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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 سند همکاری ایران و چین یک نقشه راه است   :ور خارجهسخنگوی وزارت ام 

اقتصاد امور خارجه سند همکاری   : دنیای  وزارت  روابط طوالنی    ۲۵سخنگوی  آینده  برای  انداز  را یک چشم  ساله 

سیاسی،   مختلف  ابعاد  دارای  راه  نقشه  این  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  چین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مدت 

داد در نشست  مر  ۹شنبه،  سیدعباس موسوی عصر روز پنج   .مایه گذاری، تجاری و... استفرهنگی، اقتصادی، سر

در سالن همایش گیالن  رسانه  اصحاب  با  بهخبری  از جمهوری اسالمی  انزلی،  آزاد  منطقه  قدرت های  یک  عنوان 

کشورهای منطقه به  منطقه ای یاد کرد و گفت: اعتقاد داریم که امنیت منطقه جز با حضور و هم افزایی و همیاری  

از کشو بسیاری  امر خوشایند  این  لذا  و  آید  نمی  های  دست  بهانه  به  که  ای  فرامنطقه  های  قدرت  از جمله  رها 

جمهوری  افزود:  و  دانست  وحدت  منادی  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نیست.او  اند،  شده  ما  منطقه  وارد  مختلف 

با رفع سوءتفاهمات  و  زدایی  تنش  ایران خواستار  اسالمی    اسالمی  کشورهای  ویژه  به  منطقه  کشورهای  همه 

یا    است، زیرا اعتقاد داریم  از این شکاف ها و اختالفات بین جمهوری اسالمی ایران و برخی از کشورهای منطقه 

این   و شاهد  کرد  رژیم صهیونیستی سوءاستفاده خواهد  نام  به  تنها دشمنی  با خودشان  منطقه  بین کشورهای 

انست؛ نه وزارت امور خارجه وحدت را یک امر راهبردی برای جمهوری اسالمی د  گویسخن  .سوءاستفاده هستیم

تاکتیکی و تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هم از بعد ایدئولوژیک و هم از حیث واقعیت های سیاسی منطقه 

ای منطقه  تردید اگر کشورههمگان را به وحدت دعوت و همواره دست دوستی به سوی کشورها دراز می کند. بی

  .بهتر و باالتر از جمهوری اسالمی پیدا نخواهند کردخواهان صلح و ثبات و امنیت و رونق در منطقه هستند، دوستی 

همواره   ایران  گفت:  همسایه  کشورهای  با  رابطه  برقراری  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  آمادگی  اعالم  با  وی 

ط سیاسی داشته باشد و وارد گفت وگو شود. آنچه هم  آمادگی دارد با کشورهای منطقه از جمله عربستان رواب

و ایران  بین  دو    اکنون  بر  ای  فرامنطقه  های  فتنه  براساس  که  نیست  جز سوءتفاهم  چیزی  دارد  وجود  عربستان 

به   نباید  که  است  زیاد  آنقدر  اشتراکات  و  است  سوءتفاهمات  رفع  تشنه  منطقه  است.  شده  تحمیل  کشور 

خارجه،    اد داریم این سوءتفاهمات با گفت وگو حل خواهد شد.سخنگوی وزارت امورسوءتفاهمات بپردازیم و اعتق 

ساله را یک چشم انداز برای آینده روابط طوالنی مدت جمهوری اسالمی ایران و چین دانست و    ۲۵سند همکاری  

ی و... است خاطرنشان کرد: این نقشه راه دارای ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سرمایه گذاری، تجار

و   شد  خواهد  گذاری  ریل  آن  براساس  کشور  دو  های  همکاری  شدن، که  نهایی  و  طرف  دو  امضای  صورت  در 

آید از دل آن بیرون می  بر کسی پوشیده نیست، اضافه    .قراردادهای مختلف  آینده اقتصادی چین  اینکه  با بیان  او 

عنوان یک کشور مهم در شرق آسیا چین نیز بهگونه که ایران یک کشور مهم در منطقه غرب آسیاست،  کرد: همان

ت های بالقوه و بالفعل فراوانی بوده و به زودی تبدیل به قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد  دارای پتانسیل ها و ظرفی

ویژه   به  کشورها  از  بسیاری  کشور خوشایند  دو  این  بین  مدت  روابط طوالنی  برقراری  است  طبیعی  بنابراین  شد 

هوری اسالمی ایران شوند و می نخواهد بود، زیرا دشمنان بسیار تالش کردند مانع همکاری دنیا با جم آمریکا و اروپا

گونه روابط، همه نقشه های آنان را نقش بر آب خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه تمامیت ارضی و  دانند این 

دانست و بیان کرد: قطعا اجازه نخواهیم حریم سه گانه هوایی، زمینی و دریایی جمهوری اسالمی ایران را مقدس  

این حریم به  اما همواره نسبت به حضور منحوس رژیم صهیونیستی هشدار دادیم.   داد هیچ متجاوزی  رخنه کند، 

تردید عادی سازی روابط کشورهای اسالمی به ویژه جنوب ایران با رژیم صهیونیستی دستاوردی جز خیانت به بی

مسلمان همه  و  فلسطین  مآرمان  اسالمی  امت  آرمان  در  منحوس  رژیم  این  واقع حضور  در  ندارد.  جهان  و  ان  تحد 

 .یکپارچه و قوی خلل ایجاد می کند



 

 تحلیل روزنامه »توکیو« از نزدیکی چین به ایران

های چین و های چاپ ژاپن در گزارشی تحلیلی در مورد برنامه جامع همکاری روزنامه »توکیو« از رسانه  : تسنیم

نوش می ایران  آمریکا  با  چین  بیشتر  ضدیت  و  کشور  دو  نزدیکی  باعث  ایران  و  چین  همکاری  روزنامه  ت:  شود. 

»توکیو« در مطلبی نوشت: چین و ایران که با ایاالت متحده درگیر هستند در قالب این برنامه، فواصل اقتصادی و  

وافق ضد آمریکایی« نامید به واقعیت  توان آن را »تدهند و اگر محتوای این برنامه که مینظامی خود را کاهش می

این گزارش با اشاره به    .تبدیل شود این امکان وجود دارد که روابط بین دو کشور و ایاالت متحده بیشتر خراب شود

حدود   برنامه  این  قالب  در  چین  زمینه   ۴۰۰اینکه  در  دالر  میلیارد  و  میلیارد  آهن  راه  بنادر،  جمله  از  مختلف  های 

ارتباسیستم پنجمهای  نسل  سیار  کرد،  ۲۵طی   (۵G) طی  خواهد  هزینه  ایران  در  آینده  است:    سال  نوشته 

اشتراکهمکاری به  و  اسلحه  مشترک  توسعه  مشترک،  نظامی  آموزش  شامل  همچنین  کشور  دو  گذاری های 

تحریم متحده  ایاالت  اینکه  بیان  با  توکیو  روزنامه  است.  علیاطالعات  نفتی  صادرات  ممنوعیت  مانند  ایران هایی  ه 

ها میان آمریکا و چین افزایش خواهد  اعمال کرده است نوشت: اگر چین واردات نفت از ایران را از سر بگیرد تنش

جمهوری چین از  یافت.گزارش با یادآوری اینکه این توافق نامه برای اولین بار هنگام سفر »شی جین پینگ« رئیس 

در سال   ایران    ۲۰۱۶ایران  نوشت:  یک جاده«  میالدی مطرح شد  کمربند  برای طرح »یک  پایگاه مهم  یک  همچنین 

است و اگر این برنامه به نتیجه برسد یک دستاورد دیپلماتیک عالی برای دو کشور خواهد بود. در همین حال یک  

آمریکا و چین نسبت به   ایاالت متحده  اکنون روابط  این روزنامه گفته است:  کارشناس حوزه چین در خاورمیانه به 

سیار بدتر شده است و چین دیگر نگران آسیب دیدن روابطش با ایاالت متحده نیست. توکیو در ادامه با اشاره قبل ب

واکنش  این  به  اجرایی شدن  این حال  با  نوشته است  برنامه  این  به  ایران  از  و خارج  داخل  در  و منفی  های مثبت 

 .برنامه چون نیاز به تصویب مجلس دارد کار مشکلی است

 کنار گذاشتن سوئیفت و فرصت آن برای ایرانچین برای  گام بزرگ 

ها سوق ها، آنها را به سمت اتخاذ تدابیر الزم برای مقابله با تحریم ها علیه کشورها و ملت اعتیاد آمریکا به تحریم

به گونه  برای کاهش آسیب ای که چینیداده است  آمریکاپذیری خود در برابر تحریم ها اخیرا راهکارهایی  در    های 

گرفته  سیستم   .اندنظر  از  استفاده  افزایش  با  باید  کشور  این  که  کرد  اعالم  چین  مرکزی  بانک  رابطه،  این  در 

های احتمالی آمریکا آماده کند. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ  رسان بین بانکی داخلی خود، خود را برای تحریم پیام 

پنج روز  چین  تحریم پست  کرد:  گزارش  آمریکاشنبه  ب   های  درارتباط  ویژه  در  به  کنگ  هنگ  امنیت  قانون  تصویب  ا 

های  های چین اعالم نگرانی کرده و خواستار فاصله گرفتن از کاربرد سامانه پارلمان چین، باعث شده است تا بانک 

المللی یوآن چین  کشور و منطقه عضو سامانه پرداختی بین  ۹۶در زمان حاضر بیش از    .مالی مرتبط با آمریکا شوند

  ۷۰۰میلیارد و    ۱۳۵میالدی روزانه    ۲۰۱۹دهد که از طریق این سامانه در سال  زی نشان میستند. آمار بانک مرکه

میلیون دالر مبادالت بانکی انجام شده است. طبق گزارش جدید بانک مرکزی    ۴۰۰میلیارد و    ۱۹میلیون یوآن معادل  

سوئیفت مستقر در بلژیک،  کیپس( به جای سیستم  بانکی فرامرزی )چین، توسعه استفاده از سیستم پرداخت بین

پرداختداده  می های  قرار  آمریکا  دید  معرض  در  کمتر  را  چین  جهانی  که  گزارش  .دهدهای  است  آن  از  حاکی  ها 

هنگبانک  جدید  امنیتی  قانون  اجرای  در  که  مقاماتی  با  داشتن  ارتباط  برای  چینی  داشتههای  نقش  در  کنگ  اند، 

کنند. در گزارش بانک  های احتمالی آماده میحاضر خود را برای این تحریم  قرار دارند و در حالمعرض تحریم آمریکا  

توان به احتمال قطع های چینی اشاره شده است که از آن جمله میمرکزی به اقدامات احتمالی آمریکا بر ضد بانک 

ضربه کاری به    رش آمده است: زدن یکالمللی سوئیفت اشاره کرد. در این گزاها به شبکه بین دسترسی این بانک 

دارد. ما باید از لحاظ روانی و ذهنی کامال  دشمن، شما را از آسیب وارده از صدها ضربه احتمالی او در امان نگاه می 



 
های چین به شبکه سوئیفت  آماده باشیم. بانک مرکزی چین اعالم کرد در صورتی که آمریکا دسترسی برخی بانک

 .ز دالر در تمام معامالت خود را کنار بگذاریمتوانیم استفاده امیرا قطع کند، ما هم 

چین خود دارای یک سامانه پرداختی بین بانکی مشابه سوئیفت است که »سی. آی. //   سیستم پرداخت مستقل

با    های بانکیاندازی شده است تا به واسطه آن به انجام تبادالت و پرداختراه   ۲۰۱۵پی. اس« نام دارد و در سال  

المللی  کشور و منطقه عضو سامانه پرداختی بین  ۹۶مساعدت شود. در حال حاضر بیش از    یوآن )ارز ملی چین(

نشان می مرکزی  بانک  آمار  چین هستند  در سال  یوانی  این سامانه  طریق  از  که  روزانه    ۲۰۱۹دهد    ۱۳۵میالدی 

و   یوان معادل    ۷۰۰میلیارد  و    ۱۹میلیون  بان  میلیون دالر  ۴۰۰میلیارد  انجام شمبادالت  نیز کی  پیش  ده است.چندی 

های پیامدهی مالی خود را به هم متصل  روسیه، هند و چین اعضای گروه تجاری بریکس، تصمیم گرفتند سیستم

بین  مالی  سیستم  و  روسیه،  کنند  مالی  پیامدهی  بگذارند.سیستم  کنار  را  سوئیفت  سیستم  SPFSالمللی  به   ،

فرم  یامدهی مالی داخلی ندارد، ولی قصد دارد به پلتشود. هند یک سیستم پمیپرداخت بین بانکی چین متصل  

در بحبوحه   ۲۰۱۴بانک مرکزی روسیه با یک سیستم خدمات داخلی که در حال ساخت است متصل شود.روسیه از  

وسط این  کند. اولین انتقال مالی تکار می SPFD تهدیدهای واشنگتن برای قطع ارتباط آن با سوئیفت، روی ساخت

پرداخت مالی   ۲۰۱۷شد و در دسامبر  هاد غیربانکی میشبکه شامل یک ن باکینا، مدیر سیستم  صورت گرفت. آال 

متصل کنیم. امروز  SPFS های خارجی و نهادهای قانونی خارجی را بهبانک روسیه گفت: »ما فرصتی داریم تا بانک 

قرارداده  ۴۰۰حدود   و  دارند  مشارکت  این سیستم  در  با  کاربر  و    ۸ایی  خارجی  بسته شده    ۳۴بانک  قانونی  نهاد 

 ۱۵های انجام شده توسط این سیستم رو به رشد است و در حال حاضر  است« باکینا توضیح داد که نقل و انتقال 

انتقال  و  نقل  کل  پوشش میدرصد  را  داخلی  به  های  نسبت  که  داده   ۱۱تا    ۱۰دهد  افزایش  گذشته  درصد سال 

 .است

ایر برای  ن//    انفرصتی  از  بسیاری  گفته  بین به  اقتصاد  کارشناسان  و  جایگزین  اظران  مالی  سیستم  یک  الملل، 

و می ایران است  برای  مناسبی  فرصت  تحریمسوئیفت  کمتواند  را  ایران  علیه  آمریکا  مالی  که های  ایران  کند.    اثر 

 برای سوئیفت است.سال گذشتهرسما به منطقه آزاد تجاری به رهبری روسیه پیوسته به دنبال ایجاد جایگزینی  

دهی خود حذف کرد. مقر سوئیفت در بلژیک قرار دارد؛ ولی  های ایرانی را از سیستم پیام سوئیفت بسیاری از بانک

بانک  از  افرادی  آن شامل  رئیسه  آمریکایی می هیات  اجازه می های  بانک  این  به  آمریکا  قانون فدرال  و  دهد  شوند 

 .ر جهان عمل کندها و نهادهای سراسعلیه بانک 

ایجاد یک سیستم جایگزین راه //    رو  موانع پیش با موانعی مواجه است.  اندازی یک سیستم جایگزین بدون شک 

بانک  که  این است  در معرض  نیازمند  نیز ممکن است  و همان سیستم  کنند  آن سیستم استفاده  از  های متعددی 

بهتحریم چین  گیرد.  قرار  آمریکا  ایهای  پیشتاز  ارعنوان  باید  کار  این  برای  اقدام  و  ن  ساخته  تبدیل  قابل  را  خود  ز 

های ناخواسته در بازارهای این کشور  گذاری را بردارد که این مستلزم به جان خریدن آشفتگیهای سرمایه کنترل

یکا  های آمریکایی وابسته باشد تا دولت آمر است. به عالوه، فناوری مورد نیاز ایجاد سیستم جدید نباید به شرکت 

ها به سیستم جدید فشار وارد کند. ضمنا، پکن ممکن است به جای دنبال کردن منافع  نتواند از طریق این شرکت

اش از جایگاه خاص خود در کنندگان از این سیستم منافع خود را دنبال کند. اما اگر آمریکا به سوءاستفاده استفاده 

بین مالی  ایسیستم  از  کدام  هیچ  دهد،  ادامه  سیستم  المللی  یک  تشکیل  جلوی  موانع  را پرداختن  جدید  های 

 .نخواهد گرفت

 کنگ یک سال به تعویق افتاد انتخابات در هنگ



 
گذاری این منطقه  کنگ اعالم کرد از بیم افزایش شیوع ویروس کرونا، انتخابات شورای قانونفرماندار هنگ : فارس

ت به  سال  یک  افتادخودمختار  فرماندار  »  .عویق  الم«  اهنگکری  جمعه  روز  شورای  کنگ  انتخابات  کرد  عالم 

سی«، کری بیبه نوشته پایگاه اینترنتی شبکه »بی   .گذاری این منطقه خودمختار یک سال به تعویق افتاد قانون 

کنگ به مدت ده هنگ  .را عامل به تعویق افتادن این انتخابات توصیف کرد کرونا الم نگرانی از شیوع بیشتر ویروس

بوده و الم هشدار داده است درصورت آغاز موج جدید  کرونا نفر به ویروس  ۱۰۰شاهد ابتالی بیش از  روز متوالی  

پاشید خواهد  هم  از  منطقه  این  درمانی  نظام  بیماری،  این  هنگ  .شیوع  دولت  مخالفان  حال  این  مدعی با  کنگ 

از سوی دیگر   .ردم استفاده کرده استای برای جلوگیری از رأی دادن مبه عنوان بهانه کرونا اند، الم از ویروسشده

اقدام فرماندار هنگ این  از  با استقبال  را »بسیار ضروری، معقول و قانونی« دانست و اعالم  دولت چین  کنگ، آن 

هنگ کنگ که مستعمره بریتانیا بوده در    .«کندرکزی این اقدام را کامالً درک کرده و از آن حمایت می کرد: »دولت م

جدا و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشورهای غربی از جمله  یتانا  از بر   ۱۹۹۷جوالی  

سال در پی مطرح شدن   .کنند خله میانگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مدا

ربی دست به تظاهرات  های غکنگ با تحریک دولت قانون استرداد مجرمین به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ

از سوی   .یس کشیده شدگسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای پل

امنیت ملی هنگ قانون  و  کنگ چندیگر  به تصویب رسید  کنگره ملی خلق چین  دائمی  کمیته  توسط  پیش  د هفته 

این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و با اعمال   توانداجرایی شد، و بر اساس آن، پکن می

نیرو  با  این مجازاتتبانی  را مجازات کند که  نیز باشدمی  های خارجی  ابد  با تحریم  اتحا  .تواند حکم زندان  اروپا  دیه 

کنگ گکنگ مدعی شده این قانون امنیت ملی یک نگرانی جدی بوده و حقوق مربوط به آزادی هندولت محلی هنگ

 .بردمورد حمایت قرار گیرد را از بین می ۲۰۴۷که قرار بود تحت شرایطی، واگذاری آن از انگلیس به چین تا سال 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۶کاهش نرخ رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۱

ارز نسبت    ۲۶ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷امروز )شنبه( بهای رسمی  بانک مرکزی    -ایرنا  -تهران

م مرداد( نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )شنبه، یازده  .به روز معامالتی قبل کاهش یافت

ش با افزایش ارزش مواجه رزا  ۱۲ارز شاهد کاهش قیمت و    ۲۶المللی را اعالم کرد که از این میان  ارز عمده بین  ۴۷

بود ثابت  امروز  نیز  ارزها  سایر  نرخ  آمریکا    .بودند.  دالر  هر  اساس  این  بر  ایرنا،  گزارش  پوند    ۴۲به  هر  ریال،  هزار 

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر    .ریال نرخ گذاری شدند  ۴۶۹هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو   ۹۴۹هزار و    ۵۴انگلیس  

ل، کرون دانمارک  ریا  ۶۱۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۴هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۸۷و  هزار    ۴۵فرانک سوییس  

هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۴۱هزار و    ۶

هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۶۸۵و    هزار  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۰۵۶هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۳۷

ریال،    ۳۱۵هزار و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۳و    هزار  ۱۰۹هر ریال عمان   ریال و  ۴۱۹

ریال، روبل روسیه    ۲۴هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۴۶۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۵۹هزار و    ۲۷دالر نیوزیلند  

  ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۳ل، لیر سوریه  ریا  ۵۳۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۵

  ۵۵۷هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی   ۹۸۲هزار و  

بنگالدش   تاکای  و    ۴۹ریال، یکصد  دریا  ۶۵۹هزار  روپیه سریالنکا  ل،  و    ۲ه  )برمه(    ۲۶۲هزار  میانمار  کیات    ۳۱ریال، 

  ۵۵۷هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۶۶۲هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۷۰هزار و    ۳۴، یکصد روپیه نپال  ریال

https://www.irna.ir/news/83891964/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83891964/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
یوان چین    .ریال قیمت خورد و    ۶امروز هر  تایلند    ۲۲هزار  بات  و    ۱۳۴ریال، یکصد    ۹گیت مالزی  ، رینریال  ۳۵۷هزار 

و   جنوبی    ۹۰۶هزار  کره  وون  هزار  یک  و    ۳۵ریال،  اردن    ۱۷۰هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تنگه    ۲۳۸هزار  یکصد  ریال، 

و    ۹قزاقستان   و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۵۴هزار  اندونزی    ۶۷۰هزار  روپیه  و    ۲ریال، یک هزار  ریال،    ۸۵۹هزار 

ریال، یکصد    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۱۴۴هزار و    ۱۷بالروس  ریال، روبل جدید    ۵۴۸افغانی افغانستان  

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۴هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۸۰هزار و    ۸۵پزوی فیلیپین  

 .گذاری شد ریال ارزش  ۹۷۰هزار و  ۱۱منات جدید ترکمنستان 

 

 بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خبرگزاری شینهوا 

به    -ایرنا  -پکن اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  بازتاب  ضمن  گزارشی  در  چین  رسمی  خبرگزاری  »شینهوا« 

مناسبت عید سعید فطر نوشت که رهبر ایران در این سخنرانی، تحریم های آمریکا علیه ملت ایران را یک جنایت 

وشت: رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در به گزارش ایرنا، شینهوا روز جمعه ن .خواندند و آن را محکوم کردندبزرگ 

با اشاره به ایران اعالم کردند که اگرچه بیانات امروز خود  واشنگتن این تحریم ها را   تحریم های آمریکا علیه ملت 

گزارش ادامه می دهد که از نگاه رهبر   .ملت ایران است  متوجه حاکمیت می داند اما در واقع این تحریم ها علیه

کا با چنین تحریم هایی می خواهد ملت ایران را اذیت کرده و به ستوه بیاورد تا علیه جمهوری اسالمی  ایران، آمری

خبرگزاری رسمی چین   .ضمن آنکه هدف بزرگ دیگری را که جلوگیری از پیشرفت ایران است دنبال می کند برخیزند

کنوش تاکید  ایران  رهبر  نت:  هایی  تحریم  چنین  با  خواهد  می  آمریکا  توان ردند  و  کاهش  را  ایران  ای  منطقه  فوذ 

بنا به گزارش شینهوا، بر    .دفاعی تهران را تقلیل دهد و باعث شود تا تحت فشار، ایران صنعت هسته ای را رها کند

کردند   ارایه  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  آماری  آینده،  اساس  در  و  دارد  نیاز  ای  صنعت هسته  به  ایران 

ار مگاوات برق هسته ای خواهد داشت و در مسیر رشد و بالندگی خود نیروهای مقاومت در  هز  ۳۰تقاضایی برای  

اضافه کرد که مذاکره با آمریکا از نظر مقام معظم رهبری، تسلیم   خبرگزاری رسمی چین .منطقه را رها نخواهد کرد

ادادگی در برابر آمریکا نخواهد تقاضاهای آن کشور و بی دفاع کردن خود است حال آنکه ایران دچار و  شدن در برابر

