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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ران و چین باید صبر کنیم ه جزئیات توافق ای معاون ظریف: دربار 

همکاری  : ايسنا  توافق  درباره  حضوری  مذاکرات  برگزاری  کرونا  شیوع  که  این  بیان  با  خارجه  وزیر  های  معاون 

بلندمدت سیاسی و اقتصادی با چین را به تعویق انداخته است، گفت: درباره جزئیات توافق ایران و چین باید صبر  

ان  .کنیم ایراصاری دربارغالمرضا  بین  آخرین خبرها در خصوص مذاکرات  برایه  و چین  های اجرای سند همکاری ن 

راهبردی بلند مدت اظهار داشت: برای این که یک سند مسیر خود را )تا زمان اجرا( طی کند، مدت طوالنی زمان  

)تغییراتیمی و  زیاد  و  دوباره کم  اما  نهایی شود،  بار سند  و ممکن است چندین  امیدواریم    برد  داده( شود؛  آن  در 

ایرانسند همکاری آماده شود  های  اجرایی  مذاکرات  برای  و  برسد  نهایی خود  به مرحله   .و چین هر چه سریعتر 

و   رفت  بحث  داریم  چین  با  االن  که  موضوعاتی  از  یکی  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 

و به چین  ایران  از  االن سفر  متوقف    آمدهاست  ویژه سفرهای رسمی،  به  ایران،  به  از چین  در  یا  بنابراین  است؛ 

می  شود  انجام  ایران  به  چین  از  سفرهایی  یا  باشیم  داشته  سفر  چین  به  شویم  موفق  که  زمانی  توانیم اولین 

چینی  با  را  کنیممذاکراتمان  آغاز  گفت   .ها  در  »رانصاری  اینکه  کرد:  اضافه  سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  چه  وگو  وی 

»به چه صورتی منتشر شود«، اینکه »در کجاها تصویب شود«   موضوعاتی توافق شود« و تصمیم بگیرند توافقات

  .و »آیا به صورت یک سند همکاری باقی بماند« یا »به صورت موافقت نامه«، همه به محتوای مذاکرات برمی گردد

این   بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  چین معاون  و  ایران  بین  توافق  درباره  که  کاری  تنها  که 

توانیم بکنیم »صبر کردن« است، گفت: باید صبر کنیم مذاکرات آغاز شود، محتوای مذاکرات مشخص و توافقات  می

وی در پاسخ به این سوال   .توانیم بگوییم که این سندها به چه صورت باید منتشر شودروشن شود، آن وقت می 

ز جمله روسیه و هند هم خواهیم داشت؟«  ر کشورها اضای سند همکاری بلند مدت با چین، با سای که »آیا نظیر ام

بستر   ایجاد  ما  پیشنهاد  که  است  طبیعی  برسد،  روشن  بلوغ  یک  به  مان  روابط  که  کشوری  هر  با  کرد:  تصریح 

که روابط به پختگی خود  تر برای روابط در آینده است؛ با کشورهایی همچون روسیه و هند نیز به محض این مطمئن

ریز  برنامه  مرحله  وارد  همکاری برسد  برای  شده  ی  آغاز  چین  با  مرحله  این  امروز  که  شد  خواهیم  درازمدت  های 

با اشاره به این که آغاز بحث توافق بلندمدت با چین به سفر    .است معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه 

رسیده ایم که در  برمی گردد، گفت: امروز بعد از پنج سال به اینجا    ۹۴رئیس جمهور این کشور به تهران در سال  

 .مرحله آماده سازی اسناد و انجام مذاکرات هستیم

 آمریکا چین را بابت تفاهم با ایران تهدید کرد 

  ن را بابت قصد این کشور برای عقد توافق همکاری اقتصادی با ایران تهدید یک مقام ارشد دولت آمریکا، چی : فارس

ها درباره قصد ایران و چین برای رسیدن به استیفان بیگان«، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش»  .کرد

بیگان که در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا   .توافقی جامع، پکن را به تحریم اقتصادی تهدید کرد

  .تصادی چین با ایران نقض قوانین آمریکا خواهد بوداری اقبا موضوع رقابت آمریکا و چین برگزار شد ادعا کرد همک

معاون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره اینکه دولت آمریکا چه راهبردی برای مقابله با توافق همکاری  

ین ان و چها درباره اینکه این توافق حاصل شده ناقض و شتابزده است. با آنکه ایرایران و چین دارد گفت: »گزارش

ساله میان دو طرف حاصل نشده است، این حرف    ۲۵مدتی است در حال رایزنی در این زمینه هستند، هنوز توافق  

آن که  نیست  آن  معنی  رفتبه  نخواهند  پیش  به  زمینه  این  در  مولفه   «.ها  از  »یکی  کرد:  اضافه  رفتار  او  های 

ایران است که دشمن ایاالت متحده هستند. اما    مانند   های غیردموکراتیکیشدن با رژیمنشینکننده چین همنگران



 
در خصوص ایران، ما راهبرد جامعی داریم در خصوص این کشور داریم که درباره چین اعمال خواهد شد. اگر چین  

بود  خواهد  متحده  ایاالت  قوانین  نقض  شود،  ایران  با  اقتصادی  تعامل  البی »  «.وارد  عامل  مدیر  دابوویتز«،  مارک 

»بنیصهیونیست )اف ی  دموکراسی«  از  دفاع  ترامپ«،  دی اد  »دونالد  غیررسمی  مشاوران  از  یکی  که  دی( 

میرئیس  شمار  به  ایران  قبال  در  آمریکا  بانک جمهور  تحریم  پیشنهاد  گذشته  شب  شرکترود  و  در ها  چین  های 

بود کرده  مطرح  را  ایران  با  همکاری  سیاست   .صورت  اثر  شدن  خنثی  از  ظاهراً  که  »فشار    موسوم  دابوویتز  به 

ایران: کلید تضمین  -اش در توئیتر نوشت: »چینحداکثری« در اثر توافق ایران و چین نگران شده در حساب کاربری 

های رسد ادامه دادن کارزار فشارحداکثری با اجرای تحریماش نمیچین هرگز به ظرفیت بالقوه -اینکه توافق ایران

 «.های قابل تحریم شودعالیتوارد فثانویه علیه هر بانک یا شرکتی است که 

 تعطیلی متقابل دفاتر کنسولگری آمریکا و چین 

به دنبال بستن کنسولگری چین در شهر هیوستن )آمریکا(، وزارت امور خارجه چین دیروز جمعه  : گاردین/ بلومبرگ

ین کشور داده و پکن  آمریکا در شهر چنگدو در استان سیچوان ا  مرداد اعالم کرد دستور به تعطیلی کنسولگری  ۳

در پی مهلت آمریکا به چین برای بستن   .ک پاسخ مشروع و الزم« به آمریکا توصیف کرده استاین اقدام خود را »ی

های  کنسولگری خود، کارکنان این کنسولگری اقدام به سوزاندن اسناد و مدارک دیپلماتیک آنجا کردند؛ چراکه مقام 

ها خواندند.  آور تنش سابقه و حیرتیکا شده بودند و چنین اقدامی را تشدید بی چینی متعهد به تالفی این اقدام آمر

کر عنوان  این چین  مسوولیت  و  باشد  خواستارش  چین  که  نیست  چیزی  آمریکا  و  چین  میان  فعلی  »وضعیت  د: 

ا  رسد پکن با تصمیمش درخصوص تعطیل کردن کنسولگری آمریک نظر میوضعیت کامال به عهده آمریکا است.« به

کنسولگری جای  به  چنگدو  بزرگ در  هنگهای  شانگهای،  همچون  جاهایی  در  گوانگژو،  ترش  یا  کمی کنگ 

خویشتنداری به خرج داده است. در عین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی درباره وضعیت مربوط 

به  اکنون  گفت  کرونا  ویروس  کربه  ویروس  در شیوع  چین  نقش  او  که  آنچه  این  دلیل  با  تجاری  توافق  خوانده،  ونا 

 .«کشور »اهمیت خیلی کمتری برای او پیدا کرده است

 ای رسیده است سابقهپوتین: روابط روسیه و چین به سطح بی

به روابط پکن و مسکو اشاره کرده و گفته روابط دو کشور به سطح  رئیس  : فارس جمهور روسیه در اظهارنظری 

استسابقه بی رسیده  پوالدی  .ای  رئیسمیر  شرکوتین،  به  پیامی  در  روسیه  حزب  ت جمهور  »مذاکرات  در  کنندگان 

به نوشته خبرگزاری تاس، والدیمیر    .روسیه متحد و حزب کمونیست چین« از تعمیق روابط پکن و مسکو تمجید کرد

عنوان نمونه یک ای رسیده و به درستی به  سابقه پوتین در این پیام عنوان کرد: »روابط روسیه و چین به سطح بی

پوتین در ادامه با اشاره به همکاری چین    «.ر جهان امروز در نظر گرفته شده استها]ی دیگر[ دهمکاری بین کشور 

های صورت گرفته از سوی مسکو و پکن برای  المللی خاطرنشان کرد: »تالش و روسیه در حل و فصل مسائل بین 

من مبرم  و فصل مسائل  برای حل  اقدامات  بین طقه هماهنگی  ثبات  و  امنیت  تضمین  به  و جهانی  کمک  الای  مللی 

عنصر  رئیس    «.کندمی همواره  کشور[،  ]دو  مطرح  سیاسی  احزاب  بین  »مذاکره  افزود:  ادامه  در  روسیه  جمهور 

در   را  خود  تجربیات  چین  کمونیست  حزب  و  متحد"  "روسیه  حزب  است.  بوده  روسیه  و  چین  روابط  در  مهمی 

های مختلف های دو سر سود در عرصه وژه قانونگذاری، تشکیل حزب و همکاری در زمینه پرهای مربوط به  فعالیت 

می اشتراک  به  یکدیگر  با  طرح    «.گذارندرا  که  کرده  اطمینان  ابراز  همچنین  سوی  پوتین  از  شده  مطرح  های 

تقویت خواهد کردشرکت را  بین دو کشور  این رویداد، همکاری و شراکت  ر   .کنندگان  از خبرگزاری  تاس  این    وسی 

با عنوان یک رویداد   یادداشتی نوشته، روسیه و چین طی     .یاد کرده استمذاکرات  نیوزویک در  آمریکایی  نشریه 



 
اند. های اقتصادی، انرژی و دفاعی شاهد بودهای را در زمینه های راهبردی نزدیک و فزاینده های اخیر همکاریسال

 .عمیق واشنگتن شود ن قدرت در جهان را تغییر داده و موجب نگرانیتواند توازطور بالقوه می این روابط به 

 ساله ایران و روسیه چیست؟   ۲۰محتوای قرارداد 

ساله همکاری ایران و چین، بحثی درباره توافق بلندمدت بین تهران و مسکو مطرح    ۲۵پس از موضوع سند  : تسنیم

راهبرد و  کاخ سفید  برای  که خبر چندان خوشی  اتفاقی  نیست  است؛  آن  در   .فشار حداکثری  محمد جواد ظریف 

قرارداد   تمدید  درباره  مسکو  به  خود  اخیر  سفر  سخ  ۲۰جریان  مسکو  و  تهران  در  ساله  ادامه  در  ظریف  گفت.  ن 

به چنین  برای رسیدن  که طرفین  گفت  و  داد  دو کشور خبر  بین  راهبردی  مدت جامع  بلند  قرارداد  انعقاد  خصوص 

اند کرده  توافق  پوتین، ز و  .سندی  والدیمیر  با  را  خود  یکساعته  تلفنی  گفتگوی  به  چهارشنبه  روز  ایران  خارجه  یر 

او توافق کرده است که قرارداد همکاری  رئیس جمهور روسیه اشاره کرد و گفت   با  ماه    ۸ساله که حدود    ۲۰که 

ت: زمانی که رأس موعد او در خصوص قرارداد بلند مدت گف  .دیگر به موعد خود می رسد مورد بازنگری قرار گیرد

ع راهبردی  شود، ولی بهتر دیدیم یک قرارداد جامساله] تمدید می  ۲۰، اگر کسی مخالفت نکند، [توافق  مقرر برسد

 ۲۰محتوای قرارداد    .درازمدت تدوین شود و قرارداد به روز شود و نهایتاً امضا و برای تصویب به مجلس ارائه شود

اهده تحت عنوان »قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین  مع  این  ساله ایران و روسیه چیست؟ 

با  )  ۱۳۷۹جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه« است که در اسفند   در مسکو و در  (  ۲۰۰۱مارس    ۱۲برابر 

صل  مدت این معاهده که به تصویب مجالس دو کشور هم رسیده، در ا  .حضور روسای جمهور دو کشور امضا شد

این معاهده می    ۲۱ماده    .سال تمدید شده است  ۵سال است، اما پس از اتمام دوره تا به حال دو بار هر کدام    ۱۰

گردد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال قبل از این معاهده برای مدت ده سال منعقد مینویسد: »  

قطع اعتبار معاهده مطلع نسازد، خود به خود برای  رامونود پیاز قصد خپایان اعتبار آن به صورت کتبی طرف دیگر را

میدوره  تمدید  بعدی  ساله  پنج  سال  های  ماه  اسفند  دوم  و  بیست  تاریخ  در  مسکو  در  معاهده   ۱۳۷۹شود.این 

و روسی که هر یک از متون  میالدی در دو نسخه به زبانهای فارسی  ۲۰۰۱هجری شمسی برابر بادوازدهم مارس  

این   ۶این معاهده شامل مقدمه و بیست و یک ماده است. ماده    «.باشد، تنظیم شده استی سان مار یک دارای اعتب

معاهده بر همکاری دو کشور در حوزه انرژی، از جمله هسته ای اشاره کرده و تصریح می کند »طرفین به گسترش 

جمله نقل، انرژی من  ی حمل وهامینه مناسبات درازمدت و متقابالً مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در ز 

هسته: انرژی  از  جویانه  صلح  بهداشت استفاده  و  کشاورزی  فنون،  علوم،  صنایع،  اتمی،  نیروگاههای  احداث  ای، 

بر همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی،     .عمومی مساعدت خواهند نمود در بخش های دیگر 

این معاهده در جلسه سران دو کشور که تقریبا اولین    .ره شده استحمل و نقل انرزی، سیاسی و امنیتی نیز اشا

ر آن زمان  این توافق د  .سال بود، به عنوان نقطه تحول دیپلماتیک محسوب می شد  ۴۰دیدار در این سطح پس از  

در   ارشد وقت  از مقامات  یکی  ایواشوف«،  ژنرال »لئونید  آمریکایی ها شد.  واکنش  باعث  و  هم مخالفانی داشت 

ارت دفاع روسیه گفت: »برخی شاید از این توافق خوششان می آید و برخی نه. کشورهای ما در راستای منافع  وز

همچنین سیگنالی به دولت جورج بوش در آمریکا بود مبنی انعقاد این توافق در آن زمان    «.هند کردمان تالش خوا

مح را  منطقه  در  آمریکا  نفوذ  دارند  قصد  روسیه  و  ایران  اینکه  کنندبر  وزارت    .دودتر  وقت  سخنگوی  بوچر،  ریچارد 

یا  پیشرفته  متعارف  تسلیحات  فروش  درباره  ویژه  به  ما  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  خصوص  این  در  آمریکا  خارجه 

لوژی های حساس، نظیر فناوری هسته ای نگران هستیم. این بستگی به ایرانی ها و روس ها دارد که درباره  تکنو

طبیعتاً تمدید این معاهده یا تغییر آن به قرارداد     .است انجام دهند یا انجام ندهند، توضیح دهندجزئیات آنچه ممکن  

ساله    ۲۵اجه خواهد شد. چرا که چنین واکنشی به سند  جامع راهبردی بلندمدت دوباره با واکنش منفی آمریکا مو

و ه زمان  آن  آمریکا هم  اساسا  گرفت.  صورت  نیز  چین  و  ایران  های  و همکاری  انزوای سیاسی  دنبال  به  االن  م 



 
بنابراین هر گونه همکاری ایران با هر کشوری در نقض این سیاست واشنگتن است.    اقتصادی ایران بوده است. 

از طریق اعمال سیاست »فشار حداکثری«  کاخ سفید طی چند   ایران  به دنبال فروپاشی اقتصادی  سال گذشته 

  .ای برای رهایی از این وضعیت، سیاست فشار آمریکا را تضعیف می کندبوده است. به همین دلیل هر گونه روزنه  

تو دنبال  به  نیست  محدود  هایش  گزینه  اینکه  بیان  برای  و  خود  منافع  احصای  برای  با  ایران  دوجانبه  های  افق 

به عنو بهبود بخشد. چین  را  اقتصادی خود  آینده  تحریم های،  زدن  دور  بر  تا عالوه  رفته است.  ان  کشورهای مهم 

قدرت اقتصادی دنیا گزینه جدی ایران برای همکاری بلند مدت بوده است و بنا به گفته وزیر خارجه کشورمان، تهران  

به  پکن  ا  و  نزدیک شده  بلندمدت  بلندمدت  توافق  توافق  کار  در دستور  نیز  دیگر قدرت جهانی  به عنوان  ند. روسیه 

از آنجایی که این اقدامات ایران، تالش آمریکا    .ینه نخواهد بودبعدی قرار دارد، و طبیعتاً آخرین کشور هم در این زم

وسیه یا هر کشور دیگری مورد  برای به زمین زدن ایران را مهار و خنثی می کند، در آینده هر گونه توافق ایران با ر

شده و سنگ منافع    حمله تبلیغاتی قرار خواهد گرفت. در این جور مواقع، تحریم کنندگان ایران دایه مهربانتر از مادر

 ملی ایران را به سینه می زنند! چرا که چنین توافق های عالوه بر گشودن راه نفس برای ایران، خبر خوشی برای

 .ل نیستند و روز به روز از نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا می کاهندنظم آمریکایی بین المل

 مریخ نورد چین راهی مریخ شد 

شنبه دوم مرداد  اتی پیش روانه سیاره سرخ شد. چین روز پنج کامال بومی چین ساع  اولین ماموریت مریخی : ایسنا 

ماموریت مهم مر  ۱۳۹۹ نامیک  به  در   Tianwen-۱ یخی  این کشور  اولین فرود موفق  امیدوار است  که  آغاز کرد  را 

روسیه برای  سیاره سرخ باشد. این نخستین ماموریت مستقل و کامال بومی چین پس از تالش چند سال پیش با  

دارگرد است نورد، یک فرودگر و یک مشامل یک مریخ Tianwen-۱ رسیدن به مریخ است. این ماموریت موسوم به

از مرکز پرتاب ماهواره »ونچانگ« در جزیره هاینان چین با موفقیت   «Long March ۵» که همگی سوار بر موشک

ته است م کرد که این پرتاب موفقیت آمیز بوده و گفشرکت علم و فناوری هوافضای دولتی چین اعال  .پرتاب شدند

هفت ماه  «  ۱-شده خود منتقل شده است. »تیان ونتعیینبا موفقیت به مدار از پیش  «Tianwen-۱» که مریخ نورد

رسد و دو تا سه ماه نیز طول خواهد کشید تا فرودگر و مریخ نورد بر سطح این سیاره بنشینند. دیگر به مریخ می 

ن دومین اقتصاد بزرگ جهان امیدوارند که نقشه سطح شناسی ساختار مریخ را به واسطه این ماموریت  دانشمندا

