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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 وقلو خواندن ایران و چین ان در پکن به داکنش سفیر ایر و

د ممح  .سفیر ایران در چین در توییتی به یادداشت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران واکنش نشان داد : خبر آنالین

د که  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  هوک  برایان  یادداشت  به  واکنش  در  رکشاورززاده  چین  و  ایران  آن  ا ر 

تور هوگو نویسنده شهیر فرانسوی در کتاب بینوایان شخصیتی بنام  خواه خوانده بود، نوشت: ویکامیتدوقلوهای تم

بازرس ژاول را خلق کرده که مصداق آن را در زمان حاضر به وضوح در شخصیت برخی افراد می توان دید. بازرس  

می شود. ژاول خود را مظهر نور و ور به خودکشی  ی است در نهایت مجبژاول )نماینده ویژه( که دچار روان پریش

 .دانستعدالت و حقیقت می

نقد »اتاق« به   / خارجه بررسی شدرتدر نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و با حضور نماینده وزا

 توافق با چین 

بازگشت   : اقتصاددنیای  مساله  بررسی  و  نقد  بر  عالوه  دیروز  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  از نشست  حاصل  ارز 

م ایران و  صادرات و بسته سیاستی رفع تعهد ارزی به موضوع دیگری هم اختصاص داشت. در این نشست، تفاه

پیشنهادهای خود  چین برای دستیابی به یک توافق راهبردی بررسی شد و نمایندگان بخش خصوصی نیز نظرات و 

جه هم برای ارائه توضیحاتی درباره کم و  ارت امور خاررا در این زمینه ارائه کردند. همچنین رئیس اداره چین در وز 

ان با پایان یافتن مهلت رفع تعهد ارزی تعیین شده  همزم .بود  کیف این برنامه راهبردی در این نشست حضور یافته

از   حاصل  ارز  بازگشت  مساله  بررسی  و  نقد  به  خود،  ماهانه  نشست  در  اقتصادی  فعاالن  امر،  متولیان  از سوی 

این راستا سه درخواست خود را نیز از دولت و بانک مرکزی مطرح کردند. نخستین درخواست  داختند و در صادرات پر

برمی  ۲۷جزئیات  سازی  به شفاف  است،  بازنگشته  کشور  به  صادرات  جانب  از  که  ارزی  دالر  بخش میلیارد  گردد. 

میلیارد دالر    ۲۷رقم    م کند که ازصورت تفکیک شده اعالخصوصی در این راستا خواهان آن است که بانک مرکزی به

ی هم به بررسی راهکارهای  چه میزان رفع تعهد ارزی و مربوط به چه کسانی است. خواسته دوم فعاالن اقتصاد

مشترک درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره دارد و خواسته سوم هم آن است که دولت باید در اعالم  

و میزان خطای  کند  شان شفاف عملخاطیان  بررسی  ناموفق    و  ارز  بازگرداندن  در  به چه دلیلی  این اشخاص  که 

اند. در عین واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده یا به بودند و آیا تعمدی در چنین کاری وجود داشته  

ارزی سال   تعهد  رفع  بسته سیاستی  بررسی  و  نقد  بود. محور سوم هم  ۹۹حال  این نشست  دیگر  محور  به   نیز 

ای موافقت تفاهم  یک  به  دستیابی  برای  چین  و  بران  استراتژیک  بخش   ۲۵لندمدت  نامه  یافت.  اختصاص  ساله 

نیز این    خصوصی  تدوین  در  اقتصادی  فعاالن  با  خواستار مشورت  و  کرد  ارائه  را  متفاوتی  نظرات  نشست  این  در 

گان اتاق تهران به اخبار  هیات نمایند  مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست .نامه شدموافقت

شود، پرداخت و گفت: در اتاق وانده میساله ایران و چین خ  ۲۵امه بلندمدت  عنوان برنمرتبط با آنچه این روزها به 

خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع، اطالعات الزم را به دست بازرگانی تهران تالش کردیم با وزارت 

ا  نامه کلی ید، ابتدا باید تاکید کنیم قرارداد نامیدن توافق کنونی اشتباه است، زیرا تنها یک تفاهم. با این وجوبیاوریم

نویس بوده و فقط کار کارشناسی ابتدایی روی آن صورت  شده که در حد یک پیش نقشه راه بین ایران و چین تنظیم  

اشد نهایی شود، باید به تصویب مجلس برسد و  و اگر قرار بگرفته است. این برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده  

پیش اگرچه  شود.  طی  آن  قانونی  ا داوری مراحل  بسیاری  متن  های  در  که  شد  گفته  مسائلی  و  گرفت  نجام 

نامه وجود نداشت، اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا  نویس یا تفاهمپیش



 
گذاری خارجی در گذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده، جذب سرمایه یه با جذب سرما  نکرده است، مگر

به توسعه،آغاز حرکت  و    سوی  اندونزی  مالزی،  کره، چین،  برای  این موضوع  و اساسی داشته است.  نقش مهم 

می صدق  کردند؛  پیدا  توسعه  که  کشورهایی  تمامی  بگویم  بتوانم  بشاید  شروع  در  همگی  و  جذب کند  ا 

فناوری سرمایه  ورود  و  خارجی  به گذاری  روز  کردههای  حرکت  توسعه  است  .اندسوی  قرار  اگر  گفت:  خوانساری 

عه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه شد و رشد اقتصادی منفی که برای سومین  توس

نیازمند جذب سرمایه  آن هستیم؛  تجربه  حال  در  پیاپی  خارجی هستگذاسال  گزارشری  طبق  آمار  یم.  مرکز  های 

رخط فقر هستند و در چنین شرایطی دهک جامعه زی  ۶یا    ۵روز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید  روزبه 

گذاری خارجی گذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که نیازمند سرمایه نیاز به سرمایه 

گذاری خارجی وجود الد و... هم شرایط به همین شکل است و امکان جذب سرمایه نفت، گاز، فواست، در صنعت  

ش گردشگری  صنعت  در  پرجاذبه دارد.  جزو  ایران  از  اید  بیش  ما  باشد؛  جهان  کشورهای  جاذبه    ۳۰ترین  هزار 

اشاره به   انی تهران باگردشگری داریم، اما تعداد بسیار اندکی گردشگر را در سال پذیرا هستیم.رئیس اتاق بازرگ 

مه ما باید نسبت به  شمارند، افزود: هکنند و آن را مضر می گذاری خارجی هیاهو میاینکه برخی نسبت به سرمایه

خوانساری در   .قراردادهای خارجی هوشیار و محتاط باشیم، اما نباید در فضای هیاهو و غوغاساالری قرار بگیریم

ک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک  بخشنامه بان  هایش به موضوعبخش دیگری از صحبت

از  مر بیش  که  است  کرده  اعالم  و میلیار  ۲۷کزی  است  برنگشته  کشور  به  صادرات  از  حاصل  ارز  محل  از  دالر  د 

ن  های مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند و متاسفانه فضای نادرستی علیه صادرکنندگاها و شبکهرسانه 

گیری یک فضای  هایی کلی صورت گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل صحبتشکل گرفت.  

مسائل را صفر و یک دیدن و همه صادرکنندگان را در یک صف قرار دادن، آن همه در شرایطی که دوقطبی و همه  

احساس می غیرنفتی  توسعه صادرات  و  به حفظ  نسبت  را  نیاز  ببیشترین  زیان کنیم،  در  باسیار  افزود:  او  ر است. 

نمی که  غیرنمقطعی  صادرات  که  اتخاذ شود  رویکردی  نباید  کنیم،  نفت صادر  روبه توانیم  چالش  با   .رو شودفتی 

مهم رقم  خوانساری  را  ارز  بازگشت  حوزه  در  تهران  بازرگانی  اتاق  بحث  گفت:    ۲۷ترین  و  کرد  اعالم  دالر  میلیارد 

ای را به آقای و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش نامه   کجا آمده استمیلیارد از    ۲۷پرسش ما این است که رقم  

میلیارد دالر را اعالم کنند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و میزان   ۲۷شدم که ریز    همتی ارسال کردم و خواستار این

کرده  که خطا  افرادی  بین  بتواند  اتاق  تا  است  نشده  برگردانده  که  بقیهارزی  با  قائل    اند  تاکنون تفکیک  اما  شود، 

بازهم همین خواسته را   جمهور ارسال کردیم وای را هم خدمت جناب آقای رئیس ایم. نامهپاسخی دریافت نکرده 

عنوان نهادی که کارت بازرگانی صادر کرده و  طور خاص اتاق بازرگانی است به مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و به 

می خواسته  او  از  نیز  را  شاکنون  کارتی  کدام  ود  و  کرده  خطا  کدام عضوش  که  بگیرد  قرار  جریان  در  کند،  تعلیق 

ین فهرست در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که  عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم ا 

که    صادرکنندگانیرئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر تعداد   .از طرف بخش خصوصی برنگشته، چقدر است

فتاده است. مسعود شناسی شود که چرا این اتفاق اد آسیباند زیاد باشد، مساله بایارز را به هر دلیلی برنگردانده 

شان در کار است کنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دستخوانساری گفت: من فکر می 

ای که به  کنیم. به همین دلیل در نامه مشکالت برخورد مییم و به این  کنهایی را تنظیم می ها و دستورالعملبسته 

ای با حضور صادرکنندگان خوشنام کشور داشتم تا آنها  ری جلسهجمهور ارسال کردم درخواست برگزاآقای رئیس 

ینکه دولت  او با اشاره به ا  .شود ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مشکالت مشخص شوداز موانعی که باعث می

گفت: چطور وقتی    گرداند،ا ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر بازمید توان بازگرداندن ارز نفتی رخو

دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد، این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را به  

عادی است؟ اگر عادی نیست که نیست، باید مشکل را حل کنیم، اینکه انتقال ارز    سرعت برگردانند؟ آیا روال نقل و



 
جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت. خوانساری  ببینیم، به   همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار

میلیارد   ۲۷  / ۵سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت مشخص کند که  

روند    بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزای آن چیست. چون این رقم با آنچه خود بانک مرکزی از دالری که  

اعالم کرده است، همخوانی ندارد. دوم اینکه باید قبول کنیم که بازگرداندن    ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷های  بازگشت ارز در سال 

شر این  در  و  است  شده  مشکل  دچار  کشور  به  ببیارز  باید  می ایط  راهکارهایی  چه  هم  کمک  با  برای  نیم  توانیم 

د که  این مساله مهم  کنیم. سوم هم  کار مهیا  این  و میزان خطایتسهیل  اعالم خاطیان  در  باید  شان شفاف ولت 

عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند یا  

 .اندط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده واسطه شرایه ب

تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز درباره  محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل   // یابد؟ صادرات کاهش می

ارزی سال   تعهد  رفع  برای  بانک مرکزی  در   .سخن گفت  ۱۳۹۹تبعات بسته سیاستی  اظهار کرد:  اردیبهشت    ۷او 

بانک بسته   امسال،  تعهمرکزی  رفع  چگونگی  که  کرد  ابالغ  را  سال ای  در  صادرکنندگان  ارزی  را    ۹۹و    ۹۸های  د 

البتتعیین و  کرد  اردیبهشت تکلیف  در  اینکه  سال  ه  جای   ۹۹ماه  بود،  شده  تعیین  صادرکنندگان  ارزی  تعهد  رفع 

تاریخ   در  مرکزی  بانک  اما  داشت،  دستورالع  ۲۴خشنودی  قبلی،  اطالع  بدون  را  تیرماه  جدیدی  تعهد  مل  رفع  برای 

تی با بیان اینکه یکی  الهو .ط را تغییر داده و باعث سردرگمی صادرکنندگان شدجاری ابالغ کرد که شرایارزی سال 

که   است  آن  این دستورالعمل  در  صادراتی  ارز  بازگشت  برای  اعالم شده  به   ۸۰از شرایط  در درصد  حواله  صورت 

های عرضه ارز خود در سامانه نیما، گرچه شاید برای شرکت شدن همه به    سامانه نیما عرضه شود، گفت: ملزم

کند.او گفت: در بخشی از این  ا با مشکالت جدی مواجه می های کوچک و متوسط رد، اما شرکتبزرگ ممکن باش

بنگاه  که  اعالم شده است  وارداتی خود  دستورالعمل  نیازهای  تامین  برای  تولیدی  درصد    ۳۰توانند حداکثرمیهای 

ثانویه    صورت حواله ارزی در بازار د را استفاده کنند و بقیه ارز حاصل از صادرات خود را باید به رزی صادرات خومنابع ا

به فروش برسانند. بسیاری از صادرکنندگان تولیدی، واردکننده نیستند و به این ترتیب با اجرایی شدن این بخش از  

ع تعهد ارزی در شرایط کنونی را واردات در  رین روش رفالهوتی بهت .دستورالعمل مشکالت جدی ایجاد خواهد شد 

عمل جدید این روش را حذف کرده است. او با بیان اینکه برای  مقابل صادرات بیان کرد که بانک مرکزی در دستورال

، گاه کاالی  هادلیل تحریم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چهار ماه مهلت تعیین شده است، توضیح داد: امروز به

این این  شود؛ بنابرمیسی و امانی صادر  صورت ال ماند و همچنین بسیاری از کاالها به میصادراتی یک ماه معطل  

امکان  صادرکنندگان  برای برای  مهلت  این  است  ممکن  البته  بازگردانند.  را  خود  پول  ماه  چهار  که طی  نیست  پذیر 

 .اما برای سایر صادرکنندگان این مهلت اندک استکافی باشد،    کاالهای بورسی که دارای قیمت جهانی هستند،

کنم که اگر این بسته سیاستی اجرایی شود، با کاهش میاین عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: امروز اعالم  

، دهد که باید تالش کنیممیشدید صادرات در پایان سال مواجه خواهیم بود. این کاهش صادرات در شرایطی رخ  

 .به کشور وارد شود ارز بیشتری

مزیت میبه  توجه  مطلق  و  نسبی  علمایی // کنیمهای  ابوالفضل  جلسه،  این  ادامه  در  در  چین  اداره  رئیس  فر، 

ساله ایران و چین در چهاردهمین    ۲۵وزارت امور خارجه که برای ارائه توضیحاتی درباره کم و کیف برنامه راهبردی  

اتاق  نمایندگان  به  تهران حضور    نشست هیات  آن  از  و پس  تحوالت چین اشاره کرد  به سرعت  بود، نخست  یافته 

با دیگر اقتصادهای دنیا پرداخت. علمایی بیشترین    ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸های  فر گفت: در سال بررسی حجم تجارت چین 

و آمریکا    های چیناین کارشناس وزارت امور خارجه به اختالف .ها صورت گرفته استثبت اختراعات توسط چینی

منظور پویا کردن حضور چین  مربند یک راه به کپس از شیوع کرونا تشدید شده بود، اشاره کرد و گفت: ایده یک    که

هزار کیلومتر برساند.    ۳۱سال توانسته است میزان خطوط ریلی خود را به    ۱۲در خشکی اجرایی شده و چین طی  



 
طور کلی حرکت چین از شرق به غرب با عنوان  بهمین بیاورد.  به این ترتیب چین قصد دارد سرعت در آسمان را به ز

های بسیاری را برای آسیا ایجاد خواهد کرد. او با بیان اینکه چین به قدرت نوظهور در شرق آسیا کمربند، راه فرصت 

ز تبدیل شده است، گفت: الزم است با تدوین استراتژی مشخصی برای روابط با این کشور، ضمن کاهش تهدیدات ا

به ها اسفرصت نیست که  تنها کشوری  ایران  البته  کنیم.  رتفاده  روابط  آنکه دنبال  این کشور است، چه  با  اهبردی 

تجاری در جهان است. علمایی  ۱۳۰اکنون چین شریک نخست  رئیسکشور  به سفر  با اشاره  به فر  جمهوری چین 

در سال   به   ۹۴ایران  کشور  دو  که  بیانیه گفت  مالقات،  این  ارتقای  ایدنبال  صادر    برای  راهبردی  مشارکت  سطح 

ساله همکاری اختصاص دارد. او افزود: در سفر اخیر آقای ظریف به پکن،    ۲۵آن به تدوین برنامه    ۶کردند که بند  

نیز   مقابل  طرف  بعد،  مرحله  در  و  است  کرده  ارائه  سند  این  تدوین  برای  را  خود  پیشنهادهای  ایرانی  طرف 

. در  هایی صورت خواهد گرفتپس از آن برای نهایی شدن این سند رایزنی خواهد کرد و  پیشنهادهای خود را ارائه  

 .های نسبی و مطلق و استراتژی کالن تدوین خواهد شدساله با چین با توجه به مزیت  ۲۵واقع سند همکاری 

  ن اتاق تهراندر ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگا // نظرات بخش خصوصی در مورد قرارداد چین

رح کنند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار  ی مطهای خود را درباره این سند همکارها و دغدغه رسید تا دیدگاه 

ابرقدرت  با  تنها  اینکه توافق همکاری با هر کشور خارجی نه  با بیان  بازرگانی تهران  اتاق  ها بسیار  پول و سرمایه 

ساله همکاری ایران و چین مطرح است   ۲۵قرارداد برنامه    وع اصلی، نوعخوب است تصریح کرد: در این زمینه موض

باید یک برد  که  زیاده  .برد باشد-قرارداد  برخی  به  با اشاره  بین  خواهیوی  تجاری  قراردادهای  در  هایی که گاهی 

طح ملی از  گونه قراردادها در سهای ایرانی و چینی دیده شده است، گفت: آیا بهتر نیست که برای عقد این طرف

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با  محمد امیرزاده، دیگر   ش خصوصی دعوت و از نظرات آنها استفاده شود؟ بخ

می چین  با  ایران  قبلی  قراردادهای  به  نگاهی  گفت:  چین  و  ایران  قراردادهای  سوابق  به  ما  اشاره  برای  تواند 

پیشنهاد می  باشد.  قراردادی می آموزنده  و خواهد بسته  شود چنانچه  بررسی شود  آن  نقاط قوت و ضعف  شود، 

موارد   و  گیرد  قرار  بحث  مشخص شودمورد  ایران  جایگاه  و  داده  توضیح  شفاف  و  روشن  فاطمه  .قرارداد  سیده 

رئیسه اتاق تهران نیز در این باره گفت: با توجه به آنچه در قانون تعریف شده است قراردادها  مقیمی، عضو هیات

شود می  عنوان دغدغه بخش خصوصی مطرحبر این موضوعی که به رار گیرد. عالوه وره سه قوه ق باید طرف مشا 

های اقتصادی این کشور در نقاط دیگر جهان نظیر سریالنکا،  این است که با نگاهی به تاریخ دولت چین و فعالیت 

ات نمایندگان اتاق دیگر عضو هی  ور،حسن دیده .شود که باید به آنها پاسخ دادهایی مطرح میونزوئال و... پرسش

که به قدرت این کشور انجامیده، نیروی انسانی این کشور است،   های چیننیز با بیان اینکه یکی از ظرفیتتهران  

چینی که  شد  حسن یادآور  اعالم  برای  همکاری  ها  تفاهم  در  خود  عملکرد    ۲۵نیت  تکلیف  باید  ایران،  با  ساله 

به  کنلون کنند.  روشن  را  چین  بانک  وی  پروژه گفته  برخی  اجرای  براساس در  آن  اتمام  و  ایران  در  بزرگ  های 

و  قراردا جدید  توافق  در  که  دارد  ضعیفی  کارنامه  منعقده،  گیرد  ۲۵دهای  قرار  مدنظر  باید  محمد   .ساله  همچنین 

هیات عضو  شرکت اتابک،  نامطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  تهران  اتاق  پروژه رئیسه  در  چینی  ایهای  از های  رانی، 

اله سخن گفت و ادامه داد: در معامله با  س۲۵ها در ایران در صورت انعقاد قرارداد  رت پایش قوی فعالیت چینیضرو

رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان  ناصر ریاحی، عضو هیات  .خواهیم میطور دقیق بدانیم که چه ها باید به چینی

رد توضیح داد: نگرانی عمده آن است که قرارداد بلندمدتی ین مشکلی ندااینکه کسی با مقوله توسعه روابط با چ

دلیل نیاز به نقدینگی، امتیازات و انحصاراتی به طرف مقابل بدهد که دیگر نتوان کاری کرد.  و دولت به  منعقد شود

که چینی  اشاره کرد  نکته  این  به  مذاکرهریاحی  برایها  را صرفا  افرادی  و  قوی هستند  آموز  کنندگانی  ش  مذاکره 

خارجمی امور  وزارت  آیا  که  کرد  مطرح  را  پرسش  این  سپس  او  مذاکره دهند.  ایران،  هماورد  ه  کنندگانی 

علیرضا کالهی صمدی   برد را در این قرارداد شکل دهد؟ -کنندگان چینی در اختیار دارد که بتواند یک بازی بردمذاکره



 
ساله، بر فاینانس چین   ۲۵دو کشور در قالب برنامه  های  همکاری  دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تمرکز

به   را  ایران  همکاری در  شیوه  بررسی  گفت:  و  دانست  کشور  نشان ضرر  کشورها  دیگر  با  چین  اقتصادی  های 

گیرد های همکاری خود، از این کشورها امتیازهای فراتر از توافقات می دهد که این کشور با بدهکار کردن طرف می

مایندگان اتاق تهران در ابتدا  همچنین محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات ن .ر این رابطه مراقب باشدایران باید د که  

علمایی  نگرانیاز  که حامل  کرد  درخواست  دغدغه فر  و  قرارداد  ها  باب  در  اقتصادی  فعاالن  و    ۲۵های  ایران  ساله 

رود که قدرتمندان بدون میسویی  وتل جهان به سمچین به مسووالن وزارت امور خارجه باشد. او گفت که تکام

به  توجه به ضعفا نمی به نظر میتوانند  اما  ادامه دهند،  این تکامل خود  به قدری سریع رشد کرده که  رسد چین 

را درک نکرده است اگر چین   .الزام  و گفت:  با چین دعوت کرد  تعامل  احتیاط در  به  را  امور خارجه  وزارت  انصاری، 

جهان    ۱۳۰شریک   باید حدکشور  کشور است  این  از  مورد  چند  ت اقل  گیرند  قرار  بررسی  مورد  ا مشخص شود، ها 

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان   .هایی برای آنها داشته استها چه مزیت گذاری چین در این کشورسرمایه 

حده آمریکا را فدای برقراری  متبا ایاالت شود تجارت هزار میلیارد دالری خود  اتاق تهران نیز گفت: آیا چین حاضر می

 د؟ مناسبات بلندمدت اقتصادی با ایران کن

این نشست، علمایی // دهیمباج نمی ادامه  اینکه در نظام  در  بیان  با  اداره چین در وزارت امور خارجه  فر، رئیس 

هستند، گفت: ن منافع خود  دنبال تامیالملل جهانی، اخالق جایگاه شفاف و روشنی ندارد و کشورها صرفا به بین

ایگاه کشور چین در عرصه اقتصاد جهانی پی برده  های جهانی، طی چند دهه گذشته به نقش و جبسیاری از قدرت 

توان نادیده گرفت. ضمن اینکه  اند؛ چراکه چین را نمیهای خود قرار دادهو روابط با این کشور را در اولویت سیاست

گاه منافع کشور را قربانی نخواهند کارکشته و متخصص هستند که هیچارجه افرادی  خهای ایران در وزارت دیپلمات 

فر گفت: وظیفه ما در وزارت امور خارجه این است که ارتباطات را برقرار کنیم، اما این بخش خصوصی  علمایی .کرد

تعیین   که  ارتباطمیاست  این  از  بهره  کند،  این  چه  به  باید  حال  عین  در  کند.  کسب  توجای  نیز  که  نکته  داشت  ه 

اند بازارهای جهانی را هم از  ها توانسته ند. آنها با این روشکنمیهای چینی نیز براساس منافع خود عمل  شرکت

نمی ایران  وقتی  گفت:  امور خارجه  وزارت  کارشناس  این  بگیرند.  آمآمریکا  مانند  به کشوری  دهد، خواهد  باج  ریکا 

یم که  آگاهیم که به این کشور باج ندهیم و قراردادی را تنظیم کن  باج دهد؟ ما  چگونه راضی خواهد شد که به چین

باشد-برد نیست .برد  واگذاری جزایر  از  اعضای   خبری  به  تهران خطاب  بازرگانی  اتاق  رئیس  این جلسه،  ادامه  در 

ار خواهد تیار آنان قرهبردی ایران و چین را برای مطالعه دقیق در اخهیات نمایندگان گفت که متن اولیه برنامه را

ام؛ در آن به  نامه را مطالعه کرده ن این برنامه راهبردی یا تفاهمداد. او افزود: هنوز قراردادی منعقد نشده است. م

ارقا و  نیامده و اعداد  به میان  امتیازات نظامی  یا اعطای  از واگذاری جزایر  می در آن ذکر نشده  هیچ وجه سخنی 

کنیم، نظرات خود را مکتوب کرده و در اختیار  میو ما سعی  صی صحیح است  است. البته حساسیت بخش خصو

دهیم قرار  مجلس  و  تشکیل   .دولت  پیشنهاد  ادامه  در  نیز  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  انصاری،  محمدرضا 

ن و چین  ساله ایرا ۲۵برای بررسی بیشتر برنامه همکاری کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و وزارت امور خارجه 

 .طرح کردم را

 ساله ایران و روسیه در دستورکار   ۲۰تمدید قرارداد /   امین سفر خود به مسکو بیان کرد ظریف در سی

وگو با سرگئی الوروف همتای روس  منظور دیدار و گفت شنبه بهوزیر امور خارجه ایران که روز سه : دنیای اقتصاد

پ والدیمیر  به  روحانی  پیام حسن  تقدیم  و  وارد مسخود  کرد: وتین  عنوان  خبرنگاران  در جمع  ورود  بدو  در  کو شد، 

قرار شد گفتقب گفت »متعا پوتین  و  روحانی  آقایان  به گزارش خبرگزاری  وگوهای  بگیرد.«  اینجا صورت  وگوهایی 

 .وگو کردندتیر ماه تلفنی گفت ۲۶فارس، حسن روحانی و والدیمیر پوتین 



 
تهران راهبردی  دیپلمدستگارئیس // مسکو-روابط  اه  به  اشاره  با  و  اسی  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط  ینکه 

المللی در حال وقوع  ای در سطح بینیون روسیه راهبردی است، گفت:» در شرایط کنونی که تحوالت عمدهفدراس

این گفت نیاز است  بین ما و دولت روسیه و همین طور سایر دوستان ما مثل دولت  وگوها بهاست،  صورت مرتب 

یج خوبی برای کشور داشته باشد.« شاءهللا نتا د و این سفر به همین دلیل انجام شده است و انین صورت بگیرچ

وگو  ظریف خاطرنشان کرد: »روابط دوجانبه، منطقه و برجام از جمله مواردی است که در این سفر درباره آن گفت 

