرت شده



 
خواهد و  هایی میما به چنین سطح از توانایی و قابلیتی دست پیدا کنیم این غیر ممکن نیست ولی زحمتبرسد و  

نها  ی مطامع آتوانیم بیشتر بازیچه لوازمی دارد که اگر ساختار قدرت به آن لوازم تن در ندهد امکان ندارد و ما می 

انقالب مشروطیت در ایران پیروز شد. در   ۱۹۰6ل  وی افزود: سا  ی اینها باید به روش علمی بحث شود. شویم. همه

ها شکست خوردند و در اروپا هم ها یک سال قبل در آن جنگ معروف از ژاپنیی اینکه روس به واسطه   ۱۹۰6سال  

ی کوتاهی بعد از  هایی که داشتند به فاصله بحرانی  رغم همههای خیلی شدید با انگلستان داشتند علیدرگیری 

او بیان کرد: حد و    را بستند.  ۱۹۰۷ی تضادهایی که داشتند قرارداد  روس و انگلیس با وجود همه  انقالب مشروطیت

هزار میلیارد دالری هستند با کشوری که نزدیک    GDP 400حدودی که آنها برای یک قدرتی در استاندارد کشوری با  

تا ماجرای ترکمن چای اتفاق  ها را ع دارد، متفاوت است و ما باید این تفاوت   GDPزار میلیارد  ه  ۲5به   المانه ببینیم 

خواستند تصمیم بگیرند گفت شما  ی ایران و روس می ای که دربارهنیفتد. میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام در جلسه 

ی مالیات  گیرند در حالی که قدرت و بنیه کرور مالیات می  6۰۰ها ساالنه  ها گالویز شوید، روسخواهید با روسمی

 کرور است. 6ی کمتر از ا به اندازه گیری شم

تجربه  از  بگیریمباید  درس  هم  مشروطیت  انقالب  پیام //    ی  این  و  بفهمید  را  خودتان  حد  بود  گفته  گفت:  وی 

کند این گویند رحمت خداوند بر آن کس که قدر خود را بداند. علم به ما کمک می معصومین )ع( هم هست که می

ی انقالب مشروطیت هم درس بگیریم و حواسمان باشد که استفاده کردن از ید از تجربهاتفاق بیفتد. بنابراین ما با 

های سطح باالی اجرایی است ای و قابلیتا ابرقدرت ها نیازمند داشتن سطح بسیار باالیی از بلوغ اندیشه تضاده

بازیچه قرار دادن مسائل حیاتی چیزی جز توهم حاصل نمی و  رانی و شوخی  .با هوس  ادامه داد:   شود  مومنی 

گام  به کشور هست  مبتال  اکنون  که  در موضوع خاصی  اینکه  توصیه های جّدی  برای  برداشته شود  این مسیر  در 

ی هژمونیک میان چین و آمریکا توسط زنده یاد  ی منازعه درباره   ۲۰۰۷ی بسیار راهبردی در سال  کنم یک مقاله می

ی خیلی حیاتی را ر آنجا اشتاین خطاب به کشورهای جهان سه نکتهامانوئل اشتاین نوشته شد را مطالعه کنید. د

کنند. اشتاین در آن مقاله  بود که اینها خیلی با همدیگر رجزخوانی و اهانت و تقابل می  ی اول اینمطرح کرد. نکته 

ن اینکه از تحت عنوا  بنیهها را نخورید و هوس برخوردهای احساسی و بیگوید حواستان باشد فریب این اربدهمی

نزد. سرتان  به  کنیم  استفاده  اینها  جزئیات  تضاد  با  آنجا  در  گفت:  مومنی  می  فرشاد  میتوضیح  و  یک  دهد  گوید 

ی یک دنیا قدرت یک نظامی، تولیدی و سیاسی بوده  واقعیتی وجود دارد و آن هم اینکه همیشه هژمونی شماره

بنیه ناحیهاست.  از  آمریکا  بنیه ی هژمونیک  تولیدی  بدین معنا چینیی  از نظر توان ی در حال فرو ریختن است؛  ها 

هایی که دارد، یک روز  ی ماجرا نیست. بر این اساس آمریکا در مواجههولی این همه  زنند تولید از آمریکایی جلو می

ه ماجرا این ها تی این بازی اندازند و با همهکند و یک روز جنبش خروج کارخانه از چین راه میبا هوآوی برخورد می

می  رقابت  هم  با  که  شمارهاست  هژمون  کسی  چه  اینکه  برای  بمانکنند  باقی  یک  طبیعتاً    د.ی  افزود:  وی 

کنند، چینیها میآمریکایی را حفظ  موقعیت خودشان  واسطهخواهند  به  کرده ی ظرفیتها هم  پیدا  که  اند هایی 

توضیح میمی با جزئیات  بیفتد.  اتفاق  و میدهخواهند جایگزینی  آمریکایید  تجربهها میگویند  در خواهند  ای که 

ها داشتند تکرار کنند؛ بنابراین قدرت چین را به رسمیت  پیمان یالتا با روس   ی پس از جنگ دوم و در چهارچوبدوره 

 شود تا در مناطقیگویند حد خودت را بدان و به عنوان یک قدرت درجه دو به تو اجازه داده میشناسد ولی میمی

انجام دهید. و روس  کارهایی  یالتا بسته شد  پیمان  که  زمانی  بیان کرد:  دانشگاه  آمریکایی  این استاد  را  و  این  ها 

تبلیغاتی همان ژست انجام دهند و در سطح  را  این معامله  بودند که  های ساده را  پذیرفتند هر دو به شدت منکر 

انکمی تبلیغات  در  گرچه  اشتاین  تعبیر  به  ولیکن  مفاد  ار میگرفتند  به  کامالً  دو  هر  پایان جنگ سرد  تا  ولی  کردند 

عین بودند.  پایبند  یالتا  رابطه   پیمان  مورد  در  قضیه  دوره این  در  انگلیس  و  آمریکا  شد.  ی  تکرار  جنگ  از  پس  ی 

و آن  ی بین آنها به یک همکاری رقابت آمیز تبدیل شد ها هم همین گونه بودند و زمانی که پذیرفتند منازعهانگلیسی 

وی گفت: تا قبل از   .اش مفصّل بحث شده استهم ماجراهایی دارد که به ویژه در اقتصاد سیاسی توسعه درباره 



 
ها جنگ دوم هژمون شماره یک دنیا انگلیس بود و کل نظم اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس منافع انگلیسی 

با مقاومت انگلیسی این جایگزینی  شد ولی آنها توانستند با همدیگر توافق روبرو می ها  طراحی شده بود طبیعتاً 

کنند.  را حل  ماجرا  و  دانشگا  کنند  نکتهاستاد  گفت:  مقاله  ه عالمه طباطبایی  در  اشتاین  که  دیگری  مهم  بسیار  ی 

این است که بعضی این آسیب هستیم،  در معرض  ما هم  و  داد  کنار ها میتوضیح  ترامپ  ببینیم  کنیم  گویند صبر 

ل نبندید  های قدرت در آمریکا هم داشتاین این حرف را زد: به دعواهای درونی جناح  ۲۰۱۷رود؟ سال  ی رود یا نممی