تصریح کرد که یکی از   شینهوا  .شد و بجز آمریکا و رژیم صهیونیستی با دیگر کشورهای دنیا در حال گفت و گو است

رهبری مقام معظم  نگاه  از  ایران  برای  آمریکا  تحریم های  بزرگ  و  منافع  نفت خام  فروش  به  ایران  اتکای  کاهش   ،

 .ی استحرکت به سوی اقتصاد غیرنفت 

 

 مسلمانان چین »زای شنگ جیه« را گرامی داشتند 

و   -ایرنا  -پکن بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  امروز جمعه  جهان،  مسلمانان سراسر  همانند  نیز  چین  مسلمانان 

قربان عید سعید  نماز،  اقامه  مساجد، ضمن  در  داشتند  حضور  گرامی  را  جیه«  »زای شنگ  چینی  زبان  به  به    .یا 

ایرنا مس  از  گزارش  بعد  این    ۶اجد چین که  با کنترل ویروس کرونا در  ابتدای مرداد ماه سال جاری  از  ماه تعطیلی 

ماز  اما علیرغم برپایی ن  .کشور، بازگشایی شدند امروز میزبان نمازگزاران مسلمان برای اقامه نماز عید قربان بودند

ه با  قربان،  کرونا،عید  ویروس  گیر  همه  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  چین    دف  مختلف  مساجد  در  قربانی  مراسم 

ثبت نام برای شرکت در  برای اقامه نماز عید قربان هم نمازگزاران از پیش ثبت نام کرده بودند  .امسال برگزار نشد

قبل از ورود   مسجد و یا تماس تلفنی امکانپذیر بود همچنیناینترنتی هر    هر نوع فعالیت مساجد تنها از طریق پایگاه 

ایت فاصله گذاری دست کم یک متر، ماسک گیری شد آنها همچنین ضمن رعبه مسجد، دمای بدن نمازگزاران اندازه 

ضمن تبریک عید قربان به همه مسلمانان این کشور اعالم کرد:   انجمن اسالمی چین هم در پیامی  .پوشیده بودند

تاثیر بسیاری گذاشته است وشیوع   زندگی مردم  و  اجتماعی  اقتصادی،  فعالیت های  در  و   کرونا  محافل مذهبی 

در    .امات پیشگیرانه در کنترل اپیدمی این بیماری خدمات شایسته ای ارایه داده اندمسلمانان کشور با رعایت اقد

https://www.irna.ir/news/83891623/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83891448/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
اجازه تنها  دولت سعودی  کرونا،  به شیوع  توجه  با  است:  آمده  پیام  از    این  اندکی  تعداد  به  حج  مناسک  برگزاری 

ت مردم، در حال حاضر  این انجمن نیز با توجه به حفاظت از امنیت و سالم است مسلمانان ساکن آن کشور را داده

مکه کارهای به  مسلمانان  اعزام  امیدواریم   مقدماتی  که  است  کرده  متوقف  گسترده   را  حمایت  و  درک  مورد 

همه مسلمانان چین را به همبستگی و همیاری در  ر پایان پیام خود همچنینسالمی دانجمن ا  .مسلمانان قرار گیرد

با کرونا،   پ مقابله  گزارش های رسمی دولت چین حاکی است که    .رستی دعوت کردتوسعه دین اسالم و میهن 

ه ترتیب  بر اساس آمار شورای اطالع رسانی دولت چین ب میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند  ۲۰حدود  

ن دارند بر اساس این آمار چین بودیسم، تائوییسم، اسالم، مسیحیت کاتولیک و پروتستان بیشترین پیروان را در چی

  .هزار مسجد است ۳۵ دارای

 

 ساله منافع چین و ایران را تامین می کند   ۲۵ه ه چینی: برنام روزنام 

ساله همکاری جامع چین و  ۲۵وت چاینا مورنینگ پست در گزارشی با اشاره به اینکه برنامه روزنامه سا   -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا ساوت    .ایران، مسیر یک طرفه نیست تاکید کرد که این همکاری منافع دو کشور را تامین می کند

و دیدار او با حسن   صل سفر »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین وز جمعه نوشت: این برنامه حاچاینا ر

سال   در  تهران  در  خود  ایرانی  همتای  ارتقا  ۲۰۱۶روحانی  در خصوص  گوهایشان  و  گفت  و  به   میالدی  مناسبات 

ای هر دو کشور که تحت  این برنامه طبیعتا بر گزارش با اشاره به اینکه  .است جامع راهبردی«   سطح »مشارکت

این برنامه به چین هم که حاال به دلیل قانون امنیتی هنگ کنگ،  ود دارد تاکید کرده است فشار آمریکا نیز هستند س

دریای جنوبی و اختالفات مرزی با هند با فشارهای زیادی روبرو است فضای بین المللی بازتری می دهد و قدرت   

باالتر می را  دنیا  در  زمی  .برد  مانور چین  در  بسیار غنی  ذخایر  با  یک کشور  ایران  دهد:  ادامه می  نه های  روزنامه 

را راه  ایران  با  توافق  و  است  انرژی  منابع  و  هیدروکربن  از جمله  خاورمیانه   مختلف  بازار  به  کشور  این  ورود  برای 

قه  مهم ایران در منطگزارش به جایگاه  .هموار می سازد و چالشی برای حضور آمریکا در منطقه محسوب می شود

و عالقه چین   از جمله بندر چابهار  اختیار داشتن  پرداخته و نوشته در  این منطقه  در  ایران  با  برای همکاری  و هند 

با ایران در   شرایط است: این اعتبار باالیی به ایران داده است همزمان چین و هند رقابت سنگینی برای همکاری 

برنامه همکاری  ساوت چاینا نوشت که  .چابهار دارند آنچهاین  اما  تیز کرده است  را  اهمیت  ، گوش های واشنگتن 

همکاری در مسیر یکجانبه و یکطرفه نیست و هر دو کشور چین و ایران را منتفع می   پیدا می کند این است این

 .کند

 

 ها تا توسعه گردشگری در سند همکاری ایران و چین از ابهام در فعالیت موزه

باز یا بسته  هنگی در این روزهای کرونایی که موزه شاید خبر خوب حوزه میراث فر  -ایرنا  -تهران ها در سردرگمی 

به سر می از شیوع کرونا  پیشیگری  برای  اعمال محدودیت  و  اخبابودن  گبرند،  قرار  به  توسعه ر مربوط  رفتن مفاد 

ست که مطالعات بازاریابی گردشگری ایران حاکی از این امر ا  .ردشگری ایران در سند همکاری ایران و چین باشدگ

نشان می دهد در این   ایران برای جذب گردشگر باید نگاهی به سمت شرق داشته باشد. آمار گردشگران چینی نیز

چینیسال اخیر،  گردشعال هاهای  به  زیادی  داقه  نشان  خارجی  سال گری  نیز  ایران  فرهنگی  میراث  وزیر  دند. 

کرد اما کرونا تقریبا همه برنامه ها را خراب    گذشته با سفر به کشور چین شرایط حضور گردشگران چینی را مهیا

به    فادی از این اسنادایران و چین خبر رسیده در م   کرد. حاال در البه الی اخبار مربوط به پیش نویس سند همکاری

 .ویژه شده است گردشگری تاکید

گردشگری معاون   ولی تیموری//    ساله ایران و چین۲۵نویس سند همکاری  توسعه گردشگری بخشی مهم پیش

به عنوان جزئی به توسعه گردشگری  با اشاره  پیش  وزارت میراث فرهنگی  ساله  ۲۵نویس سند همکاری  از مفاد 

https://www.irna.ir/news/83888516/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83889739/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83889739/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83889739/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
سرما گفت:  چین،  و  ساخت  یه ایران  در  مرگذاری  تاسیس  این  و  مفاد  جمله  از  چین  توسط  ایران  در  مرتبط  اکز 

مفصلی برای جذب گردشگر  ین، برنامه مطالعاتیبا چ ساله   ۲۵قرارداد   افزود: ایران پیش از وی  .نامه استتوافق

گران ه لغو روادید گردشاز جمل های مختلفو فعالیت  از دیگر کشورها انجام داده بود که یکی از این انتخاب ها چین

ایرا در  گذشته  .بود نچینی  سال  گفت:  صنایع    وی  فرهنگی،  میراث  گردشگریوزیر  و  بخش   نیز دستی  همراه 

های مختلفی از جمله برگزاری عید چینی وسعه گردشگری انجام داد. در ایران نیز فعالیتخصوصی سفری برای ت

اما  ۹در   شد  برگزار  کشور  ا استان  کرونا  شیوع  لغو  با  ها  برنامه  نیز    .شدین  ایران  خارجه  وزارت  افزود:  تیموری 

پیش اولیه سند همکاری  همزمان  همکاری  ۲۵نویس  که شامل  را  چین  و  ایران  در    هایساله  کشور  دو  بلندمدت 

داد؛حوزه قرار  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  اختیار  در  شود  می  مختلف  اساس  های  بر  که  شرایطی  در 

انجام  گردشگران  مطالعات  مقاصدگرفته،  از  یکی  بود  چینی  ایران خواهد  وزارت میراث    .اصلی  کارشناسان  نظر  با 

ایران و چین به توسعه و زیرساخت گردشگری، آموزش   در پیش نویس اولیه سند همکاری فرهنگی و گردشگری

شده تاکید  چینی  گردشگر  جذب  برای  انسانی  باز نیروی  امکان  سند  این  نویس  پیش  در  اطالع است.  و  اریابی 

  .گری ایران در چین شده استانی از مناطق گردشرس

شاره به اوج همه گیری کرونا در ایران با ا کارشناس موزه داری رضا دبیری نژاد//  ها باز بمانند یا بسته شوند؟ موزه

باز بودن موزه های دولتی ایران گفت: موزه با    پس از تعطیلی حدود چهار ماهه و بازگشایی آن هاو  در خردادماه 

  موزه ها در حالی به یک باره باز و آماده بازدید شدند که کارکنان آنها آموزشی برای  اجه شدند.رایط بالتکلیفی موش

مقاب و  بودندمهار  ندیده  کرونا  شیوع  با  موزه   .له  تر  بیش  کنونی  شرایط  در  گفت:  موزه  حوزه  کارشناس  های  این 

ب و موزه های خصوصی  باز هستند  دلیل شرایط شیوعدولتی  اعال  ه  تعطیل  انتقاد به شیوه    .م شدندکرونا  با  وی 

ها هستند و بسیاری از  در کاخ موزه   بیشتر بازدیدکنندگان عالقمند حضور  گفت: هم اکنون   هاکنونی بازدید از موزه 

باز بودن این موزه   ۱۰های تخصصی روزانه کمتر از  موزه تصادی ندارد. این  ها صرفه اقبازدید کننده دارند که قطعا 

موزه  بکاخ  نیز  پذها  تفرجگاه  به شکل  کارگر  .یرای عالقمندان شده است یشتر  موزه  محمدرضا  کل  اداره  های مدیر 

ف میراث  کهوزارتخانه  این  بیان  با  و صنایع دستی  گردشگری  کم شدن   رهنگی،  یا  تعطیلی  نوع  در حال حاضر هر 

دستور  اث فرهنگی است، افزود:کتبی به وزیر میر  و نامه ه با کرونا ها منوط به اعالم ستاد ملی مقابلفعالیت موزه 

است تا نخست  ایع دستی مالکگردشگری و صنیا نظر کتبی ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت میراث فرهنگی،  

د، اداره کل ها را اعالم کند. در صورتی که هر اعالمی انجام شوای به وزیر تعطیلی موزه آن را ابالغ و سپس در نامه 

ها روال عادی  وی افزود: در حال حاضر، فعالیت موزه   .دهدستور وظیفه خود را انجام می ها نیز طبق همان دموزه

ها نیست، بلکه دستور آن باید از معاونت توسعه ها بر عهده اداره کل موزه ییر ساعت موزه کند، تغخود را طی می 

 .شودها تامین می ها بر اساس نظر آنو برنامه  مدیریت صادر شود، چون ساعت کار

قضاییه قوه  مضاعف  کمک  با  ملی  ثبت  تاریخی  آثار  از  میراث   ابراهیم شقاقی//    صیانت  وزارت  حقوقی  مدیرکل 

ها از اجرای ضوابط حریم فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پشتیبانی مقامات قضایی بخصوص دادستان

شقاقی با بیان این که در برخی   .ودشفرهنگی کشور می   از آثار تاریخی و  آثار تاریخی موجب صیانت بیش از پیش

با قوانین  به دلیل نداشتن اشراف کامل بر قوانین و حقوق آثار ملی ثبت شده رای  مواقع هایی صادر می شد که 

مغایرت  ملی  »آثار  عنوان  با  ضوابطی  تدوین  به  اقدام  فرهنگی  میراث  وزارت  رو  این  از  داشت  را  ضوابط  هایی 

ثبت شده  ارتفاعی حری بناهای  به در فم  آثار )ضوابط عمومی(«  امالک مجاور عرصه  در محدوده  آثار ملی  هرست 

قوه قضاییه برای اولین بار در اقدامی   وی افزود: پس از تدوین این ضوابط    .منظور صیانت بهتر آثار ثبت شده کرد

معاون اول    ه ایالمسلمین محسنی اژستا حجت االسالم ومثبت مبادرت به ابالغ رسمی این ضوابط کرد. در این را

به دادستان  های قوه قضاییه به روسای دادگستری کل کشور و حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظری 

عمومی و انقالب این ضوابط را ابالغ نمودند که پیرو تعامل خوب وزارت با قوه قضاییه در جهت سیاست های ابالغی 



 
ه این که پیش از این نیز قوه قضاییه همکاری خوبی با میراث  ادامه با اشاره ب   ی درشقاق   .زمینه است  وزیر در این

فرهنگی داشته است، گفت: ابالغ این ضوابط از سوی مقامات عالی قوه قضاییه می تواند به صیانت بیش از پیش  

 .آثار تاریخی کشور کمک کند

آبگینه ثبت   و  به عنوان شهر شیشه  با  فرماندار شهرستا اغذلون کحسی//    شودملی می ورامین  ن ورامین گفت: 

ظرفیت از  تهران  استان  و  شهرستان  مسئوالن  دفاعیه  جلسه  شورای  برگزاری  در  ورامین  شیشه  تولید  های 

راهبردی انتخاب شهر و روستاهای ملی صنایع دستی، این شهرستان در آستانه قرار گرفتن در فهرست آثار ملی  

درصد از محصوالت شیشه و بلور کشور    ۷۰رد: حدود  اظهار ک وی  .نه قرار گرفترستان شیشه و آبگیبه عنوان شه

های صنایع دستی استان تهران،  شود که این تولیدات به عنوان مهمترین شاخصهدر شهرستان ورامین تولید می

یزان بیشترین م ده است.به ورامین ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان ملی و شاخص تولید شیشه و آبگینه را دا

 .کنندگران ورامینی تأمین می ر مورد نیاز بازار بزرگ تهران را شیشه و بلوا محصوالت شیشه

عتیقه دستگیر شدند اشیای  غیرمجاز  الهی//    حفاران  رحمت  فرهنگی،  امیر  میراث  وزارت  یگان حفاظت  فرمانده 

غیرم حفاران  باند  اعضای  دستگیری  از  دستی  صنایع  و  کهگیگردشگری  استان  در  وجاز  بویراحمد  و  کشف   لویه 

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای    .تاریخی دوران اسالمی در استان گلستان خبر داد   اشیای

های محوله با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم علیه مواریث ارزشمند تاریخی ـ فرهنگی، کارکنان یگان  ماموریت 

کهگیل استان  باحفاظت  بویراحمد  و  فعالیت    ویه  از  حفارااطالع  را  باند  تاریخی  اشیای  تحصیل  قصد  که  غیرمجاز  ن 

دادند قرار  کار  دستور  در  را  موضوع  به  رسیدگی  واحدهای    .داشتند،  با  برگزاری جلسات هماهنگی  با  افزود:  وی 

ویژه   تیم  ارتفاعات منطقه کاکان،  در  زمان حضور حفاران  از  اطالع  به محض  تحقیق تشکانتظامی  و  و  بررسی  یل 

افر از  متاکیپی  مجرب  ساعتاد  پیمودن  از  پس  حفاظت  یگان  نیروهای  از  العبور  شکل  صعب  و  سخت  مسیر  ها 

نفر از اعضای باند را حین عملیات حفاری دستگیر و یک قبضه سالح شکاری و مقادیری    ۵ کوهستانی موفق شدند

 .ها کشف و ضبط کنندابزار و ادوارت حفاری از آن

پیشنهاد   به  »خایران  ثبت  برای  اس ترکیه  کردوشنویسی  اعتراض  طالبیان//    المی«  معاون  محمدحسن 

در  میراث اسالمی«  پرونده »خوشنویسی  ثبت  برای  ترکیه  پیشنهاد  به  نسبت  را  ایران  رسمی  اعتراض  فرهنگی، 

سال   داد  ۲۰۲۱اجالس  ارائه  یونسکو  همان طالبیان  .به  پیشگفت:  که  شدطور  اعالم  سال  تر  برای  بود،   ۲۰۲۰ه 

با  پرونده  پروندهخوشنویعنوان  ای  ترکیه  اخیر،  واصله  اطالع  بر  بنا  اما  نبود،  مطرح  ترکیه  سوی  از  با  سی  را  ای 

اسالمی عنوان سال   خوشنویسی  گرفته    ۲۰۲۱برای  قرار  ایران  اعتراض  مورد  امر  این  که  داده  ارائه  یونسکو  به 

نی  .است قبالً  که  طور  همان  افزود:  کشاو  هر  شد،  اعالم  میز  ناممیراث تواند  وری  خوشنویسی فرهنگی  لموس 

صفت اما  کند،  ثبت  را  خود  گستره اسالمی کشور  به  واقع  خالف  در  این  و  دارد  اشاره  ترکیه  کشور  از  بیش  ای 

طالبیان بیان داشت: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه    .حراست از میراث فرهنگی ناملموس است  ۲۰۰۳کنوانسیون  

دارای برا ک  ی خوشنویسی،  امر موصفت اسالمی است  این  گرفته است. چراکه ه  قرار  ایران  اعتراض رسمی  رد 

نمی اسالمی  آن صفت  از  فارغ  باشد،  ترکیه  به  محدود  ایران  تواند  در  باید  را  اسالمی  خوشنویسی  منشأ  که 

برای    دامات خوب پاسداری، پرونده خوشنویسی خود را در چهارچوب فهرست اق۲۰۲۱ایران نیز برای سال    جست.

 .ل کرده استیونسکو ارسا

های برداشته شده در ثبت آثار تاریخی استان فارس گام //    تولد دوباره یادگاران کهن فارس با ثبت در میراث ملی

ها فراتر از آثار ثبت شده در دوران گذشته  در فهرست آثار ملی و جهانی در دولت تدبیر و امید در بسیاری از بخش

آثار جا است این  به عنوا. ثبت  را در بین سایر استان های  ن پایتخت فرهنگیگاه فارس  ایران اسالمی  تاریخی  و  ی 

داده است اختصاص  به خود  را  رتبه نخست  در بسیاری بخش ها  این استان  و  داده  ارتقا  از منظر فعاالن    .کشور 

دهد و  یقرار م   انون توجهدنی را بیشتر در کحوزه میراث فرهنگی، ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی، این نمادهای تم



 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی فارس، آمار آثار ثبت  میراث   بنا بر اعالم اداره کل  کند.از آنها را بیشتر میصیانت  

بین  و  ملی  فهرست  در  گذشته  ثبت شده  آثار  تمام  با  امید  و  تدبیر  دولت  در  ها  حوزه  برخی  در  استان  این  شده 

بر کندالمللی  می  صنا ریامی  مصیب  .ابری  فرهنگی،  میراث  این  مدیرکل  در  فارس  استان  گردشگری  و  دستی  یع 

اثر    ۸۴۵هزار و    ۲،    ۱۳۹۲زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: آثار غیرمنقول تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در سال  

اریخی ثبت شده منقول ت  ینه آثار ود: در زمامیری افز  .اثر افزایش یافته است  ۶بوده که در حال حاضر به سه هزار و  

فهرست تا سال    در  ملی  از سال    ۱۳۹۲آثار  اما  نداشت  وجود  ثبتی  پایان    ۱۳۹۲هیچ  ثبت شده   ۸۸،  ۱۳۹۸تا  اثر 

اثر را    ۱۱هم اینک    های جدید،، چهار مورد بوده که با ثبت پرونده ۱۳۹۲آثار ثبت جهانی استان فارس تا سال    است.

در سه شهرستان فیروزآباد، کازرون و    انی محور ساسانیکرد: در ثبت جه  مقام مسئول بیانن  ای  .شامل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی   .سروستان هفت اثر تحت یک عنوان به ثبت رسید که کار بسیار بزرگی بود

حال    مورد بوده که در  ۳۲،  ۱۳۹۲و گردشگری استان فارس گفت: آثار معنوی ثبت شده در فهرست آثار ملی تا سال  

به   است  ۷۹حاضر  رسیده  در    .مورد  ملی  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  طبیعی  تاریخی  آثار  همچنین  افزود:  امیری 

 ۳۳آثار ثبت شده ملی در سراسر کشور حدود    مورد رسیده است.  ۳۲، چهار اثر بوده و در حال حاضر به  ۱۳۹۲سال

 .س استستان فارربوط به ااثر آن م ۶هزار اثر ثبتی است که سه هزار و 

ای از آثار  رئیس کل موزه ملی گفت: گزیده  جبرئیل نوکنده//    ز ایران به اسپانیا بازگردانده شدآثار باستانی آلیکانته ا 

باستان  دوره  موزه  یک  از  پس  اسپانیا  الیکانته  تمام    ۱۰شناسی  رعایت  با  ایران  ملی  موزه  در  نمایش  ماهه 

به س ای  موزه  کشور  استانداردهای  این  به  ای نوکنده  .بازگردانده شدالمت  اعالم  پیامدهای  با  خصوص  در  خبر  ن 

پایان نمایشگاه   تاریخ  اولیه  برنامه تدوینی  این نمایشگاه گفت: طبق  بر  بیماری کرونا  از شیوع  فروردین    ۲۶ناشی 

از    ۱۳۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رسمی موزه ها  اما  بود،  ه  اسفندماه، نمایشگا  ۲۹اعالم شده 

، بازگشت اشیا  ۱۹گیری کووید  ه داد: بخاطر نبود پرواز و مشکالت ناشی از همهنوکنده ادام  .شد  مذکور نیز تعطیل

در   و  تمدید  تابستان سال جاری  تا  را  نمایشگاه  بیمه  گرفتند که  دو موزه تصمیم  و  پذیر نشد  امکان  در موعد مقرر 

نمایندگان دو با حضور  به جمع  شرایط مناسب  آثار و بسته  موزه نسبت  آ  آوری  انتقال  و  نمایندبندی  اقدام  وی    .ن 

آثار وجود  بازگشت  برای  آلیکانته  موزه  نمایندگان  اعزام  امکان  که  کرد  اعالم  اسپانیایی  نیز طرف  تیرماه  در  افزود: 

تعی  ندارد و دو طرف موافقت کردند و  آلیکانته  نمایندگان موزه باستان شناسی  آثار بدون حضور  ین که جمع آوری 

یس کل موزه ملی ایران اضافه کرد: این عملیات یعنی جمع  رئ  .خط صورت گیردوضعیت آثار از سیستم مجازی و بر

آوری آثار از ویترین ها، کنترل وضعیت آثار و تایید گزارش وضعیت و بسته بندی آثار انجام و جعبه ها با حضور نماینده  

 .دگمرگ جمهوری اسالمی در محل موزه کنترل و پلمپ ش

نجاکتیبه تخریب  خطر  از  مرودشت  در  اول  شاپور  یافتهای  فدایی//    ت  جهانی  حمید  میراث  پایگاه  مدیر 

کتیبهتخت بخشی  نجات  کارگاه  گفت:  شهرستان جمشید  در  واقع  رستم  نقش  آباد  حاجی  در  اول  شاپور  های 

فت: غار حاجی آباد به همراه  ی گایفد  .ها از خطر تخریب نجات یافتمرودشت با موفقیت به پایان رسید و این کتیبه

با روابط پیچیده های ساسنبشتهسنگ انی خود نه فقط یک اثر تاریخی بلکه به عنوان یک منظر فرهنگی طبیعی 

جمشید در خصوص مدیر پایگاه میراث جهانی تخت  .تاریخی از ادوار پیش از تاریخ تا عصر حاضر، شناخته می شود

از  اه بربرنامه های حفاظت و مرمت پایگ  برنامه حفاظت  بیان کرد:  اثر تاریخی  این  بر  کتیبهای  آباد  های غار حاجی 

پاکسازی تیره گی های طبیعی ایجاد شده در سطح کتیبه و صخره و همچنین پاکسازی رنگ پاشی و یادگارنویسی 

قدامات  به ا  های انجام شده در طول دهه های گذشته بر سطح اثر متمرکز شد، همچنین بخشی از برنامه مربوط

اقدامات در باطن، لزوم توجه و برنامه ریزی بیشتر در این منظر گسترده    مجموعه این  ساماندهی در عرصه اثر بود.