 «.شودمی

فقات  اینکه مارس سال آینده بیستمین سال توابر  الی مبنیوزیر خارجه در پاسخ به سو // ساله  ۲۰تمدید قرارداد  

ای برای تمدید این توافق دارد، گفت: »تمدید قرارداد در دستورکار ماست و  و آیا ایران برنامه   ایران و روسیه است

تمدید   حتما  ولی  است؛  بررسی  قابل  باشیم،  داشته  دیگری  بلندمدت  قرارداد  باشند  آماده  روسی  دوستان  اگر 

دستوقرا در  ماسترداد  ج «.رکار  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  فارس،  خبرگزاری  گزارش  ایران به  اسالمی  مهوری 

برد، توضیحی نداد و گفت: »اگر قرار بود در تلویزیون عنوان شود که  درباره پیامی که از روحانی برای پوتین هم می 

سیاسی وزیر امور خارجه  اقچی، معاون  شد.« محمدجواد ظریف را در این سفر سید عباس عردر تهران گفته می 

خرداد ماه سال جاری نیز سفری یک روزه    ۲۷جمهوری اسالمی ایران  کند. رئیس دستگاه دیپلماسی  همراهی می

امین سفر ظریف در دوران تصدی این  وگو کرد. این سفر سیبه مسکو داشت و با همتای روس خود دیدار و گفت 

 .سمت است 

  ۲۶خ  جمهور و والدیمیر پوتین در تاریوگوی تلفنی حسن روحانی رئیس گفتدر   // پوتین-وگوی تلفنی روحانیگفت

های دوجانبه و متوازن با مسکو را در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، علمی و  تیر ماه نیز روحانی توسعه همکاری 

شدن توافقات  ی و عملیاتی  ها و مذاکرات مسووالن دو کشور برای اجرایفرهنگی مورد تاکید قرار داد و از رایزنی

با اشارابراز خرسندی کرد. رئیس ایران همچنین  به اهمیت حفظ و اجرای کامل برجام بهجمهور  عنوان یک تعهد  ه 

های اخیر آمریکا برای مقابله با  گرایی و اقدامات و تالش جانبهالمللی برای طرفین امضاکننده آن، بر مقابله با یک بین

این کشور  وگو در تشریح مواضع  جمهور روسیه نیز در این گفتاکید کرد. رئیس حاتی ایران تهای تسلیپایان تحریم 

بین این سند  از  پنج سال گذشته  گفت: همچون  برجام  اصرار المللی حمایت میدرباره  آن  و حفظ  اجرا  بر  و  کنیم 

 .داریم

ان در مسکو در  ی اسالمی ایرهمچنین کاظم جاللی، سفیر جمهور // لزوم تشکیل باشگاه کشورهای تحت تحریم

ای، پیشنهاد کرد تا ایران، روسیه و چین با  ، در مصاحبهزیر امور خارجه به روسیهآستانه سفر محمدجواد ظریف، و

تحریم با  مقابله  در  هدف  جاللی  »ایرنا«  گزارش  به  دهند.  تشکیل  را  تحریم  تحت  کشورهای  باشگاه  آمریکا،  های 

کامرسانتمصاحبه روزنامه  با  ب  ای  ضمن  کشور،  روسیه  امکانات  و  منابع  جوان،  انسانی  نیروی  ظرفیت  رشمردن 

سیاس تحریم اراده  با  مقابله  راهگشای  را  ایران  و  چین  روسیه،  کشورهای  همکاری  و  مساعی  تشریک  های ی، 

کنیم؛  ایجاد  تحریم  تحت  کشورهای  باشگاه  یک  که  است  رسیده  آن  زمان  من  نظر  »به  گفت:  و  دانست  آمریکا 

 «.ستعمره آنها باشدهند روسیه ضعیف باشد، چین از نظر اقتصادی تابع آنها باشد و ایران مخواها میییآمریکا 

 بهشت چین برای ریوتینتو 

بهبود است. با    آهن در چین روبه تازگی اعالم کرده تقاضا برای سنگریو تینتو، غول حفاری معدن به  : دنیای اقتصاد 

معداین ماده  این  برای  تقاضا  ایاالت حال  در  کاهش  نی  ژاپن  و  اروپا  ازاینمتحده،  و  می یافته  اقتصاد  رو  گفت  توان 

آهن رونق را  نشدنی چین برای واردات سنگتمام حال اشتهایصورت نامتوازنی در حال بهبود است؛ بااینجهانی به



 
فایننشال تایمز،   د« به نقل ازالملل روزنامه »دنیای اقتصابه ریوتینتو بازگردانده است. به گزارش گروه اقتصاد بین 

انگلیسی به -این شرکت  اشتهای سیریاسترالیایی  کرده  اعالم  برای سنگتازگی  چین  ادامه ناپذیر  همچنان  آهن 

د هزینهرحالی دارد؛  افزایش  حال  در  کشور  این  دولت  زیرساخت که  توسعه  پیامدهای  های  تعدیل  جهت  در  ها 

ت و حتی زمانی که این اتفاق  ای اروپا و آمریکا رخ نداده اسبودی در تقاضحال هنوز بهبااین    .اقتصادی کرونا است

شود بهبود تقاضا همراه با شیب آهسته باشد. از سوی دیگر بازار مس آمریکا همچنان در بینی میبیفتد نیز پیش

نیز   دیگر  سوی  از  و  است  ضعیفی  در  حالت  خودرو  فروش  شدید  افت  دلیل  به  آلومینیوم  وضعیت  تولیدکنندگان 

هستند.نامناس سنگوکسب   بی  سهکار  در  تا  شد  موفق  ریو  پایآهن  به  منتهی  ژوئن،  ماه  تن    ۸۶/  ۷ان  میلیون 

نشان  که  کند  صادر  را  فوالد  یکترکیبات  رشد  چهارمین  دهنده  و  گذشته  سال  در  مشابه  زمان  به  نسبت  درصدی 

های مربوط گوید باوجود چالشریوتینتو می رد موفق فصلی تاریخ این شرکت است. ژان سباستین، مدیرعاملعملک

کسب تمامی  کرونا،  ویروس  ریوتبه  بهای  وکارهای  افزایش  فضای  در  و  هستند  خود  وظایف  انجام  حال  در  ینتو 

یافته است. بهای سنگسنگ این بخش نیز رشد  از  سال  آهن درآهن، فروش و درآمدزایی    ۲۰جاری با رشد بیش 

به   ت  ۱۱۰درصدی  ایندالر برای هر  ا  ن رسید و  بین تمامی مواد خام است؛ چراکه بهترین رشد قیمت و عملکرد  ز 

آهن  میلیون تن سنگ  ۵۰۰جاری  چین تنها در نیمه سال   شدت روبه افزایش است.آهن در چین بهتقاضا برای سنگ

نی ژوئن  ماه  در  است.  کرده  با  خریداری  برابر  واردات  این  بیش  ۱۰۰ز  این  و  است  بوده  تن  وا میلیون  آمار  ردات  ترین 

های محلی شود. دولت چین با اجازه دسترسی بیشتر دولتتاکنون محسوب می  ۲۰۱۷آهن در چین از اکتبر  سنگ

وام  به  کشور  پروژه این  برای  توسعهها  ساختهای  از  زیرساختمحور،  ماه وساز  طی  حمایها  اخیر  کرده های  ت 

امیدوا بسیار  آهن  بهای  افزایش  ریوتینتو  برای  است.  است.  میپیش رکننده  بزرگ بینی  ریو،  تولیدکننده  شود  ترین 

میلیون تن موادخام تولید کند و این در حالی است که به گفته مقامات    ۳۳۴تا    ۳۲۴  جاریآهن جهان در سالسنگ

 .شوددالر برای ریو تمام می  ۱۵تا  ۱۴این شرکت، هزینه استخراج و فرآوری این مواد 

 

 (: ان )ایرناایرمی الاس  یروخبرگزاری جمه -

 الوروف: ایران از همه شرایط برای عضویت در سازمان شانگهای برخوردار است 

ایر  سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه  -ایرنا    -مسکو   برای عضویت در سازمان  گفت که  از همه شرایط  ان 

به گزارش خبرنگار ایرنا، سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه   .است  همکاری شانگهای برخوردار

درخواست   ۲۰۰۸نی بر اینکه ایران در سال  در نشست خبری در وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سوالی مب

گهای حضور دارد  مکاری شانگهای داد و این کشور به عنوان عضو ناظر در سازمان شاندر سازمان هبرای عضویت  

وزیر خارجه روسیه گفت:    .و چه موانعی در مسیر عضویت ایران در این سازمان وجود دارد، این مطلب را بیان کرد

مسی در  مانعی  هیچ  بینیمما  نمی  شانگهای  همکاری  سازمان  در  کامل  عضویت  افزود:     .ر  باووی  این  که  بر  ریم 

گفتنی است در طول دو دهه حیات     .برای عضویت در این سازمان مطابقت می کند موقعیت ایران با تمام معیارها 

و پاکستان در سال  این سازمان، شمار اعضای آن که در ابتدا شش کشور بودند افزایش یافته به طوری که هند  

اظر دارند. با این حال  فغانستان، بالروس و مغولستان نیز وضعیت نای ایران، ابه عضویت آن درآمدند و کشوره ۲۰۱۷

ایفا می  را در آن  این سازمان سیطره دارند و نقش اصلی  بر  ادامه گفت:   .کنندروسیه و چین همچنان  الوروف در 

ه  رئیس دستگا    .ن برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای حمایت کردروسیه از همان ابتدا از درخواست ایرا

شانگهای(    دیپلماسی همکاری  سازمان  در  عضویت  برای  ایران  )درخواست  آنکه  برای  کرد:  خاطرنشان  روسیه 

وزیر امور خارجه روسیه در     .پذیرفته شود نیاز به توافق جمعی وجود دارد که برای بدست آوردن آن تالش می کنیم

https://www.irna.ir/news/83865007/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1


 
یران در سازمان همکاری شانگهای که از  ضویت کامل اکه کشورش از ع تصریح کرده بود دی ماه سال گذشته نیز

وزنه  به  "آن  برابر  در  یاد می ای  و غرب  در    .کندشود، حمایت میناتو"  ژئوپلتیک  یک مجمع  در  الوروف در سخنانی 

چدهلی دربرگیرنده  همکاری شانگهای  که سازمان  کرد  خاطرنشان  اتحاد شوروی نو  عضو سابق  کشور  پنج  ین، 

وی افزود: ایران عضو ناظر این   .ان، قرقیزستان و ازبکستان(، هند و پاکستان استتاجیکست ن،  )روسیه، قزاقستا

می  کامل حمایت  برای عضویت  کشور  این  درخواست  از  ما  و  است  کرد:   .کنیمسازمان  تاکید  روسیه  خارجه   وزیر 

منان دارم  ند و من اطیکنازمان همکاری شانگهای از درخواست ایران حمایت میهمچنین اکثر کشورهای عضو س

گفتنی است سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو نیز به منظور بحث و    .که این درخواست محقق خواهد شد

های ایران و سازمان همکاری شانگهای با نماینده رئیس جمهور روسیه در  وگو در خصوص دورنمای همکاریگفت

کرد دیدار  این سازمان،  کاظم جاللی  .امور  دیدار  در خصوص همکاری اف،حکیمبختیار   و  در  ی  های جمهورطرفین 

اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر و فعال سازمان شانگهای با اعضای این سازمان در حوزه های مختلف از جمله  

حوزه   در  اطالعات  امنیت  و  اقتصادی  های  ، همکاری  گرایی  یکجانبه  با  مبارزه  گرایی،  افراط  و  تروریسم  با  مبارزه 

 .دل نظر کردندالمللی تبابین

 

 ه نشد در هیاهوی سیاسی شنید  آنچه

های جامع راهبردی ایران و  های نادرست درباره سند همکاری فرضروزنامه اعتماد در گزارشی پیش   -ایرنا  -نتهرا

برای رسیدن به سند همکاری ایران و چین  آورد: چند و چون و چرایی تالش  و  را بررسی کرد  های راهبردی چین 

دورنمای   با  در فضاسال همچنان سوژه  ۲۵دوجانبه  داغ  ا ای  و  و  لبته رسانه ی مجازی  ایران است که موافقان  ای 

دارد بسیاری  گزیده   .مخالفان  ادامه  خوانیمدر  می  را  گزارش  این  از  در  مخالفت :ای  دو کشور  رابطه  توسعه  با  ها 

کشد در شرایطی صورت گرفته که تهران و پکن همچنان در مرحله قالب متنی که هنوز نام خام »سند« را یدک می

توان گفت که دو کشور وارد روند مذاکره بر  ای نمیهای خود هستند و حتی از منظر حرفهنویسی پیشجایجابه 

های راهبردی ایران و چین«  اند. با این همه داستان »سند همکارینویس واحد مورد توافق اولیه شدهسر یک پیش 

ای اندک تحقیق رسانه خود را بیمجازی راه  ها در کف فضایزنیهم مانند هزار و یک پرونده دیگر است که از گمانه

شود که هنوز یک متن رسمی منتشر کند و همزمان دفاع از و حمله به سندی آغاز میبه فضای مطبوعاتی باز می 

های رسمی در کشورمان دست به دست بدهند و با موج به راه  شده از آن برای قضاوت در دست نیست. تا مقام 

توسعه   این  علیه  اافتاده  با  کنندبزار شفاف همکاری  مقابله  دلواپسی  .سازی  از  عمومی جدا  افکار  مشروع  های 

رسانی  درباره هر توافقنامه، معاهده یا سند همکاری میان ایران و کشور ثانی، آنچه بر آتش این معرکه افزود اطالع 

رسانه  مخرب  و  هدفمند  ایرانمغرضانه،  اسالمی  جمهوری  نظام  مخالف  زبان  فارسی  حس  های  البته  های  ابو 

توییتری وزارت امور خارجه ایاالت متحده به زبان فارسی و همچنین حساب توییتری منتسب به رژیم صهیونیستی 

 .بود

نخواندند مخالفان  که  مشترکی  عمده//    بیانیه  بیبخش  در  ریشه  شده  ردیف  انتقادهای  این  از  از  ای  اطالعی 

بطه سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی دارد. در حالی  را  مند کردنده جزییات تفاهم اولیه ایران و چین برای قاع

گویند نکته قابل توجه آن است که شی  که برخی منتقدان از پنهانکاری دولت در مقوله تنظیم این سند سخن می

رییس پینگ،  بهمنجین  در  توافق هسته  ۱۳۹۴ماه  جمهور چین  اجرایی شدن  از  ماه پس  یک  باو درست  ایران   ای 

بیانیه مشترک روسای جمهور   ۶بار به شکل رسمی در بند  ران آمد و در همان سفر برای نخستین  ته  وقت به   ۱+۵

های مشترک اشاره شد. در این بند آمده بود: »نظر به اراده راسخ ها برای رسیدن به سند همکاریبه آغاز رایزنی 

بودن   به مکمل  با توجه  و  روابط دو کشور  توسعه  برای  اظرفیتطرفین  زمینهقتصهای  های ادی و همچنین وجود 

عرصه در  زمینه مختلف همکاری  و سایر  فناوری  زیرساختی، صنعتی،  انرژی،  توافق های  دو طرف  مشترک،  های 

https://www.irna.ir/news/83863823/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF


 
ساله را در دستور کار قرار دهند.«یک    ۲۵ها و مذاکرات الزم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع  کنند رایزنی می

های  ها درباره اراده سیاسی دو کشور برای تنظیم سند همکاریگوید: مکاتبه د« میتماباره به »اعمنبع آگاه در این 

صورت گرفته بود و این امر هم طبیعی   ۱۳۹۴جمهور چین به ایران در بهمن ماه  راهبردی چند ماه قبل از سفر رییس 

اره جزییات اولیه تالش  دربرسمی کوتاه  توانستند در مدت زمان مالقات  های ارشد دو کشور نمیاست چرا که مقام 

، محمدجواد ظریف ۱۳۹۸پس از آن تاریخ در شهریور ماه    «.وگو کنندبرای رسیدن به چنین ساز و کاری با هم گفت  

های  در سفر به چین باز هم از موضوع نقشه راه همکاری راهبردی فراگیر میان ایران و چین به عنوان یکی از سوژه

ینی نام برد و پس از پایان سفر نیز در یک توییت به این موضوع اشاره کرد. لذا  ی چوگو با همتامورد بحث در گفت 

های دو  های مقام ادعای پنهانکاری در این زمینه ریشه در عدم تعقیب این مساله در اخبار منتشر شده از رایزنی 

 .کاریکشور دارد و نه تالش تهران و پکن برای مخفی

نق که  باالدستی  راه استسند  برای  نکت  //   شه  راه«  این سند یک »نقشه  این سند است؛  درباره ماهیت  دیگر  ه 

عدد و    های سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی و امنیتی دو کشور است. در این سند مطلقا هیچتوسعه همکاری

ست و  باالدستی ا  خورد. به اصطالح این سند یک سندگونه امتیاز یا حق انحصار خاصی به چشم نمیرقمی و هیچ 

از نهایی شدن سند، تایید آن در    ین قراردادهای معطوف به این سند هستند که مهم هستند. بر این اساس پسا

ای مجراهای قانونی دو کشور و ورود این سند باالدستی به مرحله اجرا، هر بند سند قراردادهای اجرایی جداگانه 

ها باشد وجود ندارد. دهنده حجم معامله ان که نش  د رقم خالصیطلبد و برهمین اساس است که در این سنرا می

توان  پس از نهایی شدن سند باید دید که قراردادهای جداگانه ذیل هر بند این سند چگونه پیش خواهند رفت و می 

هیچ   که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته  است.  آن  تابع  قراردادهای  اجرای  در  این سند  تضمین  که  از گفت  کدام 

شود برای دوره اجرای کلیت این نقشه راه  ساله یاد می  ۲۵د زمانی ندارند و آنچه با عنوان دوره  سند قیبندهای این  

را مشخص  کشور  دو  میان  قرارداد  آن  زمان  مدت  که  است  بند  هر  تابع  قراردادهای  کیفیت  و  کمیت  این  و  است 

جا تعریف نشده یا پولی جابه   اییژه آن پروژه و   های جامع راهبردی سند اجرایی نیست و درکند. سند همکاریمی

تر از کلیتی خواهد بود که بندی این بخش به زبان ساده باید گفت که در این سند بین سطوح مهمشود. در جمعنمی

 .فعال دو طرف در حال مذاکره روی آن هستند

عدم طرح  این سند    وارد شده بهیکی دیگر از انتقادهای  //    مطرح شود؟  سندی که نهایی نشده چگونه در مجلس

آن در مجلس شورای اسالمی است که البته توضیحات داده شده در بندهای پیشین تا حدودی پاسخ این چرایی را  

هم داده است. اصوال طرح هر گونه برنامه همکاری در مجلس شورای اسالمی به نحوه تنظیم قرارداد یا توافقنامه  

د دارد.  بستگی  فوق  تفاهمنامه  کهیا  ایر   ر شرایطی  نهایی هنوز  تفاهم  به  هم  این سند  عنوان  درباره  چین  و  ان 

توان انتظار داشت که ساز و کار ارایه این سند به نهادهای داخلی دو کشور مشخص شده باشد. اند، نمینرسیده

باید در تفاهم نهایی مشخص بشوعالوه بر این، دو کشور سیستم د که مثال  های حقوقی متفاوتی با هم دارند و 

دهد از  خواهد این سند را در چه سطحی به تصویب برساند. میزان تعهدی که در متن این سند مییرف چینی مط

چه مجرای حقوقی در این کشور عبور خواهد کرد. طبیعتا باید تناسب میان مرجع تاییدکننده این سند در دو کشور  

ایید یک وزارتخانه نگاه دارد ایران  سندی با ترا در سطح    وجود داشته باشد و به عنوان مثال اگر طرف چینی سند

  .هم باید در همین سطح با سند برخورد کند

راهبردی؟  اتحاد  یا  ناچاری  از سر  تحلیل //    همکاری  در  که  مسائلی  از  دیگر  اتفاقا جدییکی  از  های  دور  به  و  تر 

به چشم می  مجازی  آیا مجموعه  فضای هیجانی  که  این سوال است  که  خورد  و  تحوالتی  اخیر  در سه سال  نیم 

ای با  پیرامون ایران رخ داد منجر به گردش به شرق ایران شد؟ تحوالتی شامل خروج ایاالت متحده از توافق هسته 

جانبه ایاالت متحده و  های یک ای، وادارسازی سایر کشورها به تبعیت از تحریم های هستهایران، بازگرداندن تحریم

 .های سیاسی و قلدرمآبی اقتصادی دونالد ترامپخواهیابل زیاده ایستادگی مق  اروپایی در  البته ضعف کشورهای



 
جمهور چین به ایران در بهمن ماه پاسخ به این سوال از یک زاویه خیر و از منظری دیگر بله است. اگر سفر رییس

تالش  ۱۳۹۴ آغاز  زمانی  مبدا  به سند همکاری را  برای رسیدن  دو کشور  راهای  جامع  های  که  هبردی  کنیم  فرض 

توان گفت که اراده تهران و پکن برای توسعه رابطه تحت تاثیر ناامیدی  شواهد نیز با این فرضیه در تطابق است می

رییس  نبوده است.  از برجام  ایاالت متحده  در سایه خروج  در  از غرب  اجرای برجام و  از  جمهور چین یک هفته پس 

ی ورود به ایران بودند در دیدار با همتای ایرانی بحث  و روسیه برا  سبقت با چینهای اروپایی در  حالی که کمپانی 

توان گفت که اتفاقا در روزهای رونق برجام بود که تهران و پکن دار کردن رابطه را مطرح کرد. بنابراین می چارچوب

غرب   هایه بدعهدیاده در نتیجساله پیش رو قرار گرفتند اما آیا این ار  ۲۵در مسیر تعریف نقشه راهی برای رابطه  

ای قرار  جانبه های یکسرعت عمل بیشتری به خود نگرفت؟ پاسخ قطعا بله است. زمانی که کشوری تحت تحریم

مدت عالوه بر نیازهای اقتصادی، شرایط  گیرد که ماهیت تنبیه فرامرزی دارند طبیعتا در انتخاب شریک طوالنیمی

بازار جهانی باید شرایط تحری را هجوی  بگیرمی خود  از دالیل مخالفت   .دم مدنظر  با سند همکاری چین و یکی  ها 

ایران که بدون اطالع از حتی یک بند این سند، کلیشه جاافتاده در ذهن ایرانی است که چین و روسیه از تحریم در  

برده سود  چینیایران  اتفاقا  و  رفتااند  غربی  کشورهای  مانند  بیش  و  کم  گذشته  دهه  یک  در  کرده ها  از  اند  ر  و 

های بسیاری هم در تایید  ای که اتفاقا مصداق بودند، عقب نشستند. کلیشهایی که در ایران برعهده گرفته  هپروژه 

در   غرب  که  دارد  و  داشته  وجود  هم  شده  اثبات  اتفاق  این  انکار  غیرقابل  واقعیت  این  برابر  در  اما  دارد  وجود  آن 

میان مدت متداوم داشته باشد. امروز ما در برابر    ندمدت یا حتین همکاری بلمقاطعی نخواسته یا نتوانسته با ایرا

المللی است.  ها در سطح بین این واقعیت غیرقابل انکار قرار داریم که چین به سرعت در حال فتح بسیاری از حوزه 

نیا تبدیل  اول د  قتصادبه ا  ۲۰۳۵ترین حالت چین تا  به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، در بدبینانه 

ها تولیدکننده و صادرکننده نخست در سطح جهانی بودند. آیا ایران باید این  در دو سال گذشته چینی  .اهد شد خو

مدت و تضمین شده برای همکاری با این  فرصت را از دست بدهد یا با استفاده از نیاز چین به ایران به راهبردی میان 

هیاه از  کند؟پس  پیدا  دست  رسانهکشور  در  فارسی و  راهبردی زبهای  سند  درباره  ایران  نظام  مخالف  ان 

رسانههمکاری تحلیلگران  چین،  و  ایران  جامع  بینهای  معنای  های  درباره  خود  نظرات  انتشار  به  آغاز  المللی 

اشت با  ها یک خط واحد وجود دسیاسی و اقتصادی این تفاهم بلندمدت میان ایران و چین کردند. در تمام این تحلیل

ها با تسلیم شدن به این سیاست، ایران را به ایاالت متحده با سیاست فشار حداکثری و اروپایی  عنوان کلی کهاین 

دامان شرق فرستادند. هر چند که ایران و چین از پیش از ناکامی غرب در وفای به عهد در برجام عزم خود را برای  

تعلل اما  بودند  کرده  جزم  رابطه  غرتوسعه  موتور  های  به  برامحرکهب  سند  ای  رسیدن  نتیجه  به  روند  تسریع  ی 

برای تعریف رابطههمکاری ایران  بلند  تبدیل شد. گام  به  ای همههای جامع راهبردی میان دو کشور  با چین  جانبه 

ل  ه و از تبدیها هم پیام را گرفتهای ایران محدود نیستند و البته که اروپایی ها این پیام واضح را داد که انتخاب غربی

اند. امروز چین برای تکمیل پازل جهانی خود چه در حوزه  شریک بلندمدت ایران احساس خطر کرده   شدن چین به

چینی امروز  که  چند  هر  و  دارد  نیاز  ایران  به  سیاسی  دوستان  چه  و  تجاری  را  شرکای  دیگر  کشورهای  نفت  ها 

کننده بزرگ انرژی است و البته  ن عرضههد بود؟ ایراالعمر خوام اند اما آیا تحریم ایران ماداجایگزین نفت ایران کرده 

که کشوری چون عربستان سعودی هم برای تامین نیازهای نفتی چین در نقشه وجود دارد اما وابستگی عربستان  

ها است  و دیگر کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس به ایاالت متحده که در رقابت تنگاتنگ با چین در همه عرصه

به   را  تبدیل کرده است.فروشندگانی غآنها  پکن  برای  اطمینان  نه   یرقابل  تجاری  اقتصادی و  رابطه  توسعه  طبیعتا 

با ریسک  برای هر کشوری  ایران که  برای  این همپوشانی منافع فقط  اما در جهان امروز  های بسیار همراه است 

باالدستی امنیتی و اقتصادی است که تضمین اجرای اسنادی  مع راهبردی  های جامکاری نظیر سند ه  سیاسی، 

  .شودمیان ایران و چین می

 



 

 شود اندازی میدفتر تجاری ایران در چین راه  :عضو هیات رییسه اتاق ایران 

  اندازی دفتر تجاری الملل این نهاد برای راهریزی معاونت امور بین عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه  -ایرنا -تهران

چین کشور  محوریت    در  شرکتبا  دوهمکاری  بزرگ  دادهای  خبر  ایران،    .لتی  اتاق  شنبه  سه  روز  گزارش  به 

جمیلی« شرکت »غالمحسین  از  تعدادی  نمایندگان  با  نشستی  ستاد  طی  تکلیف  به  اشاره  با  دولتی  بزرگ  های 