ها را بگیرید یا بالعکس. تعبیر این است که  خواه  توانید حال جمهوریها میو فکر نکنید با تیز کردن چاقوی دموکرات 

ذف دیگری نیست، دعوای آنها بر سر این است که  دعواهای ترامپ، هیالری، اوباما و حتی برنی ساندرز بر سر ح

را آمریکا  منافع  هزینه  کمترین  با  روش  می  کدام  اگر    کند.حداکثر  کند  فکر  نباید  کسی  ایران  در  گفت:  او 

های شود، دعوای اینها بر سر شیوهها بیایند آن گونه میشود و دموکرات ها کنار بروند این گونه میخواهجمهوری

مات  های رسمی و در سطح گفتار مقاثرسازی منافع آمریکا است. بسیار غم انگیز است که در رسانه کارآمدتر حداک

ها را دامن بزنند متأسفانه در مسیرهای  ی تحریمهای ارتقاء دهنده و واقع بینانه کنندهرسمی بجای اینکه آموزش 

ی اینکه آمریکا در رقابتی که بر سر هژمون  هایی را مطرح کرده درباره افتند. در آن مقاله اشتاین نکتهدیگری می

ها چه نقاط قوّت و ضعفی دارند؟ در این زمینه عفی دارد و چینیی یک شدن با چین دارد چه نقاط قوّت و ضشماره

 آید و من به تعدادی از آنها اشاره کردم. اطالعات بسیار ارزشمندی ارائه کرده که خیلی به کار ما می

کارخانه  به  تبدیل  کارخانه //    ی جهانیچین  به  تبدیل  اینکه چین  گفت:  یک قدرت  مومنی  اکنون  و  ی جهانی شده 

ها و خطوط مواصالتی استراتژیک و  سیار ممتاز شده یک واقعیت است اما چین از نظر تأمین انرژی، آب راه تولیدی ب 

تجزیه پذیریخطر  آسیب  خود،  درونی  آمریکایی ی  و  دارد  اعتناء  قابل  بسیار  آن ها  های  روی  را  تمرکزشان  تمام 

توافق گذاشته و  که چینیاند  استراتژیکی  پاکستانی های  با  و  ها  میانه ها  یا میایآسیای  بستند  ما  ها  با  خواهند 

دهد هدف قرار شان را تحت تأثیر قرار میهایی که قدرت چانه زنی خواهند کانونببندند هم دقیقاً این است که می

ی ما خیرات کند و ما باید این را بفهمیم. اگر هر لحظه منافعش اقتضاء کرد به سهولت زیر خواهد برادهند. چین نمی

ها و دیگران این ها، پرتغالی ها، انگلیسیها، آمریکایی ها، آلمانیداتش خواهد زد همان گونه که قبالً فرانسویتعه

ی تولیدی و پیوند حکومت با مردم وی ارتقاء بنیه ی اتکاء به دیگران رکار را با ما کردند. ما باید بجای ترویج اندیشه 

این مسیر   از  راه نجات ما  زاویه   گذرد.میایران کار کنیم،  ادامه داد:  ی بسیار مهم  این صاحب نظر اقتصاد توسعه 

کنم ما باید در این زمینه هم تالش کنیم ها بسیار خالی بود و من گمان میدیگری که متأسفانه جای آن در این بحث

ظرفیتا که  است  تصمیمین  نظام  دانایی  درباره گیریهای  هم  و  ببریم  باال  را  اساسی  مردم  های  دقت  ی  خیلی 

همه اگر  حتی  باشیم،  نوشتن داشته  برای  بایسته  قدرت  ما  آیا  کنند؛  همراهی  ماجرا  این  در  بیرونی  عوامل  ی 

یا نداریم؟  هم بگویم در این زمینه هم وضعیت بسیار  خوااو گفت: می  قراردادهای کارآمد با کشورهای دیگر داریم 

باری داریم و کاش بجای بحث اش گیرد و هیچ دستاوردی ندارد و همه ه صورت می های حیدری و نعمتی کاسف 

افزایش می را  به  شکاف  را  یکی  آن  افراطی  گروه  دو  هر  که  است  این  جالب  پرداختیم.  می  موضوع  این  به  دهد 

گویند به دلیل اینکه آمریکا از  گویند شما کشور را فروختید و اینها هم می ا می کنند. آنهمزدوری خارجی متهم می 

کنند خط آمریکا و انگلیس و اسرائیل ناک صحبت میبیند پس کسانی که با این قرارداد شبههلطمه می   این قرارداد

گفت: چند سال پیش به    وی  پایه است. شما به روش علمی نگاه کنید.ها پوچ و بی کنند. این حرفرا پیگیری می 

های بسیار بزرگ است. ما به  وی درسگیری اساسی ما حاکنم برای نظام تصمیم تحقیقی برخورد کردم که فکر می

های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور هستیم. گناهکار اصلی این  طرز فاجعه آمیزی فاقد صالحیت

درجه  در  فرآ ماجرا  در  که  است  این  اول  تصمیمی  در  یندهای  و  نیست  الخطاب  فصل  علم  منابع  تخصیص  و  گیری 

کند.  ای پیدا کردن را از ما سلب میی دستاورد توسعهکه بستر نهادی ما اجازهی بعدی هم مسئله این است  درجه

  ی کسانی که توسعه خواه و ایران دوست هستند در این زمینه با مردم و مقامات ی مؤکدم این است، همهتوصیه



 
صالحیت متأسفانه  که  کنند  صحبت  دکشور  سه  در  اقتصادی  مسائل  مورد  در  بویژه  ها  آن  تخصصی  ی هه های 

مومنی بیان کرد: شما    های خیلی بزرگ داشتیم.ها و ناتوانیگذشته به طرز فاجعه آمیزی ضعیف بوده و نارسایی

ده کنید به دلیل اینکه وجه کلیدی دوم  های این ضعف بنیادی را در قبل از انقالب هم مشاهتوانید حتی ریشه می

ی خارجی  ی جذب سرمایه اد وجود داشته باشد؛ مسئله خواهد پشت این قراردهای امنیتی که میبعد از مالحظه 

ی دانایی عظیم وجود دارد و  ی تخصصی هست! در این زمینه یک ذخیرهی خارجی یک مسئلهاست. جذب سرمایه 

باید آنها را به بحث بگذاریم و ببینیم چگونه میی تاریخی بسیار غنی دیک تجربه توانیم  ر کشور وجود دارد که ما 

فرشاد مومنی افزود:   ی فرصت قراردادهای احیاناً اجتناب ناپذیر را پایین بیاوریم.ان را باال ببریم و هزینهکیفیت خودم

اگر ایران با آمریکا مشکل خود را    کنندها فکر میدر پژوهشی که بسیار ارزشمند است گفته شده در ایران خیلی

ی ی جذب سرمایه دید عالمانه در این زمینه به کارنامه شود. این تحقیق برای ابراز تری مسائل حل میحل کند همه

دوره  در  در درجه استناد می   ۱۳56و    ۱۳5۲ی  خارجی  اینکه  به خاطر  مهم است؟  دوره خیلی  این  اول  کند. چرا  ی 