متذکر می را  فردی  به  منحصر  پهنه  چنین  از  بهتر  و همچنین حفاظت  یادآور  را  و طبیعی  پایان    .شودفرهنگی  وی 

اول در حا آبکارگاه نجات بخشی کتیبه های شاپور  باره جی  این  و در  دانست  آمیز  را موفق  گفت:    اد نقش رستم 



 
و   حفاظت  های  حوزه  در  فنی  نیروهای  و  استادکاران  کارشناسان،  از  متشکل  برنامه  این  در  همکار  مجرب  گروه 

بودند که این گروه پیش از این نیز تجربه مطالعه و   مصطفی رخشنده خو مرمت و باستان شناسی به سرپرستی

 .در محوطه نقش رستم در کارنامه خود دارندت را حفاظت و مرم

بین ایرا ابتکارهای  از  استقبال مین  گردشگری  توسعه  راستای  در  تیموری//    کندالمللی  گردشگری  ولی  معاون 

المللی به توسعه  های ملی و بینکشور وزارت میراث فرهنگی گفت: از هرگونه اقدام و ابتکار عمل که در عرصه

یاری برساند، استقبال میروابط و همکاری  بررسی راهکارهای   در نشست مجازی تیموری  .کنیمهای گردشگری 

تأثیرگذار جوانان ایرانی در همایش سئول با توجه به اینکه یکی از بخش ۲۰۲۱  حضور فعال و  های مهم بیان کرد: 

بین همایش  در سال  دومین  است  قرار  که  جهانی  صلح  و  جوانان  میزبانی  ۲۰۲۱المللی  جنوبی    به  در شهر  کره 

جوانا موضوع  به  شود،  برگزار  با  سئول  گردشگری  معاونت  لذا  است،  یافته  اختصاص  گردشگری  و  اقتصاد  ن، 

او با بیان   .المللی را فراهم خواهد کردمندی هر چه بیشتر از این رویداد بین مینه امکان بهرهحضوری فعال در این ز

های و همکاری المللی در راستای توسعه روابط  های ملی و بینعرصه  استقبال از هرگونه اقدام و ابتکار عمل در

العات و جزئیات بیشتری وجود دارد  گردشگری افزود: برای نحوه حضور و کیفیت شرکت در این نشست، نیاز به اط

باید در سطح داخل کشور به هماهنگی ابتدا  با کشورهای شرکت که  پیدا کنیم، سپس  به  های ملی دست  کننده 

با اشاره به اولویت کشورهای    .باشیم  ریزی الزم را داشتهژه کشور میزبان همکاری و برنامه وی معاون گردشگری 

المللی جوانان و صلح  های گردشگری کشورمان، برگزاری دومین نشست بینآسیایی در توسعه روابط و همکاری 

المللی و سالمی ایران در این رویداد بین را برای تبیین راهکارهای مشارکت فعال جمهوری ا  ۲۰۲۱جهانی در سئول  

 .حائز اهمیت دانست کشور قاره آسیا ۴۰های گردشگری بیش از ظرفیت حضور نمایندگان بخش ه ازاستفاد

هم  بر  مونسان  جهانتأکید  کانون  اتومبیلافزایی  فدراسیون  و  مونسان//    رانیگردی  اصغر  وزیر   علی 

صنایع میراث و  گردشگری  بدستی  فرهنگی،  بیشتر  مشارکت  به  نسبت  امیدواری  ابراز  نها با  دو  کانون ین  د 

ظایف قانونی هر دو نهاد مشخص رانی و موتورسواری بیان کرد: وگردی با فدراسیون اتومبیلرانی و جهاناتومبیل

ا دقیقاً  هکه مسئولیت او با تأکید بر این  .افزایی شاهد کارهای مشترک و ملی در این حوزه خواهیم بوداست، با هم

افزایی ایجاد شود و در صورت نیاز، گردی و فدراسیون همن جهانتالش کنید بین کانو  مشخص است، تصریح کرد:

مندی از توان زیاد هر دو بخش برای تعالی این حوزه و کنید. هدف این دو نهاد باید بهره  تفاهم اجرایی دیگری تهیه

ورزشی  با تأکید بر اهمیت موضوع گردشگری   مونسان  .ردم باشدمندی مدر نهایت افزایش نشاط جوانان و رضایت

ببه  افزود:  که  دارد  وجود  برای همکاری  زیادی  کارهای مشترک  رالی  بخش  در  این همطور خاص  افزایی شاهد  ا 

 .های بسیاری در این حوزه خواهیم بودکارها و موفقیت 

برای عملیاتی شدن سند توسعه گردشگری دبیر فراکسیون گردشگری و   جوکار  صالحمحمد//    همراهی مجلس 

جلس شورای اسالمی از ایجاد سه کارگروه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی خبر داد و فرهنگی ممیراث

کندگفت می  همراهی  گردشگری  توسعه  سند  شدن  عملیاتی  برای  مجلس  اقدامات   جوکار  .:  خصوص  در 

فرهنگی، گردشگری و میراث شگری کشور که توسط وزارتفراکسیون در راستای اجرایی شدن سند توسعه گرد

است،  نایع ص شده  تدوین  نکرده دستی  مطالعه  را  سند  هنوز  کرد:  زمیبیان  هر  در  یقینا  اما  با    نه ام؛  مرتبط 

های باالدستی تنظیم شده  دهیم و سند گردشگری را که بر اساس سیاستهای الزم را انجام میکمک  وزارتخانه

م عملیاتی  ایجاد  .کنیمیاست  برای  فراکسیون  حمایت  بر  تاکید  با  مناطقزیرساخت او  در  الزم  گردشگری،    های 

با در کشور آن   فرهنگی و تاریخی بیان کرد:  ید به صنعت گردشگری توجه نشده است. حاضریم در بخش چنان که 

های الزم را بکنیم که نهایتا  ککم ها و احکامی که قرار است در برنامه و بودجه آورده شود به وزارتخانهزیرساخت

 .منتج به تقویت جایگاه این صنعت در کشور شوداین تعامل و همگامی 



 
برنامه ششم توس در  اینکه  به  با اشاره  افزود: جوکار  نظر گرفته شده است،  در  این خصوص  در  احکام خوبی   عه 

زارتخانه فرصتی برای توسعه  های کمی و کیفی برای ما دارای اهمیت است که تدوین این سند توسط وشاخص

 .دن به آن و کسب درآمد از این حوزه استصنعت گردشگری، رونق بخشی

معاون گردشگری کشور گفت: در موضوع بازنگری و   وریولی تیم//    نامه دفاتر خدمات مسافرتی اصالح شدآیین

آیین سیاحتیاصالح  مسافرتی،  خدمات  دفترهای  فعالیت  و  تأسیس  بر  نظارت  مصوب جهانامه  زیارتی  و  نگردی 

تغیی  ۱۳۸۰/۳/۲۷ دو  وزیران  استهیئت  گرفته  قرار  نظر  مد  بنیادی  و  اصلی  اعمال شده   .ر  تغییرات  تشریح  در  او 

اص نخست  کرد:  آیینعنوان  که  نحوی  به  تخصصی  حیث  از  دولت  مصوبه  بروزرسانی  و  جوابگوی الح  جدید  نامه 

بر زمینه  در  گردشگری  صنعت  آینده  و  امروز  ارائه نیازهای  میان  ارتباط  استفاده قراری  و  خدمات    کنندگانکنندگان 

مجازی شامل ش یا  بستر حقیقی  در  را  و شکلی  از موضوعی  اعم  انواع خدمات  و  باشد  ود. همچنین  گردشگری 

آیین  اصالح  تغییر  خدمات  دومین  مختلف  اجزای  متولیان  میان  پیش  از  بیش  هماهنگی  ایجاد  رویکرد  با  مذکور  نامه 

تسهی برای فسفر،  اداری  و  مالی  فرآیندهای  و  بروکراسی  کاهش  و  را شامل میل  این حوزه  معاون   .شودعاالن 

ی  برای فعالیت  اینکه  به  بند، شامل صدور مجوز  گردشگری کشور تصریح کرد: نظر  ک دفتر خدمات مسافرتی سه 

ی زیارتی  تورهای  فعالیت  و صدور مجوز  )الف(  بند  یا  بلیت  بند )ب(، صدور  یا  وزارت  فعالیت  ارگان  از سه  بند )پ(  ا 

گردشگری فرهنگی،  بنابراین و صنایع   میراث  نیاز است،  مورد  زیارت  و  و سازمان حج  دستی، سازمان هواپیمایی 

تا به منظور تسهیلگری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیئت   تصمیم بر آن شد 

وب شد با تعریف که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مص  زدایی کسب و کارهای گردشگریمقررات 

افرتی و گردشگری به وزارت  پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای الزم برای فعالیت دفاتر خدمات مس

 .میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود

ز  مدیرکل دفتر حمایت ا فرهاد غالمعلی فالح//    روستاییدستی از مزایای بیمه صندوق  استفاده هنرمندان صنایع 

صنایع  میراثتولید  وزارت  صنایع دستی  و  گردشگری  صنایعفرهنگی،  هنرمندان  از  تدستی  خواست  برای دستی  ا 

بیمه  مزایای  از  کننداستفاده  مراجعه  روستایی  و  عشایری  کشاورزی،  بیمه  صندوق  به  دراین  .ای  گفت:  وی  باره 

دستی،  فرهنگی، گردشگری و صنایع میراث   های وزیربا پیگیریدستور معاون اول رئیس جمهوری و    خوشبختانه با

بیمه مزایای  از  استفاده  صنایع فرصت  هنرمندان  برای  و  دسای  روستایی  کشاورزی،  بیمه  صندوق  محل  از  تی 

ای این صندوق، سوابق بیمهتوانند عالوه بر استفاده از مزایای  دستی میعشایری، فراهم شده و هنرمندان صنایع 

ر اجتماعی خود  تامین  دهندبیمه  انتقال  بیمه کشاورزی  به صندوق  نیز  قالی   .ا  بیمه  قانون  به  اشاره  با  و  او  بافان 

ک در سال  صنعتگران  برای  ۸۸ه  قانون  این  داد:  ادامه  قالی تصویب شده است،  فعاالن صنایع بیمه  و  دستی بافان 

هزار نفر که در   ۸۰د  ای اسالمی رسید و در آن زمان توانستیم حدومجلس شور  به تصویب  ۸۸شناسه دار در سال  

مدیرکل دفتر حمایت    .عرفی کنیمدستی فعال بودند را برای پوشش بیمه به سازمان تأمین اجتماعی محوزه صنایع 

ین که منابع مالی  دستی ادامه داد: بعدها به دلیل اگردشگری و صنایع فرهنگی،  دستی وزارت میراثاز تولید صنایع 

تامین نشد، متاسفانه   برای  هز۴۰این طرح  از لیست بیمه خارج شدند که از همان زمان تالش  بعد  نفر در سال  ار 

صنایع هنمرندان  سال  دستبیمه  در  و  شد  آغاز  جدی  طور  به  میراث   ۹۷ی  وزیر  مونسان  دکتر  تالش  فرهنگی،  با 

صنایع  و  صنگردشگری  معاون  محمودیان  پویا  و  هنرمندان  ایعدستی  بیمه  برای  شرایط  وزارتخانه  این  دستی 

 .دستی فراهم شدنایع ص

 

 چین، بازار پایدار و پرمصرف صادرات غیرنفتی ایران  :رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

اتاق مشتر  -ایرنا  -تهران با اشرییس  و چین  ایران  بازرگانی  افتتاح ک  بازار چین، گفت:  پرمصرفی  پایداری و  به  اره 

به صادرات غیرنفتی کمک کنددوباره دفتر تجاری می  با خبرنگار  مجیدرضا حریری« روز جمعه در گفت»  .تواند  وگو 

https://www.irna.ir/news/83887829/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83887829/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83887829/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83887829/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
در شانگهای فعال بود، اظهار    ۲۰۱۳تا    ۲۰۰۹چین در سال های    ایرنا با اشاره به اینکه دفتر تجاری ایران در اقتصادی

داشت: به دلیل بروز مشکالتی در هزینه و درآمد از ادامه کار بازماندیم تا سال گذشته که بار دیگر با جدی شدن  

  ها و به وجود آمدن مشکالتی برای تجار، لزوم بازگشایی این دفتر حس شد و تصمیم بر بازگشایی موضوع تحریم

کشور از    ۱۵های تجاری در  وی افزود: این تصمیم با حضور هیات   .اقتصادی گرفتیماین فضا برای سهولت مبادالت  

جمله کشورهای همسایه به عالوه هند و چین در دستور کار اتاق ایران همزمان شد و از این تعداد پنج دفتر نیز در  

قرار گرفتند بر  .اولویت سال جاری  آغ  حریری خاطرنشان کرد:  را  اقدامات جدی  پایان  همین اساس  در  و  از کردیم 

اندازی مجدد به تعویق افتاد اما با توجه به ادامه  ه به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکالت در تردد، راه سال گذشت

این وضعیت باید خود را تطبیق دهیم و با وجود این بیماری به فعالیت بپردازیم بر همین اساس جلسات مقدماتی  

با  رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین  .ی شودر تجاری ایران در چین بازگشایزار شده تا چند ماه آینده دفتبرگ

های اشاره به اینکه تفاهم بین دو دولت برای همکاری بلند مدت از سالیان دور وجود داشته است، تاکید کرد: اتاق 

این طرح پیش از این در    قتصادی در کشورهای هدف باشند؛های اتوانند سفارتخانه مشترک بازرگانی با ایران می

ی پروژه ملی توسعه صادرات غیر نفتی به چین نیز مطرح شده بود و یکی دیگر از مشکالت در زمینه تجارت  راستا

برای ایران فضایی پایدار و   وی افزود: بازار چین  .های بازرگانی از بخش خصوصی استجهانی انتخاب نکردن رایزن

البته در چصرف محسوب می پر م از آن در    ۲۰۲۰هارماهه اول سال  شود،  به دلیل شیوع کرونا و مشکالت ناشی 

مواجه شده کاهش  با  غیرنفتی  و  نفت  این   .ایمصادرات  اینکه  بیان  با  چین  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 

ته مار در حدود یک ماه و نیم گذشکاهش بیشتر به علت افت ارزش قیمت نفت است، خاطرنشان کرد: طبق آخرین آ

ایم که با توجه به میزان صادرات احتماال تا  درصد کمبود مواجه شده  ۱۰نفتی کمتر از  ارزیابی شده در صادرات غیر

بود نخواهد  جبران  قابل  میالدی  ثبات   .پایان سال  با  وضعیت  به  حاضر  حال  در  البته  افزود:  رسیده وی  اما  تری  ایم 

به گفته حریری، در پروژه ملی    .ایران بلکه در جهان بوده استشدن قیمت مواد خام نه در  کم   ها با توجه بهکاهش

انجیر،  پسته،  دستی،  صنایع  فرش،  جمله  از  فعلی  صادراتی  اقالم  توسعه  موضوع  دو  چین  به  غیرنفتی  صادرات 

با قابلیت صادرات از ایر   .ان در دستور کار قرار داردگالب، خرما، پوست، شیرینی و شکالت و یافتن کاالهای جدید 

چینیر و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  صادر   یس  و  مانده  مغفول  داخلی  کاالهای  از  بسیاری  اینکه  بر  تاکید  با 

راهنمی ایران در چین  از اهداف دفتر تجاری  این کشور  اندازی نمایشگاهشوند، اظهار داشت: یکی  های دائمی در 

ز طریق نمایشگاه  پیدا کنند و تولید و صادرات امستقیم در این نمایشگاه حضور  فروشان  است تا خریداران و عمده

  .انجام شود

 

 توافق ایران و چین، مشارکت جدید راهبردی در منطقه   اندیشکده پاکستانی؛

ران و چین را تکاپویی برای تشکیل  ه ایسال  ۲۵یک اندیشکده پاکستانی برنامه همکاری راهبردی    -ایرنا    -آباد  اسالم

بخش جدایی ناپذیر ابتکار    مشارکت جدید راهبردی در منطقه توصیف کرد و نوشت: ایران با امضای این توافقنامه به

تواند های بلندمدت آن با چین می"یک کمربند، یک جاده"ی چین )جاده ابریشم سابق( تبدیل خواهد شد و همکاری

آمر قدرت  تضعیف  شودبه  منجر  خاورمیانه  در  اسالم  .یکا  راهبردی  مطالعات  موسسه  ایرنا،  گزارش  از  به  که  آباد 

گذاری این کشور دارد، به  پاکستان به شمار می آید و سهم مهمی در سیاست  های دولتی و نام آشنا دراندیشکده 

منتش چین  و  ایران  راهبردی  همکاری  برنامه  درباره  تحلیلی  و  پژوهشی  گزارشی  به  تازگی  درآن  که  کرده  ر 

تحریم و چین،  ایران  راهبردی  برنامه همکاری  ماهیت  قبیل  از  واشنموضوعاتی  برای  آن  تاثیرات  آمریکا،  گتن،  های 

تهران وضعیت راهبردی  برنامه  پیرامون  و چشم-کشورهای  افزایش همکاری پکن  ایرانانداز  چین -های  و  پاکستان 

ه همکاری دو جانبه به منظور نیل به  ین در مرحله نهایی شدن برنامبراساس این گزارش، ایران و چ  .پرداخته است

راهبردی ه مشارکت  یک  برای  دالری  میلیارد  چندصد  توافق  پاکستان  یک  در  دولتی  اندیشکده  این  ارزیابی  ستند. 

https://www.irna.ir/news/83886314/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.irna.ir/news/83886314/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


 
د  ای بر موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصاحاکی است که نهایی شدن این برنامه همکاری راهبردی می تواند تاثیر عمده

کرده اند که   در واقع کارشناسان این اندیکشده پیشنهاد   .منطقه گذاشته و برای آن اهمیت حیاتی پیدا خواهد کرد

باید از این فرصت برای تقویت همکاریبا شرایط   های اقتصادی دوجانبه استفاده  به وجود آمده، ایران و پاکستان 

انتقال گاز   لوله  برای احیای طرح خط  را  از طرف  کرده و راهی  با دعوت  به طرح »آی پی« )یا خط صلح(  موسوم 

 .ای پیدا کنندچینی جهت سرمایه گذاری در این فرصت تاریخی ارتباط منطقه 

تهران راهبردی  جاده-برنامه  و  کمربند  طرح  همتراز  پژوهش //    پکن،  مرکز  گزارش  اندیشکده  در  خاورمیانه  های 

اسالم  راهبردی  آمدمطالعات  زمینه  این  در  رسانه آباد  از سوی  که  جزئیاتی  براساس  است:  منتشر ه  غربی  های 

یسم مرزی، مقابله با قاچاق انسان و  های دوجانبه در حوزه ترورم همکاری شده است، تهران و پکن مصمم به تحکی

نظر می   .موادمخدر هستند به  این گزارش آمده است: همچنین  بلندمدت جمهوری اسالمی  رسد همکاریدر  های 

و جم یک همکاریایران  به  حقیقت  در  چین  تبدیل    هوری خلق  آمریکا  رقیب جدی  دو  میان  مدت  راهبردی طوالنی 

می "  .شودمی نظر  نبه  و  ماهیت  که  پروژه رسد  چین وع  و  ایران  راهبردی  همکاری  برنامه  در  شده  مطرح  های 

رای افزایش حضور خود در  ها دارد که نشانه تمایل پکن ب مطابقت کامل برای ابتکار "یک کمربند، یک جاده" چینی

اهد  تر خوها را کمرنگها است، موضوعی که نفوذ آمریکایی منطقه خلیج فارس از طریق مشارکت نزدیک با ایرانی 

مداخالت  ".کرد با  مقابله  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات  به  اندیشکده  در   این  آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم 

در   (۵G) های شبکه ارتباطی نسل پنجمکرد و نوشت: ساخت زیرساخت فضای مجازی )محافظت سایبری( اشاره  

  .ایران نیز در دستور کار تهران و پکن قرار گرفته است

های آمریکا علیه افزاید: تحریماین گزارش در ادامه می//    های آمریکاچین و تحریم-مکاری راهبردی ایرانبرنامه ه

و برنامه فشارحداکثری دولت ترامپ همچنان ادامه دارد. همزمان با   ایران صادرات نفت این کشور را نشانه گرفت

ن کرونا  ویروس  گیری  همه  وتحریم،  آمد  پیش  م   یز  تهران  حال  عین  از در  ناشی  ضررهای  جبران  دنبال  به  صرانه 

عنوان  برای حوزه نفت به   تواند راه جدیدی ها و تبعات شیوع کروناست و برنامه همکاری راهبردی با چین میتحریم

آباد در گزارش خود می نویسد: موضع سفت و  اندیشکده مطالعات راهبردی اسالم .بخش مهم اقتصادی ایران باشد

بحث   در  آمریکا  از  سخت  ناشی  که  انسانی  خطرناک  پیامدهای  گرفتن  درنظر  بدون  کشورها  بر  فشار  کاهش 

م آورد تا عمق استراتژیک خود را به است، فرصتی را برای رقیب و قدرت جهانی دیگر فراه   های تحریمسیاست

امه همکاری  این گزارش حاکی است: عالوه بر این، پیشبرد برن  .شکل تدوین مشارکت قدرتمند با تهران نشان دهد

تهران تحریم-راهبردی  مخرب  آثار  از  جلوگیری  برای  را  موثری  سازوکار  میپکن  تشکیل  روش  ها  این  با  و  دهد 

  .چین در برابر دالر آمریکا نیز احیا خواهد شد   استفاده از ارز دیجیتال جدید

ی افزاید: برنامه همکاری این گزارش م//    نچین و یاس آمریکا از آ-ساله ایران  ۲۵ابعاد راهبردی برنامه همکاری  

های مختلف،  های متنوع در حوزهراهبردی ایران و چین به عنوان یک همکاری اقتصادی با محور انرژی و همکاری

عمدتا راهبردی برای هر دو کشور است، یعنی نفی منافع آمریکا در منطقه را بدنبال دارد و این برنامه  یک مزیت  

براساس این گزارش، صدها طرح در دستور کار دو کشور     .کندتر میچین جذاب  راهبردی را برای دو کشور ایران و

منطقه  ابتکار  با  خاصی  هماهنگی  و  داست  جاده"  یک  و  کمربند  "یک  جنبهای  که  درحالی  همکاری ارد،  های 

به طرح    این اندیشکده دولتی در ادامه  .ها را به خود جلب کرده استپکن قطعاً توجه فوری آمریکایی-تهران دفاعی

های اخیر حضور خود در خاورمیانه  چین برای مشارکت در احداث بنادر در ایران اشاره کرد و نوشت: پکن طی سال

ها را هم درپی داشت. در عین حال  ررنگ کرده بود که البته این موضوع نگرانی آمریکایی و منطقه خلیج فارس را پ

به اعتقاد تحلیلگران این اندیشکده، مشارکت    .ئز اهمیت استهمکاری چین با ایران نیز در مقطع کنونی بسیار حا

ای شدید علیه نژادپرستی و هشود که آمریکا با آشفتگی داخلی، اعتراضبلندمدت ایران و چین درحالی عنوان می

است. روبرو  نیز  آمریکا  درمان  و  بهداشت  نهادهای  ناتوانی  و  کشور  این  در  کرونا  شیوع  ویرانگر  آتی   اثرات  دور 



 
نامشخصا را  آن کشور  آینده  آمریکا حتی  ریاست جمهوری  قدرت  تر مینتخابات  در مسند  ترامپ  زیرا حضور  کند، 

  .الح جهانی ایاالت متحده را زیر سوال برده استقطعاً اعتبار و قابلیت رهبری به اصط

اقدام دونالد ترامپ    کارشناسان پاکستانی در این گزارش تاکید دارند که//    مقاومت مضاعف ایران در برابر ترامپ

نابخردانه  اقدام  یک  )برجام(  ایران  با  ای جهان  قدرت های هسته  توافق جامع  از  تنها    برای خروج  نه  که  بود، چرا 

های آمریکا شد، بلکه نشانگر توانایی دیپلماسی تهران  تقویت بیش از پیش مقاومت ایران در برابر سیاست  موجب

ها در  د و این درحالی است که این رویکرد ترامپ موجب تضعیف نفوذ آمریکاییبوهای چندجانبه  در پیروی از توافق 

برجام   امضاکنندگان  سایر  که  حالی  در  شده،  نیز  اروپا  خواستهاتحادیه  واشنگتن  از  مداوم  طور  این  به  به  که  اند 

با ورود  .توافق برگردد ناپذیر از طرح یک کمر آنها تصریح می کنند که  بند و یک جاده چین، ایران به بخشی جدایی 

ای عرب این کشور )ایران( نیز براساس روابط اقتصادی فعلی خود به دنبال همکاری با چین خواهند  رقبای منطقه 

تواند به نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه تاثیر بگذارد و قدرت این کشور در برابر چین به عنوان وضعیت می   بود. این

  .رقیب اصلی را تضعیف کند

در ادامه این گزارش آمده است: جمهوری اسالمی ایران //    پاکستان و چین-های ایرانانداز افزایش همکاری چشم

نشان   ی پاکستان و چین موسوم به طرح »سی پک«ح راهروی مشترک اقتصادتمایل خود را برای پیوستن به طر

منطقه می توسعه  و  رفاه  برای  فرصتی  را  آن  و  برنامه همکاری  داده است  تدوین  با  پکن  و  تهران  که  اکنون  داند. 