های آن را بررسی کنند، ترکیب مواد سطح آن را مورد مطالعه  یخهای خاک مریخ و آبداری کنند، ویژگینقشه بر

که تاکنون یک مریخ نورد را  کشوری است    آمریکا تنها  .تر محیط این سیاره را بشناسندطور گسترده قرار دهند و به 

آمیز باشد، شاهکار بزرگی  گر ماموریت چین موفقیتبرداری کرده است. بنابراین ادر مریخ فرود آورده و از آن بهره

فناوری  توسعه  بر  زیادی  تاکید  چند سال گذشته  در  چین  بود.  خواهد  این کشور  است. برای  داشته  فضایی  های 

جمهور این کشور در اوایل سال جاری از مسووالن صنعت فضایی کشور خود خواست تا پینگ« رئیس»شی جین

های مریخی خود طلبیک قدرت بزرگ فضایی تبدیل کنند. اما چین تاکنون برای تحقق جاهچین را هر چه زودتر به ی

روبه  مشکالتی  سال  با  در  است.  شده  نام   ۲۰۱۱رو  به  مدارگرد  یک  تا  شد  یک  وس «Yinghuo-1» تالش  بر  ار 

با شکست  فضاپیمای روسی که توسط یک موشک اوکراینی پرتاب شد، روانه مریخ شود که این پرتاب در نهایت  

 .مواجه شد

های اخیر  رو شد. اما چین در سال با شکست روبه  «Long March 5» //    نیز دومین پرتاب موشک  ۲۰۱۷در سال  

کشوری بود که یک فضاپیما را به نیمه تاریک کره ماه فرود    هایی نیز بوده است. این کشور نخستینشاهد موفقیت

با نامآورد و در اوایل سال جاری نیز ماهوار پرتاب   «Beidou» ه نهایی را برای تکمیل سیستم ناوبری جهانی خود 

کرد. ماموریت مریخی چین پس از آن انجام شده است که امارات متحده عربی با موفقیت کاوشگر مریخی خود به 



 
پرتاب ماموریت جدید  (Hope) «م »امیدنا برای  آماده شدن  ایاالت متحده هم در حال  را پرتاب کرد و در عین حال، 

»مارس   به  موسوم  به  ۲۰۲۰خود  »استقامت«  نورد  مریخ  و  یک  «  مریخ  به  فضاپیما  پرتاب  است.  مریخ  سمت 

فاصله را از یکدیگر دارند که این نزدیکی،    ترینماه، مریخ و زمین نزدیک  ۲6بندی خاص دارد؛ چرا که تقریبا هر  زمان 

 .کندامکان پرتاب را فراهم می

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز پایین آمد  ۲۰نرخ رسمی 

با اعالم بهای رسمی    -ایرنا  -تهران امروز )پنجشنبه(  افزایش ارزش    ۴۷بانک مرکزی  از  ارز،    ۱۶ارز عمده و اصلی 

قیمت   دادا  ۲۰کاهش  خبر  ارزها  دیگر  نرخ  ثبات  و  رسمی    .رز  نرخ  خود  روزانه  روند  مطابق  مرکزی  ارز   ۴۷بانک 

   ریال و هر یورو  ۴۸۰هزار و    ۵۳هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲لمللی را اعالم کرد. بر این اساس هر دالر آمریکا  ابین

ریال،    ۲۲۰هزار و    ۴۵، هر فرانک سوییس  همچنین در تابلوی بانک مرکزی  .ریال نرخ گذاری شدند  ۶۱۴هزار و    ۴۸

  ۵۶۳ریال، روپیه هند    ۵۳۳هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۸۵و  هزار    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۳۴هزار و    ۴کرون سوئد  

 ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۸۵۷هزار و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

هزار و   ۱۰۹  ریال و هر ریال عمان  ۴۱۹هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۲۰۷هزار و    ۳۹یال، یکصد ین ژاپن  ر  ۹۸۹هزار و  

و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۳ نیوزیلند    ۳۲۹هزار  و    ۲۸ریال، دالر  راند    ۲۷هزار  ریال، 

  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۹۱ریال، روبل روسیه    ۱۳۵هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۵۰هزار و    ۲آفریقای جنوبی  

 ۱۱ریال، هر ریال سعودی    ۹هزار و    ۳ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۶و  هزار    ۳ریال، یکصد دینار عراق  

  ۴۹بنگالدش  ریال، یکصد تاکای    ۳۴۵هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و  

  ۳هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱(  ریال، کیات میانمار )برمه  ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۵هزار و  

  ۵امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد  ۱۸۱هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان  

و   تا  ۹۹۵هزار  بات  یکصد  و    ۱۳۳یلند  ریال،  مالزی    ۶۹۰هزار  رینگیت  و    ۹ریال،  کره    ۸۷۸هزار  وون  هزار  یک  ریال، 

و    ۳۵جنوبی   اردن    ۴۹هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳۹هزار  تنگه  یکصد  و    ۱۰ریال،  الری    ۱۶۳هزار  ریال، 

ریال، روبل جدید   ۵۴۵تان  ریال، افغانی افغانس   ۸۷۸هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۷۲۷هزار و    ۱۳گرجستان  

و    ۱۷بالروس   آذربایجان    ۵۶۰هزار  منات  و    ۲۴ریال،  یریا  ۷۲۱هزار  فیلیپین  ل،  پزوی  و    ۸۴کصد  ریال،    ۹۸۰هزار 

هزار و    ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۸هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶

 

 ارز   ۱۸کاهش نرخ رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۴

 .ارز، خبر داد ۱۸ارز عمده و اصلی از کاهش ارزش  ۴۷بانک مرکزی امروز )شنبه( با اعالم بهای رسمی  -ایرنا -انتهر

ن المللی را اعالم کرد و بر  ارز عمده بی   ۴۷مرداد( نرخ رسمی    ۴بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )شنبه،  

هزار   ۴۲بر این اساس هر دالر آمریکا    .تافزایشی داشارز روندی    ۱۷ارز روند کاهشی و نرخ    ۱۸این اساس نرخ  

انگلیس   و    ۵۳ریال، هر پوند  یورو  ۷۲۸هزار  و    ۴۸   ریال و هر  نرخ گذاری شدند  ۹۵۵هزار  تابلوی   .ریال  همچنین در 

و    ۴۵بانک مرکزی، هر فرانک سوییس   و    ۴ریال، کرون سوئد    ۶۲۲هزار  نروژ    ۷۵۲هزار  و    ۴ریال، کرون    ۵۸۷هزار 

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۳ریال، روپیه هند    ۵۷۹هزار و    ۶دانمارک  کرون    ریال،

ریال، دالر هنگ    ۶۲۸هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۰هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۶هزار و    ۱۳۷کویت  

https://www.irna.ir/news/83881853/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83865886/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83865886/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
هزار و   ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا   .گذاری شدریال قیمت ۲۳۱هزار و   ۱۰۹ریال و هر ریال عمان  ۴۱۹هزار و  ۵کنگ 

ریال،    ۱۳۴هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۲۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۹۴هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۰۳

ریال،    ۸۲یه  لیر سورریال،    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۸۶یه  روبل روس

استرالیا   و    ۲۹دالر  سعودی    ۸۴۵هزار  ریال  و    ۱۱ریال،  بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر   ۷۰۱هزار  ریال، 

و    ۳۰سنگاپور   تاکای بنگالدش    ۳۷۴هزار  و    ۴۹ریال، یکصد  ریال،    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۶۳هزار 

ریال و دینار    ۶۶۶هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۶۵هزار و    ۳۴ه نپال  کصد روپیریال، ی  ۳۱کیات میانمار )برمه(  

تایلند    ۹۸۶هزار و    ۵امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد  ۱۸۸هزار و    ۳۰لیبی    ۸۲۵هزار و    ۱۳۲ریال، یکصد بات 

  ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۵۳هزار و    ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۵۳هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی  

تنگه قزاقستان   و    ۱۰ریال، یکصد  و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۴۳هزار  اندونزی    ۶۹۷هزار    ۲ریال، یک هزار روپیه 

هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۷۵هزار و    ۱۷وبل جدید بالروس  ریال، ر  ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان    ۸۷۸هزار و  

  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۶هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۱۵۳هزار و    ۸۵زوی فیلیپین  ریال، یکصد پ  ۷۰۹

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۹۹هزار و   ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و 

 

 ن به تعطیلی کنسولگری چین در هوستونران در پکش سفیر ایواکن

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن در واکنش به تعطیلی کنسولگری چین در هوستون آمریکا اعالم    -ایرنا  -پکن

در هوستون   چین آمریکا بار دیگر با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی در تعطیلی سرکنسولگریکرد  

طل خو سلطه  خ ی  دادب  نشان  جهانیان  به  را  ایرنا    .ود  گزارش  رشته  به  در  پنجشنبه  روز  زاده«  کشاورز  »محمد 

نوشت: فارسی  و  چینی  زبان های  به  عمل  توئیتی  در  است  )آمریکا(  جهانیان  منجی  و  صلح  مدعی  که  کشوری 

سیاست    اعمال ی،  فق هسته ااو گفت: آمریکا با خروج یک جانبه از توا    .باعث آشفتگی و آشوب در جهان است

تحمیل جنگ به افغانستان و جنگ تجاری و   جاوز به عراق بر اساس اتهامات بی پایه، ایران، ت علیه فشار حداکثری

 فشار همه جانبه به چین، نقاب صلح طلبی را از چهره خود برگرفته و چهره پلید سیاست هایش نمایان شده است.

نها صلح و ثبات جهانی را  ق بین الملل و دیپلماسی نه تده به حقویاالت متحنگاه ا:  سفیر ایران در چین ادامه داد

آمریکا خواهد بود.  وی تاکید کرده است ما تصمیم دولت   دوبلکه عواقب ناشی از این رفتار به ضرر خ تهدید می کند

آمریکا برای تعطیلی کنسولگری چین در هوستون را محکوم می کنیم و اعتقاد داریم  چین قطعا  پاسخ در  خور و  

الزم را خواهد داد.  آمریکا روز چهارشنبه به دولت چین  ۷۲  ساعت مهلت داد تا کنسولگری اش در هوستون را به  

واکنش شدید چین مواجه شد.   با  که  ببندد  آمریکایی ها«  و اطالعات شخصی  مالکیت معنوی  از  بهانه »حفاظت 

»وانگ ون بین« سخنگوی وزارت خارجه چین در  تازه ترین واکنش به این موضوع، اتهامات  آمریکا مبنی بر سرقت  

مالکیت معنوی در کنسولگری چین در هوستون را ادعاهایی شرورانه و نوعی تهمت خواند و گفت که چین نیز حق 

 اقدام متقابل را برای خود محفوط می داند.

 

 است وعی عادی  روانچی: همکاری ایران و چین، موضتخت

طوالنی    -ایرنا  -نیویورک قدمتی  دارای  را  چین  و  ایران  روابط  متحد،  ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  و  سفیر 

شنبه در  پنجمجید تخت روانچی روز    .دانست و افزود: توافق ایران و چین، موضوعی غیرعادی و غیرطبیعی نیست

یگر، در  طبیعی هم هستند که همکاری آنها با یکد، متحدان  ران و چینوگو با شبکه راشاتودی آمریکا، افزود: ایگفت

وی همچنین خروج آمریکا از برجام را علت وضعیت آشفته فعلی دانست و با تاکید    .راستای منافع هردوی آنهاست

بر ایی مبنی  از برجام، میز مذاکره را ترک کردند، ادعای مقامات آمریک  بر اینکه این آمریکایی ها بودند که با خروج

های بی ربط دانست و گفت: واردات غذا و دارو، همچنان هدف تحریم  ودن دارو و غذا از تحریم ها را ادعاییمعاف ب

https://www.irna.ir/news/83882412/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.irna.ir/news/83882435/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
گفت  .آمریکا هستند این  از  دیگری  بخش  در  متحد  ملل  در سازمان  ایران  ادعای  نماینده  رد  با  در  وگو  ایران  دخالت 

نفتکش به  اتهاحمله  این  فارس،  در خلیج  غیها  را  دانمات  رابطه  رموجه  این  در  مدرکی  تاکنون هیچ  که  ارائه  ست 

به    .نشده است آمریکا  بزرگترین هدیه  تروریسم  با  مبارزه  ترور سردار سلیمانی، قهرمان  داد:  ادامه  روانچی  تخت 

مانی عش و متحدانش، این ترور را جشن گرفتند، چرا که سردار سلیوی تاکید کرد: دا  .تروریست ها در منطقه بود

بخوبی میمقابله موروش   را  افراطی  این جریانات  با  به    .دانست  ثر  با اشاره  در سازمان ملل  ایران  دائم  نماینده 

ت آمریکا  سفر نخست وزیر عراق به تهران، ایران و عراق را دارای پیوندهای سنتی و تاریخی دانست و افزود: اقداما

روانچی با تاکید بر اراده ایران برای تقویت روابط با  تخت  .در قرار دهتواند روابط ایران و همسایگانش را تحت تاثینمی

همسایگانش در خلیج فارس، به ابتکار صلح "امید" اشاره کرد که سال گذشته حجت االسالم والمسلمین حسن  

س عمومی  مجمع  به  اسالمی  جمهوری  رئیس  شدروحانی  ارائه  ملل  شامل   .ازمان  ابتکار  این  کرد:  تصریح  وی 

های مختلف است. ایران خواهان روابطی خوب با همسایگانش از جمله   کاری ها در زمینهی برای همهاد بنیانپیشن

 .خواهد چنین روابطی بین ایران و همسایگانش شکل بگیردبا همسایگان جنوبی است، اما این آمریکاست که نمی

 

یران به دلیل عملکرد شفاف  پور: حمایت های روسیه و چین از ابهشتی وگو با ایرنا مطرح شد؛در گفت

 ایران در آژانس است 

دلیل حمای  -ایرنا  -تهران الملل  بین  تحلیلگر مسائل  و شورای  یک  ایران در شورای حکام  از  و چین  روسیه  ت های 

اجرای تعهداتش در قبال برجام عنوان کرد و گفت: تا زمانی  فاف ایران در همکاری با آژانس و  منیت را عملکرد شا

داشت نخواهند  موفقیتی  اسرائیل  و  آمریکا  کند  آژانس همکاری  با  ایران  بهشتی»  .که  گفت حسن  در  با  پور«  وگو 

روز سهخبرنگا درباره سفر  ایرنا،  رایزشنر سیاسی  و  به مسکو  با مقاماتنی به محمدجواد ظریف  او  روسیه   های 

رایزنی  افزایش  گفت:  ویژه  به  مسکو  و  تهران  دوجانبه  مناسبات  اهمیت  به  توجه  با  روسیه  با  مستمر  های 

اثیرگذار  از اعضای مهم و ت وی روسیه را یکی    .ای ضروری استهای دو کشور در پنج سال گذشته مسئله همکاری

توافق هسته  تهرادر  داشت:  اظهار  و  دانست  با  ای  و  نزدیکی هستند  نظرات  دارای  برجام  موضوع  در  مسکو  و  ن 

ای و مقابله با اقداماتی  برای حفظ توافق هسته  کنند. به همین خاطر، رایزنی دو کشوریکدیگر تشریک مساعی می 

های این کارشناس مسائل روسیه با اشاره به همکاری   .دهد، الزامی استی که آمریکا برای نابودی برجام انجام م

گذشته سال  پنج  در  روسیه  و  ایران  کرد:  تصریح  سوریه  در  مسکو  و  سوریه   تهران  در  تروریسم  با  مبارزه  برای 

کرده  آغاز  را  هایی  آستانههمکاری  روند  تشکیل  و  ترکیه  پیوستن  با  همکاریها  این  که  ا اند  یافته   .ستادامه 

وع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار  پور ادامه داد: نشست سران روند آستانه چندی پیش به دلیل شیبهشتی

و همکاری  روند آستانه  در  انجام شده  توافقات  پیگیری  به همین خاطر  تدوین شد.  و  آینده سوریه  های دو کشور، 

کشور این  اساسی  ظمی قانون  رایزنی  مورد  موضوعات  جزو  باشدتواند  مسکو  در  روسی  مقامات  با  وی    .ریف 

همکاری افزایش  برای  در رایزنی  محتمل  موضوعات  جمله  از  را  تجاری  مبادالت  سطح  افزایش  و  اقتصادی  های 

حدود دو میلیارد دالر در   اکنون ایران و روسیههای وزیر امور خارجه در روسیه برشمرد و خاطرنشان کرد: همرایزنی 

به    .بیش از این ارقام است   سبات اقتصادی دو کشورند در حالی که ظرفیت و پتانسیل مناسال مبادالت تجاری دار 

قرارداد همکاری براساس  تحلیلگر مسائل سیاست خارجی،  این  زمان   ۱۰های  گفته  در  که  روسیه  و  ایران  ساله 

رد دالر در سال  لیامی  ۲۰جمهوری سید محمد خاتمی امضا شد، قرار بود مناسبات تجاری تهران و مسکو به  ریاست 

من حجم  اما  تحریمبرسد  دلیل  به  است هااسبات  نداشته  چندانی  رشد  روسیه  و  ایران  درباره  بهشتی  .علیه  پور 

های سازمان ملل و سقف همراهی روسیه با ایران در موضوع برجام با توجه به تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم

ش در برجام و توافق پادمان آژانس  ا زمانی که ایران در چارچوب تعهداتهای تسلیحاتی ابراز داشت: تتمدید تحریم

و چینبین روسیه  کند،  اتمی عمل  انرژی  آمریکا  المللی  از سوی  ایران  علیه  اقدامی  با هر  و  بود  ایران خواهند  با 
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بافی و  کنند، منفیشود روسیه و چین، ایران را در میانه راه رها می وی افزود: اینکه گفته می   .مخالفت خواهند کرد

های تحریمی علیه ایران رای دادند، به خاطر آن بود قبال به قطعنامه  لیوان است. اگر روسیه و چین دیدن نیمه خالی

نمی پکن  و  مسکو  هستهکه  سالح  تهران  باشدخواستند  داشته  بر    .ای  تاکید  با  روسیه  مسائل  کارشناس  این 

با آمریکا بلکه  رای منفی روسیه و چین علیه ایران   اینکه به خاطر منافع این کشورها بوده  نه به خاطر همسویی 

امنیت سازمان ملل متحد، حمایت  ایران، چه در شورای حکام و چه در شورای  از  بیان کرد: روسیه و چین  است، 

از   کنند. این حمایت از سر دلسوزی و دوست داشتن ایران نیست بلکه به خاطر آن است که ایران رفتاری خارجمی

براساس تعهداتش  به  نداشته،  و همکاری  عرف  کرده  داشته  برجام عمل  ادامه  به صورت شفاف  آژانس  با  هایش 

اند، یادآور شد: نباید فکر  پور با بیان اینکه نباید فکر کنیم روسیه و چین چک سفید امضا به ایران دادهبهشتی  .است

روس  چینیکنیم  و  می ها  حمایت  ایران  از  بسته  چشم  ایران،  کها  رفتار  با  متناسب  بلکه  را  سیاست نند  هایشان 

می  رفتار  ایران  با  و  تنظیم  تهران  به  باید  نسبت  ایران  قبلی،  کارنامه  و  سوابق  براساس  خاطر،  همین  به  کنند. 