ا  اتاق  به  تجارت  توسعه  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  درخواست  و  مقاومتی  رااقتصاد  برای  دفه یران  اتر  اندازی 

اتاق مشترک ایران و چین و همکاری  با محوریت تأسیس دفتر تجاری از برنامه  ف و منطقه،تجاری در کشورهای هد

اظهار داشت: شرایط در حال تغییر است و   عضو هیات رئیسه اتاق ایران  .های بزرگ دولتی در چین خبر دادشرکت

از طرفی برای حمایت  آید وهای ایرانی وارد می رکتبسیاری بر شلی، فشارهای  الملبرای حضور در بازارهای بین 

این شرکت قدماز  است  الزم  راستا  در همین  که  گذاشته شده  ایران  اتاق  به عهده  تکالیفی  برداریمها  را   .هایی 

ی از  بردار، بهرهرسانیجمیلی با اشاره به رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازارهای صادراتی کشور، خدمت

تأکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد   گیرد،هایی که در این مسیر صورت میالشهای موجود و همسو کردن تظرفیت

فعالیت  بهتر  بازتاب  برای  قدرتمند  کانون  دنبال  یک  که  است  چیزی  آن  چین،  کشور  در  اقتصادی  و  تجاری  های 

تر سریع  اتر تجاری اتاق ایران رانگ تأسیس دفماجرا ضرب آههای بزرگ با این کنیم. بدون شک همراهی شرکتمی

دهد، نوسانات و تغییراتی است به گفته وی، آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا می  .تر خواهد کردو آسان

  .هد بودگذاری برای ایرانیان تا همیشه بر همین منوال نخوا دهد چراکه شرایط تجارت و سرمایه که در آینده رخ می 

توجمیل بی  به  بلندمرنامه جه  مشارکت های  افزود:  و  کرد  عنوان  آن  اصلی  رویکرد  را  تجاری  دفتر  این  در  دت 

تواند شأن و جایگاه این دفتر تجاری را باال ببرد و در مقابل این مرکز نیز قادر به ارائه خدمات  های بزرگ میشرکت

ایران و چین به اثرگذاری اتاق مشترک  ن در ادامه  سه اتاق ایراعضو هیات رئی  .کیفی و کمی تر به افراد خواهد شد 

اشاره و تأکید کرد: این اتاق مشترک در کشور چین از جایگاه خوبی برخوردار بوده و انعکاس آنچه از سوی اتاق 

این شرایط می بنابراین در  این کشور دارد.  از فرصت موجمشترک مطرح شود، جلوه و اعتبار متمایزی در  ود توان 

همچنین مجیدرضا   .اندازی کنیمپایان سال میالدی جاری این دفتر را راه   تالش داریم تا قبل از  و  ره را ببریم بهترین به

حریری، رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین با اشاره به سخت شدن شرایط کار در کشورهای مختلف از جمله 

برای شرکت این دفتر تجارچین  ایرانی، تأسیس  به مهای  را که  انزله سفارت  ی  یران اقتصادی جمهوری اسالمی 

افزایی و  توان با هممی های فعال در این بازار دانست وهای شرکتاست را راهکاری برای حل مسائل و دغدغه 

حریری   .های صادراتی و وارداتی باز نگه داشتهمکاری یکدیگر، مشکالت را برطرف کرد و راه را برای ادامه فعالیت 

های مشترک همواره ار هدف و مقررات حاکم بر آن گفت: اتاقمختلف به اطالعات از بازهای  ز شرکتتوجه به نیا  با

ها و اعضای خود را از بازار کشور هدف، اند این بوده تا اطالعات موردنیاز شرکتیکی از وظایفی که به عهده داشته

یل  های حقوقی، تحلمشاوره   ئه خواهد شد.تر تجاری اراارائه دهند. این موضوع یکی از خدماتی است که توسط دف

وی تصریح کرد: در    .شده و خواهد شدبازار چین و اعتبارسنجی مشتریان چینی نیز توسط اتاق مشترک انجام می 

ایم. بدون  این برهه زمانی رویکرد اصلی، توسعه صادرات است. در نتیجه توان خود را بر این موضوع متمرکز کرده

بازا تالششک  و  گ  رسازی  حضور  حوزهستردهبرای  در  ایرانی  خدمات  و  محصوالت  جمله تر  از  مختلف  های 

بر اساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور    .کنیمهایی است که دنبال میبرنامه 

دوره باید    رات تا پایان، عراق و اماتوسعه صادرات برون مرزی حداقل در پنج کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه

تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله 

 .سازی استفعال 

 

 سومین نشست فرهنگی چین و ایران برگزار شد
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پژوهشگران    ضور اساتید وسومین نشست مجازی »روابط فرهنگی چین و ایران« امروز سه شنبه با ح  -ایرنا  -پکن

برگزار شدا کنفرانس  ویدیو  صورت  به  و  چینی  و  رایزنی    .یرانی  همکاری  و  همت  با  همایش  این  ایرنا  گزارش  به 

مهوری اسالمی ایران در چین، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه فرهنگ و زبان پکن و مرکز  فرهنگی سفارت ج

ر »عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی ایران ش که با حضودر این همای   .مطالعات فرهنگی روابط راهبردی برگزار شد

رییس دانشکده روابط   »شجاع احمد وند« معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی، »جیا لیه یینگ«     در چین،  

و فرهنگ، »احمد علی حیدری«   زبان  دانشگاه  الملل  و »یائو جیده« مدیر   بین  دانشگاه عالمه  عضو هیات علمی 

شجاع  »  .یونن چین برگزار شد روابط فرهنگی ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت  اسی دانشگاه کز ایران شنرم

احمدوند« استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در این نشست ضمن ارایه مطلبی با عنوان »نقش سنت های فکری  

پرداخت سئوال  این  پاسخ  به  چین«  و  ایران  فرهنگی  روابط  توسعه  در  ر  باستانی  در  چرا  سیاسی  که  و وابط 

اثرگذاری نسبت به اهداف و رفتار طرف مقابل وجود دارد؟   تردیدهای  ابهام ها و  و   فرهنگی میان دو ملت گاهی 

تردیدها محسوب شود  گونه  این  از عوامل مهم  تواند  تاریخی می  پیشینه  به  توجهی  یا بی  و  افزود: کم اطالعی 

مفاهی قرابت  و  پیشینه  از  زیادی  تمد  ماطالع  دو  نداراین  وجود  در   .دن  توانند  می  کشور  دو  اندیشمندان  گفت:  او 

آن جداکرده و به زمان حاضر بیاورند و با نزدیک  نشست ها و گفت و گوهایی از این نوع، این مفاهیم را از سرمنشا

تو به لحاظ علمی و نظری  را  تعامل و گسترش روابط فر هنگی میان دو ملت  یکدیگر،  به  آنها  ن ای  .یه کنندجکردن 

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تمرکز بر شخصیت های کلیدی دو فرهنگ، تاسیس نهادهای علمی مشترک برای 

اقداماتی چون گسترش زبان فارسی و چینی در دو کشور، همکاری با نهادهای فرهنگی دو کشور مانند کنفرانس  

از اندیشه های فالسفه    های اجرایی  دستورالعمل  جبین المللی کنفوسیوس و نهادهای مشابه در ایران؛ استخرا

دو کشور و انجام مطالعه در این وجوه می تواند راهکارهایی برای تعامل اندیشمندان دو فرهنگ به عنوان میزبانان  

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هم در ضمن ارئه مقاله   احمد علی حیدری«  »  .سیاست فراهم کنند

اینک که چین به اقتصاد   آیا روشنگری فقط غربی است؟« گفت: و چین،    شنگری اسالمهای روولفه مای با عنوان »

بازار پای گذاشته است با روزگار مدرن، دیگر  کوشش می کاپیتالیستی  با مصالحه عناصر سنتی فرهنگ خود  کند 

ودبنیاِد  های خارزش   درافتادن به  انتهای سنت خود بازگردد و از ببری در بند نباشد بلکه دوباره به وسعت جنگل بی 

کند احیاء  را  خود  خاص  روشنگری  و  کند  احتراز  روشنگری  ظاهر   .عصر  در  گرچه  چینی،  روشنگری  گفت:  او 

داردمشابهت اروپایی  روشنگری  عناصر  با  ویژه  هایی  گشودگی  تواِن  باورهای  اما  در  ریشه  که  دیگران  به  رو  اش 

بهره نیز  و  دارد  ازمندیچندخدایی  آمیخته    اش  اعقل  و  خیال  میبه  که  راسیونالیسم  سطوره  خشونت  به  تواند 

 .تخریبی روشنگری غربی فاصله گیرد تواند از وجوهکه با اتکاء به آنها می اندبخشهایی رهایی منتهی نگردد، مؤلفه

رجوع در  خیزش،  برای  راهبردهایی  تعیین  برای  کوشش  در  چین  اگر  افزود:  عالمه  دانشگاه  استاد  آراء    این  به 

نیم باست نگرانهروش فروپاشی  استراتژی  از  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  یا  انش  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  بند 

آمیز ایستایی مدل ژاپن اجتناب کند و راهی را در جهت تعامل با افکار جهانی بگشاید، آیا این خود، خروجی، مخاطره

در عین حال رهایی رومانتیک،  به سمت و سویو  بر  یبخش  که  را ری مبنای همکا  نیست  فراملی، سعادتی  های 

پاره   بشری رقم زند؟  اعضای خانواده برای همه پایان تصریح کرد:  از استراتژیست وی در  بر  ای  تکیه  با  های چینی 

بر    ی سرزمین خود،نوا«  المللی »همبینند که در انتظاِم بیناشان دور نمیشواهد تاریخی و سنتِ مأثورِ اقلیم میانه 

مند شوند، تان، حتی از کارآمدی و شایستگی اندیشمندان مستعد خارجی و غیربومی بهرهل لیاقت باسمبنای اص

یائو جیده« مدیر مرکز ایران »  .هفتاد درصد کادر راهبر کشورشان را در آینده تشکیل دهند  کسانی که شاید بیش از

مقاله  ارایه  با  نشست  این  در  چین هم  یونن  دانشگاه  عنوان  شناسی  با  ا  ای  در چین« »مطالعات  یران شناسی 

باستانی در سطح جهانی هستند که در انتهای شرقی و غربی جاده ابریشم  ایران و چین هر دو دارای تمدن افزود:

اند، چین در انتهای شرقی و نقطه شروع جاده ابریشم و ایران در انتهای غربی و نقطه تالقی  باستانی واقع شده



 
ابریشم   دریاز جاده  و  استمینی  یینگ«    .یی  لیه  »جیا  و    دکتر  زبان  دانشگاه  الملل  بین  روابط  دانشکده  رئیس 

و   کرد  ارائه  بزرگ«  تغییرات  شرایط  تحت  چین  و  ایران  های  همکاری  »بررسی  عنوان  با  ای  مقله  هم  فرهنگ 

  ۱۹۷۱در سال   اریخی داردتروابط حسنه ایران و چین از قدمت طوالنی برخوردار بوده و ریشه در دوران های   گفت:

بعد از تاسیس جمهوری اسالمی ایران    ۱۹۷۹در سال   دو کشور روابط سیاسی خود را به طور رسمی ایجاد کردند

های   فعالیت  در  ایران  برای  ای  برجسته  شریک  همواره  چین  که  است  ها  سال  و  شد  تر  کشورعمیق  دو  روابط 

 .اقتصادی بوده است

 

 ن، چوب الی چرخ آمریکا توافق ایران و چی/  گر صرب  تحلیل

ه در گزارشی نوشت: برنامه جامع همکاری ایران و چین و که این  ک روز سه شنبزاری اسپوتنیخبرگ  -ایرنا    -بلگراد  

واشنگتن   دولت  خصمانه  های  سیاست  چرخ  الی  چوب  مثابه  به  شده،  تبدیل  جهان  مهم  اخبار  از  یکی  به  روزها 

یوکسیموویچ« در این گزارش که به قلم »نیکوال   خش زبان صربی اسپوتنیکب  .نسبت به جمهوری اسالمی است

لیلگر صرب در امور مسایل بی المللی نوشته شده است، اعالم کرد: در پیش نویس این موافقت نامه  خبرنگار و تح

ایه گذاری میلیارد دالر در بخش های گوناگون در ایران سرم  4۰۰سال آینده حدود    ۲5چنین نوشته شده که چین تا  

ی  که  به کشور چین  آن  در مقابل  ایران  و  کند  بزرگترمی  از  کنندکی  به قیمت ین مصرف  نفت  انرژی دنیا است  گان 

فروشد از  .مساعد می  نقل  به  گزارش،  این  در  روابط   یوکسیموویچ  کارشناسان  از  یکی  کورکودلوویچ"  "بوریسالو 

ت -ایران صربستان»  دولتی  خبرگزاری  سابق  گر  تحلیل  و  موافقت   انیوگ«،چین  اقتصادی  مسائل  نوشت: 

بی نامه و  امشخص شده   ( دو طرف  چین(  ن  و  و  یران  نظامی  زمینه  در  کشور  دو  این  اما  است  رسیده  توافق  به 

چنانچه موافقتنامه به تأئید برسد و نهایی شود   معتقد است   کورکودلوویچ  .امنیتی هنوز در حال گفت وگو هستند

خاورمیانه   ه غرب آسیا وباالیی برخوردار است. ایران یکی ا زکشورهای اصلی منطق هاز اهمیت راهبردی فوق العاد

ست که از یک سو دچار تحریم های شدید آمریکا و از سوی دیگر با ویروس همه گیر کرونا درگیر است که برای  ا

بنا به اظهارات کورکودلوویچ؛ پیش نویس این موافقت نامه صدها طرح    .امضای این موافقت نامه امید زیادی دارد

زیربنایی ا  -ساختارهای  آهن سریع  فرودگاراه  ریلی  لسیر،  و خط  را شامل می شوده   ... و  گفت:    .زیرزمینی  وی 

ایران است و همچنین سرمایه گذاری قابل  نفتی  نامه شامل سرمایه گذاری چین در صنایع  این موافقت  از  بندی 

که  میلیارد دالر در ساختارهای زیربنائی ایران پیش بینی شده است که از آن جمله، گسترش شب ۲۲۸حدود  توجهی

از این طریق راه ارتباطی ایران با جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قیرقیزستان از    .ن استریلی ایرا

استان های غربی چین ارتباط زمینی   ن ایران ودر واقع بی کشورهای آسیای مرکزی باز می شود و از این طریق

گف    .برقرار می شود گو  و  گفت  این  ادامه  در  اکورکودلوویچ  بندرهای  پاکستت:  و  از جنبه های  یران  تواند  ان می 

جالب موافقت به شمار روند. بندر چابهار در ایران که هند به آن چشم دوخته بود و قول سرمایه گذاری سنگین را 

ان اکنون چین به عنو اما بنظر می آید که هند به خاطر تحریم های آمریکا فعالیت چندانی را انجام نداده و  داده بود.  

به نظر می رسد ایران قصد دارد بندر چابهار را به بندرهای پاکستان    .رد عمل شده است گذار مهم وا  یک سرمایه

ت متحده عربی و شاید هم قطر خواهد بود که در وصل کند که یک رقابت بزرگ بین ایران و عربستان سعودی، امارا

اال گفت و گوهای موافقت  دلوویچ؛ احتمظهارات کورکوبنا به ا  .اینصورت به یک صحنه ژئوپولیتیکی تبدیل می شود

 .آغاز شده است ۲۰۱6جین پینگ« رهبر چین به تهران در سال  نامه ایران و چین از زمان سفر »شی

 

پکن بنیان محکمی برای گسترش    -همکاری های تهران  رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه پکن؛ 

 روابط است 
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برنامه   -ایرنا  -پکن به  واکنش  در  پکن  و فرهنگ  زبان  دانشگاه  الملل  بین  روابط  دانشکده  ساله همکاری    ۲۵رئیس 

نیان محکم برای گسترش روابط دو جانبه پس از شیوع ویروس ران گفت: این برنامه یک اساس و بهای چین و ای

شامگاه سه شنبه در نشست روابط فرهنگی ایران و چین که به صورت ویدیو کنفرانس  جیا لیه یینگ«    .نا استکرو

روابط رسمی دو کشور در سال   برقراری  به  با اشاره  تر    ۱۹۷۱برگزار شد  از  و عمیق  شدن سطح مناسبات پس 

و  و شریک تجاری و اقتصادی و دو همکار  میالدی، از چین و ایران به عنوان د  ۱۹۷۹الب اسالمی در سال  پیروزی انق

میالدی نیز قرارداد سرمایه گذاری امضا کردند و    ۲۰۰۶او ادامه داد: دو کشور در سال    .دوستان همه فصول یاد کرد

میالدی    ۲۰۱۵چین از توافق بین المللی سال  ال های گذشته و حتی پس از برجام،  به رغم تحریم های آمریکا در س

جیا به     .و همزمان برای حفظ روابط دوستانه با ایران کوشا بوده است را مورد حمایت قرار داد  و آن پاسداری کرد

ایران برخوردار شده است و ا از حمایت گسترده  ابریشم جدید چین اشاره کرد که  راه  فزود که دو کشور در  طرح 

ا کردند و این یک نقطه عطف تاریخی دی نیز تفاهمنامه را برای ایجاد روابط راهبردی مشارکتی امضمیال   ۲۰۱۶سال  

آنها محسوب م  نوزدهمین کنگره ملی حزب     .ی شوددر مناسبات  برگزاری  از  بعد  این کارشناس چینی،  به گفته 

را راو   به طور فعاالنه ای تعمیق کرده  کمونیست چین، دو کشور روابط سیاسی خود  افزایش   اعتماد استراتژیک 

ها حمایت  سایه  در  طرف  دو  طرحدادند  چارچوب  در  نیز  و  متقابل  جاده     ی  ع -»یک  به  کمربند«  شاکله  یک  نوان 

همکاری های   اصلی، همکاری های همه جانبه خود را ارتقا دادند و با تکیه بر اهمیت شکست تروریسم به پیشبرد

و همزمانام کردند  اقدام  زمی نیتی  استدر  بوده  فزاینده  ها  انسانی همکاری  علوم  و  فرهنگی  به      .نه های  جیا 

دولت چین چندین بار پایبندی خود به برجام و   خروج دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت:

نیز داوطلب امنیت  از طریق شورای  و  را اعالم کرد  را  اجرای آن  و انه نقش میانجی گری دیپلماتیک  بر عهده گرفت 

مذ میز  به  مرتبط  بازگرداندن کشورهای  در  نکرده سعی  فروگذار  تالشی  از هیچ  برجام  اجرای  برای  و  داشته    اکره 

به    .است نیز  ایران  دیگر دولت  در طرف  اظهار کرد:  پکن  و فرهنگ  زبان  دانشگاه  الملل  بین  روابط  دانشکده  رئیس 

ن  ایران به عنوا از طرح "یک جاده، یک کمربند" حمایت کرده استروابط حسنه خود با چین ادامه داده و بی وقفه  

این کشور هم  ا نیز اعالم کرده استخود ر  در خواست عضویت رسمی عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای

کرده است تاکید  ارضی چین  تمامیت  بر حفظ  این   .چنین  که  کرد  نشان  آمریکا خاطر  تحریم های  به  اشاره  با  جیا 

جاری هستند و در زمینه تجارت دو جانبه  الش هایی را ایجاد کرده اما چین و ایران هنوز شرکای بزرگ تموضوع چ

وی به همکاری های فرهنگی   .ا نیز نتوانسته است این همکاری ها را کاهش دهدو کرونهمکاری ها وسیع است  

صندوق مشترک حمایت از توسعه دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: از جمله این همکاری ها تفاهمنامه »تاسیس  

رئیس   .« استآکادمی علوم چین و دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریعلم و فناوری جاده ابریشم بین  

پکن تصریح کرد: و فرهنگ  زبان  دانشگاه  الملل  بین  روابط  ایجاد مرکز   دانشکده  و  زبان چینی  آموزش  برنامه های 

طباطب  عالمه  دانشگاه  در  شناسی  آوریل  چین  چهاردهم  در  عنوان  ۲۰۱۹ایی  پژوه به  تخصصی  مرکز  ش اولین 

های پژوهش  فرهنگی،  و  علمی  های  همکاری  چین،  مسائل  تخصصی خاورم  پیرامون  جلسات  برگزاری  و  یانه 

و عرصه های زنان حتی جلسات مجازی  امور  درباره  از جمله  و  باستان شناسی، موزه شناسی، فرش   فرهنگی 

فیلم، سریال،   طر شناسی،  و هنری همکاری های  علمی  زمینه های  دیگر  و  عکاسی  استموسیقی،  جیا   .فین 

گفت: پس از خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم ها و  روابط چین و ایران را تاریخی و دیرینه توصیف کرد و  

کرده است را عملی  تعهداتش  تهران همچنان  اگرچه  کم فشارهای حداکثری،  آمریکا  این وصف  پیشبرد  با  به  اکان 

مختلف   مناطق  در  زورگویی  و  یکجانبه  وراهبردی  ایران  و  چین  و  دهد  می  ادامه  آرام  اقیانوس  و  آسیا  جمله   از 

فنی و پزشکی بر  علمی،   مالی،   تجاری،   ی از کشورهای دیگر را تحریم کرده است در زمینه های نظامی،  بسیار

  ن ابایی ندارد و چین نیز می کوشد تا با همه توان از حقوق و چین فشار می آورد و از ورود به مسایل داخلی چی

کند ملی خود حراست  و چین      .منافع  ایران  مخالفت  به  اشاره  با  در  وی  آنها  و همکاری  آمریکا  گرایی  یکجانبه  با 



 
افزود: المللی  بین  های  کشور سازمان  ب دو  تکیه  نیازمند  دنیا  مسائل  فصل  و  حل  ها،  دولت  جز  به  که  ر  معتقدند 

از جمله سازمان ملل متحد، بانک ج   سازمان المللی  بین  المللی های  هانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین 

س دانشکده روابط بین الملل دانشگاه زبان و فرهنگ پکن ادامه داد: آمریکا بر اساس منافع  رئی  .تپول و غیره اس

از معاهده هایی همچون برجام، "توافق ن پاریس"، "شورای حقوق بشر خود به صورت یکطرفه  امه آب و هوایی 

"پیم یون سازمان ملل"،  برد"، "سازمان  میان  ای  تولید موشک های هسته  بهداشت سکو"،  ان ممنوعیت  "سازمان 

جیا  .جهانی" و غیره خارج شده است که تمام این رفتارها مخالفت مشترک ایران و چین را نیز به دنبال داشته است

پکن در زمینه های علمی،   مکمل یکدیگر هستند گفت: تهران و کشور در زمینه های اقتصادیبا یاداوری اینکه دو  

افزایش همکاری راه را برای  ر چارچوب راه ابریشم جایگاه ایران مهم استد  ارندفنی و انرژی نیز به یکدیگر نیاز د

ی مهم در حمل و نقل کاالی چین به  ایران حلقه ا ورود طرفین به بازار جهانی بازتر می کند نباید فراموش کرد که

به آزادی    ر حال حاضر چگونگی شکستن محدودیت های دالر و نفت و دستیابیه وی دبه گفت  .آسیا و اروپا است

از   نفت، استفاده  تجارت  روبرو هستند در  آن  با  از کشورهای جهان  ای است که بسیاری  برجسته  تجارت موضوع 

تأثیر منفی ایاالت متحده در کنروش های تسویه حساب ها بر اساس یوا ترل قیمت ن بین چین و ایران می تواند 

قدرت سخن گویی در تعیین قیمت انرژی در بازار بین  کشور    ملی نفت را کاهش داده و هم چنین می تواند برای دو

ا  .المللی را فراهم آورد و توانایی آنها در تضمین معامالت انرژی را افزایش دهد ز اظهاراتش وی در بخش دیگری 

ن طبقه سرمایه دار و کارگر، اختالف بین فقیر و غنی و  مسائلی چون تبعیض قومیتی، تبعیض جنسیتی، جنگ بی 

ف حقنقض  گفت:احش  و  دانست  غرب  جامعه  بزرگ  مشکالت  از  را  بشر  آزادی،  وق  دموکراسی،  بر  همواره  چین 

سب با شرایط تاکید داشته و ایران نیز از گفت تساوی، حقوق بشر، نظریه پردازی، کنترل و خودباوری فرهنگی متنا

نموده و بر این باور است    ی دفاعو ایجاد یک نظم سیاسی، اقتصادی بین المللی عادالنه و منطق  و گوی تمدن ها

که تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها باید از احترام برخوردار بوده و هر کشوری این حق را دارد که بر اساس  

با  جیا ادامه داد: ایران همچنین  .رهنگی و مذهبی خود راه پیشرفت اجتماعی خود را انتخاب کندسنت تاریخی، ف

رهای دیگر با بهانه هایی همچون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، خلع  دخالت کشورهای غربی در سیاست کشو

فراتر رفتن از سیستم ها     سالح مخالف بوده و حاضر به از دست دادن ارزش های خود در مقابل آنها نیست چین از

ایجاد برای  ایدئولوژی های سیاسی  کند  و  می  بشر حمایت  برای  مشترک  آینده  با  ای  نیز جامعه  وح  ایران  دت  بر 

رئیس دانشکده روابط    .جهان اسالم تاکید کرده و رهبری اجرای برنامه گفت و گو میان تمدن ها را به عهده می گیرد

پایانبین الملل دانشگاه زبان و فرهنگ   طات دو کشور در  افزایش تبادالت انسانی و فرهنگی، تقویت ارتبا پکن در 

فزایش تبادالت فرهنگی، تقویت ساختارهای ارتباطاتی و  رسی، ازمینه دانشگاهی و آموزش زبان های چینی و فا 

در پسا ک روز  فناوری های  از  برگزاری جلسات مجازی، استفاده  بین دو کشور،  اینترنتی  و  ای  تقویت  رسانه  رونا، 

ناوری های شبکه و ارتباطات و همچنین افزایش همکاری در  فنی و آموزشی، استفاده از ف همکاری های علمی،  

لمللی را از دیگر عرصه های همکاری دو طرف برای آینده بهتر در مناسبات و برای ملت ها و دولت های بین ا  عرصه

 .دو کشور دانست

 

 چین چیست؟ -ی ایران نفع پاکستان از برنامه همکار  ی دیپلمات؛نشریه آمریکای

ساله ایران و چین را پیمان تجاری چندصد   ۲۵تارنمای نشریه دیپلمات، برنامه همکاری راهبردی    -ایرنا    -آباد  اسالم

آباد است و این تحول اسالمپکن خبر خوبی برای  -میلیاردی میان دو کشور توصیف کرد و نوشت: رشد روابط تهران

منا پاکستان که  برای  امنیتیتبعات مهمی  و  اقتصادی  داشت  فع  دارد، خواهد  با چین  با    .نزدیکی  دیپلمات  نشریه 

انتشار مقاله »ُعمیر جمال« خبرنگار پاکستانی این منبع خبری در شهر الهور نوشت: برنامه همکاری پیشنهادی  