یران  ی دوم اینکه در آن دوره ااو ادامه داد: نکته   ی روابط صمیمانه و نزدیک استراتژیک بودند.ه ایران و آمریکا در قلّ 

ی سوم اینکه در آن دوره  کرد و نکتهی اقتصادی خودش را از نظر رشد اقتصادی تجربه میهای کارنامه یکی از قلّه 

برای جذب  به واسطه  بود  افتاده  اتفاق  ارزی  اینکه جهش درآمدهای  از یک قدرت چانه  سرمایه ی  ایران  ی خارجی 

شرکت خارجی در ایران ثبت رسیده که از این تعداد    ۹۷۲ه  زنی بسیار سطح باال هم برخوردار بود. در کل این دور

  ی داللی و بیمه بودند.ها در زمینهی داللی و بیمه فعال بودند. بیش از یک سوم کل شرکتشرکت در زمینه   ۳۷۱

هایی ی اینها عبرتشرکت دیگر در زمینه بازرگانی، رستوران، هتلداری فعال بودند. همه  ۲5۱  مومنی اظهار داشت:

کنیم، باید خیلی حواسمان باشد. بنابراین ارند که در توافق نامه با چین هم ممکن است همان خطاها را تکرار می د

حدود   زمینه   6۲۰چیزی  در  هتلدشرکت  و  رستوران  بازرگانی،  بیمه،  داللی،  بود.  ی  زمینه  ۲۰6اری  در  ی شرکت 

به  نهادی  زمانی که بستر  این است،  پیامش  بودند.  فعال  فعالیت  ساختمان  و  پاداش میرانت  مولّد  دهد های غیر 

بیایند در همان زمینه خارجی شوند که برای آنها با کمتر زحمت هایی فعال میها منگل نیستند، تحت هر عنوانی 

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: با توجه به این مثال باید توجه کنیم   باشد.  بیشتر سود را به همراه داشته

بستر می  که  کشور  مسئوالن  به  و  است  مهم  چقدر  مراتب  نهادی  به  کنونی  نهادی  بستر  کارکردی  کج  گویم 

تجربه میشکننده انگیزی  نظر یک وضعیت بسیار غم  این  از  ما  و  از گذشته است  اینکهتر  در  زمان مناسب   کنیم. 

اصالح به  ما  است.  حیاتی  خیلی  کنیم  انتخاب  خارجی  کشور  با  کردن  توافق  و  های  برای  بنیادی  بسیار 

 های بسیار جّدی قبل از اینکه هر توافق استراتژیک به کشور خارجی داشته باشیم نیاز داریم.توانمندسازی

باید تمام تمرکزمان را روی کشور خودمان بگ این صاحب نظر اقتصادی گفت: تمام دنیا  //    ذاریماگر توانایی داریم 

چینیمی بیگویند  سرکوبها  و  خشن  فاخالق،  تجربهگر،  در  برخوردها  این  از  پرشماری  موارد  و  هستند  ی اسد 

ی چین را بخوریم اگر توانایی خواهد غصهگویم نمیی کشورهای دنیا وجود دارد ولی من میمراوده چینی با بقیه 

 هایی که کشورمان دارد بشناسیم ومام تمرکزمان را روی کشور خودمان بگذاریم. در این زمینه آسیبداریم باید ت

ی فیزیکی باشد عالمانه برخورد کنیم. قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد چه در قالب جذب سرمایه 

قطعاً به نفع طرف خارجی و به شدت به  در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی و کج کارکرد و پر فساد هست  

این در تجربه  و  ایران جزو اصول مسلّم است.ی تی دنیا و تجربه ضرر ما تمام خواهد شد  وی گفت: ممکن   اریخی 

ها را داشتند. سندهای  ها و کاستیدهد آنها این ضعفاست گفته شود آن مثال برای قبل از انقالب بود و نشان می

ایران در  موجود  زمینه نشان می  رسمی  آن  در  نکردیم. دهد  به جلو حرکت  رو  و  نکردیم  پیدا  قوّت  وجه  به هیچ  ها 

از همهگواهش چی آیندهست؟ من  ایران دارند دعوت میی کسانی که دل در گروی  بهتر    5۱و    5۰کنم صفحات  ی 

نتشر شده مطالعه کنند.  م  ۷۹-۷۸ی سوم بعد از انقالب را که در سال  ی دوم برنامه سند جلد دوم از پیوست شماره 

فرشاد    کند.س از پایان جنگ صحبت میی پی خارجی در ده ساله ی ایران در جذب سرمایه ی تجربهدر آنجا درباره 



 
سیاسی ساخت  و  ایران  که  کسی  هر  گفت:  میمومنی  میاش  که شناسد  رسمی  گزارش  و  اسناد  داند 

میدستگاه  منتشر  ایران  در  حکومتی  ویهای  دو  واجد  گزارشکنند  این  است.  خوشژگی  و بینانهها  ترین 

توانیم روی  شود مینی که در سند رسمی یک نقصی تصریح میدهند. زماترین برآوردها را ارائه میکارانه محافظه 

آن قسم بخوریم و بگوییم واقعاً این ضعف خیلی جّدی است و ببینید چقدر جّدی بوده که به این گونه در یک سند 

ی خارجی در ایران به ی جذب سرمایه وی گفت: در این سند گفته می شود تجربه  یدا کرده است.رسمی انعکاس پ

صورت وام گیری خارجی، یا تحت عنوان انتقال فناوری سه ویژگی داشت. ویژگی اول اینکه بسیار گران تمام    هر دو

ی رایج م بین دو تا سه برابر نرخ بهره ای که پرداختیها وام گرفتیم نرخ بهرهشده است؛ بدین معنا که اگر از خارجی

ها ایم هر جا قرارداد با خارجیاین قابلیت را ارتقاء نداده در دنیا بوده است. پس قابلیت ما این است. تا زمانی که  

او گفت: ویژگی دوم، این است که با وجود اینکه قراردادهایی که    ببندیم تحت هر عنوانی باشد بازنده خواهیم بود.