وی اضافه کرد: کسانی که تاکید    .همچنان تاکید کند که به دنبال سالح اتمی نبوده و بر حفظ برجام پافشاری کنند

ازکمی ایران  برجام خارج شود NPT نند  باعث می و  اقدامات  این  از  کدام  که هر  باشند  متوجه  باید  با  ،  ایران  شود 

دوستان ما قادر به دفاع از ایران نباشند و حتی روسیه و چین هم از ایران قطع   رو شود،  ای روبه مشکالت عدیده 

بدهند رای  ایران  علیه  و  کرده  تحلیلگر مسائل س  .حمایت  اشارهاین  با  پیش    یاست خارجی  میان  به مسائل  آمده 

بین  آژانس  و  اتمیایران  انرژی  کنیم.  المللی  نحوی حل  به  را هم  آژانس  و  ایران  میان  باید مسائل  ما  کرد:  عنوان 

خواهند پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع  روسیه و چین هم مایل به حل مسئله در همین مرحله هستند و نمی

 .داده شود

تا زمان همکاری ایمآ با آژانس به نتیجه نمیریکا و اسرائیل  تا وقتی که بهشتی//    رسندران  با تاکید بر اینکه  پور 

رسد، گفت: از قطع همکاری ایران و آژانس،  به نتیجه نمی  های آمریکا و اسرائیلایران با آژانس همکاری کند، تالش

و اسرائیل هستند که سود می  آمریکا  تا  این  تلخ  برند  به  ۹۲تا    ۸۴ایران. قطع همکاری تجربه  صدور   بود که منجر 

تجربه  ۶ تکرار  از  باید  خاطر،  به همین  و  ایران شد  علیه  تحریمی  کشور شد، قطعنامه  ضرر  موجب  که  قبلی  های 

مان نیست بلکه در همکاری با  وی ادامه داد: همکاری با آژانس به معنای سازش و گذشتن از حق  .جلوگیری کنیم

 .ع کنیممان هم دفاتوانیم از حقنس است که می آژا

تحریمروس  تمدید  مخالف  هستندها  ایران  علیه  از  //     ها  ظریف  که  پیامی  درباره  روسیه  مسائل  کارشناس  این 

طرف  از  ایران  انتظارات  برجام،  آینده  درباره  احتماال  داشت:  اظهار  برد،  پوتین  برای  روحانی  و  سوی  روسی  های 

آتی   و همکاری چینی، نشست  امنیت  و شورای  از جمله موضوعاتی های دشورای حکام  درباره سوریه  و کشور 

های تسلیحاتی تصریح  پور با اشاره به عزم آمریکا برای تمدید تحریمبهشتی   .ام مطرح شده استبوده که در این پی

جدید از سوی سازمان ملل   هایهای تسلیحاتی و اعمال تحریمکرد: آمریکا به صورت جدی به دنبال تمدید تحریم

است. ایران  روس  علیه  که  است  حالی  در  تحریمابن  تمدید  مخالف  تسلیحها  تحریمهای  اعمال  و  جدید اتی  های 

   .وگو کرد با مسکو رایزنی و گفت  هستند و در این شرایط باید

به وتوی روسیه و چین چشم بدوزد نباید فقط  نباید فقط به  //    ایران  ایران  افزود:  وتوی روسیه و چین چشم  وی 

و   گفت بدوزد  با به  کند.    وگو  بسنده  پکن  و  طرف  مسکو  همه  با  باید  یعایران  غیردائم ها  و  دائم  اعضای  دیگر  نی 

گفت هم  امنیت  شودشورای  آمریکا  اهداف  تحقق  از  مانع  بتواند  تا  باشد  داشته  موثری  و  جدی  این      .وگوهای 

توافق درباره  خارجی  سیاست  مسائل  همکاری  تحلیلگر  توافق  امضای  برای  مسکو  و  راهبردی  های  تهران 

ساله میان تهران و پکن مطرح است. در   ۲۵ی مشارکت راهبردی  هاایده توافق همکاری اکنونخاطرنشان کرد: هم

می روسیه  با  توافق  امضای  شرایط  خارجیاین  سیاست  در  توازن  به  کند تواند  و      .کمک  ایران  شد:  یادآور  وی 

ساله بود. این قرارداد دو دوره پنج ساله هم تمدید   ۱۰تند که  های درازمدت داشیک قرارداد همکاریروسیه قبال  



 
ها بازنگری صورت گرفته و سند جدیدی سال از آن توافق، در رئوس همکاری  ۲۰. اکنون الزم است با گذشت  شد

شود ظرفیت بهشتی  .تنظیم  به  اشاره  با  ابرا هایپور  روسیه  و  ایران  دو  اقتصادی  هر  روسیه،  و  ایران  داشت:  ز 

تولیدکنتولیدکننده عم ایران  که  و چین،  ایران  برخالف  انرژی هستند  و چین مصرفده  انرژی  به  نده  آن است.  کننده 

زمینه  کشور  دو  است  الزم  خاطر،  کنند.  همین  تعریف  و  ایجاد  یکدیگر  با  اقتصادی  همکاری  برای  جدیدی  های 

 .ی در این زمینه انجام نشده استاای بانکی و بیمه باشد که تاکنون اقدام جدی هتواند همکاریزمینه می مهمترین

توان آن را یک تحول در های بلندمدت ایران و روسیه نهایی و امضا شود، میگر سند همکاری وی با بیان اینکه ا   

روسیه، سندهای  سیاست خارجی برشمرد، عنوان کرد: این تحول به شرطی است که اجرایی شود وگرنه ایران و  

اند. به همین خاطر،  نشده   ساز باشند اما تاکنون این سندها چندان اجرایی ند تحولتواهمکاری زیادی دارند که می 

اجرایی شود، می و  نهایی  این سند  موثر  اگر  منطقه  در  ایران  ارتقای جایگاه  و  دو کشور  مناسبات  بهبود  در  تواند 

   .باشد

اس مسائل روسیه در پاسخ به این  این کارشن//    انندخوق کنیم، آن را ترکمنچای میبا هند، ترکیه و ژاپن هم تواف 

ای از  شود، یادآور شد: دلیل عمدهچین و روسیه با جنجال همراه می ایران با کشورهایی مانندسوال که چرا توافق 

جوسازی بازمیاین  خارج  به  هدفها  که  منزویگردد  خاشان  سیاست  عرصه  در  ایران  این  سازی  و  است  رجی 

به  ای جنوبی، ترکیه و ژاپن همایران شود. شما شک نکنید اگر ایران با هند، آفریق  تواند مانع از انزوایتوافقات می

می تبلیغات  و  جنجال  برسد،  توافقاتی  میچنین  ترکمنچای  را  آن  و  این بهشتی    .خوانندکنند  کرد:  اضافه  پور 

انداز آن مطرح و تببین  مانتظارات دو کشور از یکدیگر، رئوس همکاری و چش  ها یک نوع نقشه راه است که توافقنامه 

   .نشده استشود که هنوز هم نهایی می

 

 ین جاده ابریشم نو 

ربیعی   رئیس  -علی  اجتماعی  ارتباطات  روز  -ایرنا    -تهران  /    جمهوری و سخنگوی دولتدستیار  آنقــدر  ایــن  هـــا 

ای پراهمیت برای ایران و  ارجی هستیم که به بعضی مســائل منطقهدرگیر مسائل داخلی اقتصادی و فشارهای خ 

می کمتر  ایران  همسایگی  آینده  نگاه  من  نظر  به  از پردازیم.  یکی  پیرامونی  کشورهای  به  اســـتراتـــژیک  و 

لی و الملها به ما نشان داد که در مهمترین مسائل بینحریمت  .های قابل توجه برای ایران امروز و فرداستسیاست

تاب مقاومت  بزرگ  از همسایگان میهای  بگذرد. هر کدام  با همسایگان  از مجرای همکاری  باید  یک  آوری ما  توانند 

اس گفتعمق  باید  بنابراین  آیند.  حساب  به  ما  برای  بینتراتژیک  گفتوگوهای  از  والمللی  همسایگان  با    ...وگو 

ای و با همسایگان شروع شود. ما نیازمند آن هستیم که  وگوهای منطقه المللی از طریق گفت های بزرگ بین تفاهم

جغرافیایی ما به نحوی است که با توجه به  برنامه جامع اقدام مشترک با منطقه داشته باشیم. خوشبختانه شرایط

  ۴۰۰اند.  تبدیل به عمق فرهنگی سرزمینی شده  تنوع قومی و فرهنگی موجود در کشور هر یک از همسایگان ما

دارد. چنانکه  میلیون جم انسانی حکایت  اجتماعی و  و  اقتصادی  از یک ظرفیت عظیم  این  و  پیرامونی ماست  عیت 

همس با  نیز  نفت  بدون  استزندگی  میسر  کشورهای    .ایگان  با  دیپلماتیک  سفرهای  ترافیک  شاهد  گذشته  هفته 

یستادن در کنار ملت و دولت  به افغانستان رفت تا حسن نیت و اراده ایران را برای ا همسایه بودیم. عباس عراقچی  

ه سعی در جدا های گذشته اسیر تبلیغاتی بود کروابط ایران و این همسایه شرقی در ماه   .افغانستان نشان دهد

نستان و حمایت از مسیر  از مناسبات دوستانه با افغا  ناپذیر داشت. ما متعهد به نگهداریکردن این برادری گسست 

ها برای دست یافتن به آن رنج اوردهایی هستیم که مردم افغانستان دههتوسعه، آشتی ملی و حفظ همه دست

ایران، تأکید دیگری بر اهمیت وزیر عراق به و سپس سفر نخستدیدار محمدجواد ظریف از عراق  .اندبرده و کوشیده

اولویت   باالترین  در  میان همسایگان شمالی، سفر واصل »همسایگی خوب«  در  بود.  زیر سیاست خارجی دولت 

سیاست کردن  هماهنگ  منظور  به  روسیه  به  خارجه  نگرش  امور  از  دیگری  مصداق  مشترک،  اهداف  جهت  در  ها 

https://www.irna.ir/news/83883183/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83883183/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83883183/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86


 
ایران در  منطقه  باید قرارداد    .چهار جهت جغرافیای همسایگی استای  نوین است که  پارادایم  در چارچوب همین 

ای از  از مردم، این سند همکاری، نشانه   ه ایران و چین را بازخوانی کرد. شاید هنوز برای شماریسال  ۲۵همکاری  

گرفت درنظر  بدون  روایتی  چنین  اما  باشد.  ژئوپولیتیکی  شرق  جانب  به  ایران  انعقاد  غلتیدن  برای  ایران  آمادگی  ن 

ه کشورهایی که صداقت و اراده آنها  های بلند مدت با همقراردادهای مشابه به منظور ترسیم نقشه راه همکاری 

میلی ایران علت فقدان این قبیل اسناد همکاری بلند مدت با دیگر کشورها، بی   .ننده خواهد بودکاثبات شده، گمراه 

دیگران   ناتوانی  بلکه  ریسک نیست  نظمدر  منظور ساختن  به  منطقه پذیری  پسا تکهای  دنیای  در  قطبی  ای جدید 

ببر یاد  از  نباید  بحراناست.  نیز  برجام  وجودی  فلسفه  که  استیم  محیط  از  عادی زدایی  و  ایران  سازی  راتژیک 

و یکم را بر توانستیم ساختمان سیاست خارجی جدید ایران مطابق با مقتضیات قرن بیست  هایی بود که می زمینه 

بنا کنیم بر  .روی آن  مبتنی  پارادایم، رشته تسبیحی است که تمام عناصر سیاست خارجی  با    این  تعامل سازنده 

در روزگاری نه چندان نزدیک یک رژیم متخاصم در افغانستان    .دهدپیوند میجهان را از غرب تا شرق ژئوپولیتیکی  

ترین نبرد بعد ر در عراق همزمان با کشتار وسیع مردم خود طوالنیحاکم بود. در روزگاری نه چندان دور یک دیکتاتو

برای اداره بخشی از    های کرم ابریشم رایل کرد و در همان زمان از چین موشکاز جنگ دوم جهانی را به ایران تحم

روز یک دولت  کنیم. امخوشبختانه امروز نزدیکترین روابط با ترکیه را تجربه می  .کردیمآن جنگ خونین خریداری می

است. دیروز شکوه عراق سرنوشت خود را به دست گرفته کند؛ دوست در افغانستان، این ملت بزرگ را رهبری می

ایاصوفیه هم در مسجد  نماز جمعه  بی  اولین  را  آیت من  امامت  به  ما  نماز جمعه  اولین  یاد  به  طالقانی  اختیار  هللا 

ای  .انداخت با منابع فرهنگی رانی و فارسی است و این قدرت معنایی  مسجد ایاصوفیه هم پر از یادگارهای  ایران 

منطقه می  و  در سطح همه همسایگان  دورمشترک  به  را  ایران  با  تاریخی  مناسبات  یابد.  تجلی  انی طالیی تواند 

ارتباطات جهانی گسترانده است را به هدف اعتالی دوباره آسیا در اقتصاد و  ابریشم  جاده    .رسانده و چین، جاده 

که از   ای از جنس جغرافیا و فرهنگ کهن با عناصری نو از اقتصاد و فناوری استنوین، رشته پیونددهندهبریشم  ا

مدیترانه  اروپای  تا  و  عراق  و  افغانستان  تا  میچین  پیش  نگاه  ای  جدید،  قرن  و  رسیده  پایان  به  بیستم  قرن  رود. 

، آینده پرشتاب را از دست بدهیم. نخستین گام در این طلبد. ما قصد نداریم که با جاماندن در تاریخجدیدی هم می

ا و  تضمین همسایگی خوب  ژئوپولیتیکی،  برای همرائه چشمبازآرایی  صلح  و  امنیت  توسعه،  از  مشترکی  ه  انداز 

ما    .جای قویترین در منطقه« تعقیب شده استتر به است و این همان مقصودی است که در مفهوم »منطقه قوی

همسایگان همه  می  از  نزدیک  و  ایده خودور  بپیوندند،  جدید  قرن  به  که  آماده  اهیم  و  بگذارند  کنار  را  منسوخ  های 

مسرمایه  مشترک  زیستگاه  این  در  ما  فرزندان  آینده  برای  اروپا  نطقه گذاری  در  ما  دورتر  همسایگان  باشند.  ای 

خومی نفس  به  اعتماد  اگر  البته  شوند؛  ملحق  توسعه  لوکوموتیو  این  به  نیروهای  توانند  برابر  در  و  بازبیابند  را  د 

وشند راه را بر توفان تغییرات گریزناپذیر سد کهای ممکن، میترین شیوهقطبی که با خطرناک واپسگرای جهان تک 

حفظ برجام، مهمترین آزمون آنهاست. ایران منتظر آنها نخواهد ماند اما اگر بخواهند، ایران را آماده   .یستندکنند، با

 منبع: روزنامه ایران .و مشارکت در مسیر ساختن دنیای بهتر خواهند دید برای همکاری

 

 فظ برجام حساب می کنیم آلمان :روی حمایت چین برای ح 

وزیر امور خارجه آلمان در دیدار ویدئویی با همتای چینی خود گفت که برلین روی حمایت بیشتر پکن    -ایرنا  -تهران

میبرا حساب  برجام  حفظ  آمریکا    .کندی  خارجه  امور  وزیر  ماس«  »هایکو  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 

المللی از  یفی از مسایل دوجانبه و بینشب در نشستی ویدئویی با »وانگ یی« همتای چینی خود درباره طجمعه

وگو فت ربوط به ایران و لیبی گجی( در آلمان و مسایل م۵های ارتباطی نسل پنجم )کنگ، شبکهجمله وضعیت هنگ

ماس به وزیر خارجه چین گفت که برلین روی حمایت بیشتر از سوی پکن در شورای امنیت سازمان ملل متحد   .کرد

وزارت خارجه آلمان روز    .کندبرای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( حساب می  و همچنین همکاری سازنده 
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کا برای حفظ توافق  اروپایی تروئی بر تعهد سه کشور یت رسمی خود منتشر کرد،ای که در ساچهارشنبه در بیانیه 

کردهسته تاکید  ایران  با  ا   .ای  و  آلمان  فرانسه،  اروپایی  کشور  سه  افزود:  بیانیه  )تروئیکا(این  یکدیگر   نگلیس  با 

)برجام(   اقدام مشترک  برنامه جامع  اروپایی  از اعضای  این کشورها  دارند.  نزدیکی  به  همکاری  ایران هستند و  با 

بیانیه تصریح کرد که »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان قرار است   .پابرجایی این توافق متضمن و متعهد هستند

از جمله موارد مهمی که در   وگو کند.المللی با همتای خود گفت سائل دو جانبه و بین در سفر به انگلیس در مورد م 

می قرار  بحث  مورد  خاورمیانه استگیرداین سفر  صلح  روند  قطعنامه     .،  ظرفیت  از  دارد  قصد  برای    ۲۲۳۱آمریکا 

یحاتی ایران در ماه اکتبر های تسلیحاتی علیه ایران استفاده کند. بر اساس این قطعنامه، تحریم تسلتمدید تحریم

ح کردند که به اجرای ای تصریکشورهای اروپایی عضو برجام ماه گذشته با صدور بیانیه   .)مهر( پایان خواهد یافت

قطعنامه   آن  ۲۲۳۱کامل  هستند.  تحریمپایبند  پایان  درباره  آمریکا  با  نظر  اشتراک  باب  را  ها  ایران  تسلیحاتی  های 

   .برجام و پرهیز از اقدامی که این توافق را به مخاطره بیندازد تاکید کردند  بازگذاشته اما بر لزوم حفظ

 

 وکال: هواوی قوانین تحریم آمریکا علیه ایران را نقض نکرده است 

وکالی خانم منگ وانجو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی اعالم کردند که ایمیل های رد و بدل شده میان   -ایرنا  -پکن

آمریکا علیه ایران را ننشان می د  (HSBC) «هواوی و بانک »اچ. اس. بی. سی قض هد که هواوی قوانین تحریم 

از آمریکا  با درخواست  این اسناد  اما  اند  نکرده است  دولتی چین،   .پرونده حذف شده  تلویزیون  از  ایرنا  به گزارش 

پرونده های جدیدی که دادگاه روز پنجشنبه منتشر کرد  با اشاره به  را به گمراه   وکالی خانم منگ  آمریکا  مقامات 

بر دادرسی و استرداد مدیر ارشد وکالی مدیر ارشد شرکت مالی   .مالی هواوی متهم کردند  کردن دادگاه نظارت 

دیگر   و  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  توسط  کانادا،  دادگاه  قضایی  روند  یکپارچگی  که  کردند  ادعا  هواوی 

ر چانه زنی در مذاکره تجاری« تضعیف شده  اعضای ارشد دولت به قصد استفاده از خانم منگ »به عنوان یک ابزا 

گ در بیانیه ای ادعا کردند که مقامات ایاالت متحده آمریکا بخش های اصلی پاورپوینتی که توسط ی منوکال  .است

ارائه پاورپوینت اکنون    .در هنگ کنگ تحویل شده بود را حذف کرده اند HSBC به یک بانکدار ۲۰۱۳سال   خانم منگ در

اتهام واهی علیه خانم منگ است آمریکا د ارائه شده توسط دولت ایاالت متحده در حمایت از  بخش اصلی شواه

کند می  کام   ادعا  اسکای  نام  به  ایران  به  وابسته  شرکت  یک  با  سی«،  بی.  اس.  »اچ.  بانک  کردن  گمراه  با   او 