و تحولی است بلندمدت و تحوالت مربوط به مشارکت هند در پروژه چابهار، د  هایمیان ایران و چین برای همکاری
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ج مهمی برای پاکستان کشوری که منافع اقتصادی و امنیتی آن ارتباط نزدیکی با چین دارد، به دنبال خواهد که نتای

ای پاکستان خواهد در این مقاله با طرح این پرسش که برنامه همکاری راهبردی ایران و چین چه اثراتی بر  .داشت

تنش  تشدید  با  همزمان  است:  آمده  پاکستان    هایداشت؟  میان  اسالممرزی  سیاستگذاران  هند،  آباد  و 

پکن دریافت کنند. به عقیده آنان جایگاه فزاینده پکن  -های بلندمدت تهرانتوانستند خبری بهتر از برنامه همکاری نمی

 .در ایران، بسیار حائز اهمیت است

پاکستان تحوالت   یپلمات آمده است: قطعا  در ادامه مقاله نشریه د //    آبادروابط با تهران برای اسالم فرصت تعمیق  

داند. هر چند این روابط در  تر با جمهوری اسالمی ایران میپکن را فرصتی برای ایجاد روابط عمیق-مربوط به تهران

لشعاع قرار  ی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تحت اآباد با برخطول تاریخ عمدتا  به دلیل نزدیکی مناسبات اسالم 

ثمره  .تالش کرده است تا بتواند روابط دوجانبه با ایران را به تعادل برساند چند سال گذشته پاکستان گرفت اما طی

توان در اقدامات آن برای مدیریت مرزهای مشترک آباد برای تحکیم روابط با کشور همسایه را میهای اسالمتالش 

ستان و ایران به عنوان  ت، زیرا منطقه مرزی پاکز از پاکستان خواهان اسایران مشاهده کرد، اقدامی که چین نیبا  

جاده و  کمربند  جهانی  ابتکار  از  اساسی  می  (BRI) بخش  سیاست   .شودمحسوب  از  بخشی  به  های دیپلمات 

اسالم  و  تهران  منطقه همسویی  در سطح  و  آباد  کرد  اشاره  المللی  بین  و  با  ای  پاکستان  صریح  مخالفت  نوشت: 

ملحق شدندرخوا برای  موا  ست سعودی  ضدیمنی،  ائتالف  از  به  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی  ضع 

به  حاضر  اسالم  جهان  کشورهای  از  بسیاری  که  زمانی  کشمیر  مردم  وضعیت  به  توجه  و  قاره  شبه  مسلمانان 

شور همسایه موثر  توان در نزدیکی روابط دو ک ند را میها علیه مردم مسلمان کشمیر نشدمحکوم کردن خشونت

ای به ایجاد روابط با برخی کشورها به قیمت  اطمینان خاطر وجود دارد که تهران عالقهآباد این  رد. در اسالم تلقی ک

 .سردی روابط با پاکستان ندارد 

پاکستان و  ایران  مرزهای  در  پایدار  در گذشت//    چین، حامی صلح  این  بر  گروه عالوه  با هدف ه  نظامی  های شبه 

ای دو کشور درصدد ایجاد اختالف و سوء تفاهم میان رهبران  ن و پاکستان در مرزهنیروهای امنیتی ایرا قراردادن  

طی   زیرا  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  دو  مناسبات  نتوانست  حوادث،  این  اما  برآمدند  پاکستان  و  ایران  نظامی 

های مستمر پیگیری یتماس نزدیک و رایزن  نظامی ایران و پاکستان هر موضوع را با  های اخیر رهبرانها و ماه سال

می  .کنندمی نشان  ارتباطی  تهرانچنین  همکاری  که  فصل  اسالم-دهد  و  حل  از  طرفین  و  نیست  شکننده  آباد 

سفیر جمهوری ستون نویس نشریه دیپلمات به اظهارات اخیر    .کننداختالفات از طریق گفت وگو و تعامل حمایت می

پاکستان م ایران در  برنامه اسالمی  اینکه  بر  ایر  بنی  راه روشن و  همکاری راهبردی  به عنوان یک نقشه  ان و چین 

برای   پاکستان  و  ایران  متقابل  تمایل  از  چین  گفت:  و  کرد  اشاره  است؛  مهم  کشور،  دو  آینده  روابط  برای  اصولی 

لح ن به مرز پایدار و صای آزیرا منافع اقتصادی و امنیت منطقهکند،  برقراری صلح در نوار مشترک مرزی حمایت می

پاک و  ایران  داردآمیز  ارتباط  نزدیک   .ستان  همکاری  پاکستان  اسالمبرای  که  است  معنی  بدان  ایران  با  چین  آباد  تر 

می همچنین  و  داشت  خواهد  بلوچستان  منطقه  در  خود  امنیتی  منافع  از  محافظت  برای  بهتری  از  شانس  تواند 

مشترک راهروی  طرح  به  تهران  پیوستن  و    فرصت  پاکستان  مناقتصادی  بهره  پک(  )سی  شودچین  نشریه   .د 

جاده و طرح اقتصادی سی پک را گامی مهم در مسیر کمک به  -دیپلمات، مشارکت رسمی ایران در ابتکار کمربند

صادرات افزایش  پتانسیل  ایران  نوشت:  و  کرد  توصیف  پاکستان  در  انرژی  بحران  تا    رفع  پاکستان  به  هزار    ۳برق 

را د این،مگاوات  بر  ب  ارد و عالوه  را  انجام  تهران سهم خود  به  پاکستان  به  ایران  از  انتقال گاز  لوله  رای احداث خط 

های بلندمدت ایران و چین، رو به جلو حرکت  رود این طرح گازی با اجرای برنامه همکاری رسانده است و انتظار می 

ن و چین هستند. افزایش ایرا ساله ۲۵اری راهبردی نهادهای قدرتمند در ایران حامی سند همکدیپلمات افزود:  .کند

دو کشور می  میان  نظامی  و  اقتصادی  تحکیم همکاری وابستگی  به  منجر  میان سازمان تواند  اطالعاتی  های  های 

ن در طرح اقتصادی سی پک جهت آباد نیز باید از فرصت حضور ایراایران و پاکستان نیز شود. در مقابل پکن و اسالم 



 
مناف کنتامین  استفاده  امنیتی  می ع  انتظار  اند.  مشترک  رود  جبهه  تشکیل  به  اقدام  حتی  چین  و  پاکستان  یران، 

  .ثباتی در مرزهای مشترک و منطقه مقابله کنندامنیتی کرده تا با عناصر ناامنی و بی -اطالعاتی

 

 کنیم وزیر دفاع آمریکا: برای مقابله با چین در سراسر آسیا تجهیزات نظامی مستقر می

ستقر وزیر دفاع آمریکا گفت که این کشور برای مقابله با چین در سراسر قاره آسیا تجهیزات نظامی م   -ایرنا  -تهران

شنبه در یک نشست آنالین  ا روز سه استریت ژورنال، »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکگزارش روزنامه والبه    .کندمی

نیروهای خود را در سرتاسر قاره آسیا تجهیز و مستقر  گفت که واشنگتن برای مواجهه ن ظامی احتمالی با چین، 

مطالعات راهبردی« مستقر در لندن  المللی  وسسه بیناسپر که در نشست آنالین اندیشکده انگلیسی »م   .کندمی

سالح به  های جنگی به منطقه شرق آسیا و فروش  یکا به ارسال ناوها و کشتیکرد، تاکید کرد که آمرصحبت می

آنچه »سیاست با  مقابله  برای  توسعهتایوان  دادطلبانه چین« میهای  خواهد  ادامه  درباره    .داند،  تازگی  به  چین 

ه گذشته در مریکا هشدار داده است. »وو چیان« سخنگوی وزارت دفاع چین پنجشنبح به تایوان به آصادرات سال

فورا  فروش اسلحه به تایوان  ز این اقدام، از آمریکا خواستیک کنفرانس خبری با ابراز نارضایتی شدید دولت چین ا

کند متوقف  هشدار    .را  نیز  تایوان  جین«  »مین  حزب  حکومت  به  همچنین  برایوی  تالش  که  قدرت    داد  افزایش 

رد و توطئه »جدایی طلبی« با استفاده از نیروی نظامی به بن  نظامی با تکیه بر نیروهای خارجی هیچ آینده ای ندا

مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا نیز هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت در صورتی  »  .می رسدبست  

او ی آمریکا برای بار دوم انتخاب شود، اولویت اول امنیت ملی دولت  ابات ریاست جمهورکه »دونالد ترامپ« در انتخ

کنگ، دریای جنوبی روابط آمریکا و چین در موضوعات مختلفی نظیر تجارت، وضعیت هنگ  .مقابله با چین خواهد بود

 دریای چین   .ه استهای چینی در بازار جهانی ارتباطات نسل پنجم به شدت دچار تنش شدچین و حضور شرکت

میلیون کیلومتر    ۳.۵ای در حدود  آید و ناحیه یای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار مجنوبی دریایی حاشیه

دربر می  را  تایوان  تنگه  تا  از سنگاپور  دریایی جهان مربع  ناحیه  بزرگترین  اقیانوس جهان  پنج  از  دریا پس  این  گیرد 

ین جنوبی و همچنین خود دریا، مورد جدال کشورهای مختلف هستند به همین های واقع بر دریای چجزیره  .است

« نام پذیرفته شده  رود که البته »دریای جنوبی چینهای متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار میم علت حتی نا

و کشورهای ویتنام، لق چین تقریبا بر کل دریا جمهوری خ .های اروپایی استالمللی، حداقل در انگلیسی و زبان بین

ای مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر هایی از آن ادعفیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخش

ق داند و بر حالمللی میهای بینایاالت متحده این دریا را از آب   .ارسل اختالف دارندغنی از نفت و گاز اسپراتلی و پ

توسط  و آمد در این دریا تاکید دارد و مخالف ساخت تاسیسات دریایی هایش در رفت   یاییها و زیر در قانونی کشتی

 .چین در این آب راهه است موضوعی که همواره با واکنش منفی چین مواجه شده است 

 

 کنیم ت دستیابی آنها به واکسن همکاری میترامپ: با چین در صور

ا کرونا را به گردن چین بیندازد، تالش دارد شکست دولت خود در مقابله ب   رئیس جمهوری ترامپ که  -ایرنا  -نیویورک

آنها  با  یابد،  اگر پکن به واکسن مطمئن دست  از یک دونالد ترامپ عصر سه  .همکاری خواهد کرد  گفت  شنبه پس 

و در پاسخ به های خبری درباره کرونا در آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر شد ی از برگزاری نشست اوقفه چند هفته

کنم و وی افزود: من همیشه ماسک را با خود حمل می  .سوالی درباره استفاده از ماسک این مطلب را مطرح کرد

می ا استفاده  آن  از  خاطر  طیب  با  باشد  الزم  میگر  می کنم.  اگر  که  در  تواگویم  اگر  کنید،  استفاده  ماسک  از  نید 

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: وقتی    .ز ماسک استفاده کنیدشوید، اموقعیتی هستید که به یکدیگر نزدیک می

همراه من هستند که شامل تیم حفاظتی هم  شوم که افرادی  من با گروهی هستم، وقتی که وارد آسانسور می 

آنها هم کمی از  برای حفاظت  زدن   .زنمه شده، ماسک میشود،  با ماسک  اضافه کرد: من هیچ مشکلی  ترامپ 

https://www.irna.ir/news/83864907/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83864907/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83864907/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ای نظرم  زدن هم  ندارم.  ماسک  که  کند  کمک  بتواند  بالقوه  که  که هرچیزی  است  کار خوبی  ن  است،  آن جمله  از 

با خود را  این رو، من آن  از  از آن استفاده می  است.  و  اینکه کارشن  .کنمدارم  بیان  با  آمریکا  اسان  رئیس جمهوری 

این می از  تغییر کرد پیش  اکنون نظرشان  آنها عوض  گفتند که ماسک زدن ضروری نیست، گفت:  اگر نظر  ه است. 

ین سوال که  ترامپ در پاسخ به ا  .کنمن استفاده میشده، برای من کافی است. از این رو در شرایط مناسب از آ

آنه با  آیا  واکسن شود،  تولید  به  موفق  بقیه  از  زودتر  چین  می اگر  آمریکا همکاری  به  واکسن  واردات  برای  کنید، ا 

وی مدعی شد به تولید واکسن    .واکسن با نتایج خوب تولید کند، همکاری کنیمخواهیم با هرکسی که  گفت: ما می 

ایم. با این حال در سیستم تولید واکسن  یشات نتایج بسیار خوبی گرفتهاند و ادامه داد: ما در آزمابسیار نزدیک شده 

رئیس جمهوری آمریکا    .سال پیش از اینکه بخواهید در سراسر جهان آزمایش کنید، طول بکشد  ۲ن است یک یا  ممک

ای  درمانی  داروهای  و  واکسن  از  خوبی  خبرهای  شاهد  نزدیک  و  کوتاه  بسیار  مدت  در  کرد  اظهار  حال  عین  ن  در 

هبودی است و بازار بورس هم روز  ترامپ همچنین مدعی شد که وضعیت اقتصادی هم رو به ب  .ویروس خواهید بود

ها وی اظهار کرد: واکسن  .بینندیادی که در پیش است را می خوبی داشته است به خاطر آنکه آنها چیزهای مثبت ز 

روس چین یک بیماری شرور و خطرناک است اما ما  به زودی و بسیار زودتر از آنکه کسی فکر کند، خواهند آمد. وی

  رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد   .ایماینکه چه کسی را هدف قرار داده است، آموخته  چیزهای زیادی در مورد آن و

استراتژی یک  تدوین  حال  در  کرده  ما  پیشرفت  ما  است.  قدرتمند  بسیار  بسیار  که  برخی هستیم  حالیکه  در  ایم. 

رمانداران بسیار سخت  اند اما شرایط ما بدتر از پیش شده است. فتر عمل کردهخوب و برخی ضعیف  ها بسیارایالت 

های آمریکا مسئوالنه عمل خواهند  بیان اینکه جوان  پ باترام   .کنیمدرصد از آنها پشتیبانی می  ۱۰۰کنند و ما  کار می

ه اجتماعی وجود ندارد، از ماسک استفاده کنند. خواهیم که وقتی امکان رعایت فاصلکرد، اظهار کرد: ما از همه می

ن بسیار  ومیر در کودکادهد مرگوی ادامه داد: آمارها نشان می   .ید یا نه. آنها اثر دارندماسک بزنید چه خوشتان بیا

و   است  بوده  جان۹۹.۹۶کم  داده درصد  تشکیل  را سالمندان  از  باختگان  درصد  یک  از  کمتر  بسیار  بسیار  گفت:  اند، 

با فهمیدن خطرات این ویروس و  رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: .ها هستند ومیر این ویروس، کودکان وجوانمرگ

 .ومیر را در آمریکا کاهش دهیمایم به میزان بزرگی، مرگ شده   شود، ما قادر آموختن اینکه چگونه بیماری درمان می 

باخته، رتبه نخست آسیب  هزار جان   ۱۴۳ر کرونا و بیش از  میلیون گرفتا ۴ایاالت متحده آمریکا با شناسایی نزدیک به  

 .به خود اختصاص داده است کرونا را در جهان

 

 آمریکا دو هکر چینی را به سرقت تحقیقات مربوط به واکسن کرونا متهم کرد 

ر  -ایرنا  -تهران چینی  دو هکر  آمریکا  دادگستری  میلیونوزارت  ارزش  به  تجاری  اسرار  به سرقت  متهم  و ا  دالر  ها 

شنبه روز سهبه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت دادگستری آمریکا    .ه واکسن کرونا کردتحقیقات مربوط ب

ها مختلف در ر آن هکرهای چینی را به سرقت اسرار تجاری شرکتدادخواستی علیه دو هکر چینی صادر کرد که د

این دو هکر چینی در چند   وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد که .ها دالر کرده استن به ارزش میلیونسراسر جها

اخیر شبکه  رایانه ماه  در  ای شرکتهای  که  را  بودههایی  کرونا  واکسن  روی  تحقیق  با  حال  و  داشته  نظر  زیر  اند، 

نهاد قضایی آمریکا همچنین ادعا کرد   .انده اقدام به سرقت این تحقیقات کرد هاپذیری این شبکهاستفاده از آسیب

س را  اطالعاتی  هکرها  این  کرده که  میرقت  که  آندانستهاند  به  دسترسی  دنبال  به  چین  دولت  استاند   .ها 

های های اخیر همزمان با جنگ تجاری با پکن، بارها چین را متهم به سرقت اسرار تجاری شرکتگتن در ماه شنوا

است کرده  )اف پی  .آمریکایی  فدرال  تحقیقات  اداره  نیز  آمریکابیشتر  داخلی  امنیت  وزارت  و  که  م آی(  دعی شدند 

های مربوط به واکسن، معالجات و آزمایش   هکرهای مرتبط با چین اقدام به شناسایی و سرقت اطالعات ارزشمند

از شبکه  در  کرونا  دخیل  افراد  و  کرده ها  ویروس  این  پیرامون  ترام  .اندتحقیقات  به  دونالد  آمریکا  رییس جمهوری  پ 

ای را علیه چین در ارتباط با شیوع ویروس کرونا  های گسترده زنی های این کشور اتهام همراه برخی دیگر از مقام 
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کرده  کووید  ند.امطرح  انتشار  به  مربوط  اطالعات  اعالم  در  تعلل  به  متهم  را  چین  است  ۱۹ترامپ  های مقام   .کرده 

غ الفاظی  در  نیز  پیشتر  »ویآمریکا  یا  چینی«  »ویروس  عنوان  به  کرونا  ویروس  از  نژادپرستانه،  و  روس  یرانسانی 

ا چین نه تنها هیچ کدام از این  ما  .های جهان شدووهان« نام برده بودند که سبب خشم چین و حتی برخی مقام 

تالش کرده و از هیچ  اتهام ها را قبول ندارد، بلکه معتقد است که بیش از هر کشور دیگری برای مهار کرونا در جهان  

 .ها را متقبل شده استکوششی در این زمینه دریغ نورزیده و بیشترین هزینه 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ت مدیریت سیل در چین ا در خدم هفناوری با گسترش تکنولوژی ،

تا وقگیری از فناوری بهره ن به های چیوع سیل و طغیان رودخانه های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی،سبب شده 

مدیریت شود الملل  .خوبی  بین  گزارش سرویس  سیما به  و  صدا  فناوری بهره  ؛خبرگزاری  از  پیشرفگیری  ته  های 

های خودران هوشمند سبب شده است تا ها و قایقهای هوشمند، پهپاد جی، ربات ۵نظیر هوش مصنوعی، شبکه  

بینی دقیق وضعیت آب  ها از طریق پیشاین فناوری   های چین به خوبی مدیریت شود.انه وقوع سیل و طغیان رودخ

م به  نظارت بر سیل و هشدار  آمدهو هوا،  یاری دولت  به  رودخانه اند. سطوقع  آب  با مح  اکنون  های اهوارهها هم 

ر ویدئویی تغییرات حجم ها نیز برای انتقال برخط تصاویاز پهپاد  شوند.سنجش از دور به صورت مستمر پایش می

می استفاده  آب  از  خروجی  بیش  امروز  از    ۳۴۶شود.  بیش  با  زرد  رودخانه  متوسط  و  بزرگ  سیگنال    ۱۰۰۰مخزن 

واشناسی چین به روز شده است و با عملکرد بسیار  هستند. از سوی دیگر تجهیزات ه  ویدئویی تحت نظارت برخط 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع .دقیق در خط مقدم پیشگیری و مدیریت بحران هستند

 

 موفقیت چین در کنترل ویروس کرونا 

از پکن؛ چین به رغم اینکه اولین منشاء شیوع ویروس کرونا در   اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش

به دلیل شیوع   .های متعدد برای دومین بار این ویروس را مهار کندجهان بود موفق شده است با به کارگیری روش  

ها بروند به صورت آنالین با  به جای اینکه به بیمارستان ه پیدا کرد و مردم  ، مراقبت های بهداشتی شیوه ای تازکرونا 

بودندبیمارستان پزشکان   ارتباط  ارتباطی، اطال  .ها در  از فناوریهایی چون شبکه های  ع رسانی و در نظر  استفاده 

ت روی  بهداشتی  کدهای  بار  محوطه  گرفتن  به  ها  خروج  و  ورود  همه  نام  ثبت  و  هوشمند  های  جمله لفن  از  ها 

 پکن: محمدرضا خالق وردی  .ی علمی و فنی بود که دولت برای پیشگیری از شیوع کرونا در نظر گرفتاقدامات

 

 : فارس  یخبرگزار -

 رامپ های جهان به توافق ایران و چین/ شکست پروژه فشار حداکثری تواکنش رسانه

رسانه  همکاری  واکنش  قرارداد  به  جهان  هرکدا  ۲5های  که  مختلفی  ابعاد  از  فارغ  را  چین  و  ایران  مورد  ساله  م 

ار حداکثری با نیت توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشپردازش قرار دادند می

است ایران  رسانه .مهار  دیگر  گروه  گزارش  روزنامهبه  فارس،  خبرگزاری  امروز های  مهم  وطن  گزاره از  های ترین 

رسانه واکنش  در  شده  ادامه مطرح  در  آن  متن  که  است  داده  گزارش  چین  و  ایران  بزرگ  قرارداد  به  جهان  های 

همکاری  .آیدمی جمهوری    ۲5   قرارداد  میان  هفتهساله  در  چین،  و  ایران  از    هایاسالمی  یکی  به  تبدیل  گذشته 

و محافل سیاسی داخل و خارج از کشور شد؛ قراردادی که از یک  های مورد بحث در فضای رسانه  ترین سوژهمهم

از سوی دیگر مشخص بودن راهبرد   باز کرد و  برای شایعات مختلف  را  نهایی و مکتوب آن میدان  نبود نسخه  سو 
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ترین شاید در اختصاری .قدرت ایران و چین داشت ۲معادالت جهانی و ر از آغاز یک حرکت جدید در فضای کلی آن خب

مدت و بلندمدت لت ممکن این توافق را باید آغاز یک مانور قدرت شرقی در معادالت جهانی دانست که در میان حا

هم در   المللیهای بینر این میان رسانه د  .باعث تضعیف جایگاه و عاملیت آمریکا در شرق و غرب آسیا خواهد شد

رسانهواکنش  به  مختلف  منطقه های  مناسبات  روند  بر  آن  نهایی  نتایج  بیان  به  قرارداد،  این  مقدمات  ای  ای شدن 

ایران، آینده سیاسی آمریکا در مواجهه با ایران و نقشی که این قرارداد بر قدرتمند شدن ایران و چین خواهد داشت 

توان عقیم ماندن سیاست فشار حداکثری آمریکا و دولت ترامپ  می  بیت تمام آنها راهایی که شاهنشکپرداختند؛ وا

 .بر ایران دانست

ساله ایران و چین بر وضعیت اقتصادی کشور و  ۲5تاثیر مستقیم قرارداد همکاری  //    ایرانی مقتدرتر برابر اسرائیل

سیاست  تقویت  آن  منطقه متعاقب  جملهای  از  ایران  مهمای  گزاره ه  رساترین  که  بود  آن  نه هایی  به  مختلف  های 

روزنامه  .پرداختند رابطه  همین  گمانه  الیوم  رای  در  به  اشاره  همکاری  زنیبا  قرارداد  پیرامون  شده  منتشر  های 

به ۲5 باید  ببریم  پی  و چین  ایران  راهبردی  توافق  اهمیت  میزان  به  بخواهیم  اگر  نوشت:  و چین  ایران  میان  ساله 

خشم واک کارشنش  یارشالوم،  عامیر  کنیمآلود  توجه  آن  به  نسبت  اسرائیلی  نظامی  این    .ناس  به  واکنش  در  او 

تشکیل خاورمیانه  راه  در  گامی  را  آن  که می توافق،  دانست  در هم ای جدید  را  آمریکا  توسط  ایران  تواند محاصره 

  ۹۰تواند  می میلیون بشکه نفت نوشت: ایران  ۱۰ه  این روزنامه در ادامه گزارش خود با بیان نیاز روزانه چین ب  .بشکند

از   به بیش  را به همین منظور  تولید خود  تامین کند و سطح  را  نیاز  این  این    .میلیون بشکه در روز برساند  ۸درصد 

های آمریکا و جنگ تجاری آمریکایی که پکن را هدف قرار داده است هم ترین واکنش چین به خصومتتوافق، قوی

اش با  را از طریق نجات اقتصاد، توسعه صنایع نظامی و همکاری تر پایداری ایران  د و از همه مهمشومحسوب می 

می تقویت  دارد،  زمینه  این  در  زیادی  تجارب  که  چین  همچون  روزنامه    .کند ابرقدرتی  این،  از  پیش 

پست صهیونیستی قرارد اورشلیم  این  بلندمدت  تاثیرات  به  اشاره  با  تفصیلی  گزارشی  در  مناسبات  نیز  بر  اد 

ته بود: توافق میان ایران و چین هنوز به امضا نرسیده اما کابینه باید این تحوالت را با نگرانی  ای ایران نوشمنطقه 

پیگیری کند ایران برسد می   .عمیق  به کار گرفته  هرگونه منابع جدیدی که به نیروهای مسلح  تواند علیه اسرائیل 

به پول چین  و سرازیر شدن وسیع  پروژه بانک   شود  ایران،  زیرساهای  تا های  باعث خواهد شد  ارتباطاتی  و  ختی 

تر میان تهران و پکن منجر این توافق به روابط نظامی نزدیک   .های وابسته به خود هزینه کندایران بیشتر برای گروه 

رزمایش می که شامل  اشود  گذاشتن  اشتراک  به  و  تسلیحات  توسعه  و  تحقیقات  مشترک،  نظامی  طالعات های 

 .است

المللی به عنوان یکی از نتایج  های بین هایی بود که رسانه احیای راه ابریشم از دیگر کلیدواژه   //  احیای راه ابریشم 

بار از زمان  در گزارشی نوشت: برای نخستین فوربس پایگاه خبری .ساله ایران و چین به آن اشاره کردند ۲5قرارداد 

آمری های دن است. چندین روند طی سال تر شدر سطح جهانی در حال کوچک  کاجنگ دوم جهانی، نقش رهبری 

این پایگاه خبری   .ای تغییر کرده است که به ضرر آمریکا و به سود چین بوده استالمللی به گونهاخیر در سطح بین

تر شد.  لطالمللی مسنشینی آمریکا از سطح جهانی، موضع چین در نظام بیندر ادامه گزارش خود نوشت: با عقب

ترین های چینی بزرگیران باعث تقویت جایگاه این کشور در غرب آسیا خواهد شد. شرکتساله چین با ا  ۲5توافق  

چین   .اندگذاری کرده میلیارد دالر نیز در آمریکای التین سرمایه   ۱4۰گذاران در قاره آفریقا هستند و بیش از  سرمایه 