ل توجه و رسد پیوستن ایران به طرح سی پک بسیار قاباند، به نظر می تر شدهساله به یکدیگر نزدیک  ۲۵راهبردی  

خواه بودخوشایند  اسالم   .د  راهبردی  مطالعات  پیشنهاداندیکشده  گزارش  این  در  و   آباد  ایران  که  است  کرده 

های اقتصادی دوجانبه استفاده کرده و راهی را برای احیای طرح  پاکستان باید از این فرصت برای تقویت همکاری

گذاری در این فرصت تاریخی طرف چینی جهت سرمایه    خط لوله انتقال گاز موسوم به طرح »آی پی« با دعوت از

منطقه  کنندارتباط  پیدا  همکاری   .ای  برنامه  گذشته  ماه  پاکستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بلندمدت  سفیر  های 

توان به ها را میتهران و پکن را نقشه راه روشن برای روابط آینده میان دو کشور مهم خواند و گفت: این همکاری

اظهارات »سید محمد    .ابتکار یک کمربند و یک جاده و طرح سی پک گسترش دادای در قالب  های منطقه همکاری

علی حسینی« همزمان با سخنان اخیر وزیر امور خارجه پاکستان مبنی بر اهمیت پیوستن جمهوری اسالمی ایران  

مطرح شد پک،  اقتصادی سی  طرح  گ   .به  سال  اسفندماه  در  پاکستان  در  ایران  طر سفیر  از  استقبال  با  ح  ذشته 

تر برخی  پیش  .راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین، گفت: تهران آماده مشارکت در این طرح اقتصادی است

دیپلمات برنامه همکاری راهبردی  ها و شخصیتاحزاب،  از  با استقبال  پاکستان  ساله جمهوری    ۲۵های سیاسی 

-دانسته و تاکید کردند: تقویت روابط تهران  منطقه به ویژه پاکستاناسالمی ایران و چین، آن را در راستای منافع  

 .آباد استپکن به سود اسالم 

 

 پیام رزمایش سپاه به آمریکا از نگاه رسانه چینی 

ب اسالمی  سپاه پاسداران انقال ۱۴رادیو بین المللی چین در گزارشی ضمن بازتاب رزمایش پیامبر اعظم  -ایرنا -پکن

به    .های ایران قرار داردم مهم این رزمایش به آمریکا این است که منافع این کشور در تیررس موشک  نوشت که پیا

گزارش ایرنا در بخشی از این گزارش آمده است: نکته چشمگیری که در این رزمایش دیده شد این بود که سپاه،  

آن    به آبهای محل برگزاری این رزمایش منتقل و با شلیک موشک،  ماکتی از ناو هواپیمابر »کالس نیمیتز« آمریکا را  

کرد منهدم  هم  .را  تهران  کشورهای  اگرچه  توسط  باید  فارس  خلیج  امنیت  که  است  کرده  تاکید  نکته  این  بر  واره 

در حال حاضر،  اما آمریکا همیشه بر گشت زنی ناوگان خود در خلیج فارس اصرار داشته است منطقه حفظ شود

ابر »کالس  یت گشت زنی ناو هواپیمابر »یو اس اس آیزنهاور« به اتمام رسیده و ماموریتش را به ناو هواپیممامور

نیمیتز« تحویل داده است که این ناو نیز اخیرا پس از به اتمام رسیدن رزمایش مشترکی که با هند در دریای جنوبی  

https://www.irna.ir/news/83891822/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
است شده  خاورمیانه  های  آب  وارد  هند  اقیانوس  از  داشته،  ناو    .چین  از  ماکتی  انتقال  در  ایران  اقدام  بدنبال 

بر محل  دریایی  حوزه  به  نیمیتز  کالس  مخصوصا  هواپیمابر  خارجی  های  رسانه  از  بسیاری  اخیر،  رزمایش  گزاری 

این در حالی است که  متمرکز کردند  ۱۴رسانه های غربی، توجه خود را روی این قسمت از رزمایش پیامبر اعظم  

ایران ضمن پیامبر اعظم    رسانه های  از رزمایش  این قسمت  توانایی موشکی و ۱۴پوشش  ، بیشتر روی پوشش 

براساس گزارش های منتشر شده، ایران اولین بار موشک    .موشکی سپاه ایران متمرکز شدند  قابلیت نقطه زنی

ابگر زیرزمینی در  های بالستیک تاکتیکی خود را از نوعی پرتابگر غیر متعارف زیر زمینی به هوا پرتاب کرد؛ این پرت

موشک    دشواری است  ری کاروضعیت ثابت قرار ندارد و متحرک است و تشخیص و تفکیک آن از محیط به روش بص

در این گزارش همچنین    .های پرتاب شده از این پرتابگر هم از مدل های »فاتح«، »ذوالفقار« و یا »دزفول« بوده اند

اسالمی   انقالب  پاسداران  سپاه  که  است  اعظم  آمده  پیامبر  رزمایش  برگزاری  طول  در  عملکرد  ۱۴ایران  صحت   ،

سپاه در طول این رزمایش، موشک های نقطه زن خود را از   ات رسانده استچندین موشک نقطه زن را نیز به اثب

به سمت ماکت ناو هواپیمابر دشمن «  ۱۹۱-و »شاهد«  ۱۸۱-طریق دو پهپاد تولید بومی خود به نام های »شاهد

پ و  هواپیمابپرتاب  ناو  ماکت  همان  که  ناو  فرماندهی  کردل  نابود  را  بود  نیمیتز  کالس  رزم  .ر  این  در  ایش،  سپاه 

بهینه سازی شده »سوخو  از جنگنده های  »یاسین«  زن  نقطه  به شلیک موشک های  اقدام   .کرد«  ۲۲-همچنین 

کشتی جنگی آمریکایی به آب    ایران با شلیک موشک به ماکت ناو هواپیمابر کالس نیمیتز، در حقیقت به ورود این

است گفته  »خوشامد«  خاورمیانه  ا های  که  نیست  اتردیدی  این  با  در یران  راسخش  عزم  تا  است  درصدد  قدام 

بکشد تصویر  به  را  دشمن  برابر  در  اش  ایستادگی  و  خود  حقوق  از  موشکی   .پاسداری  توان  قدرتمندترین  ایران 

شامل   اش  موشکی  زرادخانه  و  دارد  را  استخاورمیانه  برد  میان  و  کوتاه  بالستیک  های  موشک  میان  انواع  از 

  ۲اشاره کرد این نوع موشک با برد حداکثری  «  ۳تیک میان برد »شهاب  ان به موشک بالسموشک های ایران می تو

هزار کیلومتری قابلیت این را دارد که کل شبه جزیره عربستان و اسرائیل و اکثر اراضی مصر و هند را هدف پوشش  

وشکی ایران قرار رار دهد بنابراین، اکثر پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه نیز احتماال در کانون حمله مخود ق

دارند  .دارند قرار  ایران  اطراف  در  آمریکا  نظامی  پایگاه های  از  زیادی  در کشورهایی   تعداد  نظامی  پایگاه های  این 

نده هستند و از میان آنها می توان به ناوگان پنجم نیروی مانند عربستان سعودی، کویت، مصر، قطر و بحرین پراک

پا و  بحرین  منامه  در  آمریکا  در  دریایی  آمریکا  نظامی  پایگاه  بزرگترین  که  قطر  دوحه  در  »العدید«  هوایی  یگاه 

پایگاه های نظامی مستقر آمریکا در اطراف ایران، حکم یک شمشیر دو    .خاورمیانه محسوب می شود، اشاره کرد

ر واقع شدلبه  ایران  برد موشک های  در محدود  که  نظامی  پایگاه های  این  دارند  با خطا  لحظه  اند، هر  ر حمله  ه 

نیز روبرو هستند ایران  از سوی  ترور   .موشکی  با هدف تالفی  ژانویه سال جاری میالدی، در اقدامی که  ایران در 

پایگاه   کرد،  عنوان  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی«  »قاسم  استان  سردار  در  واقع  االسد«  »عین  هوایی 

با توجه به عدم موازنه قدرت نظامی    .مباران کردب«  ۳۱۳»االنبار« عراق را از طریق موشک های بالستیک »فاتح  

زنی موشک   نقطه  قابلیت  و  قابلیت موشک های جنگی  تقویت  در جهت  را  اولویت خود  ایران  ایران،  و  آمریکا  بین 

 ۱۴قا همان چیزی است که ایران از طریق برگزاری رزمایش نظامی پیامبر اعظم  این دقی هایش تعریف کرده است

به ماکت ناو    ۱۴رغم تمام کنایه هایی که درباره حمله موشکی ایران در رزمایش پیامبر اعظم    به  .به تصویر کشید

واقعی ایران که در قالب    هواپیمابر کالس نیمیتز آمریکا در شبکه های اجتماعی به راه افتاد، به هیچ وجه نباید پیام 

 .این رزمایش درصدد انتقال آن به ارتش آمریکا بود را نادیده گرفت

 

 برنامه همکاری ایران و چین

ساله( ایران و چین« عنوان متنی    ۲۵های جامع )روزنامه اعتماد در یادداشتی آورد: »برنامه همکاری   -ایرنا  -تهران

طور صفحه تنظیم شده و به  ۱۸امضا برسد. در این متن که در  است که قرار است توسط مقامات ایران و چین به  

https://www.irna.ir/news/83891992/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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


 
 .مورد( اشاره شده است  ۱۰۰شور )بیش از  های ممکن بین دو کس است، به انواع همکاریغیررسمی در دستر

در تطبیق این  :المللی، آورده استکارشناس مسائل بین  روزنامه »اعتماد« در یادداشتی به قلم کوروش احمدی

هیئت وزیران ایران  صویب  به ت  ۱۳۷۱المللی« که در سال  های بین نامه »چگونگی تنظیم و انعقاد توافق متن با آیین 

آور و »دارای  نامه الزام الملل« که در آیینز روابط بینتوان این برنامه را ذیل »توافقات حقوقی ناشی ارسید، نمی

شده  خوانده  حقوقی«  اجرایی  ضمانت  و  دستهآثار  آیین اند،  تعبیر  به  را  آن  باید  بلکه  کرد؛  یک  بندی  مذکور  نامه 

نزاکتی« دانست که بین  »توافق  از روابط  به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم »توافقی است ناشی  المللی که 

االجرایی بر آن مترتب باشد.« از این حقوقی الزمکند، بدون آنکه اثر های معینی اعالم میا به تعقیب سیاستخود ر

ت تفاهم یا نقشه راه را  لفظ نامأنوس »توافق نزاکتی« که بگذریم، این برنامه بیشتر شکل و محتوای یک یادداش

نامه. به این دلیل این همه هیاهو در داخل و خارج در  آور نظیر عهدنامه یا موافقتدارد، نه یک سند حقوقی الزام

 :رسد. در این رابطه، نکات زیر قابل ذکر استاطراف آن بالموضوع به نظر می

عالوه، متن داول برای اسناد حقوقی نیست. به  عنوان »برنامه« برای متن انتخاب شده که در زمره عناوین مت -۱

آور است؛ فاقد سازوکار حل اختالف است و در آن از تعبیر »در موارد زیر  زام وقی متداول در اسناد الفاقد زبان حق

 .تفاهم نمودند« استفاده شده است

که توسط طرف ایرانی تهیه  آید که سند حاصل مذاکرات طرفین نیست، بلاز اظهارات مقامات ایرانی چنین بر می -۲

در مقام مقایسه، مذاکره در مورد »موافقتنامه تجارت    الً و به طرف چینی ارائه شده است. این در حالی است که مث

و کره جنوبی طی   بین چین  دو    ۱۲آزاد«  در مجالس  آن  امضا و تصویب  روند  انجامید و  به طول  دور که سه سال 

آور مشابهی های الزام عالوه، چین طی روندی مشابه، موافقتنامه ایی شد. به سال به درازا کشید، نه  کشور که یک

کنگ و ماکائو( و »یک طرف« یعنی تایوان امضا  آن. و دو منطقه اداری ویژه )هنگشور دیگر و نیز با آ. سه.  ک  ۱۱با  

 .کرده است

آور بینجامد، مستلزم یک مجوز  لزام در همه یا اغلب کشورها، ورود در مذاکراتی که به امضا و تصویب یک سند ا  -۳

ای از اینکه در پکن یا تهران چنین مجوزی داده شده باشد، در ه است. نشان  پیشینی، معموالً از سوی هیئت وزیران

 .دست نیست

اند. تنها ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت  مقامات رسمی چین هنوز اظهارنظر محتوایی در مورد این »برنامه« نکرده  -۴

جع به »مذاکره« چین، در شش جوالی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهارات وزیر خارجه ایران راخارجه  

همکاری  مورد  در  چین  و  ایران  برای    ۲۵های  بین  طرف  دو  »تماس  و  کشور  دو  سنتی«  »دوستی  از  تنها  ساله، 

هوآ چانیانگ، سخنگوی   های عملی« سخن گفت.توسعه روابط دوجانبه« و »آمادگی چین برای توسعه همکاری 

در   نیز  چین،  خارجه  وزارت  ر  ۱۳دیگر  سؤالی  به  پاسخ  در  نیویورکجوالی  مقاله  به  »برنامه  اجع  مورد  در  تایمز 

 .«همکاری« ضمن تأکید بر دوستی ایران و چین گفت: »اطالعی در رابطه با سؤال خاص شما ندارم

تحت عنوان »اهداف اساسی«، حاوی    ۱ضمیمه شماره  محتوای سند نیز گویای یادداشت تفاهم بودن آن است.   -۵

همکاری »توسعه  بر  بیشتأکید  در  امنیتی،    ۱۰۰از    ها«  سایبر،  محیطی،  زیست  انرژی،  تجاری،  اقتصادی،  حوزه 

همکاری »برنامه  اگر  لذا  است.  کمربند«  جاده،  »ابتکار  در  ایران  مشارکت  و  و...  در  نظامی  که  باشد  همین  ها« 

این حوزه  دسترس است، به صرف از  در هر یک  بعد  اینکه در مراحل  ندارد؛ مگر  آثار عملی چندانی قطعیت  ها آن 

رو این سند با این محتوا نیازی به تصویب مجلسین مذاکراتی تفصیلی انجام و توافقاتی دقیق حاصل شود. از این

 .دو کشور نیز ندارد

های منابع چینی یتاً باید در معادله دیده شود. گزارشهای ظالمانه امریکا فاکتور دیگری است که نهانقش تحریم -۶

گذاری و تجارت چین با ایران در حال کاهش بوده و مطابق آمار  ه حجم سرمایهاکی است که طی سه سال گذشتح



 
ها باید به این مهم توجه کرده  گمرک چین خرید رسمی نفت از ایران در ژوئن به صفر رسیده است. برنامه همکاری 

 .سازی روابط اقتصادی ایران با جهان کندی چین را به سهم خود متعهد به کمک به عادی و به نحو

های نامه ها بین کشورها نیست. »موافقت این سند مشابه هیچ یک از انواع توافقات برای توسعه انواع همکاری -۷

جهت اتخاذ تدابیری در حوزه ها الزام حقوقی  تجارت آزاد« یک دسته از این توافقات است که برای طرفین یا طرف 

تعرفه  کاهش  یا  غیرتعرفه لغو  موانع  یا  تشویق سها  و  ایجاد  رمایه ای  ملی«  »رفتار  یا  وداد  کامله  قالب  در  گذاری 

سال با طیفی از کشورها    ۲۰۰های مودت نوع دیگری از این توافقات است که امریکا طی بیش از  کند. عهدنامهمی

آنه اصلی  محور  که  کرده  و حمنعقد  به اشخاص حقیقی  فعالیت  آزادی  و  امتیازات  اعطای  برای ا  دو کشور  قوقی 

قتصادی و کنسولی است. نوع سوم »موافقتنامه دوستی، همکاری و کمک متقابل« رایج در رابطه بین  مراودات ا 

بود. سند همکاری ن  ها بین ایران و چین شباهتی به هیچشوروی سابق و متحدان آن  دارد. یک از این سه دسته 

را می  دیگر  این مهم فرصتی  به  تفصیلی  به   .طلبدپرداختن  اینکه  نهایتاً  نهایی« خوانده    رغمو  آنکه سند »ویرایش 

 .رسد که این متن ویرایش نهایی باشدهای ویرایشی در سند، به نظر نمی شده، اما با توجه به برخی نقصان

 

 چین خواستار فاصله گرفتن از سوئیفت هستند  بانک های

با افزایش تهدیدها و تحریم های آمریکا علیه نهادها، موسسات و مقام های چین و رویارویی فزاینده دو    -ایرنا-پکن

به    .از بانک های چین خواستار فاصله گرفتن از سامانه مالی سوئیفت تحت تسلط آمریکا هستند  کشور، شماری

نا مورنینگ پست چین روز پنجشنبه گزارش کرد: تحریم های آمریکا بویژه درارتباط با  روزنامه ساوت چایگزارش ایرنا، 

ی چین اعالم نگرانی کرده و خواستار تصویب قانون امنیت هنگ کنگ در پارلمان چین، باعث شده است تا بانک ها

نگرانی ها بنا به این گزارش این است که  یگر  از د  .فاصله گرفتن از کاربرد سامانه های مالی مرتبط با آمریکا شوند

بررسی الیحه قانونی است که به این کشور امکان می دهد بانک های چینی را که به مقام های ذی   آمریکا در حال

چین   .ی هنگ کنگ کمک کرده و در تصویب این قانون و اجرای آن دست داشته اند تحریم کندربط در امور سیاس

یک سامان دارای  بانکی مشخود  بین  پرداختی  در سال   ابه سوئیفته  و  دارد  نام  پی. اس«  آی.  که »سی.  است 

یوان    ۲۰۱۵ با  بانکی  های  پرداخت  و  تبادالت  انجام  به  آن  واسطه  به  تا  است  شده  اندازی  چین( راه  ملی  )ارز 

ظرداشت تحوالتی واحد سرمایه گذاری بانکی بانک مرکزی چین در بیانیه جدید خود آورده است با ن  .مساعدت شود

بخش های سرمایه    .ی احتمالی آمریکا آماده کنندکه در حال وقوع است بانک های چین باید خود را برای تحریم ها

امه با نگرانی برنامه آمریکا برای تصویب الیحه قانونی برای هدف گذاری و بانک های چین براساس نوشته این روزن

قانو مجریان  به  که  هایی  بانک  دادن  کنگقرار  هنگ  امنیتی  کنند ن  می  دنبال  دهند  می  سامانه      .خدمات 

  در بلژیک پرداخت های جهانی کشورها از جمله چین را در اختیار آمریکا قرار می دهد و پکن اکنون با توجه سوئیفت

را   یوان  با  خود  چینی  پرداختی  سامانه  تا  کوشد  می  و  است  موضوع  این  نگران  واشنگتن  با  روابط  سردی  به 

بانک مرکزی چین بشدت بابت وقایعی که در حال شکل گیری است نگران است در یکی از گزارش   .ش دهدگستر

ود را از صدها مشت او حفظ های هشدار دهنده اش آورده است: »بهترین راه مشت زدن به دشمن این است که خ

یوانی چین هستند آمار بانک  کشور و منطقه عضو سامانه پرداختی بین المللی    ۹۶در زمان حاضر بیش از    .«کنید

میلیون یوان معادل   ۷۰۰میلیارد و    ۱۳۵میالدی روزانه    ۲۰۱۹که از طریق این سامانه در سال  مرکزی نشان می دهد  

 .بادالت بانکی انجام شده استمیلیون دالر م  ۴۰۰میلیارد و  ۱۹

 

 فعالیت جهانی سامانه مسیریابی ماهواره ای ساخت چین آغاز شد 

یابی »بیدو« ساخت چین در مراسمی  اندازی و علمیاتی شدن کامل شبکه جهانی ناوبری و موقعیت راه   -ایرنا  -پکن

 هزار دانشمند،  ۳۰۰به گزارش روز شنبه ایرنا افزون بر    .جین پینگ« رییس جمهوری چین آغاز شد  با حضور »شی

https://www.irna.ir/news/83890317/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83891814/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
متخصص و  از   فنی  مهندس  بیش  اق  ۴۰۰از  بنگاه  و  دانشگاه  و موسسه،  ساخت  در  چین  سراسر  از  تصادی 