ی طرف ههای غیر قابل توجیه از ناحیبسیار گران تمام شده هم زمان، این بسیار گران تمام شدن، با تحمیلبستیم  

زنی ما در شرایط کنونی ده پله از آن  خارجی هم همراه بوده است. خوب دقت کنید اوضاع و احوال و قدرت چانه 

بسیا قرارداد  اینکه  با  که  است  این  سوم،  ویژگی  است.  ضعیفتر  تحمیلزمان  با  و  بود  گران  طرف ر  سنگین  های 

معنی افزایش  به  بود،  روبرو  هم  ظرفیتخارجی  تولیدار  را های  سند  این  که  زمانی  نشد.  منجر  هم  کشور  دی 

گفت دردتان چه بود که چنین تعهداتی را امضاء کردید زمانی که  خواندم گفتم کاش در مجلس یک نفر بود و میمی

اد مومنی ادامه داد: نزدیک سی سال پیش ما با یک تیم پژوهشی نسبتاً صاحب فرش  واجد آن سه ویژگی هست؟ 

« انتشار پیدا کرد. در آنجا  WTOدیم که تحت عنوان »آثار فرهنگی عضویت ایران در گات و  صالحیت کاری انجام دا

لّی در گات و  های ما این بود متوجه شدیم جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع مهای کلیدی مطالعهیکی از یافته 

WTO  متخصص باید  ما  معنا  بدین  است.  حقوقی  جنگ  باشد  اقتصادی  جنگ  اینکه  از  باال    هایقبل  سطح  بسیار 

  های دیگر مسلط باشند. ی سیاسی، اقتصادی و حیطهالمللی در زمینهداشته باشیم که به حقوق قراردادهای بین 

خواهم بگویم برای اینکه  آن کتاب مراجعه کنید ولی من میتوانید در  ای دارد که می او گفت: این ماجراهای پیچیده

های دوستانه و استقالل طلبانه داشته باشیم قراردادهایی که با فوتبالیست برخورد واقع بینانه و منصفانه و میهن  

دم ی هژمونیک، بقاء کشور، مرگ و زندگی و گرسنه ماندن مری منازعه بندیم نگاه کنید. در این مسئلهخارجی می

این صاحب   د کنیم! ها آبرومند برخورنیست. شما مالحظه کنید که ما توانستیم در یک قرارداد خارجی با فوتبالیست

می  مشاوره  قوّه  سه  سران  و  رهبری  به  که  کسانی  از  من  گفت:  ایران  اقتصاد  مینظر  شرافت  دهند  خواهم 

گزارشحرفه و  کنند  رعایت  را  چهارگانه ای  تفحص  و  تحقیق  اختیار  ای  های  در  را  شده  کشور  خودروی  صنعت  از 

ع انتشار  که  است  چیزی  این  بگذارند.  کشور  کلیدی  در  مسئوالن  اینکه  دلیل  به  بدبختانه  ولی  کرده  پیدا  مومی 

ما علم اساس تصمیم دید گیریمملکت  در معرض  آمده  بهاء بسیار گران فراهم  به  که  نیست حتی مستنداتی  ها 

 گیرد.شور قرار نمیهای اساسی کگیرینظام تصمیم

بار تکرار شده و آن هم اینکه در    وی بیان کرد: در اسناد چهارگانه یک مسئله //    باید حواسمان را جمع کنیم سه 

ای که همواره در طول تاریخ ثابت بوده این است که  ها داشتند نکتهقراردادهایی که خودروسازهای ما با فرانسوی 

از تعهدات خ به هیچ یک  تنبیهطرف خارجی  این قراردادها هیچ  نکرده و در  رای نقض عهد در نظر  ای بودش عمل 

نداده  نشان  را  قابلیت  این  ما  کنیم.  جمع  را  حواسمان  خیلی  باید  بنابراین  است.  نشده  معنا  گرفته  بدین  این  ایم. 

متخصص که  حیطهنیست  این  در  صالحیت  صاحب  حقوقدان  صاحبهای  که  است  این  معنایش  بلکه  نداریم  ان  ها 

ای دارند آقای سید محمد بحرینیان کسانی که اهلیت حرفه  های تخصصی و به تعبیر دوست بسیار عزیزمصالحیت

تصمیم فرآیندهای  در  نساب  حد  در  و  بایسته  نحو  نمیبه  پیدا  راه  منابع  تخصیص  و  در    کنند.گیری  مومنی  فرشاد 

تجربه  پس  گرفت:  نتیجه  کلی  بندی  یک جمع  در  و  تاریخادامه  معاهده های  از  ما  نشان ی  امروز  تا  عباس  ی شاه 

نبوده دهد  می از ظرفیتقادر  نکته ایم  بیرون استفاده کنیم و  بنیههای  از نظر  اینکه  به ی بعدی  ی کارشناسی هم 



 
ی حیاتی که اگر به قرارداد  ها باید توجه کرد یک مسئلهوی گفت: با این مقدمه  طرز فاجعه آمیزی ضعیف هستیم.

ی میلیارد دالر جذب سرمایه  4۰۰تا  ۲۸۰یزی حدود کند، اینکه برآورد شده چفق نامه را بسیار مهم میمنجر شود توا

ی اول اینکه ی حیاتی را مورد توجه قرار دهیم. نکتهخارجی از این طریق داشته باشیم. در این زمینه باید چند نکته

تجربه  کشوری  در  که  نداریم  هم  مورد  یک  حتی  جهان  تاریخی  استفاده های  به  ظرفیت قادر  از  خردورزانه  های ی 

های خارجی استفاده  ی انسانی و مادی خودش نبوده باشد و توانسته باشد به شکل کارآمدی از سرمایه سرمایه 

ی خواهیم به سمت جذب سرمایهاین استاد دانشگاه گفت: پس در این زمینه گام نخست اینکه اگر واقعاً می   کند.

ای از  هیم. نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته های خودمان را در این زمینه افزایش دباید قابلیتخارجی برویم ابتدا  

های انسانی و مادی کشور  ی فراری دادن سرمایه ی گذشته در زمینهایم بلکه طی سه دههخودمان نشان نداده 

بوده  رتبه  باالترین  با  کشورهای  جزو  همواره  بهتخودمان  برابر  چند  سرمایه  ایم.  جذب  احتمالی  سناریوهای  رین 

درآمد ارزی داریم که بخش های بزرگی از آن یا به خاطر سوء سیاست ها دچار اتالف می شه یا    گذاری خارجی ما

به دالیل گوناگون از کشور خارج می شه، و اگر ما بتوانیم بستر نهادی رو از موضع استفاده کارآمد از سرمایه های  

سرمایه خارجی پیدا نمی کنیم و اگر هم    مهیا بکنیم در بسیاری از زمینه ها اساسا نیازی بهانسانی و مادی کشور  

پیدا کنیم به اعتبار آن اقدامات اصالحی از قدرت چانه زنی خارق العاده ای در برابر طرف خارجی برخوردار خواهیم 

بری می  سر  به  نامطلوب  شرایط  در  زنی  چانه  قدرت  نظر  از  اکنون  ما  اما  جذب   م.شد.  به  نیاز  تنها  نه  گفت:  وی 

بلکه میی خارجی نسرمایه  از کشورهای صادرکننده داریم  یکی  دنیا  ی سرمایه توانیم  به  انسانی  و  فیزیکی  های 

این صاحب    های توسعه ملّی.ریزی شده و اندیشیده شده و در راستای اهداف برنامه شویم اما به شکلی برنامه

گرا  های توسعهبرای پژوهش  های ارزشمندی داده هندس بحرینیان که از نظر تهیهنظر اقتصاد توسعه گفت: آقای م

کنند زمانی که متوجه های اقتصادی خدمات شایانی میبه همراه دوستان خود واقعاً در اتاق مشهد دفتر پژوهش 

های دیگر  ی از داده ها را فرستادند که مانند بسیارشدند قرار است در این زمینه صحبت کنم برای من یکسری داده 

میلیارد   ۱۲۸۰به طور مستقیم حدود    ۱۳۹6تا    ۱۳۸5اند از سال  ت. به طور مثال گفته بسیار عالی و قابل استفاده اس