یک جاده«   -یشم با نام جدید »یک کمربندکرده و به دنبال احیای جاده ابری  گذارهمچنین در کل آسیا و اروپا سرمایه 

زیرساخت  زمینه  در  همچنین  کشور  این  جادهاست.  برق،  مثل  مهم  پلهای  بنادر  ها،  و  طبیعی  منابع  ها، 

این   بهرسد آمریکا به حاشیه رانده شده و این گزارش تأکید کرد به نظر می  .های هنگفتی کرده استگذاریسرمایه 

نیز  از منافع اقتصادی  آمریکایی چندی پیش   .بهره خواهد ماندبی  دلیل  آتالنتیک اندیشکده  به   شورای  با اشاره  نیز 

ساله با چین از جمله در حوزه تضمین فروش نفت و    ۲۵این قرارداد نوشته بود: ایران در حال نهایی کردن توافق  



 
استهمکاری تجاری  بزرگ  .های  اقتصاد  دومین  نهج  چین  حال  در  ایران  و  چین  است.  توافق هان  این  کردن  ایی 

کشور به طور رسمی اعالم نشده است. برای پکن، این توافقنامه بخشی از    ۲هستند و جزئیات دقیق آن در هر  

کمربند یک  ابریشم جدید( شی   -ابتکار  )جاده  رئیس جینیک جاده  اجرای طرح جاده    .جمهور چین استپینگ،  با  او 

ایی با اروپا و آفریقا در یک برنامه توسعه جهانی به سرپرستی پکن ها کشور آسیبه دنبال پیوند ده  یدابریشم جد

برد را نوعی معامله  این موافقتنامه  باید  به همین خاطر  نیاز    .برد دانست  -است.  به  با اشاره  ادامه این تحلیل  در 

ن  ۲متقابل   ترین مشتری نیاز دارد و همین حاال هم بزرگ  فتکشور به انعقاد چنین قراردادی، آمده است: چین به 

تحریم  توسط  آن  از  بخشی  که  رکود عمیقی  با  باید  تهران  دیگر،  از طرف  تهران است،  آمریکا  نفت خام  های مجدد 

توافقنامه پیشنهادی بین تهران و پکن نشان از ناامیدی ایران از برجام و همچنین   .پنجه نرم کندوشده دست  تحمیل

اش ای غنی از نفت دارد. هر وقت واشنگتن و متحدان اروپایی نطقهآمریکا در غرب آسیا به عنوان م  یتکاهش اهم

پایگاه میدل    .طور که درباره ایران در زمان ترامپ رخ داد، پکن آماده است جای آنها را بگیردنشینی کنند، همان عقب

یک   -ک کمربندشاره به طرح بزرگ چین به نام »یا  هایی بود که در گزارش تحلیلی خود باآی از دیگر رسانه ایست 

  .جاده« و نقش فعال ایران در این زمینه به فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام آن اشاره کرد

ترامپ  حداکثری  فشار  پروژه  رسانه //    شکست  واکنش  میان  بیندر  محافل  و  کوتاه ها  نتایج  به  و  المللی  مدت 

هایی که پیگیری شد، شکست پروژه  ترین خط یان ایران و چین، یکی از ثابت له مسا  ۲5بلندمدت قرارداد همکاری  

بود برجام  از  خروج  با  ایران  به  حداکثری  فشار  برای  ترامپ  زمینه   .سیاسی  همین  گزارشی  تایمزنیویورک در  در 

دولت ترامپ  انی  های ایران و چین را اقدامی در جهت تضعیف برنامه ضدایرساله همکاری  ۲۵تحلیلی، برنامه جامع  

ایران انزوای  با سرمایه   برای  برنامه همکاری  آورد  ادامه  در  و  کردن ها میگذاری چینیدانست  جاری  تواند ضمن 

بر اساس این برنامه همکاری، ایران و چین همکاری    .های اقتصاد ایران، موجب خشم آمریکا شودخون تازه در رگ

گذاری چین در بخش انرژی و  سرمایه راه را برای میلیاردها دالر    د کهانگسترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کرده 

 .های دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت ایران را تحت تأثیر قرار دهدتواند تالش کند و میها باز میسایر بخش

توافق موجب سرمایه  ارتباطات  گذاریاین  و  ود. این شمی های چین در امور مختلف اقتصادی از جمله حوزه بنادر 

آمریکایی مشا به سیاستروزنامه  بزرگی  را ضربه  و چین  ایران  میان  برجام    رکت  از  از خروج  بعد  ترامپ  تهاجمی 

قرارداد   ژورنالاستریتوال    .دانست توصیف  با  و چین    ۲5هم  ایران  از سوی  به ضرب شستی  و چین  ایران  ساله 

ک دو  هر  بر  آمریکا  اقتصادی  فشار  قرارداد  این  ایشور  نوشت:  همچنین  داد؛  خواهد  کاهش  انزوای  را  از  را  ران 

های ساله همکاری   ۲۵هم درباره برنامه جامع   پستنیویورک  .های آمریکا خارج خواهد کرداقتصادی ناشی از تحریم 

  های دولت ترامپ ایران و چین با اشاره به مزایای اقتصادی بسیاری که برای تهران دارد، آن را ضربه بزرگی به تالش 

و  در   دانست  ایران  انزوای  راهبردی  راستای  مشارکت  یک  عنوان  به  را  همکاری  این  دو  هر  چین  و  ایران  نوشت: 

 /انتهای پیام .متحده نیز مؤثر استطرف، بلکه در رویارویی با ایاالت  ۲تنها در گسترش منافع  دانند که نه می

 

 کاربرد  ۳راهبرد چین در آسیای مرکزی؛ یک کمربند 

اس با  »چین  قالب  از  زمینه ۱+5تفاده  در  مرکزی  آسیای  کشورهای  قاطع  و  واحد  مواضع  به  خواهد  می  های  « 

باشد داشته  خود  باثبات  امنیتی  عقبه  عنوان  به  را  منطقه  یافته  دست  امنیتی  و  گزارش   .اقتصادی  به 

های آسیای  تیر( نخستین نشست وزرای امور خارجه کشور  ۲6جوالی )  ۱6در دوشنبه،   خبرگزاری فارس خبرنگار

برگزار شد «C5 + 1» مرکزی و چین در قالب تلیئوبردی« وزیر   .به صورت ویدیو کنفرانس  این نشست »مختار  در 

»سراج قرقیزستان،  خارجه  امور  وزیر  اف«  حیدربیک  »چنگیز  قزاقستان،  خارجه  امور  مهرالدین الدین امور  وزیر   »

نستان، »عبدالعزیز کامل اف« وزیر امور خارجه ازبکستان  وزیر امور خارجه ترکم «مرداف خارجه تاجیکستان، »رشید

در جریان این نشست، وزرای امور خارجه آسیای مرکزی و چین    .وزیر امور خارجه چین شرکت کردند «یی وانگ» و



 
تأکید کردند که تقویت همکاری های چند جانبه بین آنها که مبنای آن را دوستی، حسن همجواری و منافع متقابل 

می دهد، در راستای منافع مشترک همه شرکت کنندگان بوده و عامل مهم رشد اقتصادی و امنیت منطقه  تشکیل  

دانس گیری  .ته می شودای  با همه  مبارزه  مرکزی  آسیای  خارجه  امور  و  کرونا وزرای  آن  منفی  پیامدهای  رفع  و 

قا این  در  ها  همکاری  های  اولویت  از  را  منطقه  ملی  های  اقتصاد  احیای  کردندهمچنین  عنوان  جدید  بنابر   .لب 

شیوع از  جلوگیری  جهت  در  شده  انجام  اقدامات  آنها،  به   کرونا اظهارات  داخلی منجر  تحرکات  چشمگیر  کاهش 

کشورهای شرکت کننده از تشریک مساعی به    .آسیای مرکزی و فعالیت اقتصادی خارجی در منطقه شده است

فعالیت   تقویت  ای،  منطقه  اقتصادی  همگرایی  متقابل  منظور  های  گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  تجاری  های 

در مرزها، بحث حمل و نقل و ترانزیت کاال از اهمیت ویژه در شرایط اقدامات بهداشتی و قرنطینه    .پشتیبانی کردند

ای برخوردار شده است. جانب چین با توجه به همبستگی اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی، از آمادگی خود 

وزرای امور    .»دهلیزهای سبز« با هدف تامین حمل و نقل بدون وقفه کاال برای این منطقه خبر داد  برای ساماندهی

آ سیای مرکزی و چین همچنین در مورد امکان همکاری ها در زمینه دیجیتال سازی، خدمات مالی، تجارت  خارجه 

کردند نظر  تبادل  و  بحث  فنی  دانش  سایر  و  هوشمند  شهرهای  بر  .الکترونیک،  الزم    آنها  های  آمادگی 

توسعه همکاری ها در  تعامالت در زمینه علمی و کاربردی، به ویژه تولید محصوالت علمی و همچنین   انجام جهت

کردند تاکید  داروسازی  »آسیای   .صنعت  قالب  گیری  شکل  از  نشست،  این  پایان  در  خارجه  امور  وزرای 

 .کردند و بیانیه مشترکی را به امضا رساندند مرکزی+چین« و برگزاری دیدارهای منظم در این چارچوب حمایت

برگزاری » به  چین  اقدام  خبرگزاری//    «۱+5چرایی  که  چین  همانگونه  ریاست  «شینهوا» رسمی  کرده  گزارش 

 .وزیر امور خارجه این کشور بوده است «یی وانگ» « با ۱+5نخستین نشست »آسیای مرکزی+چین« به صورت »

ای یی وانگ روی  خود  سخنرانی  با  طی  استراتژیک  مشارکت  توسعه  به  چین  دولت  که  است  کرده  تاکید  نکته  ن 

وی همچنین به    .باشدهای متقابل می باشد، اهمیت باالیی قائل میکشورهای آسیای مرکزی که مبتنی بر نیاز

ه و این نکته اشاره کرد که روابط »پکن« با آسیای مرکزی علیه کشورهای ثالث نبوده و روی همکاری های دو جانب

گذاشت نخواهد  تأثیر  منطقه  این  در  جانبه  گیری  .چند  همه  علیه  مشترک  اقتصادکرونا  مبارزه  وضعیت  بهبود  ی،  ، 

دیگر محورهای مورد   از  جانبه  تقویت همکاری های چند  و  افغانستان  روند صلح  از جمله  ای،  امنیت منطقه  حفظ 

جانبه که با کشورهای آسیای مرکزی دارد، در نهایت  چین نیز با این همه روابط نزدیک دو  .بوده است یی وانگ تاکید

کشورها سال ها باز از آن در تعامالت خود با آسیای    متوسل به الگو یا قالبی شده است که برخی از قدرت ها و

به عنوان مثال می توان به نشست های ژاپن، اتحادیه اروپا، آمریکا، کره و هند با آسیای   .مرکزی استفاده می کنند

»مرکز قالب  در  کرد۱+5ی  اشاره  یک   .«  چنین  در  ها  نشست  برگزاری  از  خود  هدف  یادشده،  کشورهای  بیشتر 

  .دست توصیف می کنندک به شکل گیری همکاری ها با آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه واحد و یکقالبی را کم

کاهش نقش و نفوذ روسیه در  دست« به عبارت دیگر منظور اصلی آنها از »کمک به شکل گیری »منطقه واحد و یک 

ضمنا چین برای      .ی باشدآسیای مرکزی و ایجاد فاصله سیاسی بین پایتخت های پنج کشور منطقه با »مسکو« م

هنوز مشخص   ندارد.  مشارکت  آن  در  روسیه  که  است  قالبی شده  در  مرکزی  آسیای  با  تعامل  وارد  بار  نخستین 

و پیام  چه  روسیه  برای  حرکتی  یک  چنین  که  معموال    نیست  زیرا  داشت  خواهد  مختلف  ابعاد  در  را  پیامدهای 

ر این یا آن چارچوب، به عنوان فرصت ایجاد موازنه بین کشورهای آسیای مرکزی به حضور همزمان روسیه و چین د

حاال این پرسش مطرح می شود که چین به عنوان کشوری      .منافع این دو قدرت نسبت به منطقه نگاه می کنند

دارای ن نتیجه می  که  به  به صورت دوجانبه  این منطقه  با  را  بوده و همه مسائل  در آسیای مرکزی  روزافزون  فوذ 

روی »  رساند،  الگوی  از  استفاده  به  اقدام  ضرورتی  است؟ ۱+5چه  کرده  در   «  تصمیمات  همه  اینکه  ویژه  به 

ج و  نقش  زیاد  عمومی  افکار  و  شده  گرفته  عالی  نخبگان  سوی  از  مرکزی  آسیای  تعیین کشورهای  در  ایگاهی 

د نظر خود نسبت به  وضعیت ندارد. به عبارت دیگر چین می تواند همچنان به صورت تعامالت دوجانبه به اهداف مور



 
به باور عده ای از تحلیلگران، چین به فکر آن است که در رابطه با برخی از موضوعات    .این منطقه دست پیدا کند

رفتن مواضع واحد نخبگان عالی کشورهای منطقه دست پیدا کند. از مهم روابط خود با آسیای مرکزی به شکل گ

اقتصا برنامه های  که چین  گفته می شود  در چارچوب سازمان جمله  آنها  تحقق  به  موفق  که  را  ای  مالی  و  دی 

یعنی نگاه »پکن« نسبت به قالب    .« دنبال خواهد کرد۱+5نشده احتماال از طریق قالب » شانگهای همکاری های

مکاری، فراهم کردن فرصت های مناسب تری برای گسترش حضور اقتصادی و تجاری خود در این منطقه  جدید ه

با پنج کشور آسیای مرکزی سعی در    از   .خواهد بود  سوی دیگر چین از راه برگزاری رایزنی های منظم مشترک 

زیربنایی های  پروژه  برای  تا  کرد  خواهد  منطقه  حاکم  نخبگان  میان  های  رقابت  مهم   کاهش  گستره  این  در  خود 

در حال حاضر موضوع نکته قابل توجه این است که برخالف چند سال پیش،    .جغرافیایی مواجه موانع جدی نشود

همگرایی در آسیای مرکزی مورد حمایت دولت ها و جوامع منطقه قرار دشته و چین در صدد بهره برداری از این  

ی نیز به این نتیجه رسیده اند که در صورت یک دست بودن منطقه،  البته نخبگان آسیای مرکز  .است برآمده فرصت

توجه خارجی و به خصوص کشورهای تاثیرگذار و سازمان های بانفوذ بین المللی نسبت به آسیای مرکزی افزایش 

ای  استراتژیک خود در حوزه هبدون تردید در کنار منافع اقتصادی و تجاری، چین همچنین دنبال منافع    .خواهد یافت

مهم که  گردد  می  نیز  تروریسم، ترین امنیتی  با  مبارزه  بحث  در  منطقه  کشورهای  کردن  دخیل  و  گراییافراط  آن 

این بحث به ویژه در متن اعمال تحریم های آمریکا علیه چین و دامن زدن »واشنگتن« به   .جدایی طلبی می باشد

چین با استفاده از    .االیی برخوردار شده استاز اهمیت ب «کیانگ»سین   موضوع چین هراسی در آسیای مرکزی در

« می خواهد به مواضع واحد و قاطع کشورهای آسیای مرکزی در این زمینه ها دست یابد و منطقه را  ۱+5قالب » 

طبیعی است که تعمیق همکاری های چین با کشورهای آسیای    .به عنوان عقبه امنیتی باثبات خود داشته باشد

 .ر به افزایش نفوذ پکن در این منطقه شده و خواهد شدسی، اقتصادی و امنیتی منجمرکزی در زمینه های سیا

کشورهای آسیای مرکزی نیز با ایجاد قالب یا الگوهای همکاری با قدرت های جهانی و منطقه ای در پی به دست 

ه( و ایجاد  آوردن امتیازات مختلف، کاهش وابستگی های مستقیم اقتصادی به طرف خاص خارجی )از جمله روسی

باید منتظر ماند و دید که سایر بازیگران مهم   .ع قدرت ها و طرف های مهم خارجی خود می باشندتعادل در مناف

این حرکت سیاسی چین چه واکنش های نشان خواهند داد آمریکا در قبال     .منطقه ای و به خصوص روسیه و 

 پیام/ح انتهای

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 ق با چین چه ایرادی دارد، فکر کنید اسمش آمریکاست سفیر اسبق ایران در پکن: تواف

درصد از کل مواد اولیه داروی جهان در چین تولید  ۸۰گوید: درباره قرارداد ایران و چین می سفیر اسبق ایران در پکن

چارچوب  فروشند، مثال در  خرند، به ما نمیاش را اروپا و امریکا از چین میشود، همین دارویی را که مواد اولیه می

زنیم، ها چانه می ا غرب سر همین چیزشان هم هست، خب چرا از چین نخریم؟ چرا وقتی ب های بشردوستانه کاال

شود کاری را با کشوری مانند چین شروع کنیم و دورنمایی از گشایش اقتصادی  ها دلهره ندارند، اما تا قرار میاین

می  صدایایجاد  میشود،  بلند  )  شود؟شان  انتخاب  تحلیلی  خبری  ایران    :(  Entekhab.irپایگاه  پیشین  دیپلمات 

شود، همین دارویی درصد از کل مواد اولیه داروی جهان در چین تولید می  ۸۰گوید:  درباره قرارداد ایران و چین می

اولیه  مواد  که  میرا  چین  از  امریکا  و  اروپا  را  به  اش  نمیخرند،  کاال ما  چارچوب  در  مثال  های فروشند، 

ازبشردوستانه  با غرب سر همین چیز  شان هم هست، خب چرا  نخریم؟ چرا وقتی  اینها چانه میچین  ها زنیم، 

شود کاری را با کشوری مانند چین شروع کنیم و دورنمایی از گشایش اقتصادی ایجاد  دلهره ندارند، اما تا قرار می 

صدایمی میشان  شود،  موضع  شود؟ بلند  خبری  انتخاب،  گزارش  تحلیلگیریبه  و  توافها  مورد  در  جامع  ها  ق 

https://www.entekhab.ir/fa/news/563372/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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های داخل و خارج کشور را درنوردید. افراد آگاه و ناآگاه هر آنچه  راهبردی ایران و چین، تیرماه سال جاری رسانه 

وای منتشر نشده این توافق ایجاد  اعتمادی در مورد محتتوانستند به این توافق نسبت دادند و جو شدیدی از بیمی

از جمله دیپلما  شد. ایران در چین است که در طول هفته گذشته در  تاعتماد نوشت: مهدی صفری  های پیشین 

  ۱۳۸۹های  های مختلف به توضیح در مورد ضرورت این توافق و مزایای آن پرداخته است. صفری که بین سال رسانه 

این  ها و سواالت در مورد چین بود، فرصتی در اختیار ما گذاشت تا برخی از ابهام در دو دولت سفیر ایران در ۱۳۹۳تا 

توافق را با او در میان بگذاریم. در ادامه متن کامل گفتگو با مهدی صفری، سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در 

مقام   کنید.چین مطالعه می  و  رمنابع مختلف خبری  پیش  توافق  روی  مختلفی  اسامی  وی جمهوری اسالمی ها، 

گذاشته با جمهوری خلق چین  پیمان، سند  ایران  راه همکاری اند؛ معاهده،  نقشه  و راهبردی،  بلندمدت  توافق  ها، 

نام  دیگر. چنین  آن اسامی  بر  آثار مختلفی  و  متفاوت هستند  به لحاظ حقوقی  ها مترتب است. ماهیت سند هایی 

کند که روی این توافق چه نامی گذاشته شود؛ این  د، تفاوتی نمیببینی  های بلندمدت ایران و چین چیست؟ همکاری

ساله میان ایران و چین تهیه شده   ۲۵های  اری یا نقشه راه است که به صورت جامع برای همکاری یک برنامه همک

پیشاست. حوزه برنامه  این  در  تجاری  و  اقتصادی  تا  گرفته  امنیتی  و  نظامی  از  مختلف همکاری  بینی شده  های 

یا چندجانبه با حضور دیگران    ای که امکان آن میان دو کشور به صورت دوجانبهبرنامه و الگوی هر همکاری   ست.ا

بینی و مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه در قالب یک توافقنامه یا معاهده  پذیر باشد در این توافق پیشامکان 

تایید دوطرف قرار گرفت، روسای  که پیشکند، یعنی زمانی  دوجانبه روند حقوقی خود را طی می نویس آن مورد 

رود و توسط نمایندگان مردم مورد بررسی قرار  ا کردند به مجلس شورای اسالمی میاجرایی دو طرف آن را امض

ها در مورد  هایی که برخی از مقام یکی از ویژگی  گیرد تا با طی مراحل حقوقی و قانونی به قانون تبدیل شود.می

که علی آقامحمدی، عضو  اند، تضمین فروش نفت به چین است، تا جایی  ین قرارداد مورد تاکید قرار دادهاهمیت ا

هزار    ۵۰۰میلیون و    ۸مجمع تشخیص مصلحت نظام از ضرورت این توافق برای رساندن ظرفیت تولید نفت ایران تا  

های ارشد کشور از تالش  ی و مقامشود که مقام معظم رهبردهد. این نکته در شرایطی مطرح می بشکه خبر می 

نفت سخن می بدون  اقتصاد  به  توافق و سیاستگوینبرای رسیدن  این  میان  تناقضی  آیا  برای د.  نظام  های کلی 

اند یک رهنمود برای استراتژی آنچه مقام معظم رهبری گفته   کاهش وابستگی به صادرات نفت خام وجود ندارد؟ 

بینی شده است که در  برد. در توافق با چین پیشبلندمدت نظام است. رسیدن به هدف اقتصاد بدون نفت زمان می

می  ۲۵طول   تعهد  ایران  که  چینیسالی  کند،  تامین  را  انرژی  به  چین  نیاز  از  بخشی  تعهد دهد  مقابل  در  هم  ها 

به محصوالت  دهمی تبدیل  در داخل کشور  را  اگر بخواهیم هر بشکه نفت خام  ما  باشند.  ایران  نفت  ند که خریدار 

ای تاسیس کنیم، ساخت هر کدام  های تازه رخانه ها و کانفتی و پتروشیمی کنیم، نیاز به زمان داریم. باید پاالیشگاه 

قرار نیست ما تا زمانی که بتوانیم   گذاری هم نیاز دارد.هبرد، به سرمای سال زمان می  ۱۰ها پنج سال، از این کارخانه 

های فرآوری و پاالیش نفت خام را برای خودکفایی در محصوالت نفتی و تبدیل نفت خام به محصول نهایی کارخانه 

فی آماده کنیم، صادرات و کسب درآمد از فروش نفت خام را متوقف کنیم. من از عددی که به آن اشاره کردید مصر

کرده ا مطرح  آقامحمدی  آقای  اینکه  ندارم،  اگر  طالعی  اینکه  یعنی  نفت  بدون  اقتصاد  بپرسید.  از خودشان  باید  اند 

تالش کرد تا ما را از صادرات نفت خام منع کند و از  روزگاری باز مانند شرایط امروز یک قدرت خارجی مانند امریکا  

ند، با استفاده از منابع فرآوری، پاالیش و پردازشی که در  قطع درآمد نفتی به عنوان اهرمی برای فشار استفاده ک

کنم میان فروش نفت خام به چین کنیم، به کارمان ادامه دهیم. من تصور نمیبلندمدت در کشور خودمان ایجاد می 

داشتهو   وجود  تناقضی  هیچ  نفت،  بدون  کشور   باشد.اقتصاد  از  خیلی  با  برای  تهران  پیرامونی  و  دوست  های 

می هاسند مذاکره  جامع  همکاری  و  توافق  با سازمانی  منطقه کند،  توافقهای  کرده ای  امضا  این  هایی  چرا  ایم، 

اندازه جنجالی شده است؟ این  تا  ببینیم چه کسی در حا  توافق خاص  این باید  ل فضاسازی و جوسازی در مورد 

توافق   این  جزییات  مورد  در  تاکنون  تقریبا هر چه  اینکه  نخست  رسانه توافق است.  منتشر شده  در  های خارجی 



 
گوید این توافق یک  کند و میپایه است. دوم اینکه وقتی وزیر خارجه امریکا دلسوزی می است، کامال دروغ و بی

ید قطعا نتیجه گرفت که این توافق به نفع ما تنظیم شده است. حضرت امام )ره( معاهده ترکمنچای جدید است، با

ها یک کارتان را تشویق کردند و از آن تمجید کردند دور و بر خودتان را بگردید  های غربی و گفتند که اگر دیدید رادیمی

کرده  خطایی  چه  ببینید  می جنجال  اید.که  اولسازان  درجه  قدرت  یک  چین  که  غربی   دانند  است،  جهان  ها در 

اقتصاد جمی اول  قدرت  که چین  معتقدم  اقتصاد جهان است، من  دوم  قدرت  که چین  قدرت  گویند  این  هان است. 

ها کند. امریکاییای است یک توافقی را مذاکره می آید با جمهوری اسالمی ایران که یک قدرت منطقهجهانی می

می  نشان  واکنش  می چرا  تالش  تحریمکردندهند؟ چون  با  که  فشار د  و  بن ها  به  غیرقانونی  و  ظالمانه  بست  های 

که شکست خورده تصور میبرسانند، حاال  توافق میاند،  این  که  پیروزی کنند  به  که  باشد  تواند گشایش مهمی 

بود که در پی گفته   ۲۰۰۷کامل ایران بر حصر و تحریم امریکایی منجر شود. فرمانده ستاد کل مشترک امریکا سال  

ایراسپتامبر می  ۱۱ اما  کردیم،  نابود  را  کنیم، همه  نابود  را  ایران  و  لیبی  لبنان، سودان،  ن، چون  خواستیم عراق، 

ها بود که نهایتا به  قدرت نظامی کافی نداشتیم تصمیم گرفتیم از طریق جنگ نرم عمل کنیم. جنگ نرم همین تحریم

بود که اگر ایران بتواند  بینی کردهاو پیش   انجامید.یران میبست اقتصادی و شکست و فروپاشی و نهایتا نابودی ا بن

بینند که توافق جامع با  ها مید که به یک ابرقدرت تبدیل شود. امریکایی از این جنگ سالمت بیرون بیاید، احتمال دار

ایجاد کرده چین، می که  تنگنایی  از  ایران  که  باعث شود  واشنگتتواند  دلیل  به همین  ن فضاسازی  اند خارج شود. 

کنند که تصور می ها نگرانی دیگری هم دارند.  کند که جلوی موفق شدن این توافق را بگیرد. به اضافه امریکاییمی

 حضور چین در منطقه خلیج فارس به معنای شکست امریکا و جمع کردن بساط این کشور از منطقه خواهد بود. 