داشته توسعه مشارکت  سامانه  سال    .انداین  مجموع   میالدی  ۲۰۰۰از  توسط   ماهواره  ۵۹در  بر ماهواره   ۴۴بیدو 

شده  ۳-مارچالنگ تزریق  مدار  آندر  از  تعدادی  که  هم  اند  بازنشسها  شدهاکنون  ژوئن   اندته  ماه  ماهواره  آخرین 

علم، فناوری و نوآوری در   یک گام مهم در صنعت فضایی چین و نیز توسعه این دستاورد    .امسال به فضا پرتاب شد

ساخته شده  (GPS) این سامانه در رقابت با سامانه مکان یابی جهانی ساخت آمریکا  .شودکشور محسوب می این

و اقیانوس آرام  ی به دست آمده از این سامانه در منطقه آسیا  شیه خطای داده هاگزارش شده است حا   .است

استفاده از آن را گسترش  ۵Gدولت چین در نظر دارد با ادغام این سامانه با فناوری وایرلس   حدود پنج متر است

چرا که گفته می شود احتمال دارد تکمیل این سامانه نگرانی آمریکا و هم پیمانانش را در پی داشته باشد    .دهد

چین می گوید بیش از نیمی    .مانند هدایت موشک توسعه داده است  دولت چین این سامانه را برای مقاصد نظامی

 .از کشورهای جهان از سامانه »ِبیدو« استفاده خواهند کرد

 

 هراس از گسترش فناوری چین در آمریکا 

رئیس  –ایرنا    –تهران   ترامپ  شبکهدونالد  اپلیکیشن  که  ادعا  این  طرح  ضمن  آمریکا  چینی    جمهوری  اجتماعی 

الم کرد که استفاده از این اپلیکیشن  تاک" یک تهدید برای امنیت ملی کشورش به شمار می رود، اعپرطرفدار "تیک 

به گزارش روز شنبه ایرنا، شبکه خبری سی ان ان با انتشار این خبر نوشت: دونالد    .درا در آمریکا ممنوع خواهد کر

اع  ) گذشته  )روز  جمعه  شب  اواخر  شرکت  ترامپ  با  داد  قرار  عقد  از  تاک  تیک  شبکه  که  علت  این  به  کرد  الم 

ست استفاده کند،  لیکیشن هایی که متعلق به چینی ها امایکروسافت امتناع ورزیده و به جای آن قرار است از اپ

کرد خواهد  منع  آمریکا  سراسر  در  را  شبکه  این  من  .فعالیت  گفت:  خبرنگاران  به  بر   ترامپ  را  الزم  ای  اختیارات 

های اجتماعی برای اشتراک ویدیو است که  تاک اپلیکیشن شبکهتیک   .ممنوعیت این شبکه اجتماعی در آمریکا دارم

ها، بیش از یک میلیارد بار  ربران آن مشخص نیست اما طبق گزارشترین رشد را داشته است. آمار رسمی کاسریع

دهد. این اپلیکیشن شهرت خود  ای میثانیه   ۱۵های  این اپلیکیشن به کاربران امکان پست فیلم  .دانلود شده است

فیلم را مدیون کلیپ این  در  که  نوجوانانی است  کنندهای  و محبوب لب خوانی می  آهنگ های مشهور  با  ن ای  .ها 

شبکه خبری آمریکایی درادامه گزارش داد: اویل روز جمعه )روز گذشته( گروهی که در زمینه مسائل امنیت ملی با  

کار می کنند گفته اند که انتظار می رود تا رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را علیه شرکت چینی »بایت    دولت ترامپ

ا (ByteDance) «دنس مالکیت بسترهای شبکه های رسانه  به شرکت  که  آنرا  و قصد فروش  دارد  دراختیار  را  ی 

اکنون نگران آن  تمداران آمریکایی هم  سی ان ان افزود: سیاس  .به امضار رساند   اجرایی آمریکایی تیک تاک را دارد،

امنیت ملی بدل شود به یک خطر  تاک ممکن است  ،   .هستند که مالکیت خارجی بر شرکت تیک  بنابراین گزارش 

بازببینی مسائل    »استیون منوچین« آمریکا سرگرم  رابطه گفته است که دولت  نیز دراین  آمریکا  وزیر خزانه داری 

بازبینی نهایی، سیاست های الزم     عی تیک تاک بوده و قرار است پس از تهیهامنیت ملی در خصوص شبکه اجتما

آ  .و جدید به شخص رئیس جمهوری آمریکا ارائه شود مریکا از جمله بلومبرگ و  روز گذشته برخی منابع خبری در 

گزارش  طبق  دادند.  خبر  آمریکایی  شرکت  یک  به  دنس  بایت  شرکت  فروش  احتمال  از  ژورنال  استریت  ا،  هوال 

 **۱۳۰۲اروپام ** .مایکروسافت ممکن است یکی از خریداران احتمالی تیک تاک باشد

 

 یه اروپا هکرهای چینی و روسی را تحریم کرد اتحاد 

ا  کنندگان سایبری، چندین فرد و نهاد چینی و روسی رهای خود علیه حملهاروپا در اولین تحریماتحادیه  -ایرنا -تهران

فرد چینی و روسی   ۶به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه اعالم کرد که  .هدف تحریم قرار داد

مالت سایبری علیه اهداف در اروپا، هدف  و همچنین یک واحد اداره اصلی اطالعات ارتش روسیه را به اتهام انجام ح

https://www.irna.ir/news/83891987/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83891131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83891131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83891131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
داد قرار  اروپا همچنین یک شرکت صاد  .تحریم  فناو اتحادیه  و یک شرکت  در کره شمالی  این راتی  به  را  ری چینی 

نهاد چینی و روسی به دلیل حمالت سایبری از جمله    ۳فرد و    ۶ها افزود. اعضای این اتحادیه گفتند که این  تحریم

کردن هک  برای  سالح   اقدام  منع  گرفتندسازمان  قرار  تحریم  مورد  شیمیایی  به    .های  سفر  از  شده  تحریم  افراد 

امکشورها و  اروپا منع شده  اتحادیه  بلوکه خواهد ی عضو  اتحادیه  این  در کشورهای  نهادها  و  افراد  این  وال همه 

با این  شد. شورای اروپایی نیز اعالم کرد که افراد و شرکت    .شوندافراد و نهادها منع می های اروپایی از معامله 

را متهم کرده   GRU العات ارتش روسیه موسوم بهبراساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا اداره اصلی اط

به  ۲۰۱۷که در سال   را موسوم  باج  EternalPetya و NotPetya حمالتی  افزارها و انسداد اطالعات علیه  از طریق 

 .استهای اروپایی انجام داده شرکت

 

 آمریکا است شینهوا: پمپئو بدترین وزیر خارجه تاریخ 

که رفتارها و اقدامات غیرحرفه ای مایک پمپئو باعث شده است تا او  خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد   -ایرنا  -پکن

به گزارش    .حتی در خود آمریکا و از سوی رسانه های آن کشور نیز »بدترین وزیر خارجه تاریخ آمریکا« لقب بگیرد

یادآو  با  در مطلبی  روز شنبه  دراختی اینکه  ریایرنا، شینهوا  را  لقبی  که چنین  آمریکا  یک ار  وزیر خارجه  دارد، حتی 

دستاورد دیپلماتیک نداشته است نوشت: این سوال پیش آمده است که او تا چه زمانی به این اقدامات غیرحرفه  

وزیر  هد:گزارش ادامه می د  .ای خود ادامه می دهد و آیا اصال اقدامی غیرحرفه ای هست که او انجام نداده باشد

آ استخارجه  کرونا  ویروس  درگیر  کشورش  که  حتی مریکا  اما  است  دانسته  گیری  همه  مسئول  را  چین  بارها   ،

امروز او از نگاه رسانه های داخلی آمریکا هم یک   دانشمندان و پزشکان آمریکایی نیز این ادعا را تایید نمی کنند،  

آمریکا منتسب است، که به وزیر خارجه   گو و غیرحرفه ای«  شینهوا با اشاره به القابی چون »دروغ   .دروغگو است

افزود : بسیاری بر این باورند که او سیاست خارجی نمی داند و به دلیل مشکالتی که برای کشورها و خود آمریکا  

چین نظیر مردم و گلوبال تایمز درهمین   در همین حال روزنامه های دولتی    .بوجود آورده است، یک »مجرم« است

ار نظر می کند، دروغ و نفرت از سخنانش به گوش می رتباط نوشته اند که وقتی وزیر خارجه آمریکا شروع به اظها

به گوش رسیده است زیاد  درباره چین  نوشت:  .رسد دروغ هایی که  تایمز چین  آمریکا هرچه  گلوبال  وزیر خارجه 

بهره گرفته است، او درباره همه این مسایل و از  خواسته درانتقاد از دولت و حزب حاکم چین گفته و از هر عبارتی  

همه گوید  جمله  می  دروغ  کرونا  از  گیری  اظهاراتی  چنین  است  ها  مدت  نیست  ای  تازه  موضوع  اینها  دیگر  البته 

این رسانه افزود که او تالش زیادی می کند تا کشورهای دیگر را رویاروی چین قرار دهد.   .سوی او مطرح می شود

دن به روابط دو کشور دریغ نکرده و  و بی اساس متوجه چین می کند و از هیچ تالشی برای ضربه زاتهامات واهی  

 .تا ته خط تخریب مناسبات دوجانبه رفته است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تالش چین برای تثبیت تجارت و سرمایه گذاری خارجی/  مصوبات جدید دولت چین 

ذاری خارجی" و "نوآوری  اساسی چین، تثبیت در "تجارت و سرمایه گهای  براساس مصوبه شورای دولتی، اولویت

به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری   خبرگزاري صدا و سیما ن المللبه گزارش سرويس بی  .در تجارت خدمات" است

 .در تجارتِ خدمات" است "تجارت و سرمایه گذاری خارجی" و "نوآوریهای اساسی چین، تثبیت در ینهوا، اولویتش

رت و سرمایه گذاری خارجی" را تثبیت کند و "نوآوری در تجارت خدمات" را  کوشد تا "تجاچین ضمن اعالم این که می

ی خارجی از هاود برای ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری های خترغیب نماید؛ این برنامه را به عنوان بخشی از تالش

ه در این ها برای توسعه ابتکاری تجارت در بخش خدمات توصیف کرد، ک تالش   طریق گشایش بیشتر و پیش بردن

https://www.irna.ir/news/83891616/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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این تصمیمات روز چهارشنبه در جلسه اجرایی شورای دولتی   .مسیر تدابیر و اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد

نگ" هوری خلق چین تصویب شده است. "لی که چیا( به ریاست "لی که چیانگ"، نخست وزیر جم)دولت مرکزی

از محیط خارجی است ناشی  اطمیناِن فعلی،  تجارت و سرمایه  گفت: »بیشترین عدم  روی  به طور مستقیم  که   ،

می  تأثیر  خارجی  پیشبگذاری  برای  تالش  در  ما  که  است  حالی  در  »این  داد:  ادامه  وی  اولویت  گذارد.«  رد شش 

از آنترین کلید آن است؛ شش بخشی که "پشاصلی  هستیم که "ثبات" مهمترین و ها ضروری  تیبانی و حمایت" 

های های جدیدی که ممکن است ظهور پیدا کنند، بخصوص در حفظ "ثبات زنجیره لشاست؛ ما باید در مواجهه با چا

و "سر  "تجارت خارجی"  در  و  المللی"،  بین  و عرضه  آمامایه گذاری تولید  کامل  به طور   ده باشیم.«های خارجی"، 

به شرکت  )احتمالی(،  خطرات  برابر  در  مقاومت  تقویت  برای  گرفت  تصمیم  چهارشنبه  روز  چین  بخش  هدولت  ای 

الگوی "بیمه  این بخش )خدمات(، یک  اعتبار تجاری به مشاغل موجود در  افزایش  برای  تجارت خارجی کمک کند. 

ا تر"  نقاط قوت خود تشویق های مرکزی، غربی و ششود. استانرائه می اعتبار مطمئن  تقویت  برای   مال شرقی 

هند بود. اشکال جدید فعالیت تجاری، مانند تجارت  شوند و میزبان صنایع با نیروی کار انباشته در این بخش خوامی

هانی تجارت خارجی هستند،  های خارج از کشور و مشاغلی که ارائه دهنده خدمات جمرزی، انبار -الکترونیکی فرا

بیشتر میپشتیبانی  دریافت  را  کی  است  حالی  در  این  تالش کنند؛  منظور  ه  به  بازار  در  اینترنتی  خرید  برای  ها 

تسهیل   فضای سیاسی  صادرات شرکتگسترش  یک  همزمان  و  یافت  خواهد  ادامه  متوسط  و  کوچک  خرد،  های 

ایجاد می مطلوب تپروژه   شود.تر برای سرمایه گذاری  از نظر  های سرمایه گذاری خارجی بدون هیچ گونه  بعیضی 

ی پیشرفته همراه با  ها با تکنولوژشتری دریافت خواهند کرد. اعتبار بخشیدن به شرکتکاربری اراضی، پشتیبانی بی 

ها با سرمایه گذاری خارجی حق دارند از همان روش همتایان چینی  شود. شرکتمشارکت خارجی نیز تسهیل می

است نمایند. " لی که واردات چین درخو-ای جدید از بانک صادراتهای سهمیه وام ویژه، تخفیف ویژه، و وام خود، بر

ها به طور کامل اجرا شده است. در  های کاهش بار و هزینه م سیاست چیانگ" افزود: »ما باید اطمینان حاصل کنی

دید های جها برای ورود به بازار مک به شرکت مواجهه با مشکالت حاد مانند افت سفارشات، اقدامات موثری برای ک

از    د.«ها باید به طور مساوی برای همه نوع مشاغل اعمال شواین سیاست  و یافتن موارد جدید اتخاذ خواهد شد.

منطقه از جمله "شانگهای"، استان "هاینان"، "پکن" و منطقه    ۱۷میالدی و با تصویب شورای ایالتی،    ۲۰۱۶سال  

لسه ارت در بخش "خدمات" هدایت شده اند. در جهایی برای توسعه ابتکاری تجبه سمت تالشجدید "شیونگان"  

اتخاذ   زمینه  این  در  جدیدی  اقدامات  و  تدابیر  چهارشنبه  راهبرد روز  با  مطابق  این  شد.  ای،  منطقه  توسعه  های 

تا  تالش  نوآورانه تجارت خدمات"  برای "توسعه  آزمایشات  و  یافت.    منطقه در سطح استان  ۲۱ها  گسترش خواهد 

اصال تکمیلی  بخش اقدامات  کردن  باز  برای  بهبودحی  و  بیشتر  ویژه    های  به  شد،  خواهد  گرفته  نظر  در  تسهیل 

مرزی، پیشرفت همکاری بین چین و خارج از کشور در مدیریت مدارس، گسترش -ری فراتوسعه بیمه درمانی تجا 

اپراتور  وارداتدامنه  واجد شرایط  فناور-های  از سرگیری همکاریصادرات  و  المللی ها،  بین  زمینههای  در  های ی 

رعا با  و ورزشی  پروتکلجهانگردی  "کوویدیت  کنترل  اقدا(  COVID-۱۹" )۱۹-های  این  به گشایش  است. همه  مات 

 تر و جدید کمک خواهد کرد. چین و صعود به مرتبه باال

 

 های تولیدی در چین رشد مجدد فعالیت/   رویترز اعالم کرد 

صی که بهره وری کل صنعتی و شاخدهنده تولیدات  مولفه تشکیل  و  جزء  ترین  ای، اصلیکارخانه  شاخص تولیدات  

صنایع در  اقتصادی  عملکرد  و  تولید  می   عوامل  را  یافتتولیدی  افزایش  دوباره  چین  در  ژوییه  ماه  در  به    .سنجد، 

الملل بین  سرویس  صداوسیما گزارش  رویت خبرگزاری  از  نقل  به  م؛  پنجمین  برای  شاخص  رز،  که  است  پیاپی  اه 

کارخانه  میتولیدات  افزایش  چین  در  شاخصای  این  رشد  آهنگ  کارشناسان    یابد.  که  رقمی  از  حتی  اقتصادی 

وند افزایشی خود مسائل مالی و اقتصادی پیش بینی کرده بودند نیز بیشتر بوده است. این شاخص در حالی به ر
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، همچنان در جهان وجود دارد و چین در ماه ژوییه شاهد حوادث طبیعی  ۱۹  -کوویددهد که شیوع ویروس  ادامه می

ب سیل  وقوع  جمله  از  است.مختلفی  مدیران    وده  شاخص  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  تولیدات  به  بخش  خرید 

وضع تولید و  ا درباره  هخوشبینی آنمیزان  های تولیدی،  و واحد  ا کارخانه هخرید  از مدیران  با پرسش  ای که  کارخانه 

و یک دهم    ۵۱در ماه ژوییه به  شود،  سنجیده می  در کشور مورد نظر    های پیش رو  و ماه   کسب و کار در حال حاضر

قه نداشته است دهم واحد بود. از ماه مارس تاکنون ساب  ۹و    ۵۰واحد رسید. رقم این شاخص در ماه قبل از آن نیز  

کارشناسان مسائل مالی که  ان و ن تا این میزان افزایش داشته باشد. اقتصاددانای چیکه شاخص تولیدات کارخانه 

ا را در این باره جویا شده بود پیش بینی کرده کرده بودند که رقم این شاخص اقتصادی هخبرگزاری رویترز نظر آن 

به   از سال  زمانی  فاصله  این  برسد.  و هفت  ۵۰در  واحد  ک  دهم  ویروس  بوده، ۱۹  -وویدچین که خود مهد شیوع   ،

از چند هفته توقف فعالیت بعد  را کنترل کند. چین  این بحران  توانسته است  اقتقریبا  به علت های  تصادی و مالی 

قرنطینه محدودیت  کووید های  ویروس  از شیوع  ناشی  فاصله ۱۹-ای  رعایت  منزل،  از  نیامدن  بیرون  جمله  از  ی ها، 

هش داده است. با  ها را کادهمایی و تجمعات، اکنون این محدودیتهای اجتماعی و ممنوع بودن برگزاری گرگذاری 

های جدید برای صادرات کاال و  اما سفارش   یز موج دوم کرونا آغاز شود.رود که در این کشور ناین حال بیم آن می 

ماه  از  کاهش  روند  ولی  یافت،  کاهش  دوباره  در چین  به علت خدمات  که  آن است  واقعیت  کمتر است.  قبل  های 

  با این حال،   های خارجی برای خرید کاال و خدمات از چین کاهش یافته است.، درخواست۱۹  -شیوع ویروس کووید

گردشگری از قبیل امور مالی، بیمه، بهداشت،  های مختلفی  فعالیت که  های تولیدی بخش خدمات  شاخص فعالیت

و دو دهم واحد رسید. حال   ۵۴اخص در ماه ژوییه به  گیرد در ماه ژوییه کاهش یافت. رقم این شمی    برو ... را در  

 بود. و چهار دهم واحد  ۵۴آنکه رقم همین شاخص در ماه ژوئن 

 

 تالش چین برای ساختن ارتشی در سطح کالس جهانی/  در پي بروز بحران کرونا

فرا خوانده شدن،  های خود را بهبود بخشند تا مطمئن شوند در صورت  نظامیان چینی پیوسته در تالشند توانمندی

به نقل از رويترز،   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل    .قادر به پاسخ به هرگونه وضعیتی هستند

تالش می پیوسته  توانمندینظامیان چینی  در صوکنند  تا مطمئن شوند  بخشند  بهبود  را  فرا خوانده  های خود  رت 

هستند. وضعیتی  هرگونه  به  پاسخ  به  قادر  ارزی  شدن،  برای  خوبی  محک  بحران،  یک  ناگهانی  یک بروز  قدرت  ای 

بیماری کووید    کشور و ظرفیت ارتش یافت، شی جینپینگ، رئیس   ۱۹آن است. در آغاز سال که  در ووهان شیوع 

این بیماری همه گیر ملحق شود. بیش از چهار هزار تن ها برای مبارزه با  جمهور چین به ارتش دستور داد به تالش 

همچنین نیروی   اعزام شدند.ه مبارزه با بیماری به ووهان  کمک ب از کارکنان پزشکی ارتش در قالب سه گروه برای  

های بزرگ و متوسط باری، یک سیستم بزرگ حمل و نقل اضطراری راه اندازی  هوایی چین با استفاده از هواپیما

قطا  سریع ر کرد.  در  شهر ها  دیگر  و  گوانژو  شانگهای،  از  را  تجهیزات  و  سربازان  ممکن،  فرصت  به ترین  چین  های 

ئب رئیس دفتر تدارکات راهبردی فرماندهی مرکزی چین گفت: »رئیس جمهور  ژانگ هوآیان، نا  منتقل کردند.ووهان  

این نخستی را صادر کرد.  بیماری همه گیر  این  با  نیروشی شخصاً دستور مبارزه  های  ن اقدام مهم هماهنگ همه 

زش این هماهنگی بهترین ثمره آمو  پزشکی و پشتیبانی ارتش چین از زمان اصالحات در ارتش و دفاع ملی است.

در فرماندهی مرکزی چین    Y-۲۰های باری  گروهی از هواپیما  در شرایط واقع بینانه در چند سال گذشته است.«

تجهیز انتقال  پایان  از  روز پس  آموزشیک  پزشکی،  از جمله دشوارترین  های فشرده ات  دیدند.  آموزش ها،  ای  این 

ت در   J-۱۵وسط چند جنگنده  تمرین سوخت رسانی مجدد هوایی  بود.نیروی  ناوشکن    یایی  تنی   ۱۰نخستین  هزار 

در شرایطی  تمرین  برای  فرماندهی جنوبی چین  ناوگان  دید.  آموزش  واقعی  در شرایط  نانچانگ  به  چین موسوم 

درگیری م از  شابه  بیش  واقعی،  درنوردیدند.  ۱۴های  را  دریایی  مایل  مرز  هزار  امتداد  چین، در  غربی  جنوب    های 

نیرو از  انجام های فرماندهی  گروهی  راکت  تمرین شلیک  از  نوع جدیدی  مبارزه،  توان  بهبود  برای  تبت،  در  نظامی 
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تقویت    دادند. برای  ارتش  هوانوردی  گروه  یک  چین،  غربی  در  در شمال  ییلی  اطراف  در  مرزی،  مدیریت  کارآمدی 

اقدام به گشت زنی کرد.  منطقه خودگران بالگرد  با  نیرو   ژانگ  شینجیانگ  دریایی  های هوایی  یی، فرمانده  نیروی 

خواهیم آسوده  ارتش چین گفت: »ما از کشور، مردم، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس جمهور شی می

های نظامی مان را تا سطح باالیی بهبود  از تسلیحاتمان کارکشته خواهیم بود، مهارت  خاطر باشند. ما در استفاده

دهیم مادامی که رئیس  ماده خواهیم بود. ما اطمینان میی هر وضعیت جنگی در هر زمان آخواهیم بخشید، و برا

 م.« توانیم فوراً وارد عمل شویم، مبارزه کنیم و پیروز شوی جمهور شی به ما دستور دهد، می

 

های اعمال شده علیه سوریه را  پکن از واشنگتن خواست تحریم های بشر دوستانه در راستای کمک

 لغو کند 

تحریم خواست  واشنگتن  از  کندپکن  لغو  سریع  را  سوریه  ملت  علیه  شده  اعمال  بین    .های  سرویس  گزارش  به 

ازبه  ؛   خبرگزاری صداوسیما الملل پرونده   نقل  آمریکا خواست  از  بار دیگر  تلویزیونی االخباریه سوریه؛ چین  شبکه 

بشردوستانه  کمک تحریم های  و  نکند  سیاسی  یکجانبه را  به  های  است  شده  اعمال  سوریه  ملت  علیه  که  را  ای 

سوریه را بر  های بشردوستانه خود برای مردم  از جامعه بین المللی خواست کمک  پکن همچنین  سرعت لغو کند.