(Skycom) ازات های ایاالت متحده  اینگونه معامالت باعث می شود که این بانک تحت مج معامله دالری کرده است

وکال به نسخه ای از آن پاور پوینت   مدیر ارشد مالی شرکت هواوی چین اعالم کردندی  وکال  .علیه ایران جریمه شود 

است که   آن حذف شده است در این اسالیدها آمده  ۱۶و    ۶شماره   دست یافته اند که نشان می دهد اسالیدهای

ایران همکاری می کشرکت اسکای کام به عنوان شریک تجاری ه با  هواوی   و ندواوی در زمینه فروش و خدمات 

ان ایران  در  را  عادی  تجاری  های  دهدفعالیت  می  ایاالت    .جام  ادعاهای  پشت  در  گویند  می  همچنین  منگ  وکالی 

اسکای کام آگاه بودند   از رابطه هواوی و (HSBC) «متحده که می گوید فقط کارمندان رده پایین »اچ. اس. بی. سی

 HSBC آنها ایمیل هایی بین هوآوی و  .غریب نهفته است ولی کارمندان ارشد چیزی نمی دانستند منطقی عجیب و

اوایل سال   در  دادند که نشان می دهد  ارشد ۲۰۱۱ارائه  و مدیران  از معاونان  تعدادی   ، HSBC  و رابطه هوآوی  از 

گاه بین المللی ونکوور به حکم آمریکا دستگیر  در فرود  ۲۰۱۸خانم منگ در دسامبر سال    .اسکای کام اطالع داشتند

»اچ. اس. بی. سی« در مورد رابطه هواوی با شرکتی   ی از سوی مقامات آمریکایی به دلیل سوء استفاده ازو شد

نقض  دلیل  به  جریمه  معرض  در  را  بی. سی«  اس.  »اچ.  کار  این  است  متهم شده  کند  می  فعالیت  ایران  در  که 

و هوآوی بارها و بارها هرگونه تخلف را  منگ   ه علیه تهران قرار داده است با این حال خانممجازات های ایاالت متحد

 .برگزار شود  ۲۰۲۱قرار است دادگاه خانم منگ در مورد استرداد او به امریکا اواخر  .درد کرده ان
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 به تالش برای دخالت در انتخابات ایاالت متحده متهم کرد  مقام امنیتی آمریکا، چین، روسیه و ایران را

نها  -ایرنا  -تهران انتخابات ریاست مقام  به دنبال دخالت در  ایران  و  آمریکا مدعی شد که چین، روسیه  د اطالعاتی 

ای نیوز، دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا روز جمعه در بیانیه به گزارش شبکه فاکس  .جمهوری در این کشور هستند

ستادهای انتخاباتی، نامزدها  اطات  مدعی شد که کشورهایی مثل چین، روسیه و ایران به دنبال آن هستند که ارتب 

بیل اوانینا« مدیر  »  .ماه این کشور را مورد هک قرار دهدو دیگر اهداف سیاسی برای تاثیر گزاری در انتخابات آبان

اد این  با  آمریکا هم  ملی  امنیت  و  آمریکا  مرکز ضداطالعات  انتخابات  برای  را  تهدید  بیشترین  این سه کشور  که  عا 

وی همچنین مدعی    .کرد که امنیت انتخابات باالترین اولویت را برای نهادهای اطالعاتی داردکنند، تاکید  ایجاد می

کمپین خصوصی  ارتباطات  تا  هستند  تالش  در  آمریکا  دشمنان  که  و  شد  انتخابات  دیگر  و  جمهوری  ریاست  های 

مقام اطالعاتی آمریکا    .دهای انتخاباتی را مورد هک و نفوذ قرار دهنچنین نامزدهای این انتخابات و زیرساخت هم

کنند تا  های سنتی استفاده میهای اجتماعی و رسانه افزود که برخی کشورهای خارجی به طور مداوم از شبکه 

رای  انتظارات  و  آترجیحات  سیاست  و  منحرف  را  آمریکایی  جهتدهندگان  را  فرایند مریکا  به  اعتماد  و  کنند  دهی 

دهند کاهش  این کشور  در  را  تضعیف    .دموکراتیک  دنبال  به  این کشور  که  ایران مدعی شد  درباره  ویژه  به  اوانینا 

و تالش  آمریکا است  در  بازنشر  نهادهای دموکراتیک  و  انتشار اطالعات غلط  آنالین مثل  تاثیرگذاری  بر  را  های خود 

شور ایران،  سه ک  روز گذشته نیز »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا  .یکایی متمرکز کرده استمحتوای ضدآمر

آبان  انتخابات  در  برای مداخله  به تالش  را  و روسیه  بر چین  و مدعی شد دولت فعلی  ایاالت متحده متهم کرد  ماه 

است متمرکز  انتخابات  در  خارجی  دخالت  با  گفت  .مقابله  در  وپمپئو  با  اوگو  درباره  تایمز  دخالت اشنگتن  دعای 

ان دارد که انتخابات ریاست جمهوری آینده بدون هرگونه مداخله کشورهای خارجی در انتخابات آمریکا افزود: اطمین

دولت آمریکا به خاطر آنچه که تالش برای تاثیرگذاری بر    .خارجی کشورهایی چون چین ، روسیه یا ایران خواهد بود 

دهای  رد نامزهای رای گیری از طریق حمالت سایبری یا استفاده از اطالعات درمودن دستگاه رای دادن ، مختل کر

 .شود، در شرایط هشدار استریاست جمهوری نامیده می 

 

 چین: سفر الکاظمی به ایران تضمین کننده آینده بهتر روابط است تلویزیون  

. وی" تلویزیون مرکزی چین سفر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق به ایران را  "سی. سی. تی  -ایرنا-پکن

  این رسانه روز چهارشنبه با اشاره   .تضمینی برای آینده بهتر روابط دو کشور از جمله در زمینه سیاسی عنوان کرد

های سیاسی در  : این سفر در واقع این موضوع را تضمین می کند که تنش  به اهمیت سفر برای دو کشور نوشت

ایران   متوجه  کشور  این  خاک  از  تهدیدی  هیچ  دهد  نمی  اجازه  عراق هم  و  داشت  نخواهد  وجود  کشور  دو  روابط 

ک  .باشد مطبوعاتی  مصاحبه  جریان  در  عراق  وزیر  نخست  دهد:  می  ادامه  رییس  گزارش  روحانی«  »حسن  با  ه 

ع  اینکه  بر  تاکید  با  داشت،  ایران  میداجمهوری  کشورش  ندارد  باشدالقه  آمریکا  و  ایران  نبرد  عراق   افزود: ن  مردم 

تلویزیون    .عالقه مند به روابط بسیار خوب و حسن همجواری با ایران بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر هستند

ا چالش هایی روبرو است که از  ده است نخست وزیر عراق در کشورش البته ب چین در گزارش خود خاطر نشان کر

این رسانه به دیدار نخست   .سی و نظامی است و در تالش است تا بر این مسایل مدیریت کندجمله تنش های سیا

ایران در   که  وزیر عراق با رهبر معظم انقالب اسالمی ایران اشاره می کند که در جریان آن رهبر ایران تاکید کردند

کند نمی  ای  مداخله  هیچ  عراق  و  آمریکا  ایر  .روابط  رهبر  گزارش،  این  به  از  بنا  پس  ماه  دو  که  مالقات  این  در  ان 

ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه   ایران هرگز  کردند:  تاکید  انجام شد،  تهران  در  الکاظمی  وزیری  نخست 

تلویزیون چین اضافه کرد که نخست   .امی متقابل انجام خواهد دادقدس را فراموش نخواهد کرد و علیه آمریکا اقد

وعاتی در ایران به دنبال دیدار با حسن روحانی رییس جمهوری ایران تاکید داشت که  وزیر عراق در مصاحبه مطب

 .هرگز اجازه نخواهد داد از خاک عراق تهدیدی علیه ایران وجود داشته باشد
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https://www.irna.ir/news/83865103/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7


 
 

 های ایران و چین است واشنگتن پست: آمریکا بازنده همکاری

ای آمریکا را که در جریان بحران کرونا به شدت ضعیف شده بازنده روزنامه واشنگتن پست در مقاله   –ایرنا    –تهران  

رت  تحریریه واشنگتن پست دیروز در مقاله ای نوشت: چین با آرمان پس زدن قد  .های ایران و چین دانستهمکاری  

بستر جدید برای تحقق آرمان هایش پیدا کرده   یک  نفوذ جهانی آمریکا و با رویای ایستادن بر جایگاه رهبری جهان،  

اکثری "ترامپ" هیچکدام از اهداف اعالم  واقع امر این است که سیاست فشار حد  .است: جمهوری اسالمی ایران

نتوانست جمهوری و  نکرد  برآورده  را  اعالم نشده اش  و  برای    شده  پای میز مذاکره  به  آمدن  به  را حاضر  اسالمی 

تنها محصول عینی فشار حداکثری، ظهور چین به عنوان قدرت   .توافقی کرد که ترامپ غیرمعقول از آن خارج شد

واشنگتن پست با اشاره به سند   .است. این، ضربه ای تازه بر منافع ملی آمریکا است  جدید در منطقه خاورمیانه

اینجامع همکاری   از  چین  و  ایران  نوشت:  چین  و  ایران  بلندمدت   های  اهداف  مدت  طوالنی  و  دوجانبه  مشارکت 

نوظهور می شود که  خودشان را دنبال می کنند. تهران، تحری مهای آمریکا را پس می زند و پکن تبدیل به یک قدرت

بکشاند به چالش  را  آمریکا  نفوذ جهانی  قدرت  تا  دارد  آن  پست    .سودای  رویکرواشنگتن  در  افزود:  ترامپ  دولت  د 

و همه  تجاری فراگیر  توافق  با  این کشور منطبق  با  به همکاری  نیست  و حاضر  بوده  با چین  تقابل  اخیر،  ماههای 

سخت درگیر بحران های بهداشتی و اقتصادی بوده و این مشکالت او    جانبه ادامه بدهد. دولت ترامپ در حال حاضر

 .رهبری چین این است که اکنون بهترین زمان برای تفوق بر آمریکاسترا نسبتا ضعیف کرده و ارزیابی 

 

 های برتر مسابقه عکس راه ابریشم به دانشگاه عالمه رسیدرتبه

عکس  -ایرنا  -تهران سالیانه  مسابقه  دانشگاه   (PHOCOS) نتایج  عضو  دو  و  شد  اعالم  ابریشم  راه  شبکه 

رتبه عالمه  برطباطبایی  کردندهای  کسب  را  دنبال    .تر  به  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  چهارشنبه  روز  گزارش  به 

المللی اعالم شد بین  دبیرخانه شبکه راه ابریشم، نتایج این جشنواره (PHOCOS) برگزاری مسابقه سالیانه عکس

سا که لوئیس  عالی  خوزه  آموزش  موسسه  در  میهمان  خارجی  دانشجویان  از  و  پرتغال  کشور  از  اکو  نتوز  بیمه 

 (Excellence prize) طباطبایی رتبه دوم طباطبایی رتبه نخست و سامان خدایاری از دانشگاه عالمه دانشگاه عالمه 

موضوع    .المللی را کسب کرد  همچنین کالین تان جنای از کشور مالزی نیز رتبه سوم این رقابت بین  .را کسب کردند

شم« بود که به برندگان این دوره، هزینه سفر، اقامت رایگان و  امسال این جشنواره عکاسی، »رنگ در جاده ابری 

در   .کشور ترکیه اهدا می شود   ۲۰۲۱همچنین شرکت در مجمع عمومی شبکه دانشگاه های راه ابریشم در سال  

عکس به دبیرخانه    ۲۷۴دانشگاه خارجی شرکت کردند که    ۳۰  ننده ازشرکت ک  ۷۱این رقابت عکاسی بین المللی،  

ارسا نیز  شبکه  بودند  داده  اختصاص  به خود  را  تعداد  که بیشترین  ایرانی  کنندگان  ل شد. حضور چشمگیر شرکت 

هند   بر این اساس، دیپلم افتخار این مسابقه به دانشجویانی از کشورهای ایتالیا، چین، ازبکستان،   .قابل توجه بود

 .و افغانستان تعلق گرفته است

 

 شناسی در چین در حال افزایش است روند مطالعات ایران 

شناسی در چین در  رییس مرکز ایران شناسی دانشگاه یونن چین با اشاره به اینکه روند مطالعات ایران   -ایرنا  -پکن

کرد اظهار  است  پیشرفت  ایران حال  مطالعات  و  :  اوراسیا  ابریشم،  جاده  مطالعات  در  مهمی  نقش  شناسی 

یائو جیده« روز چهارشنبه در گفت  »  .ستهوانگ به عنوان یکی از خواستگاه های اصلی جاده ابریشم داشته ادون

ن در حال گسترش  های جدید مطالعات گسترده در مورد ایران بطور مداوم در چیبا اشاره به اینکه زمینه  و گو با ایرنا

ایران المللی  بین  روابط  و  دیپلماسی  داخلی،  امور  جهان،  در  ایران  نقش  کرد:  اظهار  روابط   است  توسعه  ویژه  به 

های جدید تحقیقاتی در مورد ایران در چین چین مورد توجه محافل دانشگاهی چین و ایجاد زمینه   دوستانه اش با

https://www.irna.ir/news/83865496/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83865496/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83865496/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83865479/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83865479/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83865479/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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https://www.irna.ir/news/83864833/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ای مهم تبدیل به زمینه  با چشم انداز ابتکار »یک کمربند یک جاده«  شناسی  وی با یادآوری اینکه ایران  .شده است

تمدن گوی  و  گفت  افزود:برای  است  شده  فرهنگی  ارتباطات  و  چ ها  و  تمدنایران  جزو  دو  هر  باستانی   ین  های 

جاده   هستند جهان تالقی  نقطه  و  غربی  انتهای  در  ایران  و  ابریشم  جاده  شروع  نقطه  و  شرقی  انتهای  در  چین 

استاب دریایی  و  زمینی  چین  .ریشم  دانشگاه  استاد  این   این  توسعه  تاریخ  در  اصلی  نیروی  را  کشور  دو  مردمان 

المللی آسیا بین  نقل  و  و حمل  آفریقا معرفی کرد و گفت: فکر می شریان  و  اروپا  بین مطالعات جاده  ،  رابطه  کنم 

عات جاده ابریشم متعلق به مطالعات ایران ای از مطالابریشم و مطالعات ایران بسیار نزدیک است و بخش عمده

بر هدف اساسی   .است ابتکار عمل »یک کمربند یک جاده" که توسط چین پیشنهاد شده و مبتنی  افزود: در  وی 

جاده ابریشم باستانی برای خدمت بهتر در جهت بازسازی نظم  »صلح و توسعه« است دو کشور با هدف احیای

ج فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  خواهندجدید  همکاری  یکدیگر  با  شدن  جهانی  عصر  در  مورد   .کرد  هان  در  یائو 

در شناسی  ایران  مهم  تحقیقات موسسات  موسسه  گفت:  های   چین  زبان  دانشکده  فارسی  زبان  و  فرهنگ 

دو دانشگاه مطالعات خارجی پکن و دانشگاه زبان   اصلی ترین مرکز مطالعات ایران شناسی در چین است خارجی، 

ادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا  ن، رشته زبان فارسی تاسیس کرده اند و تعداد زی و فرهنگ پک

دهند می  آموزش  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  مطالعات    .را  دانشگاه  های  رشته  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 

این دانشگاه دارای دفتر  های خارجی شانگهای هم زبان فارسی است گفت: پژوهشکده مطالعات خاورمیانه  زبان 

تواند دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته زبان  ایران است که میتحقیقات ویژه در مورد  

ایران مطالعات  و  فارسی  ادبیات  دهدو  آموزش  کرد:  .شناسی  تصریح  یائو  و   استاد  آسیا  پژوهشکده جنوب غربی 

پژوهشکده   و  شناسی  ایران  تحقیقات  مسئولیتمرکز  من  که  یوننان  دانشگاه  الملل  بین  عهده    روابط  بر  را  آن 

دانشجویانی در رشته ایران شناسی در مقطع   انجام داده و دارای همواره در مورد خاورمیانه و ایران تحقیقات دارم

است دکتری  و  ارشد  شخصا  .کارشناسی  اینکه  یاداوری  با  سال   او  انسان  ۲۰۰۵تا    ۲۰۰۴از  علوم  دانشکده  ی  در 

هم   ۲۰۰۸سال   زمینه تاریخ روابط چین و ایران بوده است گفت:  دانشگاه تهران به مدت یک سال مشغول تحقیق در

شدم اعزام  ایران  به  تهران  دانشگاه  در  کنفسیوس  موسسه  تاسیس  برای  یوننان  دانشگاه  وی  به  .توسط  گفته 

پذیرد و با  فارغ التحصیل ایرانی را می موسسه جنوب غربی آسیا و مرکز تحقیقات ایران شناسی نیز دانشجویان  

ریخ دانشگاه تهران، موسسه کنفوسیوس و دانشگاه بین المللی المصطفی همکاری مشترک علمی برقرار  گروه تا

است چونگ   .کرده  در  غربی  جنوب  دانشگاه  فرهنگ  و  تاریخ  دانشکده  در  کرد:  تصریح  شانگهای  دانشگاه  استاد 

تاریخ و جغرافیای ایران و    شناسی افتتاح شده است که عمدتاً مشغول مطالعهچینگ هم یک مرکز تحقیقاتی ایران

است دکترا  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  پرورش  موسسه  .همچنین  همچنین  افزود:  خاورمیانه   وی  تحقیقات 

ا  شناسی است که استادان و دانشجویان دکترا ردانشگاه شمال غربی در شیان دارای یک مرکز تحقیقاتی ایران

 .دهدبرای مطالعات ایران آموزش می

 

 آثار و پیامدهای استراتژیک توافق ایران و چین 

ساله می تواند    ۲۵نه و منسجم کردن این روابط در قالب یک نقشه راه  همکاری ایران و چین و نهادی  -ایرنا  -تهران

ی برهی مقامات آمریکا درباره این همکاری، حاکی از  آثار و پیامدهای استراتژیک در پی داشته باشد و اظهارنظرها

ایران  ساله ۲۵به گزارش خبرنگار ایرنا، امضای پیش نویس سند همکاری های  .نگرانیهای آنها از همین پیامدهاست

بحث های زیادی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است. ایران همچنان در   و چین طی هفته های اخیر

مذا را  حال  اولیه  توافق  و  است  ایران«  و  چین  استراتژیک  جامع  »مشارکت  عنوان  با  توافقنامه  این  مورد  در  کره 

برد روابط  برای  اصولی  راهنمای  و  راه شفاف  است-»نقشه  کرده  توصیف  دو کشور«  بین  که    .برد  توافقنامه  این 

تواند می  اجرایی شدن،  صورت  در  است،  نظامی  و  اقتصادی  ابعاد سیاسی،  مناسبات    دارای  بر  عمیقی  تأثیرات 
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ای و بین المللی داشته باشد. گسترش روابط ایران و چین هم از این قاعده مستثنی نیست و در  منطقه   دوجانبه،

پیا دنبال خواهد داشت مدهایهر صورت  به  برقرار    .استراتژیک  در خال  بین کشورها  روابط  که  این است  امر  واقع 

م در  متعددی  متغیرهای  و  شود  خواه نمی  دوجانبه  روابط  دیگر  سوی  از  هستند.  تاثیرگذار  کشورها  بین  ناسبات 

ا دهد.  قرار می  تاثیر  تحت  را  بازیگران جهانی  که سایر  دارد  پیامدهایی  روابط ناخواه  لحاظ سنتی  به  و چین  یران 

بازار  اقتصادی گستره ای داشته اند ایران تامین کننده مطمئن انرژی مورد نیاز چین بوده و در مقابل ن یازمندیهای 

ایران را تامین می کرده است. حاال دو کشور می خواهند روابط خود را منسجم تر و نهادینه کرده و برلی یک دوره  

ایران اگر چه جزو قدرتهای بزرگ و توسعه یافته و شناخته شده   .وی خود را ریل گذاری کنندساله مسیر پیش ر   ۲۵

ظرفیتها حال  این  با  رود،  نمی  شمار  ترانزیتی  به  موقعیت  و  انرژی  غنی  انسانی،ژئوپلتیک،منابع  انکار  غیرقابل  ی 

خوبی از ظرفیتهای بازیگران بین المللی   دارد. از این مهمتر دیپلماتهای ایرانی در طول تاریخ بویژه در دوره معاصر به

و گردنه  پیچ ها  از  را  ایران  اند  توانسته  و  کرده  ایران استفاده  ملی  منافع  تامین  عبور   های  برای  تاریخی  حساس 

شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص   طی سال های گذشته جمهوری اسالمی ایران راهبرد حرکت به  .دهند

تا   ۷۰با چین نفت، میعانات، پتروشیمی و گاز بوده است و   ه تجارت و صادرات ایراندر نظر گرفته است، بخش عمد

همی  ۸۰ جهانی  تجارت  در  ایران  جایگاه  از  دنیادرصد  اقتصاد  دومین  چین  هستند.  کاالها  تجاری   و ن  اول  شریک 

هنده اهمیت  واکنش غرب و مشخصا آمریکا به امضای سند همکاری ایران و چین نشان د  .بسیاری از کشورهاست

المللی است. بین  مناسبات  در  آن  پیامدهای  و  توافق  و  این  تعهدات  اجرای  در  غربیها  که  پذیرفت  باید  این حال  با 

سالها  توافق از  بعد  که  است  برجام  آن  اخیر  نمونه  بارزترین  که  اند  نداشته  ای  متعهدانه  رویکرد  ایران  با  خود  ات 

تو پیچیده و بدون هر گونه  جیه منطقی از تعهدات خود شانه خالی کردند. رویکرد غربی ها در  مذاکرات فشرده و 

اشته است. بویژه که غرب به رهبری آمریکا نه  توافق برجام تاثیر عمیقی بر ذهنیت جامعه ایرانی نسبت به غرب د

از همین رو     تنها به تعهدات خود پایبند نبوده بلکه تالش کرده به انحای مختلف مردم ایران را تحت فشار قرار دهد.