ها در مورد این توافق ممکن است باعث پاپس کشیدن  و صداها و سر  برخی از فعاالن اقتصادی معتقدند که جنجال 

عقب  چینیو  تحلیل  نشینی  این  شما  نظر  به  شود.  است؟ ها  چینی  درست  است.  و  درست  تبلیغات  از  ها 

ها از درون  های غربی نگرانی ندارند، چون عادت دارند و انتظارش را هم دارند. اما متاسفانه برخی صدافضاسازی 

یا نادانسته  ود که در جهت فضاسازی غربی است. گروهی از هموطنانشکشور بلند می  مان هستند که دانسته 

اساس، جعلی و نادرست هستند. این باعث کنند که بیدرستی را منتشر و دست به دست میاخبار و اطالعات نا

خودش فکر خواهد پکن با    شده است که یک احساس مخالفت در میان گروهی از اقشار و کارشناسان ایجاد شود.

همکاری  چنین  مخالف  ایران  در  عمومی  افکار  اگر  که  خودش  کرد  که  ندارد  ضرورتی  باشند،  زحمت هایی  به  را 

دانند که طرف غربی با قدرتمندتر شدن چین های غربی طبیعی است، چون میها انتقادات رسانه بیندازد. برای آن 

های  عربستان و عراق گرفته تا قزاقستان و روسیه توافق  های مختلف منطقه از خصومت دارد، اما چین با کشور

برد با ایران شده است، اگر احساس  -د که وارد یک بازی برد کنمشابهی امضا کرده است، برای ایران هم تصور می

بکشد. پاپس  که  است  ممکن  دارد،  وجود  ایرانیان  میان  در  جدی  مخالفت  که  می  کند  توافق  بعضی  در  که  گویند 

نظر من برعکس است. تا حاال خیلی تعلل شده است. دولت االن موافق انجام   شود ... گی مشاهده میزدشتاب

توافق   بار این  من  برساند.  نتیجه  به  را  آن  و  بدهد  سرعت  کار  این  به  که  است  این  من  امیدواری  در است،  ها 

جمهور چین به پینگ، رییسینشد، زمانی که شی جسال پیش عملی می  ۶ام که این کار باید  هایم گفته مصاحبه

های مرتجع عربی حالل است ولتشد. من سوالی دارم؛ چطور چنین توافقی برای دایران آمد باید توافق امضا می

ها ها و اسراییلیهای آسیای مرکزی حالل است و برای ما حرام؟ امریکاییها حرام؟ چرا برای کشور و برای ایرانی 

باشیم، اما آیا منتقدان این توافق مان داشتهنیم گشایشی در زمینه اقتصاد و تکنولوژی دنبال این هستند که ما نتوا

را دا بگیرند؟ رند؟ می هم همین قصد  را  باید روند    خواهند جلوی پیشرفت و توسعه کشور  این توافق  فرمودید که 

های غیرمسلمان با کشور های همکاری ایران  حقوقی خود را طی کند، اما یک مانعی که معموال جلوی همه توافق

از سد شورای نگهبان عبور کنید چنین توافقی بتواند وجود دارد تفسیر سخت و قاطع شورای نگهبان است، فکر می

با کشور  کند؟  توافق  این همه  به  ما  توافق همکاری مشترک داریم که تصویب شده و  با روسیه  های دیگر داریم، 



 
مسیر   آورند ...ها عاقبت از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در میوافقمعموال این ت  قانون تبدیل شده است ...

دانم رسد، بعید می توسط شورای نگهبان و چه توسط مجمع به تصویب میکند و نهایتا چه  طبیعی خود را طی می

داشته وجود  مشکلی  خصوص  این  گفته  باشد.در  کدخدایی،  آقای  که  حاال  بود  این  من  نظر منظور  شورا  این    اند 

این توافق دارد، فکر می برای تصویب سریعمثبتی روی  آینده مسیر  تغییر کند و در  توافکنید رویه شورا  های ق تر 

توان این توافق را یک تغییر  می  بله من معتقدم که این احتمال زیاد است.  همکاری دوجانبه و چندجانبه باز شود؟ 

شان سوال پیش آمده است که آیا نفس امضای  رایبرخی ب  اساسی در رویکرد سیاست خارجی کشور تلقی کرد؟ 

ایران خارجی  سیاست  در  اساسی  تغییر  معنای  به  توافقنامه  است.    این  منفی  سوال  این  به  جوابم  من  است، 

شد.  چین جزو مجموعه شرق محسوب نمی   سیاست جمهوری اسالمی ایران همچنان نه شرقی نه غربی است.

اتحا به  شد. مسکو یک د جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش اطالق میعبارت شرق در دوران جنگ سرد 

در یعنی  دوران،  آن  در  داشت.  متحدان  از  که    بلوکی  وقتی  بود.  غربی  نه  نه شرقی  ما  شعار  سرد  جنگ  دوران 

سیاست خودش  روسیه  فروپاشید،  کشور شوروی  اروپا  در  گذاشت،  کنار  را  گذشته  اروپا  های  شرق  های 

ها ارتباط برقرار کردیم، ها تغییر رویکرد دادند، نه تنها ما با آنادل کردند و در قفقاز کشور شان را متعهایسیاست

ارت دادیم.های باط بلکه  گسترش  و  کردیم  را مستحکم  کشور  مان  این  محسوب  همه  بلوک شرق  روزگاری جزو  ها 

هایی  شتیم. چین یکی از کشورها همکاری داشدند. اما حاال بلوک شرقی وجود ندارد و ما با همه این کشورمی

ها ترکی با چین نداریم. چینیاست که در طول تاریخ هیچ اصطکاک و جنگی با ایران نداشته است، اصوال مرز مش

آموزان چینی، تاریخ ایران های تاریخ دوران ابتدایی و متوسطه دانشفرهنگی بسیار نزدیک به ایران دارند، در کتاب 

داده  نزدیک میآموزش  دو کشور بسیار طبیعی یشود.  روابط  و  بسیار گسترده است  ایران  به  فرهنگی چین  های 

هم   باز  را  مهم  نکته  دو  می است.  چنین تذکر  اینکه  دوم  و  نیست  شرق  بلوک  جزو  چین  اینکه  نخست  دهم 

کشور توافق از  دیگر  خیلی  با  چین  میان  از هایی  ما  است.  شده  بسته  ما  منطقه  در  غرب  متحدان  جمله  از  ها 

نمییاستس تخطی  توافق  این  با  اسالمی  جمهوری  اصولی  می  کنیم. های  نظر  منتقدان  به  عمده  نگرانی  رسد 

از این   تخطی  اینکه  نه غربی است.  نه غربی  نهادینه شدن سیاست  بلکه  نیست،  نه غربی  نه شرقی  سیاست 

بگذارید من یک سوالی از    گیرد ...توافق باعث شود که ایران نه از حب چین، بلکه از بغض امریکا زیر بیرق پکن قرار  

آید؟ اگر مشکل  دایی از کسی در میگویند؟ صشما بپرسم؛ اگر طرف توافق ما غربی باشد این منتقدان چیزی می

طرف با  توافق  یک  تا  غرب.  با  توافق  بگذارید  را  اسمش  است،  جغرافیایی  موقعیت  یا  لحاظ  اسم  به  که  هایی 

دار  قرار  محدوده شرق  در  امضا میجغرافیایی  صدایند  گروهی  ناگهان  در میشوند  کدام شان  بیرق؟  کدام  آید. 

گاه، یک پاالیشگاه، یک کارخانه فوالد بسازند، خط فاینانس ایجاد کنند که خودمان ها بیایند یک نیرویوغ؟ اینکه چینی

این    انتقال فناوری بدهیم.بسازیم، که این کار را قبال کرده است، چه عیبی دارد؟ ما باید درست عمل کنیم، بتوانیم  

نیروگاه  نروژ  و  آلمان  از  کردیم  تالش  کنیم، میهمه  وارد  تحهای خورشیدی  نمیگویند  و  وقتی ریم هستید  دهیم، 

آلمانی چین دارد، همین فناوری  نگیریم؟ وقتی  از چین  را دارد، چرا  این همه  ها نمیها  نگیریم؟  از چین  دهند، چرا 

بهره برای  آزاد  می  برداری محیط  دارد،  زیستی  محیط  اثر  هم  داریم،  خورشیدی  انرژی  بیابان از  در  زدایی  تواند 

توانیم استفاده کنیم. در یک  حیط زیستش از نفت کمتر است، هم از زمین بیابانی میمان کند، هم آلودگی مکمک

ها دست از بهانه آوردن  یتا کی باید منتظر بمانیم که آلمان  محیط دو گیگاوات تا سه گیگاوات برق وارد شبکه کنیم.

قطار  برای  آلمانی های سریعبردارند؟  نیستندالسیر،  مذاکره هم  به  حاضر  اصال  نمی، میها  چینیگویند  ها  دهیم. 

مذاکره کردند، توافق کردند، همین االن در حال اجرای پروژه تهران و اصفهان هستند. همین پروژه اگر به مشهد به  

تهران، مشه  به  توسط چینیتبریز، مشهد  و چابهار  زاهدان  به  ما  د  و مرور مسافرین  عبور  در  اجرا شود، چقدر  ها 

می کهتسهیل  افرادی  این   کند.  بگویند  دارند  نیروگاه گله  دارد؟  ایرادی  چه  آلمان ها  از  را  ترکیبی  سیکل  های 

تجهیزات پزشکی؛   ی بهتر.ور دهد، چین همان فناوری را دارد با ظرفیت بیشتر و بهره ایم، زیمنس به ما نمیخواسته



 
اش را اروپا و امریکا از  مواد اولیه شود، همین دارویی را که درصد از کل مواد اولیه داروی جهان در چین تولید می ۸۰

شان هم هست، خب چرا از چین نخریم؟  های بشردوستانه فروشند، مثال در چارچوب کاال خرند، به ما نمیچین می

شود کاری را با کشوری مانند ها دلهره ندارند، اما تا قرار میزنیم، اینها چانه میچیزچرا وقتی با غرب سر همین  

کنیم   ایجاد میچین شروع  اقتصادی  از گشایش  دورنمایی  بلند میشود، صدایو  راه  شود؟ شان  -آهن چابهاربه 

برای   مزاحمتی  و  تداخل  که  است  شده  دقت  چین  با  توافق  در  آیا  کردید.  اشاره  دیگر هایتوافقزاهدان  با  مان 

ها البته هندی  شده است؟ زاهدان در توافق با هند دیده -ها ایجاد نشود. به ویژه که ساخت خط آهن چابهارکشور 

می   ۱۵ که  است  کلنگ  سال  را  خط  این  رقابت خواهند  خاطر  به  دارد،  چابهار  در  را  خودش  منافع  هند  های بزنند. 

برایمنطقه  چابهار  بندر  اما  خودش.  میچینی  ای  اینکه  نخست  دارد.  استراتژیک  اهمیت  هم  مسیر  ها  یک  تواند 

ترانزیت بسیار مناسب برای چین باشد، از چابهار به مشهد، به ترکمنستان به قزاقستان و چین، یک مسیر بسیار  

شهد  ها در این است که خط آهن چابهار به مهای وارداتی به چین است. منفعت چینیمناسب برای ترانزیت کاال 

برند و هم ما، چه از درآمد ترانزیت  ها سود میگذاری کنند، هم آنها اجازه بدهیم که سرمایهتکمیل شود. اگر به آن

بریز، چه در کریدور شمال جنوب و کریدور شرق به غرب ما  آهن مشهد به تطور برای راه زایی، همینچه از اشتغال 

اند و به سرعت در حال  کریدور پاکستان از طریق بندر گوادر کرده  گذاری کالنی رویها سرمایهچینی  کند.کمک می

شان ایجاد پیشبرد ساخت و توسعه این مسیر ترانزیتی هستند. یک مسیر سخت و پر هزینه، اگر این فرصت برای

هزینه شود   کم  خیلی  کنند،  استفاده  ایران  از مسیر  آسان که  و  چینیتر  زودتر  ما  اگر  است.  این  تر  به  را  پروژه  ها 

های جنوب ایجاد شود، کاال   -شد. اگر این کریدور شمال  جا میبودیم، اصوال بیشترین کاال از طریق ایران جابه آورده 

ازبکس و  قزاقستان  نیاز ترکمنستان، قرقیزستان،  ایران جابهمورد  از مسیر  تحول  شود که میجا میتان هم  تواند 

اند. یکی از  ها تاکنون به عنوان مسوول این توافق معرفی شدهخیلی  ای در اقتصاد محلی و مسیر ایجاد کند.عمده

با  بودند و حاال  گوید که متن توافق همان متنی است که در دهه هفتاد به چین پیشنهاد داده مان می سفرای پیشین

نده مقام  گویند نمایها به روزرسانی شده است، گروهی میچند موضوع جدید مانند مسائل فناوری اطالعات و این 

معظم رهبری در سفر به چین اخیرا آن را مذاکره کرده است و گروهی هم آن را توافق روسای جمهوری دو کشور 

نزدیک معرفی می به واقعیت  تعبیر  ک  تر است؟ کنند، کدام  این چیزی  ه نقل کردید غلط نیست، در دو دهه گذشته 

ای که  دادند. تا اینکه عاقبت در دوره ای نشان نمیعالقه ها چندان  بود. اما در آن دوران چینیپیشنهاد مطرح شده 

جمهور  پینگ، رییس جمهور اسالمی ایران به چین، شی جینمن در پکن سفیر بودم، در سفر حسن روحانی، رییس 

تا پیش از این چینیچین اعالم کر با ایران، استراتژیک است.  ها از چنین تعبیری استفاده  د که نگاه چین به روابط 

رابطه کردند، خیلی کشورمین بگویند  اینکه  از  داشتند  ابا  دیگر هم  آقای شی  های  راهبردی است.  تهران  با  شان 

اد که قصد دارد به تهران سفر کند و امیدوار  آقای شی در همان سفر خبر د  پیشگام شد و این تعبیر را استفاده کرد.

انجام شد   ۱۳۹۶و ایران آغاز شود. این سفر سال  است که در پی سفرش یک همکاری جامع و بلندمدت میان چین  

سال پیش یک توافق یا   ۶نویس در سفر آقای شی به تهران آماده شد. من اعتقادم این بود که باید همان  و پیش

امض را  توافق  همکاریچارچوب  چارچوب  این  زمان  آن  اگر  کنیم.  شدها  مشخص  مدت  ها  این  در  ساله    ۴-۵بود 

ا می کنیم.توانستیم بسیاری  اجرایی  را  آن  بین  چینی  ز موارد  به سراسر   ۲۵۰تا    ۲۰۰ها  میلیون گردشگر در سال 

دو میلیون گردشگر    اش قرار دهد و فقط یک تافرستند. اگر دولت چین ایران را یکی از اهداف گردشگریجهان می

تاثیر داشته باشد؟ نکته اینجاست    های ارزی ماتواند در درآمددانید چه اندازه میچینی در سال به ایران بیاید، می

چینی فرهنگ  اروپایی که  فرهنگ  مانند  ارزش ها  و  اصول  از  چندان  هم ها  برعکسش  نیست.  دور  ما  کشور  های 

برای فروش کاال ثروتمند شده است، حدود    های ماست.درست است، چین هم فرصتی  از   ۳۰۰چین  نفر  میلیون 

شده رها  فقر  از  چین  خریدمردم  قدرت  و  االن    اند  دارند.  چینی  ۶۵تا    ۶۰باالیی  را  دنیا  لوکس  کاالی  از  ها درصد 

کنیم  تواند یک مقصد بزرگ برای فرش دستباف ما باشد. اگر درست تبلیغ کنید و حمله  خرند. بازار بزرگ چین می می



 
می چقدر  چین،  بازار  داشتهبه  کشور  به  ارزی  آورده  سنگتوانیم  دستی،  صنایع  مورد  در  و  های  باشیم.  قیمتی 

های گیاهی و زعفران، بسیار در چین بازار دارد. چه ایرادی دارد  زینتی، فرصت بازار چین بسیار ارزشمند است، دارو

 ها کار کنیم؟ که با چینی 

 

 : گسترش -

 روابط چین در صنعت خودرو  نقش 

کاکایی   روزه/    کارشناس خودرو  -امیرحسن  میدر  ایران  و  چین  رابطه  مورد  در  زیادی  اخیر صحبتهای  شود.  ای 

دانم که دقیقا چیست.  های است که نمیسال   ۲۵خصوص صحبت اصلی در رابطه با به اصطالح سندی همکاری  به 

را راهکاری برای پیشرفت آن. من فعال نظری ندارم. باید ببینیم که    دانند و برخی آنبرخی آن را خیانت به کشور می

گویند. اما من در  ه میالملل چتر حقوق بینو از آن مهم  صاداقت ،سیاست دقیقا سند نهایی چیست و دقیقا بزرگان

ده سالی   .د شما بخوردخودروی جهانی و ایران نظرات خاصی دارم که شاید به در صنعت مورد چین و نقش آن در

ام. چین از چند نظر برای من جذاب  کنم که چین را بشناسم و کتابهای زیادی در مورد آن خواندهاست که سعی می

یک کشور کمونیست است و خیلی برایم جالب است که در عین دولتی بودن مالکیت در آن، چگونه  چین است. اوال

کنم، موضوع ن وقتی با همسایه همتای خود، یعنی هند مقایسه میت خصوصی را پیاده کرده است. همچنیمدیری

بزرگترین حکومت  جذابتر می که  برعکس چین  دنیا است، درست  بزرگترین حکومت دموکراتیک  باالخره هند  شود. 

هندوستان اوضاع بهتری دارد.   دیکتاتوری دنیا است. جمعیت هر دو هم شبیه هم است. از نظر آب و هوایی هم که

ها هم قبل از اینکه به چین وارد شوند، به  ظر جغرافیایی هم که به اروپا و امریکا نزدیکتر از چین است. غربیاز ن

کردند که چین وقتی  بینی میها پیشاند. تحلیلگران هم در طی این سالگذاری کردهاند و سرمایههند وارد شده

ن خواهد زد و باعث از بین رفتن حکومت کمونیستی  شود، اختالف طبقاتی آن را به زمی  اش خوباوضاع اقتصادی 

کردند که  کردند. آنها فکر می  گذاریسرمایه  ها به همین دلیل گول خوردند و در چیننظر من غربی شود. بهآن می

ماند آنها خواهد  نوکر  ابد  تا  م  .چین  اوال  در مورد چین جالب است.  واقعیت  افکار  اما چند  بر  مبتنی  این کشور  ردم 

کنند. آنها اعتقاد قلبی دارند که برای اینکه خوشبخت باشند، باید سربازان خوبی باشند. یوسی زندگی میکنفس

شده در فرهنگ پادشاهان )حاکمان( هم اعتقاد دارند که باید حکمران خوبی باشند و دیکتاتوری موضوعی پذیرفته

یک جاده صد کیلومتری را بکشند، کافی است  کنند که ذا در چین وقتی اراده میچینی در طی هزاران سال است. ل

شود. اما در مورد هند اینگونه نیست. عمده موقع تمام میکار کنند؛ به اراده کنند و منابع آن را تامین کنند و شروع به 

عینهندی در  و  بکشند  بدبختی  بیشتر  چقدر  هر  خود،  هندویی  اعتقادات  بر  مبتنی  خوش    ها  باشند،  خوش  حال 

های در  ای صد کیلومتری کشیده شود، باید از تک تک روستاها و حتی مزرعهتی هم قرار است جادهترند. وقبخت

دانم؛ شاید باید از حیوانات این مسیر هم اجازه بگیرند. به همین دلیل رشد در هند خیلی مسیر اجازه بگیرند. نمی 

توانند آن را نادیده گرفته باشند، این است ها چگونه میمن در تعجبم که غربی  افتد. نکته دیگری کهکند اتفاق می 

به چین  حکومتی  و  فرهنگی  ساختار  امپراطوری  گونهکه  تحت  پهناور  کشور  این  سال  هزاران  که  است  بوده  ای 

شود و نهایتا این تر بوده است. افول آن از قرن شانزدهم شروع میقدرتمند بوده است. قبال از بقیه دنیا پیشرفته 

سال از دنیای پیشرفته عقب افتاد. به عبارتی این کشور یک اژدهای خفته بود که    ۲۰۰حدود    کشور فقط به مدت

حال این کشور با این قدمت فرهنگی و تاریخی   .هایی که کردند، دوباره آن را بیدارنمودندگذاری ها با سرمایه غربی

د به  دوباره  قوی حکومتی،  ب و ساختارهای  و  روز هم مسلح شده  فناوری  و  به انش  دارد،  که  به  ا جمعیتی  تدریج 

طور که از نظر تولید نیاز خواهد شد. چنین کشوری حداقل تا آخر قرن بیست و یکم، همینبازارهای خارجی هم بی

می  فناوری رشد  و  دانش  می و  باالتر  آن  با  متناسب  آن هم  در  و مصرف  باال  مردمش  درآمد  اکند،  بیش  یک  رود  ز 
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بقیه دنیا برسند. پس خود به خود اقتصاد آن حداقل طی این قرن رشد خواهد کرد.  میلیارد جمعیت آن به نرمهای  

با برنامه  هایی که این دولتمردان در سرتاسر ریزیتنها مانع رشد آن، کمبود برخی منابع طبیعی است که اخیرها 

مردم کاری و پرانرژی و  در سرتاسر دنیا هستند. این مردم،  اند، در حال تضمین کردن دسترسی به منابع  دنیا کرده 

فرمانبرداری هستند. برعکس ما مردم ایران که پرانرژی هستیم، اما فرمانبردار نیستیم و خالقیت در خون ما است، 

زمینه  هر  در  یکآنها  مانند  می ارتش ای  عمل  هوشمند  کامال  و  بقیه منظم  و  است  فرماندهان  در  خالقیت  کنند. 

و    .رانبردارف تفکر  این نحوه  را در زمینه فناوری  نتیجه  آنها  این است که مثال طی چند سال اخیر پیشرفتهای  عمل 

بینیم. آنها امروزه در هوش مصنوعی در حد بزرگان دنیا  ای میو الکترونیکی و رایانه  مخابراتی  اطالعات و تجهیزات

مربوطه، حاال دارای حرف جدی   صنایع واقعیت بود که چین درهستند. اصوال تحرکات اخیر امریکا به خاطر درک این  

ها که توصیفشان این چینی  .تواند بدون کمک امریکا و اروپا نوآوری را توسعه دهد و حتی جلوتر بیفتداست و می

گونه خود و  شروع کردند به حرکت منسجم و منظم ارتش  خودرو صنعت  سال پیش هم در مورد  ۲۰کردم، از حدود  

صنعت در داخل    میلیون خودرو در سال را دارند. آنها میلیاردها قطعه در سال برای این ۳۰امروزه توان تولید بیش از  

می تولید  چین  از  خارج  می و  صادر  دنیا  تمام  به  و  درکنند  که  بدانید  است  جالب  خیلی    کنند.  خودرو،  تولید  مورد 

ها در هر مورد صنعت خودرو که وارد  شود. چینیان در داخل مصرف مینیستند و عمده تولیدش صادرات وابسته به

از موریانمی تمام زیر و بم مسئله را می شوند، مانند لشکری  های اخیر هم ما در سال   .کنندخورند و هضم میه 

ری هم کردند. گذادر ایران بودیم. البته آنها به ظاهر در ایران سرمایه خودرویی شاهد پیشرفتهای آنها در محصوالت

تا تحریمها شروع شد، اکثرشان رفتند و فهمیدیم که هیج ای روی  گذاری سرمایه   اما همانطور که مشاهده کردید، 

نکرده  داخلی  آمده تولید  که  هستند  کارگران  از  لشکری  آنها  بکنند.  کاری  چنین  نیست  هم  قرار  اصوال  آنها  اند اند. 

برایشان   و  بگیرند  را  پولدار  مردم  از  پولهای  بعد  نباشد،  حواسش  کشوری  اگر  شرایطی  چنین  در  کنند.  کارگری 

کارهامدت مشاهده می یک تمام  که  به چینیکند  را  نمانده  ی خود  برایش  کاری  دیگر  و  برونسپاری کرده است  ها 

امریکایی اخیر  حرکت  شدهاست.  نزدیک  وضعیت  این  به  اکنون  هم  آنها  بود.  شده  حساب  کامال  متوجه  ها  و  اند 

مده ثروت  شوند. هر چند که فعال عکار می کامل بی   طوراند که اگر زودتر جلوی آن را نگیرند، دیگر خودشان به شده

امریکایی ثروتمندان هم میدست  اما همان  اگر  هاست.  و  باشند  را نداشته  اکثریت مردم خود  اگر هوای  دانند که 

رت خود را از دست خواهند داد و این ثروت از چنگشان تدریج قدزودی خود آنها هم بهها را نگیرند، بهجلوی چینی

توانم به  ها ابرقدرت دوم قرن بیست و یکم هستم و میهیم چینیبه هر حال چه بخواهیم و چه نخوا  .درخواهد آمد

ابرقدرت دسته دوم محسوب می یک  به جمیع جهات فعال روسیه  با توجه  که  بگویم  بخواهیم  جرات  اگر  اما  شود. 

باید بدانیم که  رفتار چینی باید به تاریخ آنها مراجعه کنیم.  ها چینیها را در دوران آقایی و ابرقدرتی را بشناسیم، 

هاند و  بسیار خطرناکتر از امریکاییها، انگلیسها و حتی روسها هستند. سردمداران آنها دارای فرهنگ چند هزار سال

اند و آنها همچنان باید  خیل زیادی از مردمان چین گرسنهاند و بسیار سیاستمداراند. همچنان آموزشهای سخت دیده

را   عظیم  خیل  این  تا  بتازند  دنیا  بقیه  آنبه  آنها  کنند.  از  سیر  را  این جمله  دنیا  مردم  بقیه  که  باهوش هستند  قدر 

فراگرفته  آنها  استراتژیست  خدعه فیلسوفان  استاد  آنها  است.  خونریزی  بدون  برد  جنگ،  در  برد  بهترین  که   اند 

را دوباره به  آورده هستند. حاال که دانش و ثروت و قدرت  ابرقدرت دنیایدست  آنها خطرناکترین  مدرن خواهند   اند، 

تواند در  حال ما باید تصمیم بگیریم که با کدام ابرقدرت همراهی کنیم. قطعا همراهی با ابرقدرتی بنام چین می   .بود

های تجاری را دوباره باز کند. هر چند که باید حواسمان باشد که همین مدت ما را از این انزوا خارج کند و مسیرکوتاه 

اند. واقعا اند و پولهای ما را بلوکه کرده از تحریمها با امریکای جنایتکار همراهی کرده  ها هستند که در این دورچینی

کند؟ اگر  د همراهی نمیطور که باید و شایاگر آنها حسن نیت دارند چرا صنعت خودروی ما را برای خودکفایی آن

افتد؟ از ین بزرگراه تهران شمال راه نمیاند؟ اصال چرا اگویند چرا ارزهای ما را اینگونه بلوکه کرده آنها راست می

اند، چه خبر؟ واقعیت این است و گاز و پتروشیمی داده  نفت  های آنها و قولهایی که به ما در صنعتگذاریسرمایه 
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نبال منافع ملت خود است. شرقی و غربی ندارد. شعار انقالب، نه شرقی و نه غربی را فراموش  که هر کسی د 

امکان  کامل  انزوای  در  پیشرفت  که  است  این  واقعیت  اما  با  نکنیم.  باید  لذا  نیست.  از سر  پذیر  را  روابط  یک طرف 

طور طبیعی دنبال برداشتن  دیگران به  گرفت. باید با همه بازی کرد و در این بازی منافع ملی را به حداکثر رساند.