اتی خطاب به  فرستاده دائم چین در اظهار  فزایش دهند.اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور سوریه ا 

ز سیاسی کردن سازمان ملل تاکید کرد: اگر آمریکا واقعا برای موضوع انسانی در سوریه اهمیت قائل است باید ا

کمک هممسئله  واشنگتن  بردارد.  دست  بشردوستانه  زمینه  های  در  پایه  بی  توجیهات  ارائه  جای  به  باید  چنین 

 ه علیه ملت سوریه اعمال کرده است لغو کند. ای را کهای یکجانبه د در سوریه؛ تحریمهای خوسیاست

 

 پکن: انتخابات هنگ کنگ امور داخلی چین است /   در واکنش به دخالت کشورهاي غربي

 ۱۹-باره کوویدوزارت خارجه چین اعالم کرد انتخابات هنگ کنگ مربوط به امور داخلی چین است و با مالحظات در

شد خواهد  المل    .دنبال  بین  گزارش سرویس  صداوسیما لبه  امور   خبرگزاری  وزارت  رويترز،  خبرگزاري  از  نقل  به 

 دنبال خواهد شد.  ۱۹-ارجه چین اعالم کرد انتخابات هنگ کنگ امور داخلی چین است و با مالحظات درباره کوویدخ

 

 اتحاديه اروپا علیه چین، روسیه و کره شمالي های جديد  تحریم/   به بهانه حمالت سايبري

هایی از کره شمالی و تهای مسافرتی و مالی علیه سرویس اطالعاتی ارتش روسیه، شرکاتحادیه اروپا تحریم

بر   آنچین  بودن  مشکوک  کردسر  اعمال  سایبری  حمالت  در  مشارکت  به  بین    .ها  سرویس  گزارش  به 

و مالی را    های مسافرتیاتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم به نقل از خبرگزاري رويترز، خبرگزاری صداوسیما الملل

ها هایی از کره شمالی و چین بر سر مشکوک بودن آناز سرویس اطالعاتی ارتش روسیه و شرکتعلیه یک اداره  

هایی که تاکنون اتحادیه اروپا در نخستین تحریم  سراسر جهان اعمال کرد.  به مشارکت در حمالت سایبری جدی در

بیان در  کرده است،  اعمال  با جرایم سایبری  رابطه  فناوریه در  بخش  کرد  اعالم  اطالعاتی  ی ای  ویژه سرویس  های 

ادیه اروپا این  اتح  های مسلح فدراسیون روسیه" را هدف قرار داد.ارتش روسیه معروف به " اداره کل ستاد کل نیرو 

ها چند شرکت هدف قرار گرفتند و  متهم کرد که در آن  ۲۰۱۷سرویس روسیه را به انجام دو حمله سایبری در ژوئن  

لی زیادی به بار آوردند. این سرویس همچنین به اجرای دو حمله سایبری به شبکه  ین حمالت سایبری خسارات ماا

اوکراین در سال  کار می   ت.متهم اس  ۲۰۱۶و    ۲۰۱۵های  برق  ارتش روسیه  برای  اتهام  چهار فردی که  به  نیز  کنند 

سالح  منع  "سازمان  به  سایبری  حمله  در  هلنشرکت  در  شیمیایی"  آوریل  های  در  شدن  ۲۰۱۸د  شرکت   د.تحریم 

رسد مسئول اجرای  چاسان اکسپو در کره شمالی نیز به سبب حمایت از گروه الزاروس تحریم شد که به نظر می

میلیون دالری حساب بانک بنگالدش در بانک مرکزی    ۸۱ت مهم در سراسر جهان از جمله یک سرقت  یک رشته حمال
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شود  همچنین گفته می  شود.جهان محسوب می  زرگترین کالهبرداری سایبریباشد. این ب  ۲۰۱۶نیویورک در سال  

ا جلوگیری  برای  هالیوود  در  پیکچرز"  "سونی  فیلمسازی  استودیو  به  حمله  با  طنز این شرکت  فیلم  یک  انتشار  ز 

در سال   کره شمالی  رهبر  اون  جونگ  کیم  است.  ۲۰۱۴درباره  ارتباط  گذشته  در  آمریکا سال  داری  خزانه   وزارت 

های کره شمالی به سبب دست داشتن در حمالت به سونی  زاروس و دو گروه دیگر هکرهایی را ضد گروه التحریم

مجرمانه دیگر وضع کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده است پیکچرز و بانک مرکزی بنگالدش و نیز اقدامات  

رگونه دخالت در  کره شمالی ه  کرده است.می   های هکر حمایتسرویس اطالعاتی اصلی کره شمالی از این گروه 

های اتحادیه اروپا همچنین به شرکت چینی "هایتای تکنولوژی" ضربه زد  تحریم  حمالت سایبری را رد کرده است.

های چند های حساس تجاری از شرکته متهم به حمایت از حمالت سایبری است که هدف ار آنها، سرقت داده ک

بود جهان  سراسر  در  حملیتی  این  در  که  چینی  فرد  دو  اند..  شده  تحریم  داشتند  دست  شامل تحریم   مالت  ها 

هایی که  وجوه در دسترس طرفها از قرار دادن  های مسافرتی و توقیف دارایی هاست. افراد و شرکتممنوعیت

ای در روز  در بیانیه دفتر نمایندگی دیپلماتیک چین در اتحادیه اروپا    در فهرست سیاه قرار داده شده اند منع شده اند.

این بیانیه   اعالم کرد:"چین مدافع سرسخت امنیت شبکه و یکی از بزرگترین قربانیان حمالت هکرهاست. "جمعه  

های یک جانبه  اهد امنیت فضای سایبری جهانی از طریق گفتگو و همکاری و نه تحریمخوافزوده است:" چین می

 حفظ شود. "

 

 :نیخبرآنال -

 اهمیت منابع انرژی ایران برای چین 

بی مسائل  پردازدکارشناس  می  چین  برای  ایران  انرژی  منابع  اهمیت  بررسی  به  گفتگویی  در  الملل  به   .ن 

اصغر زرگر در گفتگویی درباره سند راهبردی ایران و چین و اهمیت منابع نفتی ایران برای  علی   خبرآنالین گزارش

در این روزها در حالی فعال تر به نظر می رسد که کشورهای مختلف دنیا  اسی اقتصادی این  دیپلم :پکن می گوید

به صورت میان مدت و حدود یک  متأثر نشده اند و پیامدهای سنگین تر آن    ۱۹به طور کامل از تبعات بیماری کووید  

کشورها  صورت می گیرد و    سال دیگر به طور خاص نمود پیدا خواهد کرد. در چنین فضایی که بازنگری اقتصادی

ایران  از پیش به سمت  تا کشور چین بیش  بود  را جایگزین خواهند کرد فرصتی مغتنم پیش رو خواهد  تولید ملی 

با دارا بودن م ایران  پیدا کند.  ایفا کند.  گرایش  برای چین  انرژی مانند نفت و گاز می تواند نقش مهمی  نابع عظیم 

انرژی مانند کشورها انرژی  ی دیگر چون عربستایران در بحث  آمریکا وابسته نیست و در بحث  به  ان، قطر و غیره 

تا در دراز مدت  دارای استقالل مطلق است. چنین امتیازی چینی ها را ترغیب خواهد کرد که به تهران متعهد باشند  

فی چون ر زمینه های مختلبتوانند این منابع را از ایران خریداری کنند. ایران پیش از این نیز همکاری هایی با چین د 

استفاده از تکنولوژی در زمینه ماشین آالت داشته است اما ضرورت قانونمند شدن این همکاری ها در قالب قرارداد  

ای برای  را  بیشتری  نفع  تواند  باشدمی  به همراه داشته  داد   .ران  ادامه  کارشناس  در خصوص همکاری های  :این 

سیه این کشور در زمینه گاز همواره سعی بر این داشته شود. در خصوص رو  ایران با چین انتقاداتی هم مطرح می

ظ کند. حتی  تا نگاه ایران به سمت شرق باشد. مسکو درصدد آن است تا در زمینه گاز اهرم فشار را روی اروپا حف 

رسید. اما باید  در برهه ای شاهد مذاکرات سوئیسی ها با ایران در خصوص خط لوله گاز به اروپا بود که به نتیجه ن

وجه داشت که در موضوع نفت چنین نیست و روسیه با ایران رقابتی ندارد و چینی ها به راحتی می توانند آن را از  ت

 1415757 کد خبر .ایران خریداری کنند
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 :اسنیا -

 طلبان درباره قرارداد ایران و چین بیانیه حزب مجمع مشورتی اصالح

ی موافقتنامه جامع ایران با کشور  رضوی درباره خراسان  طلبان  اصالحمشورتی  حزب مجمع   ایسنا/خراسان رضوی

بایسته  و  کردچین  بیانیه صادر  کشور  در  المللی  بین  و  راهبردی  قرارداد  نوع  هر  انعقاد  بیانیه حزب    در  .های  متن 

الملل، هم اقتضای شرایط نوین مشارکت در اقتصاد بین   طلبان خراسان رضوی آمده است؛ ح مجمع مشورتی اصال

است و هم ضرورت حفظ و ارتقای منافع ملی، بنابراین کوبیدن بر طبل خودبسندگی در حالی که فشردگی    جهانی

شتر کرده است، جز هدر دادن  های متقابل را بی دیکتر و وابستگی روز به یکدیگر نزها را روزبه ملت -زمان و مکان دولت

با توجه به پیشینه قراردادهای  افک    .سوزی در نظام رقابتی موجود ارمغانی نداردمنابع و فرصت  ار عمومی ایران 

ع نخبگان وابسته، با کشورهای قدرتمند، نسبت به هرنوع توافقنامه جامع که زمام امور کشور را در سطحی وسی

بیگانگان واگذا تبعات آنبه نظر و مدیریت  از  و  نماید، حساس  رسد در شرایط کنونی که  نظر میبه  .نگران است  ر 

ایران تحریم  اقتصاد  شدید  فشار  همهتحت  از  ناشی  بحران  و  آمریکا  ظالمانه  یک  های  بستن  است،  کرونا  گیری 

برد ویژگی  با  با حسایت برد، بسیار دشوار  -توافقنامه جامع چندین ساله  زیادی همراه است،  و  باید دقت  های  لذا 

پذیرد صورت  خصوص  این  در  الزم  بین   .نظر  قرارداد  امنیهیچ  جنبه  نباید  حمایتیالمللی  و  نخبگان  -تی  یا  نظام  از 

امور    -سیاسی در  را  دیگران  مداخالت  زمینه  جامع  توافقنامه  بهانه  به  و  باشد  داشته  نظامی  پایگاه  واگذاری  یا  و 

 انتهای پیام  .ور فراهم نمایدداخلی کش

 

 زیان سنگین خودروسازان بزرگ جهان

دادند خبر  خود  سنگین  زیان  از  واگن  فولکس  و  رنو  خودروسازی  ب  .شرکتهای  اتوکار،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  ه 

زیان   از  آلمان  واگن  یور  ۸۰۰فولکس  میزان میلیون  مدت  این  طی  داد.  خبر  امسال  نخست  نیمه  در  خود  ویی 

میلیون دستگاه خودرو رسیده که همین مساله باعث    ۳.۹درصد کاهش به    ۲۷ای تحویلی این خودروساز با  خودروه

با    -فرانک ویتر   .گ ترین خودروساز اروپا شده استدرصدی درآمد بزر  ۲۳.۲کاهش   مدیر مالی گروه فولکس واگن 

به تاریخ  اشاره  در  ترین دوره ها  از پرچالش  نیمه نخست امسال، یکی  با    اینکه  بود، گفت:  این خودروساز  معاصر 

  .بهتری باشیمتوجه به کاهش شدت شیوع کرونا و رشد تقاضا، امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد ثبت عملکرد  

حد زیادی از زیان بیشتر جلوگیری کند.    فولکس واگن امیدوار است با تمرکز روی بازارهای بزرگ غیراروپایی خود تا 

بزرگ ترین بازار خودروی    -از توسعه یک خودرو خبر داده بودند که منحصرا برای بازار چیناخیرا مدیران این شرکت  

میلیارد    ۷.۳بازه زمانی، دیگر خودروساز بزرگ اروپایی یعنی رنو از زیان    طی همین   .جهان توسعه داده خواهد شد 

خ خود  طی  یورویی  است.  بوده  فرانسوی  خودروساز  این  عملکرد  بدترین  که  داده  این  بر  درآمد  میزان  مدت  این 

 درصدی تعداد خودروهای به فروش   ۳۴.۳درصد کاهش مواجه شده که مهم ترین عامل آن، کاهش    ۳۴.۹شرکت با  

است بوده  میو   .رفته  دی  رنو    -لوکا  به  سیات  خودروسازی  از  تازگی  به  که  رنو  ارشد  گفت:  مدیر  است  پیوسته 

یران و کارکنان تالش می کنیم تا با این شرایط مقابله کنیم. ما با به  شرایط اجتناب ناپذیر است اما در کنار سایر مد

به گفته دی میو، رنو در پروژه های بعدی خود    .واهیم شدکارگیری استراتژی توسعه، برای آینده ای بهتر آماده خ

ب افزایش  با  تا  کرد  خواهد  کاهش  سعی  را  خود  های  هزینه  تکنولوژی،  از  بیشتر  استفاده  و  وری     .دهدهره 

تا   میلیون   ۶۰۰خودروسازی رنو اخیرا از برنامه ای با هدف کاهش هزینه های خود رونمایی کرده و امیدوار است 

 انتهای پیام  .ینه های خود صرفه جویی کندیورو در هز

 

 خورد؟ چرخش ایران به شرق، به هدف می /نگاهی تاریخی به قراردادهای خارجی ایران /



 
ها قرار گرفته  ساله احتمالی میان ایران و چین مدتی است در صدر اخبار رسانه   ۲5قرارداد   ایسنا/خراسان رضوی

بو قرارداد مختلف  این  به  رویکردها نسبت  دفاع و  تا  تیز  و  تند  از حمالت  میان    .های سرسختانهده است،  در همین 

روابطنگاه  گذشته  به  عده   ها  و  پررنگ شد  خیلی  نیز  ایران  خارجی  قراردادهای  عملکرد  و  تطبیقی  مقایسه  با  ای 

 .دادند  المللی در گذشته نسبت به تکرار نشدن خطاها ، در قرارداد جدید هشدارکشورمان در حوزه قراردادهای بین

ها داشته باشیم و کیف آن   یکی از نکات مهم در مورد قراردادهای خارجی این است که بتوانیم نگاه شفافی به کم

توافق  از  یک  پیرامونی هر  کنیم،  و شرایط  نگاه  روشنی  به  را  فاطمی ها  احمد  نژاد، عضو هیات علمی دکتر سید 

طرفین قرارداد«، »نفع طرفین از قرارداد«، »ساختار    گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی »منافع مشترک میان

بین  محیط  محرککلی  و  موانع  و  بین هالملل  محیط  از سوی  موجود  روند  ای  در  کشور  دیپلماتیک  »توان  و  الملل« 

کند: با در نظر گرفتن مجموع این عوامل  داند و بیان میقرارداد« را از عوامل موثر در انعقاد قراردادهای خارجی می

مواره در تاریخ در  یکی از نکاتی که ه   .طرفانه به یک توافق از نظر مفید و مضر بودن آن داشتتوان نگاهی بییم

است مساله  این  بر  مردم  و حساسیت شدید  نظارت  است،  توجه  قابل  ایران  خارجه  با     مورد سیاست  غالبا  که 

با توجه به این مسالاند، فاطمیهای تندی همراه بودهواکنش  ه »عوام زدگی« را یکی از »آفات در سیاست  نژاد 

ند: سیاست خارجی یک مساله بسیار تخصصی است و در زمره  کوی خاطرنشان می .کندخارجه ایران« قلمداد می

گذاری است، چرا که باید مسائل بسیار زیادی در نظر گرفته شود، در عین حال با  های سیاستترین زمینه تخصصی

گیری یم و همچنین باید شرایط کشور را مد نظر قرار داد و با توجه به تمام عوامل تصمیمبازیگران دیگر طرف هست

این منظر همانصو از  گیرد.  این مساله هستند که دستگاه سیاست خارجی میرت  در خط مقدم  تواند  هایی که 

درست  فهم  دارندباشد،  مساله  این  از  نگرانی  .تری  از  مویکی  در  مردم  جدی  و  همیشگی  قراردادهای  های  رد 

عقد قراردادهایی چون گلستان و    به مساله حفظ منافع ملی اشاره دارد چنان که از دوران قاجار و  خارجی دولت 

از   برخی  حتی  و  روشنفکران  مردم،  عوام  از سوی  ملی  مصالح  و  منافع  حفظ  با  مرتبط  مسائل  همواره  دارسی 

می نخبه مطرح  وا ها  به  منجر  موارد  از  بسیاری  در  و  مختلفی میکنششد  چنانهای  قرارداد  شد  عقد  از  پس  که 

در صدد ایران  اقداماتی  نتیجه  در  به قرارداد  بازپس   گلستان  نهایت منجر  در  آمد که  بر  رفته  از دست  گیری مناطق 

نژاد در مورد این باور که آیا در طول تاریخ  فاطمی  .های دیگری از خاک ایران شدترکمانچای و از دست رفتن بخش

مداری به چ سیاستاند، عنوان کرد: باید این مساله را در نظر بگیریم که هیفروش بودهکنندگان ایران وطنرهمذاک

وطن معنا  صدراعظم آن  آن  مثال  عنوان  به  کنیم  نگاه  که  هم  قاجار  دوره  همان  در  حتی  نیست،  که فروش  هایی 

اند، اما این ادبیات در  فروش نبودهاند به آن معنا وطن کردهاند و یا افرادی که به عنوان نماینده ویژه مذاکره می بوده

زاده، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه  اما مهدی نجف .اندش بودهفروایران خیلی رایج است که وطن

  ها جراتالمللی ایران از دوران قاجار با بیان اینکه »دولت فردوسی مشهد در مورد نقش مصالح در قراردادهای بین

کن واگذار  را  چیزهایی  و  کنند  معامله  دیگر  کشورهای  با  ملی  مصالح  بر سر  آسانی  به  خاطرنشان نداشتند  ند«، 

شود و پادشاهان قاجار با وجود  بینیم که مصالح ملی رعایت می کند: بنابراین حتی در دوره ضعیف قاجاریه می می

کنند، اما باید به یاد داشته تا حد زیادی آگاهانه کار میاینکه تصور بر این است که هیچ نگرش تاریخی ندارند، اتفاقا  

آن توانایی نداشتندها خالی بوده  باشیم که دست  افکار     .و  در  که  ترکمانچای  و  در مورد قرادادهای گلستان  وی 

ود: شوند، افزالمللی شناخته میعمومی به عنوان نمادی از زیر پا گذاشتن منافع ملی در قرادادها و مذاکرات بین

شان رعایت کردند، قدرت  عباس میرزا با این قراردادها توانست خطه شمال و تبریز را حفظ کند یعنی مصالح ملی را

بینیم که بعد از رسیدن  هایی را که در دوردست بود، حفظ کنند ولی میرسید که سرزمیندیگر بیش از این نمی

می  تثبیت  ایران  مرزهای  ناصرالدین شاه  ایندوره  و  داریم  شود  ترکمانچای  قرارداد  از  که  است  زاده نجف   .اثراتی 

های ها با توجه به نگرش دهد: ایرانیکند و ادامه میالملل بدبین توصیف میینایرانیان را نسبت به قراردادهای ب

ن  خواهی پیشینه تاریخی دارد و علت آتاریخی که نسبت به جهان پیرامونی خود دارند برای آنها مساله استقالل 



 
یخی قرار داده بودند و  هم این است که در دوره قاجار دو کشور روسیه و انگلستان به شدت ایران را تحت منگنه تار 

از همیناین استقالل  ایرانیان می خواهی  که  آمد  نکنند.خواستند قدرت جا  در کشور مداخله  پیشینه   ها  در مجموع 

ن احساس را شکل داده که اگر ما قراردادی ببندیم این قرارداد  خواهی ایرانیان ایتاریخی این قراردادها و استقالل

از طرفی    .است به محتوای آن هم نگاه نکنیم اما افکار عمومی چنین دیدگاهی دارد  ننگین خواهد بود و حتی ممکن

تحلیل کرده برخی  اعتراض  مردم  »که  موارد  برخی  در  اینکه  وجود  با  که  هستند  باور  این  بر  نتگران  در  و  یجه  اند 

ثیر حساسیت مردم را  توان به طور مطلق تاهای بدتری بسته شده است« اما نمیاند، توافققراردادها لغو شده

کند: این حساسیت نژاد در این مورد تصریح میمنفی تلقی کرد و این حساسیت نتایج مثبتی نیز دارد، دکتر فاطمی

بیشتر این کار را انجام دهد اما این حساسیت باید در  کند با دقت  شود که سیاستمدار وقتی مذاکره میباعث می 

در    .ب و نهضت که منجر به لغو قراردادها و انعقاد قراردادهای بدتر شودهمین حد بماند، نه در حد شورش، انقال

های عمومی در حد باالیی ساله مهمی با چین است حساسیت  ۲5مجموع حال که ایران در آستانه انعقاد قرارداد  

د میقرار  مطرح  خصوص  این  در  مختلفی  نظرات  و  فاطمیارد  دکتر  اعتراضاتشود.  از  بخشی  مورد  در  و    نژاد 

گوید: بخشی از اعتراضاتی که به این قرارداد وجود دارد به این دلیل ها نسبت به قرارداد ایران و چین می نگرانی 

گرا است،  در افکار عمومی خیلی غرباست که سیستم فکری در ایران، هم در بخش قابل توجهی از نخبگان و هم  

ایرانی  ابرای  تکنولوژی غرب  و  توسعه  پیشرفت،  معادل  تغییر ها  امروز جهان  اشتباهی است،  تصور  این  که  ست 

 .ها پیشگام هستنداند و در بسیاری از زمینه ها بسیار توسعه پیدا کرده کرده و چین، کره و ژاپن به اذعان خود غربی

  کند: از لحاظ اقتصادی چینتری دارد، او بیان میر مورد صنعت و تکنولوژی چین نگرش متفاوت زاده اما ددکتر نجف

کننده نیست، اقتصاد چین به این صورت  قدرتمند شده اما همواره باید این نکته را به یاد داشت که چین هنوز ابداع

دارد خود  که  مطلوبی  شرایط  به  توجه  با  دنیا  صنعت  دستاوردهای  از  که  می است  استفاده  آن ،  و  را  کند  ها 

قرار میسازی میارزان  دنیا  اختیار  در  و  این  کند  از  و  به وضعیت   .یابدراه گسترش میدهد  توجه  با  میان  این  در 

هایی را به نفع کشور  گذاری الملل علیه ایران برخی چنین سرمایهآمده در محیط بین اقتصادی کشور و شرایط پیش

روح می دکتر  اظهار  هللادانند،  مورد  این  در  فردوسی  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  علمی  هیات  عضو  اسالمی،   

توان انجام داد، کشور نیاز به سرمایه دارد و از چین، روسیه، کاری نمین داشتن قدرت و سرمایه هیچکند: بدومی

ادهای بلندمدت بسته  گذاری در کشور صورت گیرد و قراردامریکا و هر کشوری که تکنولوژی وارد شود و سرمایه 

ین قراردادی بسته شود و سرمایه  وی ادامه داد: چه خوب است اگر که چن  .شود برای کشور بسیار مناسب است