افکار عمومی هم با از هر اقدامی برای افزایش قدرت انتخاب دستگاه دیپلماسی در مناسبات بین المللی استقبال 

کند ایران   .می  دهد  می  نشان  هایی  همکاری  چنین  آغاز  است  نهفته  آن  درون  در  چین  با  همکاری  سند  ارزش 

بتواند   که  برسد  الملل  بین  نظام  در  جایگاهی  به  مدت  توانسته  بلند  سند  جهان  اقتصادی  های  قدرت  از  یکی  با 

المللی یک پیروزی درخشان  های بیناقتدار نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران در عرصه .همکاری امضا کند

برای ایران و شکست بزرگی برای دشمنان آن است. ایران ثابت کرده که تحت هیچ شرایطی زیر بار فشار آمریکا و  

را حتی  پیمانان آمهم این  و  الملل و تجارت جهانی یک واقعیت است  بین  ایران در عرصه  ریکا نخواهد رفت. قدرت 

واکنش اولیه غرب به همکاری های ایران و چین   .دانندان دشمنی دارند نیز میکشورهایی همچون آمریکا که با ایر

برای همین شاهد هستیم که جنگ    اعم از شایعه سازی و تحریک افکار عمومی نشان از نگرانی جدی آنها دارد.

ین و ایران بر  درصدد تخریب همکاری های چ در مخالفت با این سند همکاری به راه انداختند و روانی گسترده ای را

آمدند. از نگاه غرب گسترش روابط ایران و چین اقدامی بزرگ و استراتژیک است که باعث می شود ایران از حوزه 

منتقدان غربی ادعا می کنند که چین، ایران را به دام بدهی خواهد انداخت و   .ج شوداقتصادی و سیاسی آنها خار 

ز استعمار است آنها می گویند ایران از نظر اقتصادی بی ثبات است مدام تکرار می کنند که این طرح شکل دیگری ا

می جان  به  را  بزرگی  ژئوپلیتیکی  خطرات  چین  به  تعهد  با  گیرنده،  کشور  یک  عنوان  به  اصلی    و  دلیل  اما  خرد. 

آنها حداکثری  انتقادات  فشار  سیاست  و  کرده  ایجاد  ایران  برای  حیاتی  مجرای  یک  نامه  توافق  این  که  است  این 

طی سالهای اخیر چین و ایران از سوی آمریکا تحت فشار بوده اند. چین وارد    .آمریکا را با شکست مواجه می کند

های سنگین واشنگتن مواجه است. مهم ترین دلیل مخالفت ان با تحریمیک جنگ تجاری بزرگ با آمریکا شده و ایر

توافقنامه   با  آمریکا  این است  ۲۵های  ایران  و  میان چین  و    ساله  تجاری  انداختن جنگ  راه  به  از  ترامپ  اهداف  که 

وافقنامه پکن و وارد کردن فشارهای اقتصادی بر تهران، هنوز محقق نشده و مطرح شدن ت ها در قبالاعمال تعرفه 



 
کشور  ۲۵ دو  این  که  دهد  می  نشان  چین  و  ایران  میان  است ساله  همکاری ممکن  مشترک  های  با   زمینه  بزرگ 

کنند پیدا  بهبود   .یکدیگر  این  خواهد شد  احیا  تا حدودی  ایران  اقتصاد  و چین  ایران  توافق  اجرایی شدن  صورت  در 

اقتصادی باعث ثبات بیشتری در سیاست ایران خواهد شد و موقعیت منطقه ای ایران را بهبود می بخشد و عاملی 

بیاورند و این اتفاق خبری بد   می شود که کشور های منطقه به جای نزدیکی به آمریکا به تنش زدایی با ایران روی

 .برای البی های ضد ایرانی و رژیم صهیونیستی است

 

 کنیم ائم مقام وزیر خارجه آمریکا: همکاری ایران و چین را رصد میق

م   -ایرنا  -نیویورک مشارکت  قائم  این  ما  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  چین  و  ایران  از همکاری  آمریکا،  خارجه  وزیر  قام 

استفن بیگن عصر چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که   .کنیمگسترده اقتصادی، امنیتی را رصد می

ترده اقتصادی و امنیتی  رکت گسمشا با موضوع »سیاست خارجی آمریکا در قبال چین« برگزار شد، ادعا کرد که  

وی ادامه داد:   .سازد تواند ایران را در تامین بودجه قادر  که در صورت نهایی می کنیمبین چین و ایران را دنبال می 

یکی از عناصر اصلی استراتژی جمهوری خلق چین، ارائه پشتیبانی سیاسی، فناوری و اقتصادی به کسانی است  

بر معامالت مایل هستند  ببندند  پرسود  که  ده  .با چین چشم  از  بیش  ما  آمریکا گفت که  وزیر خارجه  ها قائم مقام 

تواند هزینه را کاهش و  کنند که میکشور آفریقایی را دیدیم که فقط فناوری نظارت هوشمند هوآوی را وارد می 

ای ان و چین رسانه دت ایراز زمانی که خبر نهایی شدن برنامه همکاری بلند م   .بازده اقتدارگرایی را افزایش دهد

آمریکایی به شکل بر آن شدهشده است، مقامات  امنیت خطرناک های مختلف  برای صلح و  را  این همکاری  تا  اند 

تواند منافع واشنگتن  های مختلف میدانند تحکیم روابط ایران و چین در زمینه جلوه دهند در حالی که به خوبی می

 .حریم یکجانبه و غیرقانونی آنها را بی ثمر سازدبزار ترا بیش از پیش به خطر اندازد و ا

 

 هراس مدیر بنیاد آمریکایی از همکاری ایران و چین 

تداوم   -ایرنا  -تهران و چین، خواستار  ایران  از همکاری  دادن هراس خود  نشان  با  آمریکا  راستگرای  بنیاد  یک  مدیر 

ایرا علیه  حداکثری  شدفشار  از    .ن  دفاع  بنیاد  اندیشکده  مدیر  دوبوویتز«  »مارک  ایرنا،  پنجشنبه  گزارش  به 

ها علیه ایران در توئیتی نوشت: رمز اطمینان حاصل کردن از اینکه میان تشدید تحریم و از حا (FDD) هادموکراسی

های ثانویه علیه  تحریم  ایران هرگز به پتانسیل خود نخواهد رسید، این است که کارزار فشار حداکثری-توافق چین

یا بانک چینی که به سمت فعالیت همکاری ایران و چین و    .بدهای بازرگانی قابل تحریم برود، تداوم یا هر شرکت 

تواند آثار و پیامدهای استراتژیکی  نهادینه و منسجم کردن این روابط در قالب یک نقشه راه بیست و پنجساله، می 

های آنها از همین  های آمریکا درباره این همکاری، حاکی از نگرانی ی برخی مقام در پی داشته باشد و اظهارنظرها

د.پیامدهاست همچنان  و  ایران  چین  استراتژیک  جامع  »مشارکت  عنوان  با  توافقنامه  این  مورد  در  مذاکره  حال  ر 

شور« توصیف کرده  ک ۲برد بین  -ایران« است و توافق اولیه را »نقشه راه شفاف و راهنمای اصولی برای روابط برد

 .است

 

 نفت عقب نشست چین صادرکننده شد؛ 

باعث   افزایش حجم ذخیره نفت در جهان و به ویژه چین که حاال رویای صادرات نفت را نیز در سر دارد،    -ایرنا  -رانته

ن آنچنان باال رفته که حاال این کشور  سازی نفت چیحجم ذخیره  .شد تا قیمت نفت حدود یک درصد کاهش پیدا کند

ای هر در اولین گام، دو پاالیشگاه کره   .کندای دیگر صادر می به کشوره  تر خریده،  هایی پاییننفتی را که با قیمت

هزار بشکه نفت از بورس انرژی شانگهای خریدند. جالبتر اینکه معامالت فیوچرز نفت در این بورس بر پایه    ۵۰۰کدام  

عنوان واحد پول جدید یوان را به    چین با این اقدام در تالش است تا عالوه بر تاثیر بر بازار نفت،   .شودجام می یوان ان
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تواند زنگ خطر را برای تولیدکنندگان این موضوعی است که می  .در معامالت نفتی وارد کند و از قدرت دالر بکاهد

گرفت با اینگونه اقدامات  در میزان عرضه نفت به بازار صورت مینفت به صدا در آورد زیرا کنترل قیمت که با تغییر  

المللی عرضه کند  ن در تالش است تا حجمی از نفت ذخیره شده خود را به بازار بین در واقع چی  .اثر خواهد شد بی

ها را در  قیمت   اثر کرده وتواند توافق کاهش تولید نفت بین اوپک و اوپک پالس را تا حدی بیمی  زیرا با این اقدام،  

تواند داند که هیچگاه نمی در روز( می میلیون بشکه نفت    ۴سطوح پایینی نگه دارد. با این حال اگرچه چین )با تولید  

و   بود  تاثیرگذار خواهد  نفت  بازار  بر  کوتاه مدت  در  اقدام  این  با  اما  کند  رقابت  در جهان  نفت  بزرگ  تولیدکنندگان  با 

نگه  شکننده  را  بازار  بهادار    .داردمی  همچنان  اوراق  بورس  طریق  از  بشکه  میلیون  یک  تنها  تاکنون  که  چند  هر 

اند، شمار بورس که در سواحل شرقی این کشور واقع شده سازی بیوش رفته و از مخازن ذخیرهشانگهای به فر

از   که  بود  نفتی  تخلیه  محل  چین  شرقی  بنادر  این،  از  پیش  تا  که  است  آن  تامل  قابل  نکته  اما  شده  بارگیری 

می خ زرد  اژدهای  کشور  راهی  ذخیره  .شداورمیانه  حجم  دیگر  سازیافزایش  و  چین  در  ویژه  ها  به  و  جهان  نقاط 

درصدی را تجربه    ۰.۸نفت برنت کاهش    .باعث شد تا قیمت نفت در معامالت امروز با کاهش همراه شود  آمریکا،  

  ۴۱درصد پایین آمد و به    ۰.۹آمریکا نیز    نفت شاخص  .سنت معامله شد  ۹۶دالر و    ۴۳کرد و در هر بشکه به قیمت  

و   این موضوع،  در کنا  .سنت در هر بشکه رسید  ۵۳دالر  باعث  ر  افزایش شیوع کرونا در جهان در چند روز گذشته 

دالری کمرنگ کرده    ۵۰تضعیف بیشتر قیمت نفت در بازار شده و امیدها را برای رشد قیمت نفت و رسیدن به کانال  

 .است

 

 واشنگتن است -وزیر خارجه چین: آمریکا مسئول تمام مشکالت در روابط پکن

عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، آمریکا را مسئول تمام مشکالت به وجود آمده در   »وانگ یی«    -ایرنا  -پکن

چین است و در این راه از هیچ هدف آمریکا متوقف کردن روند پیشرفت   روابط پکن و واشنگتن معرفی کرد و گفت:

به گزارش ایرنا »وانگ یی« روز جمعه در گفت و گو با    .شناسندرد و هیچ حد و مرزی نمیتالشی دریغ نخواهند ک

اخیراً برخی از نیروهای ضد چین در آمریکا با  همتای آلمانی خود درباره وضعیت کنونی روابط چین و آمریکا افزود:

پشتیبانی از آمریکا در برابر چین   ژیک میان دو کشور، در حال تهدید کشورهای جهان برایهدف ایجاد تقابل ایدئولو

در جهان، در این راه از   هستند اما بدون شک هیچ یک از کشورهای صاحب وجدان و دارای روحیه استقالل طلبی

تقابل با آمریکا، ایجاد احترام   ی،  وی با بیان اینکه چین هنوز به دنبال پرهیز از درگیر  .آمریکا پشتیبانی نخواهند کرد

با این حال قاطعانه از حق حاکمیت و اعتبار ملی خود دفاع    -ی برد  متقابل و همکار با واشنگتن است افزود:  برد 

او گفت: چین هرگز   .المللی کوتاه نخواهیم آمدخواهیم کرد و از حفظ حق توسعه کشور و اصول اساسی روابط بین

ها را متوجه به روش درست، آمریکایی رفتارهای آمریکا نشان نخواهد داد اما در عین حال    واکنش نامناسب به این

می خود  الملل   .کنداشتباه  بین  روابط  در  اساسی  هنجارهای  از  قاطعانه  اینکه  به  اشاره  با  چین  خارجه  وزیر 

کند دهد   محافظت می  نمی  اجازه  در عین حال  اما  رقصد  نمی  واشنگتن  با  پکن  کرد  در  اظهار  بازی  دیوانه  آمریکا 

ساعت به چین مهلت داد تا کنسولگری خود در هوستون تگزاس را تعطیل کند پکن   ۷۲ه  آمریکا روز چهارشنب  .بیاورد

 .نیز امروز جمعه در اقدامی مشابه از واشنگتن خواست تا کنسولگری این کشور را در چنگدو تعطیل کند

 

 پکن: دولت ترامپ عامل تخریب پل دوستی مردم چین و آمریکا است 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین بار دیگر در واکنش به دستور آمریکا برای تخلیه کنسولگری چین در   -ایرنا  -پکن

آمری و  مردم چین  بین  پل دوستی  تخریب  عامل  ترامپ  دولت  گفت:  ایرنا »وا  .کا استهوستون  گزارش  ون  به  نگ 

اطالعات   بار دیگر در واکنش به درخواست آمریکا از چین برای بستن کنسولگری خود در هوستون،   بین« روز جمعه

المللی و  او خاطرنشان کرد: این اقدام آمریکا نقض جدی حقوق بین  .دروغین منتشر شده توسط آمریکا را رد کرد

https://www.irna.ir/news/83883024/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://www.irna.ir/news/83882648/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
بین   روابط  اصلی  وهنجارهای  چین  کنسولی  پیمان  و  دو    الملل  روابط  به  جدی  آسیب  رساندن  با  و  است  آمریکا 

یک مقام ارشد آمریکایی به تازگی ادعا کرده    .کشور، باعث تخریب پل دوستی بین مردم چین و آمریکا می شود 

سط چین و  است که کشورش با توجه به دخالت چین در امور داخلی آمریکا و سرقت حقوق معنوی ایاالت متحده تو

های گذشته، به منظور "حمایت از حقوق مالکیت معنوی ایاالت متحده  تجاری در طول سال   های جاسوسیفعالیت 

وانگ   .و اطالعات خصوصی شهروندان آمریکایی" از چین خواسته است کنسولگری خود در هوستون را تعطیل کند

دان این کشور گفت  تغییراتی در گذرنامه شهروندولت انگلستان برای اعمال   همچنین در پاسخ به رویکرد سیاسی

چرا که انگلستان با این تغییرات تعهدات   ای مجاز نخواهد شمردچین ورود افراد به خاک خود را با چنین گذرنامه  که

وی تاکید کرد: در عین حال چین در همین راستا حق اتخاذ اقدامات بیشتر را نیز    .خود با چین را نقض کرده است

 .داندد محفوظ میبرای خو

 

 سقوط سهام، واکنش بازار چین به جنگ دیپلماتیک آمریکا 

تحقیقات   -ایرنا  -پکن سرقت  اتهام  طرح  با  هیوستون  در  چین  کنسولگری  فوری  بستن  برای  آمریکا  دستور  درپی 

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست    .یافت  گ کنگ و چین کاهشعلمی ، ارزش سهام دربازارهای اوراق بهادار هن

چین روز پنجشنبه گزارش کرد که ارزش سهام در بازار اوراق بهادار هنگ کنگ بالفاصله پس از رویارویی دیپلماتیک  

نشریه می   .درصد کاهش یافت ۲/۳دو کشور و در واکنش به اعالم آمریکا برای بستن کنسولگری چین در آن کشور 

رین بخش از رویارویی دو کشور و یک اقدام بی سابقه در مناسبات طرفین است که پیشتر نیز به  این تازه ت ویسد:ن

است تیره شده  گیری  و شیوع همه  جنوبی  دریای  و  کنگ  موضوعات هنگ  بازار    .دالیلی چون  در  شاخص سهام 

درصد کاهش    ۲/۳  ور امروز پنجشنبهاوراق بهادار در شانگهای واقع در شرق چین یکی از دو بورس مهم این کش

آمریکا چین را متهم می   .یافت و سرمایه گذاران و سهامداران با نگرانی تحوالت میان چین و آمریکا را دنبال می کنند

تا  است  کرده  تبدیل  چین  ارتش  توسط  دانشجویان  اعزام  اعزام  اصلی  مرکز  به  را  هیوستون  کنسولگری  که  کند 

محرما  اطالعات  به  یابتواند  کرده استنه و حساس دست  تکذیب  اتهامی که چین  گزارش    .بد.  درهمین حال چین 