 نویسنده: امیرحسن کاکایی  .کاله ما هستند؛ این ما هستیم که نباید بگذاریم کالهمان را بردارند

 

 : یمسازمان فرهنگ و ارتباطات اسال ی روابط عموم -

  ی ارتباطات فرهنگ  سازنهی زم  ی شناسران یا   :کرد دیتأک  نیچ  ونانیدانشگاه    یشناس ران یمرکز ا  س ییر

 است  ن یو چ  ران ی ا  نیب

  ی مار یپس از ب  رانیو ا  نیچ  یشناسو فرهنگ  یشناسنی»توسعه چ  یمجاز  زگردیم  نی در سوم  دهیج  ائوی  پروفسور 

ا۱۹  دیکوو  ریگهمه گفت:  » اندبا چشم   یشناسرانی«  ابتکار  تبد  کیکمربند    کیاز  زم  لی جاده«  برا  یانه یبه    ی مهم 

 ،یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم  یگزارش روابط عموم  به  .شده است  یها و ارتباطات فرهنگتمدن  یگفتگو

چ طباطبا   یشناسنیمرکز  عالمه  همکار  ییدانشگاه  ب  ی با  مطالعات  فرهنگ  یالمللن یمرکز  روابط  سازمان   یو 

ار و  اسالمفرهنگ  سوم  یتباطات  پکن،  فرهنگ  و  زبان  دانشگاه  چ  یمجاز  زگردیم  ن یو  و    یشناسنی»توسعه 

 .( برگزار کردرماهیت ۳۱« روز گذشته )۱۹ دیکوو ریگهمه  یماریپس از ب رانیو ا نی چ یشناسفرهنگ

سور  پروف  ،ینشست مجاز  نیا  یابتدا  در//    ینیو چ  یگسترش زبان فارس   یمشترک برا  یعلم  ینهادها   سیتأس

در توسعه   یباستان  یفکر  ی با موضوع »نقش سنتها  ییدانشگاه عالمه طباطبا   یشجاع احمدوند، معاون آموزش

فرهنگ چ  رانیا  یروابط  ا   ن«یو  نگاه  یو  .پرداخت  یسخنران  رادیبه  کرد:  تار   ع یسر  یاظهار  ملت   خیبه  ها توسعه 

تعداد کشورها  دهدیم  نشان تار  ییکه  تعد  خیکه  از  دارند کمتر  اهزاره  انگشتان دو دست است.  دو   نی و چ  رانیاد 

  ی امر ماد  انیم  یناگسستن  یوندیپ  شانیو فرهنگ  یاسی س  خیهستند که در تار  یخیو تار  شهداریملل ر  نیمورد از ا 

معنو پ  دوجو  یو  م  ی وندیدارد؛  باستان،  دوران  سه  هر  در  جد  انهیکه  است  دیو  داشته   ی آموزش  معاون  .تداوم 

از    یزدیدو ملت دو مفهوم فّره ا  یباستان  ی و فرهنگ  یاسیس  خیر ادامه، گفت: در تارد  ییدانشگاه عالمه طباطبا

  انه یاست. در دوره م یخیدو ملت در ادوار گذشته تار  نیا  یفرهنگ ینماد هژمون گر،ید  یو فرزانهشاه از سو ییسو

ن ملت مثل شاهنامه   دو  یدر متون فرهنگ   یو معنو  یامر ماد  ملدر قالب تعا  یحکمت و فرزانگ  ن یهم  زیدو ملت 

فرهنگ  یفردوس مکاتب ششگانه  به  ناظر  متون  جد  عیوس  یبازتاب  نیچ  یو  دوره  در  است.  بهرغم   زین  دیداشته 

خود در   یفرهنگ  یاستقالل و استعال  یرا برا  یمهم  یشهاهر دو فرهنگ تال  ،یدو فرهنگ با تجدد غرب  نیتعامل ا

س فرهنگ  یاسیس  طرهیمقابل  زم  یو  کردهان  نیمغرب  ز آغاز  موارد  در  که  است  قیتوف  نیقر  زی ن  یادید    .بوده 

پ  احمدوند اما  برخ  یدگیچیافزود:  که  آنجاست  و    یکار  اطالع  ا  یتوجه  ایاز مردم  دو ملت   نهیشیپ  نیبه  درخشان 

 نیبه ا  ینگاه  کهی. درحالکنندیم  یبر منافع زودگذر تلق  ینوظهور و مبتن   یدهایرا پد  شانیا  یندارند و روابط فرهنگ

فرهنگ  تواندیم  نهیشیپ روابط  تنها  اخالق  ینه  را  حت  تریانسان  و  یامروز  بلکه  ب  یکند  و  گاه    ز یآم  دیترد  گاهینگاه 

با اشاره    یو  .دو ملت سوق دهد  یمنبعث از گذشته فرهنگ  یاخالق مدن  یسوبه    زی را ن  گریکدیبه    استمدارانیس

ترد و  ابهامها  رفتار طرف مقابل    ی دهایبه  و  اهداف  به  دو ملت،   انیم  یو فرهنگ  ی اسیدر روابط ساثرگذار نسبت 

را از سرمنشأ آن جداکرده و   میمفاه  نینوع، ا  نیاز ا  ییدر نشستها و گفتگوها   توانندیدو کشور م   شمندانیگفت: اند

دو ملت را به لحاظ    انیم  ی تعامل و گسترش روابط فر هنگ  گر،یکدیکردن آنها به    کیو با نزد   اورندیبه زمان حاضر ب

و   یاخالق  یکنند. درست مانند زمانه دو متفکر مورد بحث ما که زمانه شان با بحران فروپاش  هیتوج  یو نظر  یعلم

فزا ب  ندهیظلم  باال  و عدم سنخطبقات  فرودست  با حق  تیر طبقات  ن  قتینامها  امروز  بود،  مواجه  در سپهر   زیآنها  

که    یی طباطبا دانشگاه عالمه    یآموزش   معاون  .میمواجه هست  یماتینامال  نیبا چن  یجهان گونه  داد: همان  ادامه 



 
  ی برا   یاخالق  یائبه خود گرفت و نظام نامه ه  یاخالق  ی سمت و سو  تیوضع  نیدو متفکر در واکنش به ا  شهیاند

ش و  کردند  ارائه  جامعه  دار  وهیاصالح  روش  یمبتن  یمملکت  بحرانها  یاخالق  یهابر  از  گذر  حل  راه  جامعه    یرا 

منستنددا اخال  هیتک  توانی .  داربر  مملکت  در  بن  ی ق  عنوان  به  آت  یبرا  یانیرا  س  یمطالعات  حوزه  و    استیدر 

ب روابط  و  داد  المللنیحکومت  بر شخص  انیب  ن، یهمچن  یو  .قرار  تمرکز  زمان   ید یکل  یتهایکرد:  از  که  فرهنگ  دو 

 ی فارسچون گسترش زبان    یاقدامات  یمشترک برا  یعلم  ینهادها  سیهستند؛ تأس  یابی باستان تا امروز قابل رد

نهادها  یدر دو کشور؛ همکار   ینیو چ ب  یفرهنگ  یبا  مانند کنفرانس  نهادها   وسیکنفوس  یالملل ن یدو کشور    ی و 

و   رانیفالسفه دو کشور بخصوص که فلسفه در ا  یشههایاز اند  یی اجرا  یاستخراج دستورالعملها  ران؛یدر ا  ابهمش

که    برندینام م  یدر مقابل تحصل  ین به فلسفه تحققاز آ  یشده و گاه  انی کلمات ب  نی باستان هر دو با موجزتر  نیچ

ف ذات  ب  لسوفیدر  آثار  در  کمتر  و  است  منعکس    یرونینهفته  ا   شده او   در  مطالعه  انجام  م  نیو    تواند یوجوه 

 .فراهم کنند استیس زبانانیدو فرهنگ به عنوان م شمندانیتعامل اند   یرا برا ییراهکارها 

چ  یروشنگر  یهامؤلفه   و  عالمه    ،یدریح  یاحمدعل  پروفسور//    نیاسالم  دانشگاه  فلسفه  دپارتمان  عضو 

ارا  ییاطباطب با موضوع »مؤلفه  هیبا  و چ  یروشنگر  یهامقاله خود  است؟«،    یفقط غرب  یروشنگر  ایآ  ن یاسالم 

دستاوردها  یکیگفت:   روشنگر  ی از  »ا  ،یعصر  به  »آن سو«  از  انسان  روشنگر  نیبازگرداندن  بود. عصر    ی سو« 

عرصه   یفراخنا  ازرا    زادیآدم به  معنا  تار  یآسمان  و  ا  ینیزم  اتیح  کیتنگ  به  و  برا   بیترت  نیکشاند  را    ی راه 

از    یو برهوت  مانیاز اساس خشک، فاقد ا  یدارهیکه نظام سرما  میدانیمطرح کرد: م  یدریح  .گشود  یداره یسرما

به اقتصاد    نیکه چ  نکیاست؛ ا  کیرمانت  یاهو فاقد آرمان   بایبار، نازکسالت  ل،یبه آرمان و تخ  توجهیب  ،ییگراواقع 

  گر یخود با روزگار مدرن، د   رهنگف  یبا مصالحه عناصر سنت  کندیگذاشته است، کوشش م  ی بازار پا  یستیتالیکاپ

  ادِ یخودبن  یهاسنت خود بازگردد و از درافتادن به ارزش   یانتهای در بند نباشد بلکه دوباره به وسعت جنگل ب  یببر

روشنگر و روشنگراحت  یعصر  کند  اح  یراز  را  روشنگر  ادامه   یو  .کند  اء یخاص خود  در ظاهر    ،ینیچ  یداد:  گرچه 

تواِن گشودگ  ییاروپا   یبا عناصر روشنگر  ییهامشابهت اما  د  اشژه یو  یدارد،  به  ر  گرانیرو  باورها  شهیکه    ی در 

ن  ییچندخدا و  آم  اشیمندبهره  زیدارد  عقل  خ  ختهیاز  م  الیبه  که  اسطوره  راس  تواندیو  خشونت    سم یونالیبه 

به آن  اند،بخشییاره  ییهانگردد، مؤلفه  یمنته اتکاء  با  فاصله    یغرب  یروشنگر  یبیاز وجوِه تخر  تواندیها مکه 

چ  یدریح  .ردیگ »تفکر  کتاب  چ  نیبه  قدرت  و  نوشته    نیباستان  گفت:  شوئه   انیمدرن«  و  کرد  اشاره   انی تونگ 

»تفکر Yan Xuetong تونگشوئه کتاب  چ  نیچ  در  قدرت  و  مبنا  نیباستان  بر  حک  یمدرن«   ن یچ  یباستان  میآراء 

که   شدیاندی: شونزه مدهدیمبه دست    الده یا  یجامعه  کیاز    یریق. م. تصو  ۲۳۸تا    ۳۱۳حدود   Xunzinشونزه،  

استراتژ برا  کی  کیاعتبارِ  اما  است  کافهژمون  طیشرا  یضرورت  هژمونستین  یشدن  اعتبار  تنها  کی.    یی به 

ن  یابیدست  کنندهنیتضم  واندتینم بلکه  باشد،  هژمون  تک  ازی به  ن  یگاهه یبه  قدرت سخت  بن  زیدر  که  آن    ادی دارد 

ادامه سخنانش، اظهار کرد: شوئه  یو  .است  یکرامت انسان ا در  به  ادامه  آراء    پردازدینکته م  نیتونگ در  اگر  که 

زم در  م  نهیشونزه  نظر  دولت   انیروابط  مد  معاصر  روزگار  در  گها  نتا  رد یقرار  شونزه  ب   یجیچه  آورد.  خواهد  بار  ه 

 .قرار دارد یژموناست که باالتر از ه المللنیاز روابط ب یشکل  یکه اقتدار انسان شدیاندیم

ا  نقش ابر  یرانشناسیمهم مطالعات    س ییر   ده،یج  ائوی  پروفسور//    هوانگو دون  ایاوراس  شم،ی در مطالعات جاده 

ا ب  نیچ  ونانیدانشگاه    یشناسرانیمرکز  ا  یامقاله   انیبه  و   ن«یدر چ  یرانشناسیبا موضوع »مطالعات  پرداخت 

 شمیجاده ابر  یو غرب  یشرق  یهستند که در انتها  یدر سطح جهان  یباستان  تمدن  یهر دو دارا  نی و چ  رانیگفت: ا

  یو نقطه تالق  یبغر  یدر انتها  رانیو ا  شمیو نقطه شروع جاده ابر  یشرق  یدر انتها  نیاند، چواقع شده  یباستان

و    انیشر  نیتوسعه ا  خیدر تار   یاصل  یرویدو کشور ن  نی افزود: مردمان ا  یو  .است  یی ا یو در  ینیزم  شمی جاده ابر

 ی هااز جمله راه  شم،یجاده ابر  یهانقشه راه  نی. اشوندیمحسوب م  قایاروپا و آفر  ا،یآس  یالمللنیحمل و نقل ب

است   ک ینزد  ار یبس  رانیو مطالعات ا  شمیمطالعات جاده ابر  نید: رابطه باظهار کر  دهیج  ائوی  .است  ییای و در  ینیزم



 
  شم یجاده ابر  ینیزم  یهانقشه راه  ن یاست. ا  رانیمتعلق به مطالعات ا  شمیاز مطالعات جاده ابر  یاو بخش عمده

ا   کرد:  حیتصرجاده اشاره و    کیکمربند    کیبه طرح    یو  .است  شمی جاده ابر  ییای در  یهانقشه راه   یگریو د  ن یدر 

« عمل  چ  ک یکمربند    کیابتکار  توسط  امروزه  که  مبتن  شنهادیپ  نیجاده«  و  اساس  یشده  هدف  و    یبر  »صلح 

  ، یاقتصاد  دینظم جد  یخدمت بهتر در جهت بازساز  یبرا  یباستان  شمی جاده ابر  نیا  یایتوسعه« است با هدف اح

»جامعه سرنوشت   کیساختن    یشدن است و مردم همه کشورها برا  یدر عصر جهان  هانج  یو فرهنگ  یاسیس

مرکز    سییر  .خواهند کرد  یتر با هم همکارو هماهنگ  رتریفراگ  زتر،یتر، مسالمت آمتر، با عدالتساز بشر« عادالنه 

 ی ناسرانشیاشاره کرد و گفت: مطالعات ا   نیدر چ  یرانشناسیبه روند مطالعات ا  نیچ ونانیدانشگاه   یشناسرانیا

چ پ  نیدر  حال  و  شرفتیدر  ا  است  مهم  یرانشناسیمطالعات  ابر   ینقش  جاده  مطالعات  و    ایاوراس  شم،یدر 

بطور مداوم در حال گسترش است؛  رانیمطالعات گسترده ا دیجد یهانه یکرد: زم انیب  یو .هوانگ داشته استدون

دوستانه    توسعه روابط  ژهیبه و  ران،یا  یالملل  نیو روابط ب  ی پلماسید  ،یامور داخل  ،یقدرت مهم جهان  کیبه عنوان  

  ائو ی  .شده است  رانیمورد ا  رد  یقاتیتحق  دیجد  یهانهیزم   جادیو ا  نیچ  یمورد توجه محافل دانشگاه  نیبا چ  رانیا

ا  ادآوری  دهیج » با چشم  یشناس ران یشد:  ابتکار  تبد  کیکمربند    کیانداز  زم   لیجاده«  برا  یانهیبه   یگفتگو  یمهم 

 .شده است یها و ارتباطات فرهنگتمدن

پروفسور    ،ینشست مجاز  نیادامه ا  در//    ايران و چین تحت شرايط تغییرات بزرگ  ی هایهمكار  یبررسو    نییتب

جاده و کمربند دانشگاه    یو معاون آکادم   نیدانشگاه زبان و فرهنگ چ  المللن یدانشکده روابط ب  س ییر  نگ،یئیل  ایج

و بررس  زبان  به  بز  یهای همكار  یفرهنگ  تغییرات  شرايط  تحت  چین  و  پرداختايران  روابط    یو  .رگ  کرد:  اظهار 

دو كشور    ۱۹۷۱هاي تاريخي دارد. در سال  حسنه ايران و چین از قدمت طوالني برخوردار بوده و ريشه در دوران 

یس جمهوري اسالمي ايران روابط دو  بعد از تأس  ۱۹۷۹روابط سیاسي خود را به طور رسمي ايجاد كردند. در سال  

عمیق و سال كشور  كتر شد  هموارهاست  چین  برجسته   هه  فعالیتشريك  در  ايران  براي  بوده  اي  اقتصادي  هاي 

ش  نگیئیل  ایج  .است جد  روسیو  وع یبه  انواع  كرونا،  پسا  دوران  در  گفت:  و  کرد  اشاره  جهان  در  از    یدیکرونا 

كرده است.  رشد    یاندهیبه طور فزا  یو تعامالت مجاز  یک یتجارت الکترون  ن،یال مانند جلسات آن  یارتباط  یهات یفعال

فناور تا   یهای همزمان  تحت  و  يافته  بیشتري  رواج  چین  در  نیز  به    ثیرمرتبط  كرونا  شیوع  از  حاصل  شرايط 

استروزرساني  شده  انجام  نیز  بیشتري  و  ی و  .هاي  اين  شیوع  داد:  را    روس، یادامه  جهان  در  انساني  ارتباطات 

سیاست  اتخاذ  به  مجبور  را  كشورها  و  داده  در  كاهش  مختلفي  رکود هاي  همزمان،  است.  كرده  قرنطینه  ايجاد 

فعال  یاقتصاد کاهش  زندگباع  یتجار  یهات یو  مردم سرعت  که  است  آرامش    یث شده  و  داده  کاهش  را  خود 

مطرح کرد:   ن یجاده و کمربند دانشگاه زبان و فرهنگ چ  ی آکادم  معاون  .و تفکر داشته باشند  ندنبیشتري براي خوا

فارس  ینیچ  یهازبان  دو    یو  زبان هر  ن  یهااز  دو کشور    راث یم  ،یباستان  یهاتمدن  یدارا  زیدشوار هستند. هر 

هاست كه تبادالت  کرد: مدت  دیدر سخنانش، تأک  یود  .بزرگ هستند  یهات حال، تفاو   نیو در ع  یو علم  یهنگفر

ب و  هاي انگلیسي بوده و معنا و محتواي واقعي آن به نحوي دستخوش آسیفرهنگي دو كشور متكي بر ترجمه

واسطه به كار گیرند،    یرا ب  یفارس  كه بتوانند زبان چیني و  یحتي تحريف شده است، بنابراين تربیت استعدادهاي

ايران و    نیدو جانبه ب  یهای گسترش همکار  یراهکارها  انیبه ب  ینشست مجاز   نیا  ان یپا  در  .بسیار ضروري است

 ص/م ایپ یانتها .پرداخته شد ،یچین و تعامالت و تبادالت فرهنگ

 

 : روز نو -

 ند؛ نه متحد چین ايران را مشتری می دا
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بلند از سند همکاری  ایران و چین واکنشبا افشای جزئیات جدیدی  از گذشته شده مدت  این قرارداد بیشتر  به  ها 

است. برخی از کارشناسان معتقدند اگر قرار است قراردادی با این گستردگی و عمق منعقد شود نباید در مقطع  

در موضع ضعف اقتصادی قرار دارد این اتفاق رخ بدهد. از سوی    المللی وهای بینتحریم  کنونی که ایران در معرض

با بی دیگر برخی به چینی  کنند و معتقدند چین با هر کشوری قرارداد اقتصادی بسته پس از  اعتمادی نگاه می ها 

تبدیل شده و به همین دلیل اقتصاد آن کشور با چالش  به یک بدهکار  ای جدید و بزرگی مواجه همدتی آن کشور 

وگو کرده که  ده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان گفتش

ها به این  مدت ایران و چین واکنشبا افشای جزئیات جدیدی از سند همکاری بلند  .خوانیددر ادامه ماحصل آن را می 

معت کارشناسان  از  برخی  از گذشته شده است.  بیشتر  و  قرارداد  این گستردگی  با  قراردادی  قرار است  اگر  قدند 

اقتصادی قرار  المللی و در موضع ضعف  های بینعمق منعقد شود نباید در مقطع کنونی که ایران در معرض تحریم 

کنند و معتقدند چین با هر کشوری  اعتمادی نگاه می ها با بیدارد این اتفاق رخ بدهد. از سوی دیگر برخی به چینی 

با  قرارداد   کشور  آن  اقتصاد  دلیل  همین  به  و  تبدیل شده  بدهکار  یک  به  کشور  آن  مدتی  از  پس  بسته  اقتصادی 

با دکتر حسین  های جدید و بزرگی مواجه شده است. به همچالش  این موضوع  برای تحلیل و بررسی  ین دلیل و 

روز نو :آيا قرارداد ايران و چین يک به گزارش    .خوانیدوگو کرده که در ادامه ماحصل آن را میراغفر، اقتصاددان گفت 

برون براي  راهبردي  مي استراتژي  قرارداد  اين  آيا  است؟  موجود  تنگناهاي  از  ايران  اقتصاد  تحررفت  هاي يم تواند 

کند؟ بین خنثي  ايران  علیه  را  رسانه   المللي  در فضاي  و چین  ايران  قرارداد  از طرح  پس  که  اين است  اي واقعیت 

ن زمینه بیشتر احساسي و هیجاني بوده است. نکته ديگر اينکه اين سند به صورت پنهاني  ها در ايکشور واکنش 

ه است. چطور ممکن است سندي با اين عمق و اهمیت شود پنهاني نبود تنظیم شده و پس از مدتي نیز عنوان مي

قرار اين  با  مرتبط  اخبار  کند.  منتشر  تازگي  به  را  آن  خارجه  وزارت  اما  باشد  داشته  از سوي  وجود  بیشتر  نیز  داد 

رسانه رسانه  آن  از  پس  و  شده  مطرح  خارجي  داده هاي  نشان  توجه  قرارداد  اين  به  داخلي  صورت  هاي  به  اند. 

کنند. زنند اهداف خاص خود را نیز دنبال مي هاي خارجي به چنین موضوعاتي دامن مي ه رسانه طبیعي هنگامي ک

ن کافي  توجه  مساله  اين  به  کشور  داخل  در  پنهانميبرخي  اين  داخلي  ابعاد  که  چه  کاري کنند  است  ممکن  ها 

ر داخل کشور وجود  پیامدهاي مهمي براي کشور به همراه داشته باشد. از سوي ديگر برخي فشارهاي سیاسي د

هاي مثبت اين کنند جنبهکند اين قرارداد هر چه زودتر منعقد شود. به همین دلیل نیز تالش ميدارد که تالش مي 

برخي قراردا و  چین  بین  قراردادهايي  که  است  حالي  در  اين  کند.  پیدا  بازتاب  جامعه  عمومي  افکار  بین  در  د 

عنوان با  آن  از  که  شده  منعقد  ديگر  مي   کشورهاي  نام  بدهي  تله  چینيديپلماسي  مدت برند.  تئوري ها  هاست 

برند. چیني با اين تئوري به  ديد« نام مي کنند که در ايران از آن به عنوان »جاده ابريشم ج»کمربند راه« را دنبال مي 

 .دنبال کنترل منابع انرژي جهان هستند

در طول سالیان متمادي از ساخت و    //  شت؟ ديپلماسي تله بدهي چیست و چه پیامدهايي به همراه خواهد دا

 توسعه بندر هاي دولتي پکن است، پروژه  ترين شرکت تجديد مذاکره با شرکت مهندسي بندر چین، که يکي از بزرگ

با شکست روبه  با ده هامپاتوتا در سريالنکا  از شلوغرو شد؛  ترين خطوط کشتیراني  ها هزار کشتي در طول يکي 

هاي دولت سريالنکا و توقف پروژه توسط  دلیل بدهيپذيرا شد. به  ۲۰۱۲کشتي را در سال    ۳4دنیا، اين بندر تنها  

در دسامبر   دولت سريالنکا  به مساحت  مجبو  ۲۰۱5شرکت چیني  بندر  واگذاري  به  با    6۲ر  مترمربع همراه  میلیون 

به مدت  زمین آن  اطراف  مبلغ    ۹۹هاي  به  اجاره چیني  4/۱سال  در  امیلیارد دالر  کنترل ها شد.  به چین  انتقال  ين 

ين  قلمرويي را در چندصد کیلومتري رقیب او يعني هند و موقعیتي راهبردي در يک آبراه مهم تجاري و نظامي داد. ا

بلندپروازي  از  يکي  چیني مورد  امپريالیستي  قرارداد هاي  از  استفاده  در  در  ها  نفوذ  گرفتن  براي  بلندمدت  هاي 

ها در ابتکار کمربند جاده در ورهاي دنیا براي ايجاد بنادر يکي از اهداف چینيسراسر جهان است. بدهکار کردن کش

آبراه و  بنادر  با کنترل  تا  بقیه کشور هاي بزرگ و حساس  دنیاست  بر  را  هاي جهان ديکته دنیا قدرت اقتصادي خود 



 
پذير در دنیا و  رهاي آسیبها براي کشوها منجر به تله بدهي دهي به کشور گذاري جهاني و برنامه وام کند. سرمايه 

فت تا بندر در دنیا را در کنترل خواهد گر ۳5ها خواهد شد. چین ور شدن فساد و رفتارهاي مستبدانه در کشور شعله

ها بخشي از ايجاد بنادر را تامین  هاي دنیا را در کنترل خود بگیرد. در اين پروژه هاي کشور از اين طريق بنادر و آبراه 

کند. وقتي کشور میزبان قادر به انجام تعهدات ین مالي بقیه پروژه را به کشور میزبان واگذار ميمالي کرده و تام

را متوقف مي پروژه  نباشد  تخود  پايگاه کند  ايجاد  با  آمريکا  را که  کاري  بگیرد.  اقتصادي  و  امتیازات سیاسي  هاي ا 

هاي پتروشیمي و فوالد انجام ها و پروژه بندرگاهنظامي در دنیا انجام داد، چین با ايجاد بزرگراه ها، خطوط آهن و  

شد که در بنگالدش شرکت بندرساز    هاي دنیا را در کنترل خود بگیرد. ضمنا بايد يادآورها و آبراه خواهد داد تا کشور

هزار دالر به وزير ساختمان اين کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد    ۱۰۰چیني براي متقاعد کردن وزير بنگالدشي  

کشور  از  دوجین  يک  حداقل  شود.  دنیا  کشور   ۲۰هاي  بدهکار هستند.  چین  به  را  خود  ناخالص  تولید  هايي  درصد 