او افزود: اول باید بررسی کنیم با امکانات خودمان که بیش از سه  های متفاوت درآمد صادراتی داشتیم.دالر از گونه 

ایم و تا زمانی که باب بحث در  خواهد جذب شود چه کاری انجام داده استراتژیک می  برابر آن چیزی هست در توافق

بی  و  رانت  و  فساد  و  نشود  باز  زمینه  در  ضابطه این  علمی  مالحظات  و  مناسبات  بر  بازی  رابطه  بر  مبنتی  گری 

خود بد استفاده   گیری و تخصیص منابع سیطره داشته باشد کشوری که از منابع انسانی و مادیفرآیندهای تصمیم

رود به مراتب اوضاع و احوال فاجعه آمیزتری خواهد جی از هر کشور دیگری  ی خارکند به سراغ جذب سرمایهمی

و رسانه   داشت. زمینه به مسئوالن  این  در  ادامه داد:  تأکید می مومنی  فاصله های کشور  از  اینکه  دلیل  به  ی کنم 

ر ونزوئال اتفاق  جعه آمیزی که در کشورهای نفتی اتفاق افتاده اول دشوک اول نفتی تا امروز همیشه هر اتفاق فا

وقفه  با  بعد  و  بقیه افتاده  در  دیگری  زمانی  کانال جذب ی  از  افتاده است.  اتفاق  مکزیک  نیجریه،  مانند  ی کشورها 

ونزوئالیی سرمایه  ما  از  قبل  خارجی  چینیی  سراغ  سرمایه ها  جذب  گاز  و  نفت  صنایع  برای  و  رفتند  و    ها  کردند 

آن براقابلیت  اکنون  این گونه شد که  روزمرهها  امور  این ی گذران  در  دارند.  نیاز  ما  به کمک  گونه  این  ی خودشان 

ها شّر رساندند. اکنون برای ونزوئال نه تنها انتظارات از  ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئالییزمینه چینی

ر خوب است حاال که با یلیاردها دالر بدهی خارجی هم باقی مانده است. چقدجذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه م

های آنها هم در این زمینه استفاده کنیم. تا زمانی که قادر به استفاده خردورزانه  ونزوئال ارتباط داریم الاقل از تجربه

داخلی نشدهاز سرمایه  و مادی  انسانی  کارآهای  به صورت  بتوانیم  ندارد  امکان  از مشابه ایم  اش های خارجیمد 

ی بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم اینکه جذب امه داد: نکته مومنی اد  استفاده کنیم.

جنبه سرمایه  از  باشد  که  به هر شکلی  خارجی  به  ی  دارد.  معیارها  و  ضوابط  یک سلسله  کارشناسی  و  فنی  ی 

زنیم من مریکا ضربه می گویند به آکنید میرا از این کشور سرمایه جذب میگوییم چکسانی که به محض اینکه می



 
آمریکایی کنم سیاستگزاری فکر می منافع  نفع  به  دارد که  و احساسات وجود  بر جهل  مبتنی  کار  های  ایران  در  ها 

داگالس نورث   کتاب ممتاز ها روی هم بگذاریم.گویند عقلکند نه کسانی که از سر دلسوزی و شفقت و علم میمی

ا یکی  که  اقتصادی«  تحول  فرآیند  بی»فهم  شاهکارهای  اندیشه ز  تاریخ  در  مینظیر  محسوب  توسعه  شود  ی 

دانش می سازی  یکپارچه  برای  باید  اول  باشد  داشته  دانایی  بر  مبتنی  اقتصاد  بخواهد  که  کسی  هر  های گوید 

ها خواهیم در این زمینه صحبت کنیم ده کردیم میپراکنده سازوکارهای نهادی طراحی کند. در چند روزی که اعالم  

با من ر از دلسوزان کشور چه کسانی که دانشگاهی بودند و چه کسانی که تجربه نف ی عملی داشتند مستقیماً 

هایشان را مکتوب کردند و من های خودشان را در میان گذاشتند یا اینکه تجربهتماس گرفتند و برخی نکات از تجربه

از بهره  توانستم  آنها  دانایی  تصمیمذخایر  نظام  چرا  کند؟  مند شوم.  محروم  فرصتی  چنین  از  را  باید خودش  گیری 

ای ها طرف شویم باید با بلوغ اندیشه های پراکنده است. اگر ما بخواهیم با خارجیی یکپارچه سازی دانشمسئله 

وریم کما اینکه گفتم در طول تاریخ این خطا  خی دانایی با آنها روبرو شویم وگرنه شکست می و حداکثر کردن ذخیره 

کند این وی گفت: گام دومی که داگالس نورث از منظر دانایی مطرح می   یم بدون استثناء شکست خوردیم.را کرد

کند ی صاحبان معرفت و تجربه یکپارچه شد ماجرا فیصله پیدا نمیهای پراکندهگوید زمانی که دانش است که می

های انگلیسی و  ینکه راه دهیم رسانهها است. بجای احیاتی است هویت بخشیدن به دانایی  گام بعدی که بسیار

بد گمانی در زمینه  باید داده آمریکایی  به چالش بکشند، ما  را  ترویج کنند و مشروعیت حکومت  توافق  این  های  ی 

متخصص غیر  برای  فهم  قابل  زبان  به  را  بخش  اعتالء  مقایجابی  در  و  دهیم  سامان  دهیم.ها  نشر  جامعه    یاس 

ما تصمیم می  کنندمتأسفانه عزیزان فکر می  که  این است  ابالغ میکل حکومتداری  تمام میگیریم  و  شود.  کنیم 

اش همین اوضاع و احوال اقتصاد کنونی کشور است. باید بدانید تا زمانی که  اید و کارنامه شما این گونه کار کرده 

ای وحانی خواهش کنیم یک دورهندارد کشور نجات پیدا کند. باید از سرکار خانم ر  ها را تغییر ندهید امکاناین رویه 

ی دانایی موجود در این زمینه مبسوط صحبت ی خارجی و ذخیرههای جذب سرمایهی همین منطقبگذارد تا درباره 

گیری خارجی  راغ وام گویند هیچ کشوری حق ندارد ساستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: می  کنیم.