با   را  میالدی  جاری  سال  در  کشور  این  به  سفر  برای  آمریکا  دفاع  وزیر  اسپر  مارک  تمایل  ابراز  به  مربوط  های 

با کشور  دو  مناسبات  در  بحران  از  عبور  برای  مفری  راه  این  است  امیدوار  و  کند  می  دنبال  البته    .شدحساسیت 

ونگ پینگ تحلیلگر مسایل نظامی چین بر این باور است که ابراز تمایل وزیر دفاع آمریکا برای سفر به چین سونگ ج

او اما تصریح    .و اقدام غیرمنتظره آمریکا برای بستن کنسولگری چین در هیوستون موضوع را پیچیده تر کرده است

ک محسوب می شود در صورتی که سفر وزیر درعرصه دیپلماتی  کرد : درمجموع موضوع بستن این مکان یک اقدام

 . دفاع آمریکا به چین موضوعی در قلمرو ارتش و نیروهای مسلح است. این دو موضوع لزوما ربطی به یکدیگر ندارد

 

 آغاز ماموریت کاوشگر چینی در مریخ

"تیانون    -ایرنا    -تهران   به  مریخ موسوم  کاوشگر  پرتاب  از  فرانسه  داد"  ۱-خبرگزاری  خبر  چین  خبرگزاری    .توسط 

بر اساس برنامه فضایی    .خبر داد"  ۱  -پنجشنبه در خبری فوری از پرتاب این کاوشگر معروف به "تیانون  ه روز فرانس

روز نامه    .چین، این ماموریت شامل پرتاب یک راکت حامل ربات کنترل از راه دور برای استفاده در سطح مریخ است

برای رسیدندیلی بود، چین در تالش  انگلیس پیشتر نوشته  تایید   های فضاییالیتبه فع  میل  و  آمریکا  رقیب خود 

سرمایه   مریخ  سیاره  به  کهکشانی  بین  ماموریت  در  دالر  میلیاردها  جهانی،  بزرگ  قدرت  یک  عنوان  به  جایگاهش 

کند  دنبال می پروژه جدید فضایی است که این کشور ماموریت چین به مریخ از جمله شامل چند  .گذاری کرده است

یورو نیوز    .است  ۲۰۲۲ردان چینی در کره ماه و برخورداری از یک ایستگاه فضایی تا سال  فضانو  شامل قرار دادن و

ترین ماموریت فضایی خود را آغاز کرد و با پرتاب کاوشگر به مقصد مریخ،  شنبه بلندپروازانه نویسد: چین روز پنجمی

https://www.irna.ir/news/83881801/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83881862/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE


 
موضوع فرود آوردن یک فضاپیما روی  ژه در  های فضایی رقیب خود، ایاالت متحده آمریکا بویقدمی دیگر به فعالیت 

شد نزدیکتر  سرخ  »تیان  .سیاره  کاوشگر  روز  این  شد. «  ۱-وندر  پرتاب  کشور  این  هاینان  جزیره  از  موشک  یک  با 

ماموریتهای   به  عالقمندان  از  نفر  صدها  است؛  کاوشگر  این  پرتاب  عملیات  موفقیت  از  حاکی  منتشر شده  تصاویر 

در سراسر ساحل نیز  ج  فضایی  بودنداین  صحنه  این  تماشاگر  »تیان  .زیره  کاوشگر  ماموریت  «  ۱-ونپرتاب  دومین 

فضایی بود که این هفته به مقصد مریخ آغاز شد. دوشنبه گذشته، امارات عربی متحده کاوشگر »امید« را از یک  

ار« را هفته آینده از  »پشتک   نوردایاالت متحده آمریکا نیز قصد دارد مریخ .مرکز فضایی در ژاپن رهسپار مدار مریخ کرد

کاوشگر چین، متشکل از مدارگرد و مریخ نورد، مدت هفت ماه در سفر خواهد بود تا   .پایگاه فلوریدا به فضا بفرستد 

تواند پس از هفت ماه ماموریت خود را روی می« ۱-ونبه مریخ برسند. اگر همه چیز خوب پیش برود، کاوشگر »تیان

ه  موضوعاتی  در  مریخ  یسیاه  نشانه مچون  احتمال  افتن  از  شواهدی  یافتن  همچنین  زیرزمینی  آب  وجود  از  هایی 

گذشته در  حیات  کندوجود  آغاز  این سیاره  در  دور  در سال    .های  هم  این  از  پیش  پرتاب    ۲۰۱۱چین  برای  میالدی 

پایگاه  اب از  کاوشگر به مقصد مریخ تالش کرده بود، اما این ماموریت شکست خورد و فضاپیمای چینی پس از پرت 

این بار چین نه تنها بطور مستقل برای اجرای این ماموریت وارد عمل شده، بلکه    .قزاقستان، در جو زمین سوخت

هایش را  ای از یک مدارگرد و یک مریخ نورد را به مریخ فرستاده است تا سرعت انجام ماموریت همزمان مجموعه

دهد برنامه   .افزایش  پیشرفت  چینسرعت  فضایی  دو   های  سال    در  در  است.  بوده  توجه  قابل  اخیر    ۲۰۰۳دهه 

-میالدی یانگ لیوی، به عنوان اولین فضانورد چینی رهسپار مدار زمین شد و سال گذشته نیز فضاپیمای »چانگ ای

بنشیند«  ۴ ماه  پنهان  نیمۀ  روی  توانست  کامل«  »موفقیت  با  آوردن    .توانست  فرود  در  چین  موفقیت  صورت  در 

فرود روی مریخ کار بسیار دشواری است   .این کشور وارد کلوپ نخبگان فضا خواهد شد  مریخ،  کاوشگر روی سطح

حاضر   حال  در  آورد.  فرود  سرخ  سیاره  روی  موفقیت  با  را  فضاپیماها  است  توانسته  متحده  ایاالت  تنها  کنون  تا  و 

  .فعالیت هستندمشغول  سایت« و »کنجکاوی« هر دو متعلق به ناسا، روی سطح مریخ  همچنان دو کاوشگر »این 

شش فضاپیمای دیگر نیز )سه فضاپیمای آمریکایی، دو اروپایی و یک هندی( هم اکنون از مدار مریخ در تالش برای  

 .کسب دانش بیشتر درباره این سیاره هستند

 

 :گزاری صدا و سیماخبر -

 ا نمایان شد چهره پلید سیاست های آمریک /  سفیر ایران در چین تاکید کرد

به   .اورز زاده: رفتار آمریکا صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند و باعث آشفتگی و آشوب در جهان استمحمد کش

المللسرویس   گزارش صداوسیم بین  پکن؛ اخبرگزاری  در   از  پنجشنبه  روز  پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 

زبان های چینی و فارسی نوشت: کشوری که مدعی صلح و منجی جهانیا به  توئیتی  است در ن )آمریکا(  رشته 

است  جهان  در  آشوب  و  آشفتگی  باعث  خروج  .عمل  با  آمریکا  افزوده:  زاده«  کشاورز  توافق   محمد  از  جانبه  یک 

ایران، تجاوز به عراق بر اساس اتهامات بی پایه، تحمیل جنگ   علیههسته ای، اعمال سیاست فشار حداکثری  

به   جانبه  و فشار همه  تجاری  و جنگ  افغانستان  نقاب صبه  پلید  چین،  و چهره  برگرفته  از چهره خود  را  لح طلبی 

است شده  نمایان  هایش  در  .سیاست  ایران  داد:    سفیر  ادامه  و چین  الملل  بین  حقوق  به  متحده  ایاالت  نگاه 

  آمریکا  بلکه عواقب ناشی از این رفتار به ضرر خوددیپلماسی نه تنها صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند  

کید کرده است ما تصمیم دولت آمریکا برای تعطیلی کنسولگری چین در هیوستون را محکوم می  وی تا  .بود  خواهد

ساعت    ۷۲آمریکا روز چهارشنبه به دولت چین    .نیم و اعتقاد داریم چین قطعا پاسخ در خور و الزم را خواهد دادک

اطالعات شخصی آمریکایی ها« یت معنوی و مهلت داد تا کنسولگری اش در هیوستون را به بهانه »حفاظت از مالک

وزارت خارجه چین در تازه ترین واکنش به این    وانگ ون بین« سخنگوی»  .ببندد که با واکنش شدید چین مواجه شد 
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موضوع، اتهامات آمریکا مبنی بر سرقت مالکیت معنوی در کنسولگری چین در هیوستون را ادعاهایی شرورانه و  

 .حق اقدام متقابل را برای خود محفوط می داندکه چین نیز نوعی تهمت خواند و گفت 

 

 با چین   چین؛ فرصتی مناسب برای گسترش همکاری تقابل آمریکا و /  گفتگوی اختصاصی با صفری

تحریم و  چین  و  آمریکا  تقابل  دانشگاه:  گسترش استاد  برای  مناسبی  فرصت  ایران،  علیه  آمریکا  ظالمانه  های 

استهمکاری چین  با  دانشگاه   .ها  مسلمان  اساتید  المللی  بین  مجمع  عضو  صفری،  محمد  گفتگوی  آقای  در  ها 

با خبرنگار و سیما اختصاصی  برای ساله همکاری   ۲۵برنامه   خبرگزاری صدا  را فرصت مناسبی  پکن  و  تهران  های 

چین با  تجاری  جانبه  همه  روابط  بزرگترین    دانست.  ارتقای  چین  نزدیک  بسیار  آینده  در  گفت:  دانشگاه  استاد  این 

ای است که باید از  یت فوق العاده اری ارتباط اقتصادی و تجاری با این کشور، موقعاقتصاد جهانی خواهد بود و برقر

های ظالمانه  حریموی افزود: از یکسو تقابل چین و آمریکا و از سوی دیگر اعمال ت  آن به نحو احسن استفاده کرد.

کشوری   با  بتوانیم  ما  که  است  آورده  بوجود  موقعیتی  ایران  اسالمی  به جمهوری  توان  آمریکا  که هم  چین  مانند 

آقای صفری تاکید    د و هم از لحاظ اقتصادی قوی است روابط خود را بیشتر گسترش دهیم.مقابله با آمریکا را دار

که   است  راهبردی  روابطی  چین  با  روابط  فشار کرد:  تحریمفرصت  از  را  بیشتر  می های  آمریکا  به   گیرد.های  وی 

رسانه  ازتبلیغات سوء  مجازی  فضای  و  برنامه همکاری   ای  دادن  نشان  وارونه  برای  غرب  و  آمریکا   ۲۵های  سوی 

ه های دو کشور را بای ما این است که برنامه همکاری فه رسانهساله ایران و چین اشاره کرد و گفت: مهمترین وظی

بحث  با  و  شفاف  میزگردصورت  و  کارشناسی  کنیم. های  بیان  مردم  برای  اجرایی  مقامات  حضور  با   هایی 

همکاری  این و  توافق  این  از  غرب  و  آمریکا  افزود:  دانشگاه  فضای  استاد  خاطر  همین  به  و  ناخرسندند  بسیار  ها 

 کنند.مجازی را مسموم می ای ورسانه 

 

 ها های دورزدن تحریمگسترش روابط ایران با چین؛ از راه /  گفتگوی اختصاصی با فواد ایزدی

ایران   روابط  آمریکا: گسترش  راه کارشناس مسایل  از  یکی  تحریم با چین  آمریکاستهای دورزدن  فواد    .های  آقای 

برنامه   کارشناسی  نشست  حاشیه  در  همکاری  ۲۵ایزدی  با  ساله  اختصاصی  گفتگوی  در  پکن  و  تهران  های 

کشور قطعا اولویت اول ماست، تصریح کرد: به خاطر با اشاره به اینکه منافع ملی   صدا و سیما  خبرگزاری خبرنگار

های آمریکا پیدا کرد که گسترش روابط تجاری با چین هایی را برای دورزدن تحریمدغدغه برای منافع ملی، باید راه 

، گفت: چین کشوری است که سالیان  عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها  راه هاست.یکی از این  

در   پیشرفت حوزهگذشته  ارتباطات  و  تجاری  مالی،  تکنولوژی،  جهت  های  این  از  و  داشته  خوبی  بسیار  های 

زد.همکاری خواهد  رقم  را  طرفین  منافع  چین  و  ایران  کشور  دو  آ  های  مسایل  کارشناس  زمانی  این  افزود:  مریکا 

عده با  استدالل  روابط  داشتن  برای  آن ای  که  بود  این  آمریکا  و  پول،غرب  دارای  هستند،    ها  تجارت  و  تکنولوژی 

آقای ایزدی با اشاره    رود.درحالیکه هم اکنون اجماع جهانی بر این است که ثروت دنیا از غرب به سمت شرق می

غربی خود  را  موضوع  این  اینکه  میها هم  به  در  اذعان  اخیرا  اروپا  اتحادیه  خارجی  مسئول سیاست  گفت:  کنند، 

مطرح کرد و این واقعیتی است که در فضای کارشناسی و سیاسی غربی   سخنرانی خود موضوع غرب و آمریکا را

ن مند به گسترش روابط تجاری با چیهای اروپایی و غرب عالقه وروی ادامه داد: خیلی از کش  به آن اعتقاد دارند.

تر روابط  های مستقلهایی همچون چین و کشورهستند و سوال این است که در این دوره چرا ایران نباید با کشور 

دهد.  گسترش  را  با    خود  راهبردی  صورت  به  را  خود  روابط  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  ایزدی  آقای 

 ه باشند و چین از این توان برخوردار است. های آمریکا را داشتهایی گسترش دهد که توان مقابله با تحریم کشور 

 

https://www.iribnews.ir/fa/political
https://www.iribnews.ir/fa/political


 

ن، موضوعی عادی و  توافقنامه ایران و چی/  ینماینده دائم ایران در سازمان ملل در مصاحبه با راشاتود

 طبیعی است 

ندارد آمریکا  ایران و چین دارای قدمتی طوالنی است و ربطی به  به گزارش سرویس بین       .تخت روانچی: روابط 

زمان ملل متحد، در مصاحبه با شبکه راشاتودی، روابط ایران  ، نماینده دائم ایران در سا خبرگزاری صداوسیما الملل

دانست. طوالنی  قدمتی  دارای  را  چین  روانچی  و  تخت  کرد مجید  آسیا   تاکید  قاره  بزرگ  کشور  دو  چین  و  ایران 

از این رو طبیعی است که گردد.  ها قبل بر میشور روابط خوب و تاریخی دارند که پیشینه آن به قرنهستند. دو ک

های دوجانبه از جمله مسائل مورد عالقه دو  کشور بیش از پیش با یکدیگر تعامل داشته باشند و درباره همکاری دو  

های ساله همکاری   ۲۵و چین )قرارداد راهبردی  طرف به ویژه اقتصاد بحث و تبادل نظر کنند؛ لذا توافق اخیر ایران  

ایی کردن این قرارداد هستیم که به سود هر دو کشور یرمعمولی نیست. ما سرگرم نه دوجانبه ایران و چین( چیز غ

کنم که امضای یکچنین قراردادی بین دو کشور کامال  گیرد. من فکر میاست و چندین زمینه همکاری را در بر می 

 ط بر آنکه برای هر دو طرف سودمند باشد. طبیعی است مشرو

در پاسخ به سوال دیگر مجری راشاتودی مبنی بر  تخت روانچی  //    آمریکا نداردمناسبات ایران و چین ربطی به   

اینکه آیا ایران مجبور به امضای این قرارداد با چین شده است پاسخ داد: همانطور که گفتم ایران و چین دو کشور  

ندارد. همانطور    طرف تمایل دارند ائتالفی راهبردی داشته باشند. این موضوع ربطی به آمریکا  دوست هستند و دو

 ایران و چین سالهاست که روابط خوبی با همدیگر دارند.که گفتم 

تخت روانچی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر به تحوالت چند  //    آمریکا باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد 

د،  شوننامیده می   ۱+۵گروه  بینید که ایران به همراه چند کشور دیگر که  ذشته نگاه دقیقی داشته باشید می سال گ

ای ایران و یا برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( نام دارد. درباره قراردادی به توافق رسیدند که توافقنامه هسته 

ترامپ به قدرت رسید یکی از     وی افزود: وقتی که  سید.های دیگر و ایران راین قرارداد به امضای آمریکا و کشور 

رخ داد؛ لذا این ایران   ۲۰۱۸برجام بود. اتفاقی که در سال  شرشان خالص شود، همین    هایی که سعی کرد از چیز

تی  هایی را علیه ایران اعمال کرد که حنبود که میز مذاکرات را ترک کرد بلکه آمریکا میز مذاکرات را ترک کرد و تحریم

نیز شامل می را  دارویی  و  ادعا می واردات مواد غذایی  آمریکا  ازکند که  شود.  دارویی  و  این   مواد غذایی  شمول 

های آمریکا قرار  ها مستثنی هستند، ولی اینطور نیست. حتی همین امروز مواد غذایی و دارویی هدف تحریمتحریم

برگردد و مانند یک کشور عادی رفتار کند و به تعهدات بین   تخت روانچی گفت: به محض اینکه آمریکا به برجام   دارند.

 های عضو برجام بپیوندد.دیگر کشور تواند به جمع باشد می المللی خود پایبند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل  //    ایران مهمترین کشور منطقه است که با تروریسم مبارزه می کند

مجری   بعد  سوال  به  پاسخ  در  و  متحد  مدارک  وجود  مبنی  دیگر  کشور  چند  و  آمریکا  ادعای  درباره  تودی  راشا 

ح در  ایران  داشتن  دست  از  نفتکش شواهدی  به  مامله  گفت:  فارس  خلیج  در  آن   ها  که  ایم  کوچکترین  ندیده  ها 

ها است. اگر آن  ها را رد کردهها این ادعا شواهد و مدرکی در این باره به ایران یا کشور دیگری ارائه بدهند. ایران بار

آن ولی  بدهند،  نشان  جهانی  جامعه  به  باید  دارند  این خصوص  در  ندمدرکی  مدرکی  هیچ  کرد:   ارند.ها  تاکید  وی 

اتهاماتی  این از کشورها  دیگری  و شماری  آمریکا  که  می هستند  ایران مطرح  علیه  منطقه  حقیقت، های  در  کنند. 

با تروری کند. شهید سلیمانی قهرمان جنگ ضد تروریسم سم مقابله میایران مهمترین کشور در منطقه است که 

گروه  دیگر  و  داعش  منطعلیه  در  تروریستی  او هدیه های  ترور  لذا  بود؛  برا قه  بزرگ  گروه ای  دیگر  و  داعش  های ی 

ن  کند. ما ایها مقابله می دانستند که او چطور با آنها میتروریستی بود که درگذشت او را جشن گرفتند. زیرا آن 

های داروی همچنین خاطر نشان کرد: نخست وزیر عراق در تهران است و دی  کنیم.اتهامات را به طور کامل رد می

تهرا در  ایران  مقامات  با  که  خوبی  آمریکاست  این  دارند.  تاریخی  مناسبات  و  روابط  عراق  و  ایران  است.  داشته  ن 

 بین ایران و عراق. سعی دارد بذر نفاق و دشمنی را در منطقه بگستراند به ویژه
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واره درصدد روابط خوب تخت روانچی گفت: ما هم//    رژیم صهیونیستی مسئول تمام بی ثباتی ها در منطقه است

روند. به  های اصلی سیاست خارجی ایران به شمار میتیم. در واقع، همسایگان ما از اولویتبا همسایگانمان هس

د در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ابتکار صلح هرمز را  همین علت است که آقای روحانی در سخنرانی خو

منطقه  مذاکرات  برای  طرحی  که  کرد  زای  مطرح  در  جمله  از  دارد  مختلف  موضوعات  اقتصادی، مینه درباره  های 

فرهنگی و مسائل دیگری از جمله امنیت. ایران کشوری است که خواستار بهترین روابط و مناسبات با همسایگان 

سفیر جمهوری   ولی این آمریکاست که در حقیقت دوست ندارد روابط ایران و همسایگانش بهبود یابد.  خود است.