مالديو تونگا،  جیبوتي،  و  همچون  وانوآتو  سومائو،  زامبیا،  الئوس،  نیجر،  کامبوج،  قزاقستان،  کنگو،  جمهوري   ،

اين کشور از جمله  تبديل  مغولستان  به کشور ترين وام به بزرگ ها هستند. در دو دهه اخیر چین  هاي جهان دهنده 

جهان قرار داده است و کشور  ۱5۰میلیارد دالر وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از  ۱5۰۰شده است و در مجموع 

وام  مجموع  از  تنهايي  نهاد به  بین هاي  صندوق  جهاني،  بانک  همچون  جهاني  دولت هاي  کل  و  پول  هاي المللي 

هاي جهانيِ  همکاري توسعه اقتصادي بیشتر وام داده است؛ پس به تنهايي بیش از تمامي نهاد دهنده سازمان  وام 

 .رده استکننده ماليِ جهاني قدرت نفوذ پیدا ککنترل

خالف گشايي بر فلسفه امپريالیسم چین براي جهان  //  چین با چه هدفي به دنبال گسترش نفوذ بر جهان است؟ 

هاي اقتصادي است که  جهاني، نه از طريق فشار نظامي بلکه از طريق در   هاي پیشین در نظام همه استعمارگر

هاي چین در ارتباط با ساخت بندر در سريالنکا  اين قرارداد   تر است. نمونه اخیرتر و موفق هزينهتر، کمبسیار محیالنه 

ت که تبديل به يک ابزار  الجیشي اين بندر در اقیانوس هند در رقابت با رقیب ديرينه هند اسخاطر موقعیت سوقبه 

هاي زگیري فساد در سريالنکا شده است. تجربه سريالنکا تنها تجربه امپريالیسم چین براي اخذ امتیانفوذ و شکل

مي  آن  ابعاد  به  مختصري  اشاره  اما  نیست؛  مدت  طوالني  اقتصادي  مخاطرات  سیاسي  از  ديگري  پرده  تواند 

هاي نه چندان دور را در مقابل ديدگان سیاستگذاران کشور  ت جهان سال مدت با چین، اين ابرقدرهاي بلندقرارداد 

طول   در  کند.  فشار   ۱5ترسیم  که  گذشته  متحده  سال  اياالت  بههاي  ايران  فزايندهبر  چین  طور  يافته  افزايش  اي 

خود را در    طور قابل درکي همواره در کنار آمريکا قرار داشته است و اين توهم که چین منافع بزرگ و راهبرديبه 

تجاري ساالنه   رابطه  به  و  گرفت  خواهد  ناديده  آمريکا  يک    ۳۰قبال  تنها  کرد،  خواهد  اکتفا  ايران  با  دالري  میلیارد 

درصد حجم   ۷۰سال آينده کمتر از    ۲5میلیارد دالري چین در طول    4۰۰گذاري  بیني مفرط است. کل سرمايه خوش

ها با اياالت  سال است. اين ارقام بهترين دلیل و گوياي همنوايي چینيتجاري چین با اياالت متحده آمريکا تنها در يک 

 .متحده است؛ بنابراين توضیح ديگري الزم نیست

هاي ديگر  چین مثل بقیه کشور //    چین در سال هاي اخیر در کنار آمريکا و علیه ايران ايستاده است؟   چرا معتقديد

ايراني در کنار غرب ايستاده و از ادامه  در تمام تصمیمات ضد   هاي ايران بیشترين نفع را کسب کرده است.از تحريم

ها میلیارد  کند که ده ها به اين دلیل دفاع مي کشور برجام، مثل اروپا، روسیه، کره جنوبي، ترکیه و بسیاري ديگر از  

کنند  هم دريافت مي   دالر منابع ما در اين کشور به بهانه تحريم آمريکا بلوکه شده است و از نگهداري آنها از ما بهره

وکه شده  توجهي نزد آنها بلکند و هنوز مبالغ قابل هاي مصرفي منتقل ميهايي از آنها را به صورت کاال و تنها بخش

کنند ادامه برجام  هايي که از برجام دفاع مي کند. تمام کشور است و از آنها براي رونق اقتصادي خود استفاده مي 

بینند. در شرايط کنوني آنچه باعث نگراني است اين است که با جنجال، از ايران مي   را در جهت منافع خود و اخاذي

الفان، منتقدان و حتي پرسشگران اين طرح را مرعوب بدانند. اين در شود مخواقعي تالش ميهیاهو و تبلیغات غیر

نها هستند. اين افراد نیز  کنند نهادهاي رسمي و با وابستگان به آحالي است که کساني که از اين طرح حمايت مي 



 
تحت حاکمیتي اغلب  ساختارهاي  تصمیمات  زمینه  تأثیر  اين  در  بیشتر  ترديدهاي  به  نیز  موضوع  همین  دامن  اند. 

رسانه مي در  به صورت رسمي  که  اينکه جزئیاتي  مهم  نکته  منتشر  زند.  و چین  ايران  قرارداد  درباره  داخلي  هاي 

هاي فاحش و معناداري دارد. اين در حالي است که  اند تفاوتتشر کرده هاي غربي منشده با جزئیاتي که رسانه 

زمینه شفاف اين  در  کس  نمي هیچ  تنسازي  خارجه  وزارت  در  کند.  را  قرارداد  اين  متن  کرده    ۱۸ها  منتشر  صفحه 

و بحث    آمیز است. موارد متعددي در اين متن منتشر شده وجود داد که نیاز به تأملصفحه نیز ابهام  ۱۸است. اين  

 .بیشتري دارد

ابهام است؟  اين متن داراي  به دنبال توسعه صنعت فوالد در غرب  //    چه مواردي در  اين متن آمده که چین  و  در 

سال  در  که  خیانتي  است.  کشور  کارخانه شرق  احداث  گرفته  صورت  کشور  در  اخیر  مناطق هاي  در  فوالد  هاي 

خراسا استان  در  کنوني  شرايط  در  است.  بوده  کشور  در  نخشک  که  شده  تأسیس  فوالد  کارخانه  هفت  رضوي 

زير   همگي  و  شده  احداث  کويري  خشک  مي   ۲۰مناطق  کار  خود  ظرفیت  ادرصد  يکي  مولفه کنند.  اصلي ز  هاي 

ها به اين مولفه مهم توجه نشده  هاي فوالد وجود آب است. اين در حالي است که در احداث اين کارخانه کارخانه 

ريزي شده و براي اتالف منابع ملي  دانم و معتقدم اين اقدام به صورت برنامه تفاقي نمي است. بنده اين مسأله را ا 

مکرر   صورت  به  خیانت  اين  است.  کارخانهبوده  به  مختص  تنها  است.  شده  تکرار  بلکه  نیز  نیست؛  فوالد  هاي 

صنايعکارخانه  همه  که  است  حالي  در  اين  هستند.  مواجه  شرايطي  چنین  با  نیز  پتروشیمي  و    هاي  فوالد 

ايران در احداث   با  اين سند همکاري عنوان شده که چین  اين وجود در  با  پتروشیمي چین در کنار دريا قرار دارند. 

هاي فوالد در غرب و شرق کشور همکاري خواهد کرد. واقعیت اين است که چین دوست ندارد تولید فوالد رخانه کا

داند. مورد ديگري که در اين سند کننده فوالد جهان ميخود را تأمین رونق بگیرد. دلیل آن نیز اين است که    در ايران 

در چی ذکر شده سرمايه پتروشیمي  زمینه  در  ايران  زيادي مواجه است. سوال مهم  گذاري  با سواالت  که  ن است 

ن  گذاري انجام دهد. نکته ديگري که در اي پتروشیمي چین سرمايه  خواهد در صنعتاينجاست که ايران چگونه مي

سند ذکر شده موضوع فقرزدايي در کشور است. سوال اينجاست چرا يک کشور خارجي بايد به فقرزدايي در ايران  

کند که از مفاد کامل اين قرارداد به صورت شفاف آگاه باشند. اين در  ديهي مردم ايران ايجاب مي کمک کند؟ حقوق ب

کاري در اين زمینه هستیم. واقعیت اين است که  د پنهانحالي است که تاکنون اين اتفاق نیفتاده و ما در ظاهر شاه

نميچیني نگاه  استراتژيک  متحد  يک  عنوان  به  ايران  به  بلکهها  مي   کنند؛  نگاه  بزرگ  مشتري  يک  عنوان  کنند.  به 

اند پس از مدتي به کشورهاي بدهکار تبديل شده و در واقع به  کشورهايي که با چین قرارداد اقتصادي منعقد کرده 

اند و  هاي زيادي براي استقالل کشور انجام داده اند. مردم ايران پايمرديهاي اقتصادي چین تبديل شده تعمرهمس

هاي غربي از اين قرارداد منتشر  اند. به همین دلیل اگر جزئیاتي که رسانه یز در اين راه تقديم کردهشهداي زيادي ن

قرائت رسمي که از    .هاي شهداي اين سرزمین استرمانکنند صحیح باشد اين قرارداد يک خیانت بزرگ به آمي

در قرارداد  مي  اين  ارائه  جنبهکشور  مي شود،  نشان  را  آن  مثبت  نمي   دهد.هاي  که  است  حالي  در  توان اين 

با اين قرارداد چه اهدافي را در اقتصاد ايران  دستاوردهاي چین را از اين قرارداد ناديده گرفت. به نظر شما چین 

خو کرد؟ دنبال  رفتار   اهد  تحلیل  سیاسيدر  کشور   -هاي  حوزهاقتصادي  که  کرد  توجه  بايد  اقتصاديها    -هاي 

حوزه دوستيسیاسي  دشهاي  و  يک منيها  هر  مناسبات  اين  در  است.  کشور  منافع  حوزه  بلکه  نیستند  ها 

کمي حداقل  را  خود  هزينه  بايد  است  ممکن  که  جايي  تا  رو  اين  از  کنند.  حداکثر  را  خود  منافع  منشأ کوشند  نند. 

به شده به  هاي تلخ تجرپردازي يا القائات دشمنان نیست؛ بلکه واقعیتها در مورد هر قرارداد خارجي، خیال نگراني 

نگراني علت  است.  کشور  مديريت  گذشته  دهه  سه  در  چراويژه  نیست  چین  امپريالیسم  ظهور  ماهیت  ها،  که 

هاي جهاني دو، استثمار منابع ديگران و کسب فرصت   امپريالیسم؛ چه نظامي، چه اقتصادي و چه تلفیقي از هر

بنیان  تقويت  کمبراي  اصلي  نگراني  البته  است.  خود  بهاي  و  توجهي  غوامض  گرفتن  سهل  و  ملي  منافع  ه 

بین پیچیدگي مناسبات  گیري هاي  تصمیم  نظام  در  و  قراردادها  در عقد  داخل استالملل  در  اساسي  دو    .هاي  در 



 
اند بر بسیاري  ها توانسته هاي چیني شده و امروز چینيان محل آزمون و خطاي خودروساز هاي ايردهه گذشته بازا 

با استفاده از  هاي خودروهاي اولاز کاستي  یه خود فائق آيند؛ اين در حالي است که خودروسازي دولتي داخلي 

مونتاژ خودرو ده به  کارش  امروز  رانت  میلیارد  اين ها  بر  عالوه  است.  کشیده  چیني  اين  هاي  در  فروماندگي  اين  که 

سیاست از شکست  نشان  کشور  بزرگ  روشنصنعت  بسیار  نشانه  که  است  داشته  دولتي  فسادزاي  از  هاي  ي 

بنیان  تا زماني که  بنده معتقدم  بر اساس يک اقتصاد  ناکارآمدي مديريت بخش عمومي دارد.  را  تولید داخلي  هاي 

با رقبايم قدرت چانه مردمي استوار نکرده  را  به عنوان يک شريک  زني  ايران  به  نخواهیم داشت. چین  اي خارجي 

ها به ايران همواره به عنوان  اره برشمرد که چرا نگاه چینيتوان در اين بنگرد. داليل متعددي را مياستراتژيک نمي

 .يک مشتري خوب بوده است؛ نه يک شريک راهبردي

 

 : میتسن یخبرگزار -

 دولت چین برای حمایت از اشتغال حق بیمه را کاهش داد 

دی ناشی از  مقامات چین اعالم کردند که به منظور تقویت بازار کار این کشور که به شدت تحت فشار بحران اقتصا

اند را کاهش داده  تامین اجتماعی شرکت ها  بیمه های  به   خبرگزاری تسنیم به گزارش   .شیوع کروناست، سهم 

به شدت    از شینهوا، مقامات چین روز سه شنبه اعالم کردند که دولت این کشور به منظور تقویت بازار کار کهنقل  

تحت فشار بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناست، سهم بیمه های تامین اجتماعی شرکت ها را کاهش داده  

ت: از فوریه تا ژوئن، کارفرمایان شاهد ژانگ یینگ، یکی از مقامات وزارت منابع انسانی و اجتماعی چین گف  است.

ا( در پرداخت بیمه های مربوط به سالمندی ، بیکاری و  میلیارد دالر آمریک   ۸۲.6میلیارد یوان )حدود    5۷6.۹کاهش  

میلیارد یوان برای کمک به شرکت ها    6۳.6وی افزود: عالوه بر این، حق بیمه به ارزش    جراحات ناشی از کار بودند.

  4۰.5جهت حفظ حقوق و دستمزد کارکنان خود به آنها بازگردانده شده است، در حالی که یارانه اشتغال به ارزش  

واگذار شده است.می یوان  بازنشست  لیارد  در سازمان صندوق  مینگجون، یک مقام مسئول  که  نی  گی چین، گفت 

نی گفت: این کاهش حق بیمه    تریلیون یوان برسد.  ۱.۹به    ۲۰۲۰انتظار می رود مبلغ کل کاهش حق بیمه در سال  

مشکالت عبور کرده و از ثبات بیشتر و    در این مقیاس بی سابقه خواهد بود. این امر به شرکتها کمک می کند تا از

  5.۷ر ملی آمار چین، نرخ بیکاری در مناطق شهری در ماه ژوئن  طبق گزارش دفت  گسترش اشتغال استفاده کنند.

میلیون شغل جدید شهری در نیمه اول سال    5.64درصد پایین تر از ماه مه است. در کل    ۰.۲درصد بوده است که  

براساس گزارش کار دولت ، چین امسال قصد دارد   از هدف ساالنه را بدست آورد.  درصد  6۲.۷ایجاد شد و    ۲۰۲۰

 انتهای پیام/  درصد حفظ کند. 6میلیون شغل جدید شهری را اضافه کند و نرخ بیکاری شهری را حدود  ۹از بیش 

 :وزین عهیش -

 جمعیت شیعیان در چین در حال گسترش است 

ن" چین گفت: با توجه به کارهای تبلیغی صورت گرفته، جمعیت  مدیر مدرسه علمیه اهل بیت)ع( در استان "هاینا

در حال گسترش است در چین  نیوز» به گزارش  /  ۲۳۳۸۵۹ :کد خبر  .شیعیان  پرجمعیت«شیعه  ترین کشور ، چین 

میلیون   4۳۳فته است و یک میلیارد و شود که پهنه وسیعی از آسیای مرکزی و خاوری را دربر گرجهان محسوب می

میالدی به صورت رسمی به چین معرفی گردید و سپس توسط هزاران عرب    65۱ر سال  اسالم د  .نفر جمعیت دارد

و ایرانی در این کشور منتشر و گسترش پیدا کرد، اکنون یک درصد جمعیت چین را مسلمانان تشکیل می دهند که 

آنچه در پی   .هستند، اما شماری از شیعیان نیز در این کشور زندگی می کنند  بیشتر آنها اهل سنت و حنفی مذهب

آید گفتگوی کوتاه با حجت االسالم و المسلمین »عیسی چینی« مدیر مدرسه علمیه اهل بیت)ع( در استان  می  
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اهل   جهانی  مجمع  عمومی  مجمع  اجالس  در حاشیه ششمین  کشور  این  وضعیت شیعیان  درباره  چین  "هاینان" 

 .یت)ع( استب

ساله پیش در دوره    ۲۰یخ عیسی چینی از کشور چین هستم،  من ش//    ابنا: لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟ 

های آموزش علوم اسالمی در حوزه علمیه رضویه در شهر مشهد شرکت کردم و اکنون مدیر مدرسه علمیه اهل  

 .جزیره در جنوب چین است بیت)ع( در استان "هاینان" هستم، استانی که شامل چندین 

آیا مدرسه علمیه شیعی در چین وجو از  //    د دارد؟ ابنا:  پایان تحصیالتم در زمینه علوم   ۲۰من  از  سال پیش پس 

در  بیت)ع(  اهل  علمیه  تاسیس مدرسه  به  منجر  ارتباطات  این  و  آغاز کردم  قم  علمیه  با حوزه  را  ارتباطاتم  دینی، 

حوز نخستین  عنوان  به  هاینان  مدرسه  استان  این  در  شد.  چین  در  اسالمی  علوم  آموزش  برای  شیعی  علمیه  ه 

یه طالب زیادی در حال تحصیل هستند که از نقاط مختلف چین به این مدرسه آمدند، طالب چینی در مدرسه  علم

برای   لزوم  صورت  در  و  گیرند  می  فرا  را  حوزه  مقدماتی  دروس  سال  چهار  تا  سه  مدت  به  بیت)ع(  اهل  علمیه 

 .بیشتری علوم دینی به حوزه علمیه می روند فراگیری

ما در چین برنامه های مذهبی و سخنرانی داریم، ولی عالوه بر این //    لیغی در چین دارید؟ ابنا: چه فعالیت های تب

برنامه ها، کار تبلیغ را هم از طریق شبکه های اجتماعی و ایمیل نیز انجام می دهیم، همچنین تاکنون ده ها کتاب  

 .ه کردیمیعی مثل نهج البالغه و رساله حقوق امام سجاد)ع( را به زبان چینی ترجمدینی ش

این کشور زندگی می کنند؟  از  نقاطی  با سابقه  //    ابنا: شیعیان چین در چه  از شیعیان    ۳۰۰یک جمعیت متراکم 

نقا در  استان  این  به جز  ولی  کنند،  زندگی می  در شمال غرب چین  کیانگ"  استان "سین  در  دیگر چین،  ساله  ط 

به صورت پراکنده در نقاط مختلف این کشور زندگی  جمعیت متراکم شیعیان را نداریم، البته گروه هایی از شیعیان  

   .می کنند و با توجه به کارهای تبلیغی صورت گرفته، جمعیت شیعیان در چین در حال گسترش است

بهترین راهکار  //    ین به اهل بیت)ع( دارید؟ ابنا: چه راهکاری برای گسترش محبت مردم جهان به خصوص ملت چ

این هدف، همان گونه به  پیگیری می کنیم، رفتار    برای رسیدن  تبلیغی خودمان در چین  نیز هم در کارهای  که ما 

 ابنا  :منبع .محبت آمیز با مردم است

 :ستیاکونوم رانیا -

 گاه از تعامل با چین ضرر نکردیم هیچ : آل اسحاق 

گاه از تعامل با  عضو شورای حزب موتلفه گفت: از دنیای غرب چیزی جز استکبار ندیدیم و هیچ-اکونومیست  ایران

های اقتصادی  یحیی آل اسحاق، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در خصوص فرصت  چین ضرر نکردیم.

ی زیادی به همراه خواهد داشت، به این هارده دهد، گفت: این قرارداد آوکه قرارداد با چین در اختیار کشور قرار می

های سرمایه گذاری، تکنولوژی، تجارت، خرید دلیل که چین جایگاه باالیی در روابط اقتصاد بین الملل دارد و در حوزه 

منطقه  و  اقتصادی  تعامالت  و حوزهنفت،  بوده موفق ظاهر شده استای  اقتصادی  کار  که ضرورت  دیگر  او   .های 

امرو همه  افزود:  درگیر  اقتصاد ز  چین  با  امروز  که  آمریکا  و  اروپا  حتی  دارند؛  زیادی  رابطه  چین  با  دنیا  فعال  های 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: برای ما    .کنندهای بسیار باالیی را با چین معامله میهستند، رقم

کنولوژی و سرمایه گذاری فرصت خوبی ات و تهم در زمینه صادرات کاالی خودمان و هم در زمینه تهیه کاال و خدم

آل اسحاق تصریح کرد: مهم ترین بخش این قرارداد نحوه بستن قرارداد و جزئیات آن   .گیرددر اختیار کشور قرار می 

در حوزه  را  رابطه  بهترین  باشد  باید حواسمان  که  کنیماست  ایجاد  گذاری  و سرمایه  واردات  در    .های صادرات،  او 

ب فواید  مدخصوص  حوزه لند  در  گفت:  رابطه  این  بودن  فعالیت ت  گذاری های  سرمایه  مانند  مدت  بلند  های  های 

همکاری و  میمشترک  حتما  اقتصادی  مشترک  پروژههای  در  و  باشد  موثر  ها، تواند  پاالیشگاه  مانند  بزرگ  های 

و کار انرژی  انتقال  برنانیروگاه ها،  با  دارد،  زمان بیشتری  به  نیاز  که  بزرگ  تری می مه دقیهای  پیش رفتق   .توان 

http://www.abna.ir/
http://iraneconomist.com/fa/news/356619/%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://iraneconomist.com/fa/news/356619/%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://iraneconomist.com/fa/news/356619/%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85


 
هایی که در این خصوص وجود دارد این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در ادامه بیان کرد: همه نگرانی

قرارداد  چنین  بستن  که  گفت  باید  البته  که  باشد  پذیر  سلطه  و  سلطه  قرارداد  این  که  مسیراست  های  هایی 

ای برای تعیین شود و مقام معظم رهبری هم به گونه ام بررسی میکان نظ کند و در تمام ارای را طی میپیچیده

کنند و  هایی نظارت خواهند کرد و همه ساختار نظام بر آن نظارت میهای کلی نظام، بر چنین قراردادخط مشی 

ی از شود، به همین خاطر نگرانهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور بررسی میمفاد آن قدم به قدم توسط نهاد

ها که این قرارداد را به برجام تشبیه کردند، او در ادامه تصریح کرد: در واکنش به برخی اظهار نظر  .ین بابت نداریما

گفت: برجام یک جریان سلطه گر و نوعی از استکبار علیه ایران بود که طرف مقابل ما که آمریکا و متحدینش بودند  

آل اسحاق افزود: نکته دیگری که ضرورت    .ب با ما همین است یای غربه تعهدات خود در آن عمل نکردند؛ فرق دن

دارد که توضیح داده شود این است که در تعامالت بین المللی که نظام مهندسی دنیا از آن برخوردار است، نگاه 

یادی  های ز انحصاری به غرب باید کنار گذاشته شود و شرق فراموش نشود؛ باید در تعامالت بین المللی جایگزین

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه    .ر اختیار داشته باشیم تا کشوری نتواند به صورت انحصاری با ما برخورد کندد

اسالمی در ادامه بیان کرد: باید در نظر داشته باشیم که ما از دنیای غرب چیزی جز سلطه و استکبار ندیدیم و در  

ها دیدیم و در برجام هم شاهد آن بودیم که به دی از آنای زیاهقبل و بعد از انقالب و در جریان جنگ تحمیلی آسیب

نکردیم و می با کشور چین ضرر  تعامل  از  از طرف دیگر ما هیچ گاه  نکردند.  از تعهدات خود عمل  توانیم هیچ کدام 

در نظر  نیم و  ارتباط راحت تری با این کشور برقرار کنیم، ولی باید جوانب احتیاط را در ارتباط با هر دو طرف رعایت ک

آل اسحاق در پایان گفت: مفهوم شعار »نه شرقی، نه غربی« قطع ارتباط با دنیا نیست، مفهوم آن   .داشته باشیم

داشته   تعامل  دنیا  با  مصلحت  و  عزت، حکمت  و حفظ  با حواس جمعی  خود  ملی  منافع  با حفظ  ما  که  است  این 

 باشگاه خبرنگاران جوان .باشیم

 :نیمثلث آنال یلیتحل یخبر گاهیپا -

 تحلیل تلویزیون چین از سفر الکاظمی به ایران

رکزی چین سفر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق  سی. تی. وی" تلویزیون م  ایرنا/ "سی.     66243 :کدخبر 

زمینه سیاسی عنوان کرد در  از جمله  روابط دو کشور  بهتر  آینده  برای  را تضمینی  ایران  تحلیلی   .به  پایگاه خبری 

آ این    :نالینمثلث  واقع  در  سفر  این  نوشت:  کشور  دو  برای  سفر  اهمیت  به  اشاره  با  چهارشنبه  روز  رسانه  این 

موضوع را تضمین می کند که تنش های سیاسی در روابط دو کشور وجود نخواهد داشت و عراق هم اجازه نمی 

باشد ایران  متوجه  کشور  این  خاک  از  تهدیدی  هیچ  نخ  .دهد  دهد:  می  ادامه  جریان  گزارش  در  عراق  وزیر  ست 

ندارد کشورش  اینکه عالقه  بر  تاکید  با  ایران داشت،  روحانی« رییس جمهوری  با »حسن  مصاحبه مطبوعاتی که 

میدان نبرد ایران و آمریکا باشد افزود: مردم عراق عالقه مند به روابط بسیار خوب و حسن همجواری با ایران بدون  

تلویزیون چین در گزارش خود خاطر نشان کرده است نخست وزیر عراق در   .ور داخلی یکدیگر هستندمداخله در ام

کشورش البته با چالش هایی روبرو است که از جمله تنش های سیاسی و نظامی است و در تالش است تا بر 

د  می کن   این رسانه به دیدار نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقالب اسالمی ایران اشاره  .این مسایل مدیریت کند

کند نمی  ای  مداخله  هیچ  عراق  و  آمریکا  روابط  در  ایران  که  کردند  تاکید  ایران  رهبر  آن  جریان  در  این    .که  به  بنا 

گزارش، رهبر ایران در این مالقات که دو ماه پس از نخست وزیری الکاظمی در تهران انجام شد، تاکید کردند: ایران 

را فراموش نخواهد کرد و علیه آمریکا اقدامی متقابل انجام    هرگز ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس

ست وزیر عراق در مصاحبه مطبوعاتی در ایران به دنبال دیدار با حسن تلویزیون چین اضافه کرد که نخ  .خواهد داد

وجود  ایران  علیه  تهدیدی  عراق  خاک  از  داد  نخواهد  اجازه  هرگز  که  داشت  تاکید  ایران  جمهوری  رییس  روحانی 

 .شته باشددا
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 (: 18)هفته یثدح  - :خبرنامه

  «جلب محبّت  های خصلت»

 (ئمه عليه السالمشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

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

ثَالثُ خِصال تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: االْنْصافُ فِی 

د ةِ، وَ االْنْطِواعُ وَ واساةُ فِی الش  الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُ

 .الرُّجُوعُ إلی قَلْب سَلیم 

 سه خصلت جلب محبّت می کند: 

دی در درانصاف در معاشرت با مردم، هم

 مشکالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.

 »349، ص 2کشف الغمّه، ج «



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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