اش کمبود ارز است. های کارشناسی محرز شده باشد که تنگای اصلی و عمدهمطالعه   برود اال اینکه ابتدا از طریق

تا بعد به سراغ وام گیری خارجی  باید همه ی چیزهای دیگر محرز شده باشد که فراهم هست فقط ارز کم دارید 

ی آقای روحانی که  گوید حتی در دوره ر کشور کردیم؟ آقای بحرینیان می بروید. در این زمینه ما کدام بررسی را د

درمی بعضی بازی  غریبم  ننه من  ،از سال  ها  از    4۷۱کشور    ۱۳۹6تا    ۱۳۹۲آورند  ارزی مستقیم  درآمد  دالر  میلیارد 

رزی  های جنگ کل درآمدهای اهای مختلف داشته است. چه چیزی کم داشتید؟ در کل سالمحل صادرات به گونه 

ایی قدر شرافتمندانه و آبرومندانه اداره کردیم. پس هرگز هیچ مطالعهرسید و کشور را این میلیارد دالر نمی ۱۲۰به 

بنابراین این یک گام خیلی بزرگ است. حتی زمانی که   کند که تنگنای محوری کمبود ارز باشد.در ایران تأیید نمی

رزمین،  ی شما آمایش ساش را بررسی کنید. اگر دغدغهه فنی این مسئله محرز شد گام بعدی این است که وجو

ها را نداشتید زمانی که  ی صنعتی باشد و اگر آن دغدغهارتقاء کیفیت زندگی مردم، پایداری محیط زیست و توسعه

د  هایی برویای فعالیت کنید باید به سراغ رشته ی خارجی کنید اجازه ندارید در هر رشتهخواهید جذب سرمایه می

حداقلی  انتظاری  بازده  بازدهی،  نظر  از  به  که  بهرهاندازه اش  نرخ  مجموع  نرخ  ی  انداز  برآورد چشم  و  پرداختی  ی 

وی گفت: با اهتمامی که عزیزان در مورد حذف   تضعیف ارزش پول ملّی و حداقل سود انتظاری از آن فعالیت باشد.

نظر بازدهی  ها نبود ازو ربا دارند اگر هیچکدام از آن مالحظهارزش پول ملّی ما دارند و با اهتمامی که در مورد بهره 

این حیطه به  باید  راه و راه آهن فقط  برای ما جاده،  این است که طرف  توافق بخش مهم  اکنون در  ها توجه کرد. 

یدی  بسازد که بخش بزرگی از اینها اصالً عایدی ندارد. بنابراین خیلی خطرناک است یک کشوری برای اموری که عا

گان گرامی مجلس و نهادهای نظارتی دیگر خیلی باید حواسشان را از  ندارد بخواهد وام خارجی بگیرد. واقعاً نمایند

داده  زمینه  این  در  کنند.  جمع  زمینه  این  در  ملّی  منافع  فاجعهموضع  چه  که  داریم  کشور  هایی  اقتصاد  به  هایی 



 
دیگر   ها در بانک مرکزی و جاهایی بازدهی لّی در محاسبهتحمیل شده که مثالً چشم انداز نرخ تضعیف ارز پول م

مومنی گفت: یک مالک این است که در   های بزرگ دچار کرده است.دیده نشده و کشور تولیدکنندگان را به فالکت 

گذاری کنید. یک معیار »بازدهی« است. معیار دوم اینکه محصولی که قرار است از  ای حق ندارید سرمایه هر رشته

المللی هست که  ن هم یک بحثی در اقتصاد سیاسی پولی بینطریق تولید شود حتماً باید قابل مبادله باشد. ای این

ایجاد میمی برای کشور  ارزی  زمانی که بدهی  باشد  باید حواسشان  در حال توسعه  باید گویند کشورهای  کنند 

زمینهوام  به  معطوف شود  یا ها  دارد  ارزی  عایدی  مستقیماً  که  منجر   هایی  انداز  پس  قابل  ارزی  صرفه جویی  به 

باید این دقت ز جنبهشود. امی ها را داشته باشید محصولی ی فنی حتی اگر بخواهید اقتصادی محض هم ببینید 

شود قابل صدور باشد یا قابلیت جایگزینی واردات داشته های دیگر تولید میگیری یا جذب سرمایه که از طریق وام 

متر این است که از منظر ترتیبات نهادی  وی گفت: از همه مه  ی واردات به تنهایی کافی نیست.باشد. حتی جایگزین

ی فیزیکی و وام گیری خارجی از یک بستر نهادی  ی فروضی که عرض کردم حواستان باشد جذب سرمایه با همه

می منجر  فساد  گسترش  به  یقین  به  کارکرد  برنامه کج  صورت  به  و  قبل  از  اینکه  مگر  پیشینی شود  شده،  ریزی 

تواند گیری خارجی میده باشید. قطعاً اگر بستر نهادی را تمهید نکرده باشید وام تمهیداتی برای مهار فساد اندیشی

رانی  پروژه منشأ هوس  و  گرایشها  جامعه  در  آمیز شود،  فاجعه  و  جاه طلبانه  و  های  بزند  دامن  را  مصرفی  های 

انه زنی کشور را به  کل منابع کشور را فریز کند و از این ناحیه قدرت چکشور را به سمت ساختمان سازی ببرد و  

باید توجه داشته باشیم که جذب سرمایه می   سقوط بکشد. تواند استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 

ام از ی تولیدی به همراه داشته باشد و به خروج سرمایه منجر شود. هر کدهای بال استفاده تشدید حجم ظرفیت

م توسعه نیافتگی« که خانم سوزان جرج نوشته و جزو آثار ممتاز اقتصاد  اینها واقعاً ماجراهایی دارد. کتاب »وام دا

بین ترجمه شده میسیاسی  فارسی هم  به  و خوشبختانه  بگیرد.  المللی است  قرار  برداری  بهره  باید مورد  تواند 

می اگر  دغدغهپس  اگر  حتی  بگیرید  وام  کیفهای  خواهید  ارتقاء  زیستی،  محیط  پایداری  صنعتی،  یت  استراتژیک 

از جنبه این قبیل هم نداشته باشید فقط  از  و  نهادی  زندگی مردم، مالحظات آمایشی  باید بسترهای  ی اقتصادی 

 ها را انجام داده باشید.پیش گیرنده از آن عوارض را ایجاد کرده باشید و در انتخاب رشته فعالیت هم باید آن دقت

ها از این قضیه عصبانی هستند ه دلیل اینکه آمریکایی کنید چقدر حرف سخیفی است اگر بگوییم بمالحظه می پس

نمی این  از  بهتر  گلی  پاس  باشند.  آمریکایی منتقدان ساکت  به  در  توان  آمریکایی  با ژست ضد  که کسانی  داد  ها 

ی آموزشی نیاز دارد این مستقالً به یک دوره مومنی گفت: قسمت بعدی بحث که  دهند.مملکت این کار را انجام می 

گیری خارجی بخواهد در کادر هدف انتقال تکنولوژی صورت بگیرد باید چه بسترهای نهادی  ه اگر در مورد واماست ک

ی کشورهایی که تاکنون با چین تحت عنوان انتقال تکنولوژی مراوده  فراهم کرد. یکی از چیزهای جالبی که همه 

ی تکنولوژی از طریق سرقت فناوری صورت  ینه ها در زمند به دلیل اینکه بخش اعظم توانایی چینیگویداشتند می

دهد  اعتنائی به قوانین حقوق مالکیت تکنیک هستند دنیا به آنها اجازه نمی گرفته و مشهورترین کشور دنیا در بی 

یا دهند انایی را دارند و اگر دارند آن را به ما می قرارداد انتقال تکنولوژی با کسی ببندند. صرف نظر از اینکه آیا این تو

محدودیت  با  گسترده نه  فشارهای  و  میها  روبرو  المللی  بین  مذاکره ی  بنابراین  طرف  کننده  شود.  با  ایرانی  های 

خواهید وام بگیرید تا هر  گویم شما میوی گفت: من می  چینی باید از این زاویه هم خیلی حواسشان را جمع کنند.