را اشغالگر و منشاء بی ثباتی در منطقه دانست که بیش از  ی ایران همچنین موجودیت رژیم صهیونیستی  اسالم

همه مشکالت و همه اقدامات    وی همچنین در پایان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی مسئول  کالهک اتمی دارد.  ۲۰۰

 های منطقه است. غیرقانونی علیه مردم فلسطین و دیگر کشور 

 

 چین -دلیل رسانه صهیونیستی برای هراس از توافق ایران  ۵/  و چینهمکاری ایران 

به   صهیونیستی  رسانه  است  ۵یک  کرده  اشاره  چین  و  ایران  همکاری  توافق  از  هراس  برای  به    .دلیل 

تی در یادداشتی مفصل، توافق و به نقل از خبرگزاری فارس، یک رسانه صهیونیس خبرگزاری صدا و سیما گزارش

دلیل برای اهمیت آن برای    ۵ای خطرناک« در شراکت راهبردی دو کشور قلمداد کرده و به  ایران و چین را »مرحله 

های مربوط به رژیم صهیونیستی تشکیل  نر« که تمرکز اخبارش را گزارش مجله »الگمی  دو طرف اشاره کرده است.

 اند.«شان رسیدهای خطرناک در شراکت راهبردیین و ایران به مرحلهست: »چ دهد در تیتر مطلب خود نوشته امی

به   رسانه  تحریم  ۵این  بحبوحه  در  ایرانی  برای طرف  به خصوص  و چین،  ایران  توافق  »دوناهمیت  دولت  الد های 

 جمهور آمریکا اشاره کرده که در زیر آمده است:ترامپ«، رئیس 

کشور  -۱ سبیشتر  با  که  اروپایی  دهای  می یاست  مخالفت  ایران  علیه  ترامپ  از  ولت  خبری  سکوت  در  کردند 

میتوافق وعده  برجام  که  عقب هایی  کرده داد  منافع  نشینی  چین  با  راهبردی  شراکت  ایران،  مسئوالن  برای  اند. 

 المللی را حفظ خواهد کرد. ن در سطح بینتهرا

  ۱۳۴گذاری  باید اقدام به جذب سرمایه   است کهتوافق با چین به خصوص برای بخش انرژی ایران حائز اهمیت   -۲

و   نفت  بخش  در  دالری  گزارش، سرمایه  ۵۲میلیارد  کند. طبق  پتروشیمی  در صنعت  دالری  در  میلیارد  پکن  گذاری 

 میلیارد دالر بوده است. ۱۱.۱نزدیک به   ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۵های بخش انرژی ایران بین سال 

ای -۳ و  چین  راهبردی  شراکت  در  جدید  می مرحله  دوران ران  در  کشور  دو  این  محاسبات  تغییر  معنی  به  تواند 

در حال   اما مطمئن  کند،  روندی  با  لبنان  و  عراق، سوریه  احتماالً  و  پاکستان  کنار  در  ایران  و  باشد. چین  پسابرجام 

میت که  محوری هستند  منطقه شکیل  قدرت  موزانه  به شتواند  خاورمیانه  در  را  چین  نفوذ  و  زده  بر هم  را  دت  ای 

 عه دهد. توس

فزاینده   -۴ انزوای  و  کرونا  تبعات  اقتصادی،  رکود  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال  در  که  را  آمریکا  ضعف  چین 

دهد چین از لحاظ جایگاه ژئوپولتیک ا ایران نشان مینویس این توافق بالمللی است احساس کرده است. پیشبین

کند به اندازه قوی شده  نادیده بگیرد. چین احساس می  یکا را کند که بتواند آمرخودش را در جایگاهی احساس می

 های یکجانبه ایستادگی کند.که بتواند در برابر تحریم 

این عوامل، طرح -۵ بر همه  ایراننویس توهای موجود در پیشعالوه  بانکداری، فرودگاه،  چین )در زمینه-افق  های 

ده۵ارتباطات نسل   و  ریلی  بنادر، خطوط  د،  بها مورد  و یگر(  اقتصادی  نفوذ  توسعه  برای  بلندپروازانه چین  ا هدف 

در پایان این متن آمده است:    راهبردی خود در سراسر اوراسیا از طریق طرح »یک کمربند یک راه« مطابقت دارد.

تی که این توافق اجرایی شود، شراکت دو کشور باعث ایجاد نقاط تنش خطرناکی در روابط رو به وخامت  »در صور 

 یکا ایجاد خواهد کرد.«و آمر چین
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ساله    ۲۵اول تیر امسال در خبر کوتاهی اعالم شد که پیش نویس نهایی سند »برنامه  //    چین-مفاد توافق ایران

یب هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران رسید و وزارت امورخارجه مامور  های جامع ایران و چین« به تصوهمکاری

های جامع  این سند با عنوان رسمی »برنامه همکاری   طرف چینی شد.سند با    انجام اقدامات نهایی تا امضای این

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

زیرساخت انرژی،  و  سالمتنفت  و  بهداشت  تجارت،  ارتباطات،  فناوری  و  مخابراتی  می    های  شامل   شود. را 

اد برخی  بند ر  بندز  از  برخی  و  است  فاینانس  و  گذاری  سرمایه  تسهیل  از  صحبت  حمایتها  از  متقابل ها  های 

های مچون آموزش، انتقال فناوری گوید. در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی هسیاسی در مجامع بین المللی می

با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. توان به توافق بر سر سند میمهم این  از نکات بسیار    دفاعی، مبارزه 

یک راه« )طرحی    -ها به طرح بزرگ چین به نام »یک کمربندهای ملی یاد کرد. همچنین در این سند بارتجارت با ارز 

تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی، از فواید م( اشاره شده و این که ایران میبر بستر مسیر جاده ابریش

بر اساس این مدارک چین وارد کننده ثابت نفت از ایران    مند شود.وام این طرح نیز بهرهق اعطای  اقتصادی و صندو

های  ارتقای همکاری  برطرف کند.  های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود راخواهد بود و ایران نیز باید نگرانی

ران و چین به ویژه ایجاد پیام  مشترک ایهای ایران و تاسیس بانک  ای و گشایش شعبات بانک بانکی، مالی و بیمه 

 رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است. 

 

 روابط چین با آمریکا در شرایط دشواری است /   وزیر امور خارجه چین 

ر خارجه چین گفت: اوضاع در روابط چین و آمریکا دشوار است و مسئولیت بروز این شرایط به طور کامل  وزیر امو

چین به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .عهده آمریکاستبر

 وی   اوضاع در روابط چین و آمریکا دشوار است و مسئولیت بروز این شرایط به طور کامل برعهده آمریکاست.گفت:  

 خبرگزاری صداوسیما :منبع گیرد.در ادامه افزود: هیچ کشور مستقل و با وجدانی در کنار آمریکا، علیه ما قرار نمی 

 

 به همکاری سازنده چین در حفظ برجام نیاز داریم /  جه آلمان وزير امور خار 

به همکاری ساز آلمان گفت  امور خارجه  اقوزیر  برنامه جامع  در حفظ  داریمنده چین  نیاز  به گزارش    .دام مشترک 

تی وی« چین، وزیر امور خارجه آلمان    به نقل از تلویزیون »سی سی خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان   .ز داریمگفت: به همکاری سازنده چین در حفظ برنامه جامع اقدام مشترک نیا

تالش  باید  آلمان  و  چین  گفت:  خود  چینی  همتای  یی،  وانگ  با  کنفرانسی  ویدئو  گفتگوی  یک  در  جمعه   های روز 

از توسعه بی عیب و نقص و پایدار روابط دوجانبه خود انجام دهند. وی افزود: آلمان  مشترکی برای حصول اطمینان  

با چین را برای توسعه واکسن )کرونا( و نیز احیای اقتصادی دوران پساکرونا تقویت و همین   آمادگی دارد همکاری

ل وانگ یی وزیر امور خارجه در مقاب  .ا برنامه ریزی کندطور برای افزایش سطح مبادالت میان چین و اتحادیه اروپ 

ارتباطات نزدیک خود را با هم حفظ    تلفنی و ویدئویی،  ۱۹-چین هم اعالم کرد: سران دو کشور از زمان شیوع کووید

  کرده اند. وی افزود: دو کشور در عین حال باید از اجماع سیاسی برخاسته از سران دو کشور، توسعه روابط پایدار 

را دنبال کنند و ثبات و انرژی مثبت بیشتری به جهانیان عرضه دارند. چین امیدوار است  و کامل روابط چین و آلمان  

ادیه اروپا با ریاست )دوره ای( آلمان بر این اتحادیه، ارتقای بیشتری یابد. چین آماده است به همراه  روابط چین و اتح

کار  اروپا دستور  بیشتریاتحادیه  در  های سیاسی  اتحادیه  این  و  کند  میان خود  تنظیم  بعد  اینترنتی    .مرحله  پایگاه 

 :خارجه آلمان با همتای چینی اش را منتشر کردهایی از گفتگوی مجازی وزیر  وزارت امور خارجه آلمان نیز بخش

ای ما شود. بروزيرخارجه آلمان گفت: چین برای ما شریکی مهم، اما همزمان رقیب و حریفی مهم نیز محسوب می

چین(   )با  همکاری  مسئلهحفظ  این  همزمان  است.  مورد  مهم  در  ویژه  به  گفتگوها،  در  که  است  کننده  تعیین  ای 
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و همین طور سرمایه   (۵G) همچنان صحبت شد. در مورد توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراهمسائل منتقدانه نیز  

با   است که مسائل اقتصادی، جزء  گذاری میان اتحادیه اروپا و چین نیز توجه به این نکته ضروری مهمی از گفتگو 

می تشکیل  را  مهم    .دهند چین  خواست  اروپا،  دیجیتالی  استقالل  تقویت  کرد:  تاکید  تصدی  ماس  دوران  در  آلمان 

زیرساختهایمان  امنیت  تامین  در  راهبردی  منافع  یک  از  ما  گفت:  باره  این  در  وی  است.  اتحادیه  این  بر  ریاست 

های  ها و معیار مالک وسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه را دارید،  برخورداریم؛ بنابراین چنانچه قصد مشارکت در ت

هایکو ماس گفت: در حوزه    ها )ی مخابراتی( لحاظ شوند.تمامی شرکت  امنیتی معرفی شده اند که باید از سوی

ون چین،  حفاظت از آب و هوا نیز ما به عنوان اتحادیه اروپا به دنبال وحدت و یکپارچگی تنگاتنگی با چین هستیم. بد

میان خود را حفظ  ؛ بنابراین مهم است که ما در این باره نیز گفتگوی نزدیک،  هیچ نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد

وزیر خارجه آلمان خاطر نشان کرد: در گفتگوی امروز با همتای چینی در مورد دو مسئله لیبی و ایران نیز با    کنیم.

ام که حمایت بیشتر چین   ها تاکید کرده ه به چین نیازمندیم. من بار هم صحبت کردیم. برای پیشرفت در هر دو مسئل

امنیت ساز لیبی در شورای  برنامه جامع  در مسئله  و حفظ  ایران  در مسئله  نیز همکاری سازنده چین  و  مان ملل 

نهایی عنوان  به  مشترک  گیرد.اقدام  قرار  مدنظر  باید  طبع  ترین هدف  اینکه  به  اشاره  با  آلمان  خارجه  در  وزیر  ما  ا 

»کووید بیماری  شیوع  می در  «  ۱۹-دوران  نظر  به  گفت:  هستیم،  هم  با  گفتگو  کرونحال  گیری  همه  دو  رسد  در  ا 

کشور، تحت کنترل قرار دارد که این، حاصل همکاری و همبستگی ماست. چون ما متفق بودیم در ارتباط با توسعه 

به گام حرکت گام  اما  میان دو کشور، مشترک،  مبا   روابط مسافرتی  در  در تالشهایمان  نداریم  ما حق  با  کنیم.  رزه 

گیری همه  گونه  این  چون  کنیم.  اهمال  جهانکرونا  توزیع  های  نیز  و  انسجام  و  همبستگی  به  گذشته  همچون  ی 

عادالنه جهانی واکسن موثر نیاز دارد. البته از منظر ما بررسی علمی منشاء این ویروس هم مهم است. به همین  

ام یک هیئت کارشناسی )به چین( را مورد  نیز دعوت سازمان جهانی بهداشت در خصوص اعزخاطر است که ما  

 حمایت قرار دادیم. 

 

 : ی روزنامه مردم ساالر -

 ساله ایران و چین   ۲۵نویس قرارداد متن فارسی ویرایش نهایی پیش

های جامع فیمابین جمهوری خلق چین  متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با تیتر »ویرایش نهایی/ برنامه همکاری 

 های ایناست؛ ضمینهضمیمه    ۳بند و    ۹و جمهوری اسالمی ایران« در فضای مجازی منتشر شده که مشتمل بر  

و   ایران  راهبردی  جامع  عالی مشارکت  »دبیرخانه سازوکار  توسط  که  اهداف متن  بر  مشتمل  تنظیم شده  چین« 

ساله و اقدامات اجرایی است. متن فارسی ویرایش    ۲۵های جامع  سیاسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری 

یمابین جمهوری خلق چین و جمهوری  های جامع فهمکاری   نهایی پیش نویس قرارداد ایران و چین با تیتر »برنامه

به همراه   ایران«  کلیدی است که نشان می ضمیمه حا  ۳اسالمی  نکته  نگرانیوی چهار  این  دهد  تبعات  درباره  ها 

به گزارش »تابناک«؛ متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با تیتر »ویرایش نهایی / برنامه    .مورد استقرارداد بی

جمههمکاری فیمابین  جامع  که  ای  شده  منتشر  مجازی  فضای  در  ایران«  اسالمی  جمهوری  و  چین  خلق  هوری 

بر  م و    ۹شتمل  ضمینه  ۳بند  است؛  جامع  ضمیمه  مشارکت  عالی  سازوکار  »دبیرخانه  توسط  که  متن  این  های 

  ۲۵های جامع  راهبردی ایران و چین« تنظیم شده مشتمل بر اهداف سیاسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری 

و است  ساله  اجرایی  شده  .اقدامات  تنظیم  قرارداد  این  متن  نهایی  ویرایش  خرداد    آنچه  عنوان   ۱۳۹۹در  تحت 

های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران« مشهود است، اگر هر نسخه  »برنامه همکاری 

وی چهار نکته کلیدی است د و اجرایی شود، حافارسی، انگلیسی و چینی آن دقیقاً با همین متن به تصویب برس

نکته نخست اینکه،   .کندای رفع میراردادی به شکل قابل مالحظه ها را نسبت به تبعات چنین قکه برخی نگرانی



 
های سرمایه گذاری و انتقال دانش خواهد نمود. این  نویس چین در ایران در همه بخشکم مطابق با این پیش دست

سرمایه  در  گذمیزان  چین  سوی  از  صنایع  اری  در  حتی  تحریم  از  جلوگیری  برای  چین  کنونی  شرایط  در  که  حالی 

کند، شگفت انگیز است و  گذاری یا منابع ارزی چند ده میلیارد دالری ایران را آزاد نمی یم نفتی ایران نیز سرمایه عظ

هایی برای  ز مشوق قرارداد ایران به جنکته دوم اینکه، در    .اگر اجرایی شود تحولی اساسی برای ایران خواهد بود

های صنعتی و تجاری و مجموعه  کاری در خلق مجموعهگذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و هم سرمایه 

ای نظیر واگذاری بخشی از خاک ایران به  اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی مشترک، هیچ خدمات یا امتیاز ویژه 

پروژه  این  اجرای  برای  یچین  امتیاز ها  انحصاری نمیها واگذاری  اجرایی شدِن متن  ای  با  بنابراین، دست کم  دهد؛ 

قابل مالحظه مورد اشا به شکل  قرارداد  و  داد  نخواهد  از دست  ایران، چیزی  ایران استره  منافع  راستای  در   .ای 

این نشده است. در واقع  نکته سوم اینکه، این قرارداد عمدتا حالت تفاهم نامه دارد و در آن ارقام و اعدادی درج  

گانه نیاز  های سهر بند از متن اصلی یا ضمیمهسند همکاری، بیانگر راهبرد بلندمدت همکاری ایران و چین است و ه

برای اجرایی شدن دارد که آن قرارداد های جداگانه به قرارداد  اگر ای  بنابراین،  توافق است؛  این  ها حاوی جزئیات 

های ها پس از تصویب این قرارداد برای اجرای بخش پذیرد که بعد  هایی صورت قرارداد  حساسیتی باشد، باید درباره

ساله ضمانت اجرایی برای هیچ یک   ۲۵نکته چهارم اینکه، در این قرارداد    .شودف میان ایران و چین منعقد میمختل

ئم صورت  این قرارداد و ضما  هایی که دراز دو طرف ایران و چین در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین، هدف گذاری 

ها در چارچوب هر  رایش متوقف شود، مگر آنکه بعدتواند اجرا نشود و اجپذیرفته در هر مرحله از سوی طرفین می

ای های جداگانه ها نیاز به ارزیابیهای همکاری دارای ضمانت اجرایی تنظیم شود که قاعدتاً آن قرارداد بند قرارداد 

ایر قرارداد  متن  شرح  دارد.  بدین  چین  و    است؛ان 

همکاری  اسالبرنامه  جمهوری  و  چین  خلق  جمهوری  فیمابین  جامع  ایرانهای   می 

 مقدمه 

طرف متن  این  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری  و  چین  خلق  میجمهوری  نامیده   .شودها 

تی هستند، های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیدو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه  –

دیدگا  یکدیگه با  و  بوده  و چندجانبه  دوجانبه  در عرصه  منافع مشترک بسیار  و  مهم خویش  ها  راهبردی  را شریک  ر 

می  .کنندتلقی 

ملت – حق  از  حمایت  گرایی،  چندجانبه  فرهنگی،  مشترکات  شناختن  رسمیت  به  حق  با  از  برخورداری  برای  ها 

به در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب هایی مشااک دیدگاه حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتر

راه سطح  به  آنها  روابط  برد  گسترش  رویکرد  و  متقابل  منافع  بر  مبتنی  است  –بردی  شده   .برده 

های مساعد برای همکاری  با زمینه   ۱۹۷۱با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در   –

حوزه انردر  منتم  های  زیرساخت،  فنژی،  و  بهعلوم  متعهد  قویا  طرف  دو  رهبران  غیره،  و    آوری 

روابط   بوده گسترش  روابط  تقویت  برای  برنامه  درخواست   .اندو 

با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و  –

مشت اراده  تحقق  موثر جهت  تگامی  در جهت  رهبران  تقویت همکاریرک  و  دوجانبه  روابط  در  عمیق  دوجانبه  های 

با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت    –باشد؛  راه« می   –در چارچوب ابتکار »کمربند    های مختلفزمینه 