رفته وارد کشور شود،   که همه کشورها  راهی است  به سرمایه این  نیاز  ما  کدام  گذاریاند،  اما  داریم  بزرگ  های 

سرمایه  ایران  در  میکشور  هر  گذاری  به  این  کند؟  در  که  نگاه    ۴۰،  ۳۰کشوری  است،  کرده  پیشرفت  اخیر  سال 

با جبینیم که آنکنیم میمی بینگذاری نژاد در مورد سرمایه فاطمی  .اندذب سرمایه پیشرفت کرده ها  المللی های 

باید در نظر داشته باشیم این است که امروزه چنین مسائلبیان کرد: در مساله سرمایه  ی گذاری نکته دیگری که 

به استقالل پیوند  ها را کسی  شوند و اینگذاری، خرید و فروش مسائل عادی و کارکردی تلقی میمانند سرمایه 

هایی که از سوی هایی که در مورد فروش نفت ایران وجود دارد با توجه به تحریمنگرانیوی در مورد دل   .زندنمی

ان ایران و چین ممکن است برای چین نیز مشکل ساز امریکا علیه ایران اعمال شده است و در صورت مبادالت می 

د و چنین مسائل، باید در نظر داشت که چین  رغم این ذهنیتی که چین بیاید و نفت ما را ببرکند: علیشود بیان می

اینکه همین االن هم کشورهای دیگر مانند عربستان خیلی راغب هستند که   نیاز ندارد کما  به نفت ما  خیلی هم 

ها اند منافع مشترکی را برای چینیهای ایرانی چگونه توانسته را به چین بفروشند، باید ببینیم دیپلمات نفت خود  

ها  کند: برای جلوگیری از وقوع تجارب گذشته در قرارداد با چینیین استاد دانشگاه همچنین تاکید میا .ترسیم کنند

شود و هم اینکه توافق حالت بده، بستان و  یم میترین مساله ضمانت اجراهایی است که در متن توافق ترسمهم

خود دچار هزینه شود و منافعی را در   متقابل داشته باشد، اگر توافق به صورتی باشد که چین در ازای نقض عهد



 
زاده نیز در دکتر نجف  .ایران از دست بدهد قطعا او هم عالقمند خواهد بود که به صورت جدی توافق را پیگیری کند

ها رها کنند  کند: اگر ایران به سمت چین کشیده شود، این گونه نخواهد بود که غربیبطه خاطرنشان می همین را

کنار   در  ایران  و  که  تاریخی  منازعه  یک  وارد  ایران  که  مراقبت شود  باید  مدت  دراز  در  و  بگیرد  قرار  روسیه  و  چین 

المصالحه دو کشور  نان که در دوره قاجار ما وجه المصالحه نشود که در دوره قاجار نیز مشابه آن را داشتیم، چوجه

رد: در مجموع اگر این قرارداد یک مفری  وی اضافه ک  .روسیه و انگلستان شدیم و این ضربه بسیار زیادی به ما زد

تحریم تنگ  دایره  بتوانیم  واقع  در  که  و  باشد  راهبردی  نگاه  اگر  البته  است.  عاقالنه  برویم،  فراتر  و  بشکافیم  را  ها 

در  اس و  ندارد  اشکالی  باشد،  تاکتیکی  و  تجویزی  نگاه  یک  اگر  اما  است  بحث  قابل  باشیم،  داشته  آن  به  تراتژیک 

اضطراری تهدید می   شرایط  را  آن  که  با خطراتی  بتواند  باید  ایران  دارد  وجود  کندکه  مقابله  نکات    .کند  به  توجه  با 

آید این  از پیشینه تاریخی ایران و شرایط موجود بر میطور که  الملل، آنمطرح شده از سوی کارشناسان روابط بین 

های خارجی اگر در قالب مفاد دقیق گذاریرمایه که وقوع ستواند حاوی منافعی برای ایران باشد، چنانتوافق می

تواند فواید اقتصادی و  و نظارت هدفمند و مثمر ثمری بر آن صورت گیرد می   ای در قرارداد ذکر شودشدهو حساب 

ای برای کشور به همراه داشته باشد. در عین حال سیاستمداران باید نسبت به هشدارهای مطرح شده توسعه

انتهای   .های اجرایی در تمام قراداد لحاظ شودداد آگاهانه برخورد کنند و توزان منافع و ضمانتنسبت به این قرار 

 پیام 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ها گذاری چینیهار فرصتی ارزشمند برای سرمایهموقعیت استراتژیک چابگزارش ویدیوئی|

پروژهاستان گروه   به  پیوستن چابهار  به  ایران  تمایل  از  قبل  وزیر خارجه مدتی  ـ  پاکستان)سی   -اقتصادی چین  ها 

به سرمایه  چین  تمایل  کنار  در  بود؛  گفته  توافق پِک(  با  زودی  به  پیوستن  این  حاال  چابهار  در  راهبردی  گذاری  نامه 

سال گذشته   ؛ محمد جواد ظریف وزیر خارجهچابهار از خبرگزاری تسنیم به گزارش  .شود چین عملیاتی می  -ایران

چابهار به  اقت در سفر  پروژه  به  چابهار  پیوستن  به  ایران  تمایل  چیناز  چین    -صادی  بود.  گفته  پِک(  پاکستان)سی 

میلیون یوریی را در چابهار مطرح کرد؛ این پیشنهاد به همراه   6۰گذاری  دولت دهم پیشنهاد یک سرمایهپیشتر در  

کریدرو اقتصادی  شود.چین عملیاتی می  -نامه راهبردی ایراناین تمایل ایران به سی پک احتماال به زودی در توافق

اش اقیانوس هند را میسر و دسترسیین بر  است که تسلط چ  ای عظیم و راهبردیان)سی پِک( پروژهپاکست  -چین

المنافع آسیای مرکزی) بکرِ کشورهای مستقل مشترک  منابع  را هموار می CISبه  نگاه     کند.(  ابتدا  از همان  چین 

های فراوان پسکرانه بندر چابهار و  مینراهبردی به چابهار داشت، موقعیت استراتژیک چابهار، انرژی ارزان ایران، ز

امنی پایداصدالبته  کند.ت  متصل  گوادر  و  پک  به سی  چابهار  کرده  ترغیب  را  چین  آن  سیدامیرحسین   ر  از  گزارش 

 /۳۹5انتهای پیام//  عظیمی

 

 جنگ سرد آمریکا و چین مسیر جریان های انرژی را تغییر می دهد 

گذاران چینی به افزایش تالش برای قطع وابستگی به  یق سیاستشوبدتر شدن رابطه بین چین و آمریکا باعث ت

به نقل از رویترز، بدتر   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .شودواردات نفت و گاز و ایجاد منابعی غیر از متحدان آمریکا می 

چ و  آمریکا  بین  دیپلماتیک  روابط  زنجیرهشدن  زمینه  در  آنها  اقتصادی  متقابل  وابستگی  بر  جهانی    ین  عرضه  های 

گذارد تأثیر می  انرژی  و  و    .فناوری  استرالیا  از جمله  آن  نزدیک  متحدین  از  برخی  و  آمریکا  در  ارشد  سیاستگذاران 

بر در  سختی  موضع  اخیراً  گرفتهانگلیس  چین  با  کشور  این  رابطه  یک  .اندابر  عنوان  با  زمانی  »رقیب    چین 

می شناخته  نشان  استراتژیک«  که  کنند  می  یاد  استراتژیک«  »دشمن  یک  عنوان  به  آن  از  بیشتر  حاال  ولی  شد 
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ی و از  شکایت در مورد تجارت ناعادالنه، دزدی مالکیت فکری، مداخالت ارز   .دهنده روابط مناقشه برانگیزتری است

جاسوس مورد  در  جدی  های  نگرانی  به  تبدیل  مشاغل  رفتن  است دست  ملی شده  امنیت  و  فناوری  انتقال    .ی، 

بلکه گستره  نمی شوند  را شامل  کاال  تجارت  تنها  اقتصادی  و لجستیک، روابط  نقل  و  از جمله حمل  از خدمات  ای 

گذاری، م در بر می گیرند. همچنین، سرمایهای، تحصیالت و گردشگری را هبانکداری، خدمات حقوقی، خدمات حرفه 

فن و  علمی  های  روابط  همکاری  مجموعه  در  هم  مهاجرت  و  ارز  پرداخت،  های  سیستم  اطالعات،  انتقال  اوری، 

ها ارزان و آسان نخواهد بود. برخی عقیده دارند تنها از بین بردن این شبکه از وابستگی  .اقتصادی قرار می گیرند

یکی تحت رهبری چین دو اقتصاد و نصف کردن دنیا به دو بلوک یکی تحت رهبری آمریکا و    راه حل، جاسازی این

گذاران آمریکایی بیشتر مایل به  رسد سیاستبه نظر می   .است، تا به این ترتیب وابستگی بین این دو محدود شود

در چهار    .چه در جهان استاین جداسازی باشند تا مقامات چینی. چین بیشتر متعهد به یک سیستم اقتصادی یکپار 

گذاران این کشور مقابله با  ارد کننده نفت خام دنیا بود و اولویت سیاست، آمریکا بزرگترین و۲۰۰۰تا    ۱۹۷۰از   دهه

در پایان این دوره، این نگرانی به وجود آمد که آمریکا وابسته     .آسیب پذیری اقتصادی و امنیتی به شمار می رفت

ه طبیعی  گاز  واردات  یابدبه  افزایش  وابستگی  این  امنیتی  تهدیدهای  و  آم   .م شود  این  انقالب شیل  تمامی  ریکا 

صنعتی شدن   .نگرانی ها را با افزایش تولید ازبین برد و آمریکا را تبدیل به صادرکننده خالص گاز و بعدها نفت کرد

ل آمریکا قرار بگیرد. در واقع این  سریع چین و محدود بودن منابع نفت و گاز این کشور باعث شد چین در نقطه مقاب

تبدیل به صادرکننده نفت شد ولی مجدداً در    ۱۹۷۰چین در دهه    .ژی عوض کردنددو کشور جای خود را در زمینه انر

اخیراً با جایگزینی گاز    .وارد کننده خالص این کاال شد و حاال بزرگترین وارد کننده نفت جهان است ۱۹۹۰اواسط دهه  

از طبیعی هم شده غال سنگ برای سیستم های گرمایشی و تولید برق، چین وارد کننده خالص گطبیعی به جای ز

نگرانی  .است امنیتی چین همان  متخصصان  آمریکا  حاال  که  دارند  را  واردات    4۰هایی  به  وابستگی  مورد  در  سال 

چین همواره نگران افزایش قیمت انرژی، تحریم های سیاسی و زنجیره های عرضه دریایی نفت از    .انرژی داشت

که است  هایی  گذرگاه  آنها     طریق  بسته شدن  و  احتمال  آمریکا  از  چین  گاز  و  نفت  واردات  از  برخی  دارد.  وجود 

تمرکز    .شودرالیا و کشورهای خاورمیانه صورت می گیرد که بازهم باعث نگرانی این کشور میمتحدان آن مثل است

انرژی هسته مثل  انرژی  داخلی  منابع  بر  با هدف  چین  برقی،  و همچنین خودروهای  و خورشیدی  بادی  آبی،  ای، 

آلودگی کاهش وابس به واردات نفت و گاز و کاهش  بین چین و بدتر شدن    .گیردهای جوی صورت میتگی  رابطه 

تشویق سیاست باعث  ایجاد  آمریکا  و  گاز  و  نفت  واردات  به  وابستگی  قطع  برای  تالش  افزایش  به  چینی  گذاران 

ی تجدید پذیر و برقی کردن چین همچنین فناوری های مربوط به انرژی ها  .شودمنابعی غیر از متحدان آمریکا می

با بدتر شدن رابطه بین   .ش آالیندگی های جوی خواهد شدسیستم حمل و نقل را افزایش می دهد که باعث کاه

تاثیر دستورالعمل های سیاسی تحت  آنها  متقابل  وابستگی های  تمام  ابر قدرت جهان،  دو  و     این  گیرد  قرار می 

 ۱۷5انتهای پیام/ .د داشت جریان های انرژی بیشترین تغییر را خواهن

 

 : وزیرنینص -

 بانک زیر ساخت آسیا، رقیبی برای یکجانبه گرایی 

نشست ساالنه پنجمین شورای بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در حالی هفته گذشته به صورت آنالین برگزار  

بانک این  است  قرار  کشور  این  مقامات  و  چین  جدید  اساس سیاست  بر  که  برا شد  جدیدی  بستر  پیشرفت به  ی 

پنج سالهمشت با وجود عمر کوتاه و  تبدیل شود.  با سرنوشت مشترک  ایجاد جامعه ای  به منظور    […] رک اعضاء 

نشست ساالنه پنجمین شورای بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در حالی هفته گذشته به صورت آنالین برگزار  

اس قرار  کشور  این  مقامات  و  چین  جدید  اساس سیاست  بر  که  بانکشد  این  پیشرفت ب ت  برای  جدیدی  بستر  ه 

https://www.nasirnews.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%b1%d9%82%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87/


 
با وجود عمر کوتاه و پنج ساله بانک      .مشترک اعضاء به منظور ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک تبدیل شود

عضو افزایش یافته و تا    ۱۰۲عضو به    ۵۷سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، تعداد اعضای این موسسه مالی جوان از  

زیرساخ های  پروژه  در  حدود  کنون  است  ۲۰تی  کرده  گذاری  دالر سرمایه  کشورهای    .میلیارد  در  گذاری  سرمایه 

آسیایی و کمک به اجرای طرح های زیربنایی در کشورهای عضو بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله 

  ۱۲.۵ برای  از جمله این پروژه ها می توان به پروژه نوسازی شبکه توزیع برق بنگالدش  .برنامه های این بانک است

پرداخت  میلیون نفر و ۹.۷میلیون جمعیت روستایی، پروژه نوسازی زاغه های اندونزی با همکاری بانک جهانی برای 

جمهوری   .اشاره کرد آن کشور به منظور حل مشکالت حمل و نقل«  ۴تسهیالت به پاکستان برای پروژه بزرگراه »ام  

از اعضای هیات موس به عنوان یکی  ایران  بانک،اسالمی  این  به عنوان سی و چهارمین    ۱۳۹۴فروردین سال    س 

ژاپن و آمریکا   .درصد سهام آن، در رتبه یازدهم قرار دارد  ۱.۶۱عضو آن پذیرفته شد و هم اکنون با در اختیار داشتن  

 ه آسیاتاکنون تمایل خود را برای عضویت در این بانک اعالم نکرده اند و به دلیل تسلط این دو کشور بر بانک توسع

(ADB)   نوعی رقیب بانک و بانک جهانی، به AIIB یکی دیگر از اهداف بانک    .شوند)زیر ساخت آسیا( محسوب می

 ۲۰های زیربنایی مرتبط با جاده ابریشم نوین است این بانک تا کنون  سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا، اجرای طرح

انک به سرعت »صندوق احیاء از بحران کرونا« را با  ا نیز این بپس از شیوع کرون  .داده است میلیارد دالر به اعضا وام

میلیارد دالر سرمایه اولیه تاسیس کرد تا در زمینه های تامین بودجه و ایجاد نقدینگی به اعضای خود کمک کند    ۱۰

اضطراری،  فراهم کردن این منبع تامین مالی فوق    .میلیارد دالر افزایش یافت  ۱۳سرمایه این صندوق نیز بزودی به  

با بحران های بهداشتی جهانی را نشان  ان عطاف پذیری و کارآیی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در برخورد 

را نمی   می دهد ثابت می کند که »انزواطلبی و یکجانبه گرایی« هیچ مشکلی  را  نکته  این  بار دیگر  همچنین یک 

تنها  تواند حل کند و حمایت متقابل و همبستگی و همکاری با ه بر بحران ها استمدیگر  بانک سرمایه    .راه غلبه 

اعضای اصلی آن کشورهای   همیشه در حال رشد بوده است  ۲۰۱۶گذاری زیرساخت آسیا از زمان افتتاح در سال  

پیوسته  آن  به  نیز  کانادا  و  آلمان  فرانسه،  انگلستان،  مثل  ای  یافته  توسعه  کشورهای  و  توسعه هستند  حال  در 

بی اند دقابل پیش  را آغاز خواهد کردنی است که  یافته بیشتری  با کشورهای توسعه  بانک همکاری  این  آینده،    .ر 

با اعضای   چین به عنوان سهامدار مهم بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و میزبان مقر اصلی آن، مثل گذشته 

ا  ایجاد  برای  و  کند  گرایی  چندجانبه  نماد  را  بانک  این  تا  کرد  خواهد  همکاری  ارتبخود  و  میان  تصال  بیشتر  اط 

با سرنوشت مشترک مورد   ای  ایجاد جامعه  و  اقتصاد جهان  بازیافت  و  احیاء  و  توسعه  و  و جهان  کشورهای آسیا 

اهمیت این بانک در زمینه مبارزه با یک جانبه گرایی آمریکا به ویژه وقتی نمود پیدا می کند که    .استفاده قرار دهد

حب نفوذ در بانک جهانی، بر سر درخواست ایران برای دریافت وام  های اصلی صاواشنگتن به عنوان یکی از کشور

افزایش   با  تواند  می  آسیا  زیرساخت  بانک  اما  شود  می  وام  پرداخت  مانع  و  کند  می  اندازی  سنگ  بانک  این  از 

اهد کرد که  این امر زمانی اهمیت پیدا خو  .سرمایه گذاری اولیه به یک رقیب جدی و اصلی بانک جهانی تبدیل شود 

ساله همکاری های دوجانبه هستند و دو کشور می توانند    ۲۵ایران و چین در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه  

 نصیرنیوز .در قالب این برنامه بیش از پیش در چارچوب بانک سرمایه گذاری آسیا با یکدیگر همکاری کنند

 

 : یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ی روابط عموم -

 دانشگاه شن شی چین خواهان حضور استادان ایرانی است   وگوی تصویری تأكید شد؛در گفت

وگوی تصویری با رایزن فرهنگی کشورمان وان زه جان، رییس مرکز ایرانشناسی دانشگاه شن شی چین در گفت

نگ و ارتباطات  به گزارش روابط عمومی سازمان فره  .در پکن، بر لزوم حضور استادان ایرانی در این مرکز تأکید کرد

عباسعلی وفایی، رایزن فرهنگی ایران در پکن به منظور بررسی وضعیت »اتاق ایران« در دانشگاه شن  اسالمی،  
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و جان چو، معاون وی گفت  رییس مرکز  زه جان،  وان  با  نظر کردشی چین  تبادل  و  این گفت   .وگو  در  وگوی وفایی 

کنیم شناسی در چین قدردانی می نشگاه برای گسترش ایرانتصویری، گفت: از اهتمام استادان و مسئوالن این دا 

وان زه جان با ارایه    .و آماده دریافت گزارش از مرکز ایرانشناسی و همراهی در برآوردن نیازهای این مرکز هستیم

از   تن  سه  تا  دو  سال  هر  کرد:  اظهار  چین  شی  شن  دانشگاه  ایرانشناسی  مرکز  فعالیت  سابقه  از  گزارشی 

ا  ودانشجویان  دوره  برای طی  مرکز  اعزام می  ین  ایران  به  فواید  تحقیق  پژوهش  راستای  در  این موضوع  و  شوند 

است داشته  تا  .زیادی  برآنیم  افزود:  چین  دانشگاه شن شی  ایرانشناسی  مرکز  برای     رییس  ایرانی  استاد  یک 

به    زبان فارسی و مدد رسانیتدریس در این دانشگاه دعوت کنیم و یقین داریم حضور استادان ایرانی برای آموزش  

بود خواهد  ایرانی سودمند  دانشگاه   .تحقیقات  از  دانشگاه شن شی  است؛  مرکز  گفتنی  تأسیس  در  پیشرو  های 

اندازی شده و به از سوی رایزنی فرهنگی ایران در چین راه  ۲۰۱۳ایرانشناسی در چین است. این مرکز در سال  

 پیام/ص انتهای  .مشغول شده استعنوان ششمین مرکز در کشور چین به فعالیت 

 

 :24ساعت  -

خطر چینی سازی اقتصاد ایران/چین نه تک ستاره است و نه بستر روابط راهبردی با اژدهای زرد  

 فراهم است 

فروغی است که بشود در  ستاره است که نورافشانی فقط مختص آن باشد و نه ستاره کم»چین نه تک-۲4ساعت  

ای همچون دیگران داشت. چین، چین است، نه یک هان قرارش داد و با آن رابطه زمره صدوچند ده کشور معمولی ج

ستاره هم قائل نشده باشیم، گر وزن تک فرد و نه یک کشور در تراز کشورهای دیگر! )برای چین( اقدرت منحصربه 

یاسی که با اقتصاد نیز  گوید. این تحلیلگر ساین گزاره را غالمرضا نظربلند می   .«ایمبیش از حد خود به آن وزن داده

روابط   پنهان  و  پیدا  زوایای  و  ابعاد  عالم،  سپهر  در  چین  واقعی  جایگاه  تبیین  ضمن  آشناست،  که  است  دیری 

تهرانبحث گفت   -برانگیز  در  را  میپکن  بررسی  »شرق«  با  وزن وگو  این  پیشینه  است  معتقد  نظربلند  دهی کند. 