توانید قرارداد انتقال تکنولوژی  قید را رعایت کنید مگر می   ر دلتان خواست استفاده کنید زمانی که باید آن همهطو

ترین صنعت سابقهی گذشته بیساله   ۱5ببندید در حالی که اصالً استراتژی توسعه صنعتی ندارید؟ در حالی که در  

 شده به ایران تحمیل شده است.  هایی که انجامکفایتی سیاستگزاری ها در اثر بی زدایی 

او افزود: در حالی که واحدهای موجود صنعتی کشور بین یک دوم تا  //    نژاد گرد و خاک کردهیچند روزه آقای احمد

ها لوتی  خواهم بگویم حتی اگر چینیها ماجرای دیگر که فقط میکنند و ده ها را استفاده می یک سوم از ظرفیت 

خواهد  کند، می ج آبی برای ما گرم نمیها را در داخل داریم اتصال به خارنی که این گرفتاری المللی بودند تا زما بین



 
باید قابلیت  یا هر جای دیگری باشد. ما  آمریکایی  یا  افزایش دهیم و بستر  چینی  را در این زمینه ها  های خودمان 

ی د گرد و خاک و ابراز نگرانی کرده درباره نژاوی افزود: در این چند روزه آقای احمدی  نهادی را فراهم کرده باشیم.

نژاد حرف حساب  خواهم بگویم حتی اگر از احمدیهایی هست. من میهم نامه با چین واجد چه نگرانیاینکه تفا

یادآوری می ایشان  به  اما  داده سپاسگزاریم  تذکر  ایشان  اینکه  از  باید بشنویم.  و  کنیم که سخیفمطرح شد  ترین 

کاناسنجیده دورهترین  در  دوره رها  در  افتاد.  اتفاق  ایشان  خود  سیای  بین ی  میسی  مفلوکترین المللی  گویند 

با یک خارجی قرارداد ببندند میکشورها هم زمانی که می  این است که خواهند  از خطوط قرمزشان  گویند یکی 

مومنی   کنیم.قرمز پهن میها فرش  آورند که برای خارجیهرگز حتی اگر فعلش را انجام داده باشند به زبان نمی

سخیف از  یکی  این  عبارتترین  گفت:  آمیزترین  تحقیر  روزنامه و  در  آذر  هااست.  پنجشنبه  اقتصاد  جهان    ۱۳۹۰ی 

نژاد این حرف را زد. ایشان آن عبارت سخیف را با  ها ایجاد نشده بود سخنگوی آقای احمدیزمانی که هنوز تحریم

ها فرش قرمز  ی گوید من برای خارجاش این است که سخنگوی دولتی میدی افتخار اعالم کرد و وجه کمدی تراژ

شود متأسفانه اینها به هیچکدام از  کنم که ژست ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی هم دارد. معلوم می پهن می

حرف میلوازم  که  باشهایی  داشته  عملی  پایبندی  بخواهند  اینکه  به  رسد  چه  تا  ندارد  هم  آگاهی  حتی    ند. زند 

فر یک  روحانی  آقای  برجام  از  پس  گفت:  مومنی  صحبت فرشاد  در  موقع  داد. همان  از دست  را  طالیی  های صت 

آنها گفته   انجام شده بود.  از تحریم در آن زمان  به یک تحقیق استراتژیک استناد کردیم که بالفاصله پس  خودمان 

بیانیه  در  اوباما  توافق صادر کرد گفت  بودند  این  از  متقابل نیست، یک  ای که پس  بر اعتماد  مبتنی  توافق  این یک 

مبتنی بر راستی آزمایی است. این تحلیل را رویترز منتشر کرده بود و همان موقع ما این را ترجمه کردیم و    توافق

مانند همه متأسفانه  ولی  دادیم  انتشار  بود  ی حرفحتی  آنجا گفته  در  واقع نشد  دیگر مسموع  کارشناسی  های 

ان به سراغ همکاری برویم. بنابراین فقط باید در  ی تولیدی با ایروباما این است که ما نباید در زمینه معنای حرف ا

آورد؟ گفته بود  های برجام باالترین سود را میطرفاو افزود: چه اداهایی هستند که برای    این زمینه ادا دربیاوریم.

ایرانی  اعظم  بخش  اینکه  میبا  غوطه  فقر  در  ولیها  طبقه   خورند  جمعیت  یک  میلیون  سه  که  دارند  ممتازه  ی 

گوییم اوضاع و احوال عام مردم این گونه  ها به دلیل اینکه فهم عالمانه ندارند زمانی که میهستند. اکنون خیلی

رود؟ آنها پاسخ را داشتند. اسمی که در گزارش استراتژیک یند پس چیزهای لوکس کجا فروش میگوهست می

بو این  بود  اینها  آورده  که  طبقه  super rich classد  اشتهای هستند.  اول  ویژگی  دارد:  ویژگی  دو  ثروتمند  فوق  ی 

مصرف  برای  ناپذیر  ندارند.سیری  قیدی  هیچ  قیمت  برای  دوم  ویژگی  لوکس؛  ایران ا  های  اقتصاد  نظر  صاحب  ین 

ی خارجی کند سرمایه خواهد جذب  گفت: بحث بر سر این است که در اقتصاد سیاسی بین الملل کشوری که می

درباره  باید فکری  نابرابریاول  راه  ی  که  تحت عنوانی  نابرابر  در مناسبات  وگرنه  باشد  ناموجه اساسی کرده  های 

ی پس از برجام در  دانید در دوره شما می  های لوکس است.کند مصرف ا میبرای خارجی باز کنید آن که سیطره پید

از فروشگاه  برای  بعضی  که  تهران  یاد می های  به  را  لوستر  ما حکایت اصحاب کهف  نیست  تصوّر هم  قابل  و  آورد 

. ما شدشروع می   ۹5-۹4های سال  هایی وجود داشته که کف قیمت آنها از پانصد میلیون تومان به قیمت فروشی

باشیم. تولید توجه داشته  به  اینکه  بجای  باز کردیم  را  تجارت  این  برای  را  ب  راه  قدر  داد: هر  ادامه  آقای  او  ه دولت 

برنامه  ضد  گفتیم  توسعهروحانی  میی  اجرا  صنعتی  خوارگی ی  مفت  به  دادن  میدان  باب  باید  و  و کنی  ها 

ینها این کار را انجام ندادند و بر کشور ما تحمیل کردند. های خصوصی و من تبع آن را ببندید و اهای بانک سوداگری

ها کنند که بگویند این عبرت ای دانایی رو میدهند ذرهقد قرار میسؤال اینکه آیا کسانی که دولت روحانی را مورد ن

ایی که به آنها  هی قدرت هست که بگویند این گروه بروند و رانت ایم یا فقط مسئله منازعه را برای منافع ملّی گرفته 

بگیرد.تعلق می تعلق  دیگر  به گروه  نظام تصمیم  گرفته  اینجا مسئولیت  در  تأکید کرد:  های اساسی  یریگمومنی 

پیدا می یادداشت کردم درباره کشور خیلی موضوعیت  باالیی را  بلند  اینکه چه تجربه کند. من یک فهرست  های ی 