ژانویه   که  و جمهوری اسالمی  بین جمهوری خلق چین  راهبردی  ایجاد مشارکت جامع  ی  میالد   ۲۰۱۶در خصوص 

ها برای توسعه همکاری های الزم  کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساختد می منتشر شده و تاکی

انداز   چشم  یک   .ساله  ۲۵در 

نمودند؛ تفاهم  زیر  موارد  خصوص  در  طرف   دو 

اول   بند 



 
 انداز چشم

بر رویکرد برد  –سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین   ای و روابط  ینه دوجانبه منطقه  برد در زم-ایران، مبتنی 

 المللبین

دوم   بند 

 ماموریت 

ظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری های عبا در نظر داشتن ظرفیت

کرد؛  خواهند 

همکاری – تجاریگسترش  و  اقتصادی  دوجانبه   های 

دستگاه  – بین  موثر  خصوتعامل  بخش  و  دولتی  عمومی  و  های  آزاد  مناطق  و   ویژه صی 

حوزه – در  اثرگذاری  میزان  گردشگافزایش  و  فناوری  اقتصادی،   ری های 

حوزه  – در  راهبردی  اقتصادی مشارکت  مختلف   های 

همکاری – دانشگاه گسترش  بین  بخشها  علمیها،  و  فناوری   های 

همکاری – مستمر  و  موثر  موبازنگری  بر  آمدن  فائق  منظور  به  اقتصادی  مشترک  چالشهای  و   هاانع 

بین حم – مجامع  در  همکاری  و  یکدیگر  مواضع  از  سازمان ایت  و  منالمللی   ای طقه های 

همکاری – و  قانون  اجرای  حوزهتقویت  در  امنیتی  تروریسم های  با  مبارزه  جمله  از  مختلف   های 

ظرفیت – تقویت  برای  نظامی  همکاری  راهبردی گسترش  و  دفاعی   های 

زمینه  – در  دیگهمکاری   .رهای 

سوم  بند 

ا  ساسی اهداف 

سیاست داشتن  نظر  در  با  را  سند  این  اساسی  اهداف  راهطرفین،  ظرفیتهای  دوجانبه،  و بردی  همکاری  های 

)فرصت شماره  ضمیمه  در  که  شرحی  به  واقعی  شرایط  و  نموده(  ۱ها  تدوین  است،   .اندآمده 

چهارم   بند 

همکاریزمینه   های 

همکاری خواهند نمود. برخی از  (  ۲ه شماره )ی جامع به شرح ضمیمهاها برای گسترش و توسعه همکاریطرف

زیر حوزه شرح  به  مرجح   :باشندمی  های 

انرژی  پتروشیمی،  تامین(  امنیت  و  پاالیش  )تولید، حمل،  نفت خام  انرژی هسته انرژی شامل  و  تجدیدپذیر  ای های 

نظامی  .غیر 

نقش ارتقای  منظور  به  دریایی  اتصاالت  و  آهن  خط  ک  بزرگراه،  ابتکار  در   .جاده-مربندایران 

بر استفهمکاری تاکید  با  باال،  با استاندارد  بانکی  تامین های  با پولشویی،  بر مقابله  با تصریح  ارزهای ملی،  از  اده 

آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در    -های گردشگری، علمی های سازمان یافته. همکاریمالی تروریسم و جنایت 

ر  انسانی  نیروی  و  آموزش  فقر  کردن  کن  یافتهیشه  توسعه  کمتر  مناطق  در  مردم  معیشت  وضعیت   .بهبود 

پنجم  بند 

اجراییاقدام  ات 

بنگاه  میان  تجارت  بر اصول  منافع مشترک، و منطبق  مبنای اصول و  بر  اقتصادی، همکاری طرفین  های جامع  های 

حوزه تمامی  در  را  خود  ضمیمه  راهبردی  در  مندرج  اقدامات  اجرای  با  میا  ۳ها  گسترش  سند   .نددهین 

ششم  بند 

اجرا و   نظارت 



 
این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصالح به  برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد   .۱

می ایجاد  رهبرانشان  از   .کنندنمایندگی 

عالی  .۲ نمایندگان  راستا،  این  در صورت  در  و  داشت  دیدارهای ساالنه خواهند  مرتبط،رتبه،  مقامات  جلسات    نیاز 

داشت خواهند  همتایانشان  با   .مشورتی 

ها، از جمله وزارت  خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه های امور  وزارت خانه  .۳

ارش پیشرفت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گز

زمان همکاری   در  رهبرانشان  به  دارندرا  مناسب   .های 

هفتم   بند 

کشو در  ثالثهمکاری   ر 

به عالیق مشترک در ابتکار کمربند   برنامه   –باتوجه  از طریق  را  های  جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه 

می تشویق  ثالث  یا  همسایه  کشورهای  در   .کنندمشترک 

هشتم  بند 

فشار خارجی نفی   های 

های ثالث، از اجرای مفاد  طرف  ی حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونیدر راستا

می حفاظت  سند   .نماینداین 

نهم  بند 

نهایی   مفاد 

بندهای   -۱ این سند )موضوعات مطروحه در  از  (  ۵،  ۴،  ۳هرگونه اصالح در ضمائم  و  با رضایت متقابل طرفین  باید 

مشاوط و  هماهنگی  شودریق  انجام   .ره 

اجرای موضوعات مورد -۲ در  برای تسهیل  برای  توافق طرفین می   در صورت ضرورت،  پیشنهادهای  ارائه  با  توانند 

 .های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شودروزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژهاصالح یا به 

سن -۳ ابن  محضمائم  آن  الینفک  جزء  مید   .شوندسوب 

مدت   -۴ به  امضا  تاریخ  از  سند  خواهد  ۲۵این  اجرایی   .بود  سال 

این سند در تاریخ … ) برابر با … تقویم ایرانی( در شهر … در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به 

اختال مواقع  در  است.  برخوردار  یکسان  اعتبار  از  نسخ  از  یک  هر  رسید؛  مالامضاء  انگلیسی  نسخه  عمل ف،  ک 

 .باشدمی

 

 : وزینفتابآ -

 تحلیلی بر قرارداد ایران و چین با نگاهی به نظریه برژنسکی 

یابد، معذالک این  شخصا بر این باور و عقیده  ام که الزم است نفوذ سیاسی ما در منطقه به نفوذ اقتصادی تغییر 

باید این  بر است؛ بهتغییر زمان  بنابراین در عمل  ویژه آنکه در مرحله نخست، بازسازی اقتصاد کشور مطرح است؛ 

داد   را  باشد  -احتمال  ضعیفی  احتمال  اگر  به   -حتی  است  ممکن  امر  این  نتیجه  قدرتمند که  اقتصادی  جای  سازی 

سفیر پیشین ایران در آلمان و  -علی ماجدی : نیوزآفتاب  .کشور، به بازدارندگی نفوذ سیاسی ما در منطقه بینجامد

های قدرت  الملل وزارت نفت دولت اصالحات در یادداشتی نوشت: بنا بر نظریه برژنسکی مؤلفه ژاپن و معاون بین 

ای ههر کشور مبتنی بر سه عامل است؛ قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی. با نگاهی گذرا به قدرت 

ها را ارزیابی کرد و  توان قدرت هریک از کشور ای و با نظرداشت سه مؤلفه یادشده میهای منطقهجهانی و قدرت 

https://aftabnews.ir/fa/news/662706/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%98%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://aftabnews.ir/
https://aftabnews.ir/


 
اجمالی در سطح جهانی می نگاه  بینبا یک  نتیجه رسید که در سطح  این  به  به مؤلفهتوان  توجه  با  های المللی 

قدرتپیش از  یکی  آمریکا  روسگفته  همچنین  است؛  جهانی  جهانی هستندهای  قدرت  قطعا  مشترکا  چین  و   .یه 

داشت هر سه مؤلفه چین های جهانی برشمرد؛ ولی با نظر توان جزء قدرت اگرچه هریک از این دو کشور را هم می

حاضر فاقد هر  حالهای دیگر در ها و حتی بلوکشوند. کشور و روسیه با هم یکی از دو قدرت جهانی محسوب می 

عنوان قدرت سوم عالوه انگلستان به توان از اتحادیه اروپا به جهانی هستند؛ اگرچه می   سه مؤلفه قدرت در سطح

عنوان مقدمه نام برد، اما به دالیل امنیتی و نظامی این بلوک فاقد هر سه مؤلفه یادشده است. با مقدمه فوق و به

های قدرتمند هر منطقه را ارزیابی  توان در هر منطقه کشور نظر برژنسکی می اول و با تکیه بر سه مؤلفه قدرت مد 

های یادشده است که  ای براساس مؤلفه های بالمنازع منطقه تردید جمهوری اسالمی ایران یکی از قدرت بدون  .کرد

»نفوذ سیاسی« و  داشته  نظامی«  منطقه خاورمیانه »قدرت  از کشور  در  برخی  در  ولی مؤثر  دارد؛  منطقه  های 

های قدرت  با عنایت به دو مقدمه یادشده و بر مبنای مؤلفه  .»قدرت اقتصادی« بالقوه قوی و بالفعل ضعیفی دارد

می پیش کشور گفته،  میان  روابط  و  تعامالت  کشور توان  کرد؛  کنکاش  را  قدرت ها  زمره  در  که  جهانی هایی  های 

های اساسی هستند که بتوانند موقعیت خود را  شوند، نیازمند راهبردای محسوب میمنطقه   نیستند؛ ولی قدرت

وکاستی خود را در یک یا دو مؤلفه قدرت از طریق  حفظ کنند؛ بنابراین باید به هر سه مؤلفه قدرت تکیه کرده و کم

با آنقدرت  یا  ویژه در مؤلفه نفوذ سیاها تکمیل کنند. به های جهانی یا مشارکت  سی که متکی بر قدرت اقتصادی 

از فاکتور  یا  بوده  ایدئولوژی سرچشمه مینظامی  یا  نفوذ فرهنگی، مذهبی  به   .گیردهای دیگری نظیر  اکثر قریب 

کشور  نمیاتفاق  محسوب  جهانی  قدرت  که  بهها  کشور شوند،  منطقه ویژه  قدرت  که  از هایی  بعد  هستند،  ای 

کنند که اگر ی، راهبرد سیاست خارجی خود را به نحوی تبیین کرده و میقطبفروپاشی شوروی و پایان جهان دو 

های دیگر نگاهی به قدرت شوند، نیمهای جهانی هستند، از سوی آن ابرقدرت پشتیبانی می متکی به یکی از قدرت 

دور از چالش    های جهان متعادل کرده یا بههای یادشده با دیگر قدرت اساس مؤلفه جهانی داشته و رابطه خود را بر

ای در خاورمیانه نظیر عربستان و ترکیه مؤید این  های مدعی قدرت منطقه نگاهی به کشور .کننددائمی تعقیب می

از کشور  با راهبرد است که عربستان سعودی یکی  آمریکاست،  به  این کشور با چین، این های وابسته  رابطه  حال 

توان با آمریکا، الش است. یا رابطه ترکیه را که عضو ناتو است، میروسیه و اتحادیه اروپا یک رابطه تقریبا بدون چ

ترکیه هر اگرچه  قرار داد.  اروپا مورد مداقه  اتحادیه  و  یا روسیه  گاهی چالش ازروسیه، چین  آمریکا  با  های جهانی 

بااین  دارد،  اروپا  اتحادیه  با  یا مشکالتی  این چالش حال هیچداشته  بهگاه  پارادایها  یک  یا دشمنی صورت  دائمی  م 

اندازی برای تغییر آن  درباره کشور ما با توجه به دشمنی علنی با آمریکا که گویا تداوم داشته و چشم  .نبوده است

کم حفظ این قدرت، چگونه  ای ایران در خاورمیانه و ارتقای آن یا دست فعال متصور نیست و با عنایت به قدرت منطقه 

گونه که اشاره شد، قدرت  همان .های قدرت را حفظ، متعادل و ارتقا دادمؤلفه   اساس نظریه برژنسکیتوان برمی

تالش با  دفاعی کشور  و  کمبودنظامی  و  منطقه  در سطح  ارتش  و  از طریق های مستمر سپاه  آن  احتمالی  های 

اید پذیرفت ناپذیر است؛ اگرچه بهای منطقه تردید روسیه قابل تأمین است و نفوذ سیاسی ایران در برخی از کشور 

های یکجانبه و  و اذعان کرد که این نفوذ پرهزینه بوده است، اما ضعف کشورمان در شرایط فعلی با توجه به تحریم

صورت چشمگیری کاهش داده است که از یک طرف فشار سنگینی قانونی آمریکا، قدرت اقتصادی کشور را به غیر

رفتن است.  ای و جهانی رو به تحلیللفه قدرت در صحنه منطقه بر مردم عزیزمان تحمیل کرده و از سوی دیگر این مؤ

نیازی به  توان قدرت اقتصادی را در شرایط تحریمبا عنایت به شرایط فعلی چگونه می بازسازی کرد.  آمریکا  های 

توجهی به قدرت اقتصادی کشور کند و در اولین  توانست کمک شایانهای آن میتأکید نیست که برجام و دستاورد 

های امید برای دولت و ملت ایران به وجود آورد و دستاورد اولیه خود را بر جا گذاشت؛ اما با سال تصویب آن بارقه 

توجهی چین و روسیه، وضعیت و شرایط اقتصادی کشور رو  بیش کمو توجهی اتحادیه اروپا و کمخروج آمریکا و بی 

تنزل شد داخلی،  ناخالص  تولید  منفی  رشد  رفت؛  بحران  بی به  و  تورم  نرخ  افزایش  ملی،  پول  ارزش  که  ید  کاری 



 
دارندعامل قرار  بدی  در وضعیت  اقتصادی هر کشور هستند،  اقتصادی کشور  حالدر  .های اساسی  حاضر شرایط 

برای قشر  به نظر می تدریج تحملپذیر به های آسیبسخت و دشوار و  اکنون  از توقف  ناپذیر شده است.  بعد  رسد 

آغاز و مدتی به محاق رفته بود، اکنون موضوع روز   ۱۳۹۴ساله ایران و چین که در سال  ۲۵ردی  مدت سند راهبمیان

به سه مؤلفه قدرت مد .سیاست خارجی کشور شده است با عنایت  توافق  این  پایه  ارزیابی  بر  و  برژنسکی  نظر 

اقتصادی کشور رسید. اما    توان به قدرتمندسازینظریه او، ضعف قدرت اقتصادی کشور بوده و با این قرارداد می

میاگرو را  توانمندسازی  این  روند های  به  توجه  با  چند سال  توان  در  چین  و  ایران  اقتصادی  رابطه  و  گذشته  های 

های گذشته روابط اقتصادی این کشور را در  درباره روند  .گذشته و نیز با نگاهی به آینده اقتصادی کشور تحلیل کرد

ب  از  اعم  و گاز  نفت  در یک سال گذشته، سرمایه دو بخش  نفت خام  در بخشرداشت  نفت،  گذاری  باالدستی  های 

بین به  آن زمان که معاون  نویسنده  دید.  باید  آزادگان  نفتی  این ویژه میدان  در جریان عمکرد  بود،  نفت  وزارت  الملل 

ن برعهده گرفت و های پتروشیمی که چگونه تأمین مالی آن را چیکشور بود. همچنین سرنوشت بسیاری از پروژه 

ام. آیا عمکرد این کشور مورد پذیرش مقامات کشور بوده  کردن از بهای نفت را ارزیابی کرده دادن و استفاده بازپس 

کننده بوده که است یا خیر؟ پاسخ این پرسش را باید وزارت نفت، دولت و در کل حاکمیت کشور بیان کند. اگر راضی

نامعین و  نامشخص  برای ملت  آن  نبوده  آثار  راضی  آن  از عملکرد  اگر مقامات کشور  و  آینده  اند، میاست  به  توان 

این کشور در زمینه قدرتمند آمریکا و چین  سازی کشورمان اعتماد کرد، به عملکرد  رابطه اقتصادی میان  آنکه  ویژه 

صادراتاگرچه هم بازار  از  بخشی  از  منافع حاصل  از  است  حاضر  چین  اما  چالش است؛  دچار  نفع    اکنون  به  خود 

صرف کشورمان  با  اقتصادی  کندرابطه  شرکت .نظر  به  خاصی  امتیاز  احیانا  اگر  آینده  بر درباره  مبنی  چینی  های 

پروژه  می واگذاری  آیا  است،  شده  داده  کشور  این  به  برها  بین توان  دیتای  همچنین اساس  گذار  حال  در  المللی 

ملی  بر منافع  ک   ۲۵اساس  برای  را  رقابت  آینده  شرکتشورسال  و  بینها  چههای  بست،  دیگر  بسا المللی 

آن  فرصت منافع  از  را  نباید ملت  که  اقتصادی کشور فراهم شود  توانمندسازی  برای  آینده  دو دهه  در  بهتری  های 

کرد به  .محروم  که چین  تردید کرد  نباید  گزینه البته  از  یکی  اقتصادی جهان،  قدرت  دومین  روابط  عنوان  اصلی  های 

سخن آخر اینکه   .حال نباید کشورمان را از اقتصاد رقابتی موجود در جهان محروم کنیمشور است. باایناقتصادی ک 

نظر کرده و با تمام قوا به توانمندسازی اقتصادی  واقع از بخشی از منافع اقتصادی خود با آمریکا صرفاگر چین به 

اگرچه   .ای ما باشدتوان پس احتمال این را داد که در مقابل خواستار تغییر سیاست منطقه کشورمان بپردازد، می 

یابد، معذالک این    ام که الزمشخصا بر این باور و عقیده  است نفوذ سیاسی ما در منطقه به نفوذ اقتصادی تغییر 

باید این  بر است؛ بهتغییر زمان  بنابراین در عمل  ویژه آنکه در مرحله نخست، بازسازی اقتصاد کشور مطرح است؛ 

داد   را  باشد  -احتمال  ضعیفی  احتمال  اگر  به   -حتی  است  ممکن  امر  این  نتیجه  قدرتمند که  اقتصادی  سازجای  ی 

 .کشور، به بازدارندگی نفوذ سیاسی ما در منطقه بینجامد

 

 

 

 

 

 



 

 (:19)هفته یثدح  - خبرنامه:

 ( بانرعيدق سبت نابم)  «  انـربدقـعيعلت بنيان »

  :ودفرم  ، باد شو خاندان  بر او  اخد سالمکه   بزرگ اسالم  پیامبر

 شبَع  مَساک ین کُم م نَ اللَّحم  فَأطع مُوهُم ؛   اللّه ُ األضحى ل  إنَّما جَعَلَ 

خداوند عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ 

 پس از گوشت قربانى به ایشان بخورانید . 

  59ثواب األعمال ، ص 

 ( "ع "ت شهادت امام باقر  سب نابم)  « داوندـوب خ ـمل محبع»

   :ودفرم   ،باد شاندان و خ بر او اخد سالمکه    امام محمد باقر

 ، وإن قَلَّ  ه ی عَلَ داوَمُ یأحَبَّ إلَى اللّه  عَزَّوجلَّ م ن عَمَلٍ  ءٍیم ن شَ  ما

که بر آن   ستینزد خداوند عزّوجلّ محبوبتر ازعملى ن زیچ  چیه

 .د ؛ هر چند اندک باشدمداومت شو 

 3، ح  ۸۲، ص   ۲: ج  یالکاف 



 

 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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