ی گذشته وجود دارد. بنابراین زمانی  ها فقط در یک دهه دها چینیتعهدی نسبت به قرارداناتوانی و بد عهدی و بی 



 
با اینها  که می باید قابلیتخواهید قرارداد استراتژیک  های حقوقی باال ببندید باید حواستان را جمع کنید به قدری 

این کار را انجام    خواهید وی در پایان گفت: اگر می  های بازدارنده از طرف چینی بگیرید.برود تا قادر باشید تضمین

ی و مسئله   هاهای ناشی از سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم دهید شرایط کنونی که در معرض آسیب پذیری

ها  کرونا هستیم به هیچ وجه شرایط مناسبی نیست و به هیچ وجه در شرایط کنونی هیچ نوع قراردادی با خارجی

های نهادی را برطرف  ها و کج کارکردیرا ارتقاء ببخشیم، نقص  های خودمانکنیم. ابتدا ما باید قابلیت توصیه نمی

یم کجا چه کمبودهایی داریم. در غیر این صورت قطعاً با شکست روبرو  های سنجیده ببینکنیم بعداً از کانال برنامه 

شت  های بدون برگ ها خسارت تواند برای ما هزینه خواهیم و به دلیل اینکه طرفمان خیلی خشونت ورز هست می

 هم داشته باشد. 

 

 :وزیافکارن -

 قدردانی ظریف از مواضع محکم روسیه و چین در آژانس و شورای امنیت 

از مواضع محکم روسیه و چین در آژانس و شورای امنیت    وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن قدردانی

، محمدجواد ظریف وزیر امور  افکارنیوز به گزارش  .دانیمگفت: این مواضع را در جهت حفظ برجام و ثبات و امنیت می

همتای روس خود   الوروف وگو با سرگئی شنبه( پس از دیدار و گفتسهخارجه جمهوری اسالمی ایران عصر امروز )

رایزنی تشریح  به  و  یافت  حضور  مشترک  خبری  نشست  پرداختدر  شده  انجام  سیاسی  .های  امور   -اخبار  وزیر 

ایران عنوان کرد:برای سی به روسیه سفر کردم. سپاسگزاری  خارجه جمهوری اسالمی  از زمان مسئولیتم  امین 

انی به  دولت روسیه. فرصتی پیدا کردم که پیام روح  ام آقای الوروف و مردم ونوازی دوست قدیمیکنم از مهمانمی

گفت یک  در  ایشان  خدمت  را  کردمپوتین  استقبال  ایشان  نظرات  از  و  دهم  ارائه  مفصل  دستگاه    .وگوی  رئیس 

درباره عهدنامه دیپلماسی عنوان کرد: گفت و  آینده    وگوی بسیار خوبی داشتیم  در  و روسیه  ایران  روابط دوجانبه 

اهد شد و توافق کردیم همزمان تالش کنیم توافق به رسد و برای پنج سال آینده تمدید خولگی میسا ۲۰نزدیک به 

روزی را برای درازمدت بین دو کشور تنظیم کنیم که قبل از آنکه دوران توافق به پایان برسد توافق جدیدی را آماده 

دهیم ارائه  مجالس  به  و  امضا  به  کشور  دو  بین  و  باشیم  همکاری ظریف  .کرده  درباره  و  گفت:  دوجانبه  ةای 

بینهمکاری با  های  آستانه  روند  سوریه  در  کردیم.  گفتگو  بوده  مثمرثمر  بسیار  که  منطقه  در  کشور  دو  المللی 

ده است. گفتگوهایی درباره وضعیت در یمن و چگونگی پایان دادن به همکاری ایران، روسیه و ترکیه به نتیجه رسی

یمن  رنج  بیگناه  مردم  گفت های  انجام  برای  روسیه  و  ایران  همکاری  خصوص  در  کردیم.  در  گفتگو  صلح  وگوهای 

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: از موضع محکم روسیه و چین در آژانس و    .گو کردیموافغانستان گفت 

  ۱4م. برجام در  دانیکنیم و این موضع را در جهت حفظ برجام و ثبات و امنیت میای امنیت بسیار قدردانی میشور

المللی بود و اقدامات آمریکا در نقض برجام و تحمیل یکجانبه علیه ملت ایران  ژوئیه پنج ساله شد و یک توافق بین

ب  از حقوق  آمریکا  آمریکا می   الملل وینحتی در زمان کرونا نشانگر فاصله جدی  وی    .انجامدبه بی اعتباری دولت 

و شور آژانس  در  درباره همکاری  گفتگفت:  امنیت  و سازنده ای  بسیار خوب  داشتیموگوی  خارجه   .ای  امور  وزیر 

جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به سوالی هم گفت: جمهوری اسالمی همواره خواهان روابط خوب با همسایگان  

م امروز  دهه است.  طول  در  را  روابط  بهترین  دارا  عراق  با  نزدیکی  بسیار  روابط  داریم.  روسیه  با  گذشته  یم. های 

عالقه  عربستان  دولت  با متاسفانه  داشتیم  همسایگان  سایر  با  که  روابطی  همان  داریم  آمادگی  و  نبوده  مند 

تفاهم براساس حسن  و  باشیم  داشته  امارات  و  پیشنهاد    .عربستان  به  اشاره  با  خلیج    وی  منطقه  برای  روسیه 

پیشنهادات روسیه استقبال کردیم و رئیس  فارس خاطرنشان کرد: روسیه یکی از پیشنهادات را داده است و ما از  

با  را همسو  این پیشنهاد استقبال و آن  از  ارائه کرد و روسیه  را در مجمع عمومی  نیز طرح صلح هرمز  جمهور ما 

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/981434-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://afkarnews.ir/
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81__
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81_


 
به عرا ابراز عالقه پیشنهاد روسیه دانست. در سفر  امنیت منطقه نقش فعالی  ق دوستان عراقی  مندی کردند در 

اند، بیان کرد: راز خرسندی از اینکه بسیاری از کشورهای منطقه به نقش عراق واقف شدهظریف با اب داشته باشند

یار  تواند نقش بسسال برای برخی کشورهای منطقه طول کشید که دولت عراق را بشناسند. عراق می  ۱۳البته  

اد اعتماد بیشتر بین  مهمی در امنیت منطقه ایفا کند و ما از نقش همسایگان برای گسترش گفتگو و همکاری و ایج

می استقبال  منطقه  دیدگاه کشورهای  کردن  نزدیک  برای  دوستان  که  نقشی  هر  از  و  و  کنیم  عربستان  های 

 .کنیمکشورهای منطقه ایفا کنند، استقبال می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 18)هفته یثدح  - خبرنامه:

  «جلب محبّت  های خصلت»

 (ئمه عليه السالمشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

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

: االْنْصافُ فِی ثَالثُ خِصال تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ

الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ االْنْطِواعُ وَ 

 .الرُّجُوعُ إلی قَلْب سَلیم 

 سه خصلت جلب محبّت می کند: 

دی در انصاف در معاشرت با مردم، همدر

 مشکالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.

 »349، ص 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

 09221046867  : )فقط پیامک( 
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