های موسوم به کرم ابریشم به  هایی مانند موشکها سالحچینیگردد که  ساله برمی بیشینه، به زمان جنگ هشت

با یکما می ارتباط مستمر نظامیان دو کشور  بر  تا عالوه  آنها در  فروختند و همین امر سبب شد  تأثیر  دیگر، موجب 

تصمیمارگان  تصمیمهای  هم  و شاید  میساز  تحلیلگر  این  بشود.  هم  ایران  »)بااینگیر  ازآنجاکهگوید:  با    حال(  ما 

رابطه قدرت  یا  نداریم  رابطه  اصال  یا  غربی  با  های  بخواهیم  اگر  بنابراین  است؛  سرد  حتی  و  عادی  حد  در  مان 

راهبردی  قدرت  روابط  جهانی  کامال  های  روسیه  )مسئله  نداریم  چین  از  غیر  به  دیگری  گزینه  عمال  باشیم،  داشته 

هایمان را در سبد آن کشور بگذاریم و در مرغه همه تخمدارد کمتفاوت است(. این ترجیح بالمرجح ما را بر آن می

به  و  شویم  قائل  آن  برای  انحصاری  جایگاهی  کشورمان  اقتصادی  استقاینکلیت  به  عمال  خطر  ترتیب  بال 

نقش  »چینی ایفای  در  ایران  راهبردی  ظرفیت  به  موشکافانه  بررسی  این  در  او  برویم«.  اقتصادمان  سازی« 

منظومه  »توازن در  میگری«  اشاره  جهانی  سیاست  و  میحکمروایی  هشدار  تلویحا  و  صورت کند  در  که  دهد 

با قدرت اول جهان ظرفیت مزبور عمال راک رابطه  به چین در غیاب  از  نزدیکی  از یکی  را  د خواهد ماند و کشورمان 

با رویکرد موجهای نرم خود محروم خواهد کرد. نظربلند میترین مزیتبزرگ  )ایران(  ودمان به سیاست  گوید: »ما 

نمی کشوری  هیچ  با  میخارجی،  پاشنه  این  روی  در،  تا  و  باشیم...  داشته  راهبردی  روابط  هم  توانیم  چرخد، 

ازاین تنخواهیم داشت؛  ایدئولوژی  ا وقتی که سرمشق )پارادایم( چینیرو  از  اقتصاد فارغ  ها، سیاست خارجی و 

رسد و به  ساله هم به فرض انجام، به سرانجام نمی۲5برنامه    توان دم زد ومابین نمیاست، از روابط راهبردی فی

نمی ختم  گفت توسعه  این  از  دیگری  بخش  در  او  تأکید می شود«.  چوگو  »دولتمردان  را  کند:  پیام  این  زیرکانه  ین، 

می  تنشصادر  با  که  وقتی  تا  ایران  که  منطقه کنند  روابط  در  و  نگفته  وداع  فرامنطقه زایی  و  ثای  به  خود  بات ای 



 
ها انتظار روابط راهبردی داشته باشد... . بدیهی است که وقتی پای ایجاد روابط  تواند از چینینرسیده باشد، نمی

دهد که حین داشتن روابط راهبردی با آن ان به میان آید، چین به ما کارت سبز نمیراهبردی با غول اقتصادی جه 

زدایی نکنیم و جنگ وکالتی با آن داشته باشیم؛ بنابراین یا  شکشور، خواهان حذف اسرائیل باشیم و با ریاض هم تن

ثر به همین سطح کنونی روابط  باید کوتاه بیاییم و از هنجارهای متعارف ناظر بر سیاست عملی پیروی کنیم یا حداک

تحلیل این  براساس  او  کنیم«.  بسنده  چین  میبا  نتیجه  چینیها،  اگر  »شاید  بیایند،گیرد:  کار  پای  هم  درصدد    ها 

های فشار روی آن را به دست آورند و آن را در  برآیند که با واردشدن از در دوستی و مشارکت با کشورمان، اهرم

ای و روابط خارجی، برانگیز هستهکرد موجود جمهوری اسالمی در قبال مسائل مناقشه راستای تعدیل یا تغییر روی

 .«ها را »مهار نرم« نامیدن اقدام احتمالی چینیتوازنی، میکارسازی کنند. با فرض صحت این گمانه 

ه بدهید با  برای پاسخ به این پرسش اجاز//    چین، اکنون در چه موقعیتی از فضای سیاسی و اقتصادی قرار دارد؟  

مراجعه به پیشینه امر در سه، چهار دهه گذشته، جایگاه کنونی چین در منظومه سیاست و حکمرانی جهانی را 

یافته و انحصار علم و  کننده های اقتصادی خیرهچین در سه، چهار دهه گذشته به پیشرفت تبیین کنیم.   ای دست 

نظیر تا حدود زیادی ریشه  شکسته است. این توفیق بی  های صنعت راها در برخی از شاخهفناوری پیشرفته غربی

چینی که  دارد  کشور  آن  توسعه  الگوی  از خاستگاهدر  رویگردانی  بدون  را  آن  الهام   ها  تعالیم  ایدئولوژیک  از  گرفته 

برای   -مارکسیست این رهیافت رسیدند که  به  یافتند. رهبران چین وقتی  لیبرالیسم اقتصادی  در  لنینیستی خود، 

کشورشان از فالکت اقتصادی و رسیدن به توسعه باید دنبال نسخه »شفابخش« دشمن امپریالیستی بروند،  نجات 

شان آسیب ببیند و مورد مالمت قرار بگیرند، بیم به خود راه ندادند و با رفتاری  وجهه  ایاز اینکه بابت چنین مراجعه

آموزعمل از  برآمده  اقتصادی  الگوی  از  با استفاده  و  اقتصاد خود  ه گرایانه  برای  نئولیبرالیستی،  و  لیبرالیستی  های 

سیاست و اقتصاد، ضمن حفظ اقتدار   یازیدن به این نوع دوگانهقبایی مناسب دوختند و تن آن کردند. چین با دست

سیاسی مرکزمحور خود در داخل، نهاد »بازار« را گرانیگاه و لنگرگاه اقتصاد و تجارت خارجی خویش قرار داد و به  

انمندسازی حداکثری خود پرداخت و بازارهای مصرفی جهان را یکی پس از دیگری مسّخر ساخت. این کشور با  تو

ترین پروژه فقرزدایی تاریخ، یک قلم صدها میلیون نفر از مردم خود را از زیر خط فقر بیرون  گ برداری از بزراجرا و بهره

از رفاه رساند تولید  یکوتاه سخن، چین  .کشاند و به حد مقبولی  با تلفیق و ترکیب »بازار« و »اقتدارگرایی« و  ها 

»سرمایه  نام  تحت  بهره سنتزی  با  و  اقتدارگر«  نهاده داری  از  کارگشایی،   هاییگیری  و  کارآمدی  و  کارایی  مانند 

پذیری، نوآوری، کارآفرینی و از این قبیل، کشور خود را به دومین قدرت اقتصادی جهان با خیل کوشی و نظمسخت

داستان هم   این همه  اما  کردند؛  تبدیل  ثروت  و  مکنت  به  رسیده  بعضا  و  مطلق  فقر  از  رسته  مردمان  از  عظیمی 

اژدهای  کشور  چراکه  پیشی   نیست؛  وجود  با  دومین  زرد  مقام  کسب  و  آلمان  و  ژاپن  اقتصادی  غول  دو  از  گرفتن 

اولین از  تا هفت    اقتصاد جهان و عنوان »کارخانه جهان«، همین حاال هم اقتصادش  اقتصاد جهان )آمریکا(، شش 

تواند از اقتصاد  زمانی می   تر است. این به آن معنا است که چینتریلیارد دالر )به اندازه اقتصاد ژاپن و ایتالیا( کوچک

اول پیشی بگیرد که شکاف چندتریلیاردی موجود با آن و نیز شکاف ناشی از رشد اقتصادی آمریکا تا آن موقع را پر 

بعی میکند.  ثابت د  به شرط  امر،  این  تحقق  پیش دانم  )طبق  دهد  قد  دهه  دو  از  کمتر  به  عوامل،  دیگر  بینی بودن 

ای بینیاقتصاد اول جهان شود! پیش  -امسال  -۲۰۲۰قرار بود چین تا سال    ۲۰۰۸یا    ۲۰۰۷گلدمن ساکس در سال  

بر این، چنانچه چین اقتصاد آمریکا را    که درست از آب درنیامد و عجالتا هفت سال به تعویق افتاده است!(. عالوه

داخلی ناخالص  تولید  منظر  از  این  بگذارد،  سر  پشت  سرانه (GDP) هم  درآمد!  سرانه  نه  و  نفر    است  هر  درآمد 

برابر هر نفر چینی است که البته عامل جمعیت چندبرابری چین را باید به حساب    ۹حاضر هشت تا  آمریکایی درحال 

چی این،  بر  افزون  »مؤلفهآورد.  بین  است  نتوانسته  هنوز  »همن  خود  قدرت«  بعضی های  در  و  کند  ایجاد  ترازی« 

عقب صنعتیجهات،  بزرگ  کشورهای  از  خود  اقتصادی«    افتادگی  »غول  هرچند  کشور  این  کند.  جبران  را  غربی 

کار برده  غربی به    شده؛ اما هنوز »کوتوله سیاسی« است )همان اصطالحی که در زمان جنگ سرد درباره آلمان 



 
پیشرفتمی کسب  وجود  با  هم  نظامی  قدرت  نظر  از  و  جنگشد(  ساخت  زمینه  در  درخورتوجه  افزارهای های 

ازج راهبردی  و  بااینسنگین  عالم،  نقاط  برخی  در  پایگاه  ایجاد  و  هواپیمابر  ناو  مستقیم مله  جنگی  تجربه  حال، 

انده است. این در حالی است که آمریکا، هرچند درخورتوجهی را در چند دهه گذشته در کارنامه خود به ثبت نرس

پیمانان  وپا راه انداخته، یا با همهای زیادی را در همین بازه زمانی در سه قاره آسیا و آفریقا و ار شوربختانه، جنگ

های مستقر در آن کشورها و حتی تجزیه خاک آنها و  شدن رژیمآشکار و پنهان خود هدایت و راهبری کرده و ساقط 

این بیدر   را رقم زده است.  تغییر جغرافیای سیاسی مناطق جهان  از بحث ارزشی،  نتیجه  تجربگی جنگی، فارغ 

آزموده دهد و پیروزی بر این دشمن جنگی احتمالی با آمریکا در موضع ضعف قرار میعمال چین را در یک جنگ نظام

ها نیز خیلی کمتر از این نیست. ها و صنعتزمینه   ها وکند. فاصله چین با آمریکا در دیگر حوزه شدت دشوار می را به 

پیشرفت به  وجود  با  کشور  آن  عالی  آموزش  صنعت  مثال  شگفتعنوان  هنهای  معنیانگیزش،  فاصله  با  وز  داری 

های برتر جهان در آمریکا قرار دارد و  آمریکا که آموزش عالی بهترین صنعت آن است، دارد. بیش از دوسوم دانشگاه 

این کشور تحصیل میستقریبا یک به لحاظ ساختار و  وم دانشجویان خارجی جهان در  کنند. دومین اقتصاد جهان، 

تنها در این زمینه نهادسازی نکرده؛ بلکه  لی هم در تراز جهانی نیست؛ چراکه نه الملافزار حقوقی بین هنجار و نرم 

اند. المللی به دست نیاورده های بینری وکال و مشاوران حقوقی و داورانش هم جایگاهی متناسب در محاکم و داو 

کند و به این طریق  المللی رخنه  ترین حالت توانسته است به نهادهای حقوقی و سیاسی بینبینانهچین در خوش

مند از مظاهر اهداف پیدا و پنهان خود را پی گیرد. این کشور در مقایسه با قدرت نخست جهان که برندخیز و بهره 

وکارهای  های ارتباطاتی و فناوری اطالعاتی و کسب است، جز چند برند نامی در حوزه و شبکه  گوناگون قدرت نرم

عالوه فاقد سرمایه اجتماعی در تراز جهانی است. کمتر ی برای عرضه ندارد. به مجازی و از این قبیل، فعال متاع زیاد 

های سرزمین اصلی( برخاسته  یژه چینیوتوان یافت که از چین )به ای را می دانشمند و مخترع و مکتشف برجسته 

ل آمده باشد یا نظیر توان یافت که به دریافت جوایز نفیسی مانند جایزه نوبل نائباشد و کمتر شهروند چینی را می

شان ارجاع داده شود و شهره خاص و  حکما و فالسفه و اندیشمندان و نویسندگان غربی به رشحات فکری و قلمی

زا و همه دستاورد اقتصادی و فناوری و تولید ثروت و مکنت، چین را از انزوای درون بر این، آنعام شده باشد. افزون  

وپا نکرده و منازعات ارضی و مرزی با همسایگان را از سر راه آن  برای آن دستتاریخی بیرون نیاورده و متحدانی  

سوم تجارت خارجی جهان از ایی که یک عبارتی چین جنوبی(، همان دری  برنداشته است. چین در دریای جنوبی )به

ده نامعلوم در این دریا  گذرد، هم با آمریکا سر ستیز پیدا کرده است. احتمال دارد که جنگ این دو قدرت در آینآن می

طور که گفته شد، چین در چند دهه گذشته جنگ مستقیمی را تجربه نکرده و جز با دو کشور، آن اتفاق بیفتد. همان

بند، با هیچ کشوری پیمان دفاعی نبسته و همکاری نظامی و امنیتی ایجاد نکرده است، حال آنکه  یمطور ن  هم به

ظامی و همکاری امنیتی دارد. خالصه کالم، کشور اژدهای زرد با وجود برخورداری  کشور جهان اتحاد ن  ۷۰آمریکا با  

بالنده و پیشرو،  تاریخی غنی، اقتصاد  ایفاگری    از قلمرو سرزمینی وسیع، پیشینه  و  مردم منضبط و بس کوشنده 

کارخانه  برجسته  یارگیرینقش  راستای  در  اهتمام  وجود  با  و  تأمین  زنجیره  ایجاد  و  جهان  منطقه داری  و  های  ای 

انجام  فرامنطقه  نیز  و  آتالنتیک  اروپایی  کرانه  و  آفریقا  بکر  ازجمله مناطق  گیتی،  اقصانقاط  به  نفوذ  و گسترش  ای 

سرمایمگاپروژه  و  ه های  راه(  یک  کمربند،  یک  به  )موسوم  نوین  ابریشم  جاده  ایجاد  مانند  استراتژیک  گذاری 

بااین های خلیج فاگذاری در جهت دسترسی به آبهدف حال از  رس و دریای عمان و اقیانوس هند و از این قبیل، 

کاستی و  ضعف  وارستگبرخی  فقدان  راهبردی،  متحد  نقصان  حداقل  یا  فقدان  مانند  بزرگ  کاریزمای  های  و  ی 

تجاری،   و  مالی  هنجارسازی  و  حقوقی  نهادسازی  فقدان  و  نرم  قدرت  ضعف  هژمون،  قدرت  الزمه  سیاسی 

بازارتوسعه پیشرفت نایافتگی  وجود  با  مالی  خدمات  صنعت  مشخصا  و  پولی  و  سرمایه  و های  درخورتوجه  های 

نوآوری  و  ابتکارات  و  راهابداعات  در  آن  تجارهای  و  رمزارزها  بالک ی اندازی  برخی  چینسازی  قبیل،  این  از  و  ها 

فبرداری »کپی کالم،  یک  در  و  غربی  فناوری  و  علمی  دستاوردهای  از  اصل«  با  نابرابر  برخی های  اصالت  قدان 



 
هایی چون میزان رشدیافتگی اقتصادی  برد. طرفه آنکه، چین هرچند در زمینهمصنوعات و تولیدات داخلی رنج می

بوده و ا تمثیل یک سرآمد جهانیان  این وجود در حال حاضر فاقد »عرض« کافی ز باب  با  پیموده،  شبه ره صدساله 

جها »طول«  به  حکمرانی  و  سیاسی  قدرت  کسب  می برای  نظر  به  است.  کشور  نی  مقتدر  حاکمه  هیئت  رسد 

نونی نظام  ها، درصدد رفع و رجوع آن است تا سپس اگر نتواند جایگزین سردمدار کاژدهای زرد با درک این ناترازی

برخی   وجود  با  هرچند  چین  آنکه  تکمیلی  نکته  بقبوالند.  آن  به  را  قدرت  در  مشارکت  حداقل  شود،  کنونی 

تواند در یافته، اما تنها کشوری است که میبرقدرت است و نه حتی یک کشور با اقتصاد توسعهها، نه اگوییگزاف

شدن به  ن به آن دلیل است که آن کشور ظرفیت تبدیلاندام کند. ایعنوان شریک قدرت نخست جهان عرضآینده به 

ن اگر بتواند »جعبه ابزار قدرت«  ای را دارد؛ ظرفیتی که حتی روسیه هم از آن برخوردار نیست. چییک قدرت منطقه 

مؤلفه  ناترازی  بر  و  کند  تکمیل  و  تقویت  را  در شاخهخود  نرم خود  و  قدرت سخت  غیراقتصادی  نظامی، های  های 

 .ای بالفعل در جهان خواهد شدای و حتی کاریزمایی فائق آید، بدل به تنها قدرت منطقه انهسیاسی، رس

ترشدن به این  ای، فرصت مناسبی برای نزدیک شدن به قدرت بزرگ منطقه ل با این اوصاف، ظرفیت چین برای تبدی 

شود باید با آن  ای میرت منطقه اگر از این منظر که چون چین دارد قد//    دهد؟ کشور را در اختیار ایران قرار نمی

مستحکم  آروابط  به  را  نگاه  همین  اولی  طریق  به  باید  پس  کنیم،  نگاه  موضوع  به  کرد  برقرار  سایر  تری  و  مریکا 

های جهانی هم داشته باشیم. شاید شما بگویید آمریکا با ما دشمن است و اروپا هم با ما میانه خوبی ندارد  قدرت 

کنم که چین اگر  و جواب دارد که جای آن اینجا نیست، اما عجالتا این را عرض می  که قطعا پاسخ درخوری نیست

نمی  رابطه می قدرت هم  آن  با  باید  دارد که  یم؛ چراکه هر کشوری در سپهر سیاست جهانی ستاره داشتبود،  ای 

فروغی اره کمستاره است که نورافشانی فقط مختص آن باشد و نه ستشود آن را نادیده گرفت. چین نه تکنمی

ای همچون دیگران داشت. چین،  ده کشور معمولی جهان قرارش داد و با آن رابطه است که بشود در زمره صدوچند  

 !فرد و نه یک کشور در تراز سایر کشورهای دیگراست، نه یک قدرت منحصربهچین 

ا  با  با وجود روابط سرد  و  آمریکا  با  رابطه  آیا ما در غیاب  به نظر شما  برای چین »وزن تکحال  ستاره« قائل  روپا، 

دهی . پیشینه این وزنایمستاره هم قائل نشده باشیم، بیش از حد خود به آن وزن دادهاگر وزن تک //    ایم؟ شده

های موسوم به کرم هایی مانند موشکها سالحگردد که چینیساله برمیبیشینه، تا حدودی به زمان جنگ هشت

این امر باعث ایجاد تماس و ارتباط مستمر نظامیان دو کشور با یکدیگر که طبیعی است  فروختند.  ابریشم به ما می 

گیر کشورمان شد. عالوه بر این، از آنجا که ما با  ساز و شاید هم تصمیمتصمیم  هایو شوربختانه تأثیر آنها در ارگان

رابطه قدرت  یا  نداریم  رابطه  اصال  یا  غربی  سرد  های  حتی  و  عادی  حد  در  با  مان  بخواهیم  اگر  بنابراین  است، 

)مسئقدرت  نداریم  چین  از  غیر  به  دیگری  گزینه  عمال  باشیم،  داشته  راهبردی  روابط  جهانی  کامال  های  روسیه  له 

هایمان را در سبد آن کشور بگذاریم و در مرغدارد که همه تخممتفاوت است(. این ترجیح بالمرجح ما را بر آن می

جای کشورمان  اقتصادی  خطر  کلیت  استقبال  به  عمال  ترتیب  این  به  و  شویم  قائل  آن  برای  انحصاری  گاهی 

 .سازی« اقتصادمان برویم»چینی

اگر بخواهیم سابقه روابط  //    تان چیست؟ یاسی و اقتصادی چین با ایران بیشتر بگویید؛ ارزیابی از سابقه رفتار س 

طورکه ساله آغاز کنیم. هماناز مقطع جنگ هشت  دو کشور را در دوره بعد از انقالب مورد بررسی قرار دهیم، باید

. در آن موقع ما دل خوش داشتیم که  فروختندها را به ما میها در زمان جنگ مستقیما بعضی سالحگفتم، چینی

زمان  تنها همفروشد، اما بعدها معلوم شد پکن نه باالخره یک کشور تولیدکننده تسلیحات مستقیما به ما سالح می

فروخته، بلکه میزان آن نیز چهار برابر فروش اسلحه به ما بوده است! فارغ از متجاوزبودن اسلحه می  به عراق هم

زمان به دو کشور در  اسلحه به آن اشکاالت خاص خود را دارد، اینکه یک دولت رسمی، هم  طرف عراقی که فروش

نازل  یاد  به  را  آدم  بفروشد،  در حال جنگ  ترین دسته سوداگران مرگ میحال جنگ سالح  به یک کشور  که  اندازد 

ویژه در یکی، دو  جنگ و به ها در دوره بعد ازفروشند. رفتار چینی های ضد« آن می»سالح« و به کشور دیگر »سالح



 
های اعمالی آمریکا علیه  دهه اخیر، هرچند به نوعی دیگر، بهتر از این نبوده است. برای مثال، برای عبور از تحریم

وقوع پی  در  به همکاری   خود  تینانمن،  میدان  پروژه هسته حوادث  در  ایران  با  رأی  اش  دادن  داد.  پایان  اصفهان  ای 

رود. این از مصادیق بارز حرکت چین و سیاست خارجی آن در جهت مخالف ما به شمار می  ۱۹۲۹نامه  مثبت به قطع 

از خشنقطع  به مونامهترین قطع نامه  که  ایران است  امنیت علیه  تحریم  های شورای  و کشتیرانی  آن، سپاه  جب 

ع شد. اگر بگوییم های کالسیک به ایران ممنوهای ایران مجوز گرفت و فروش سالحشدند، بازرسی تمام محموله

های تحریمی علیه تهران با رفتار واشنگتن در این خصوص یکسان بوده است، نامه تاکنون رفتار چین در قبال قطع

نگفته به گزاف  آنها  سخن  تمام قطع ایم.  ابتکار  نامه به  نوعا  که  ما  امنیت سازمان ملل علیه  تحریمی شورای  های 

جهان را بست و طنز  ها درهای اصلی روابط آزاد تجاری ما با زیست نامه قطع عمل آمریکا بود، رأی مثبت دادند. این  

اینجا به غایت سالوسانه بود؛    ها درها نیازمند کرد. برخورد چینیتلخ آنکه عمال ما را خیلی بیش از پیش به چینی

بده  انجام  راستای  در  طرف  یک  از  با  بستان چراکه  ایران،  هزینه  با  آمریکا  با  سیاسی  به  های  مثبت  رأی  دادن 

ای برای های تحریمی علیه ما، در بستن آن درها روی ما مشارکت حداکثری جستند و از طرف دیگر، پنجرهنامه قطع 

اش هم مثابه طال بود و متقاضی فراوان هم داشت و معامله که نفت به ند! در زمانی ها روی ما گشوددورزدن تحریم 

فروختیم، اما در  روا )دالر(، ما این ماده اصلی سوخت فسیلی را به آنها می انبود و آن هم به ارز جه (spot) نقدی

هم بودیم. بهانه تحریم و جمله های چینی  یافتیم، بلکه شاهد رسوب آن در بانکتنها به پول آن دست نمیعوض نه 

 رمایه و ثروت ملیای »غیرمجازبودن انجام تراکنش مالی با کشور تحریمی«، اجازه نداد ما پول فروش سکلیشه 

حل آنها این  حلی جلوی پای ما بگذارند. راه ها را واداشت تا مثال راه خود را در اختیار بگیریم تا اینکه اصرار ما، چینی

ها رسوب کرده و عمال بلوکه شده بود(، از ما کاال میلیارد دالر پولتان نزد ما )پولی که در آن بانک  4۰، ۳۰بود؛ از محل 

کنی ما حتی نمیخریداری  اقتصاد  بود که هاضمه  در حالی  این  را هم  د!  این میزان کاالی چینی  از  نیمی  توانست 

 unit of) تواند نقش واحد حساب ریم آمریکا نمیها این بود که چون دالر به خاطر تحهضم کند. ترفند دیگر چینی

account) ها را به یوان تبدیل کند و معامالت تجاری  بانک  را ایفا کند، بنابراین تهران باید موجودی دالری خود نزد آن

انجام دهد. این شکل تجارت قایم  پولی  این واحد  با  را  تبدیل ارزی جهانبا چین  آنکه مستلزم  بر  روا  باشکی عالوه 

نه  ارزی  با  تبدیل)دالر(  و  محکم  کارمزد  چندان  متضمن  بود،  )یوان(  در  ۱۲پذیر  بود!  تراکنش  هر  برای  درصدی 

های مالی، کسری از یک درصد  بودن این حد کارمزد همین بس که در دنیای متعارف تجارت، کارمزد تراکنش ظالمانه 

بستانی زده است که به فرض صحت و  ه چنین بدهاست. شاید گفته شود پکن در راستای حفظ منافع خود دست ب

 .استتأیید، این به آن معناست که منافع ملی چین در تضاد با منافع ملی ایران 

برای پاسخ  //    تواند به نفع ایران باشد؟ ساله می۲۵با این حساب، آیا همکاری با چین در قالب یک برنامه راهبردی   

پنج مؤلفه اصلی باید حداقل  این پرسش  بگیریم که عبارت   به  و را در نظر  از: »جایگاه چین در سپهر سیاست  اند 

در چین«  و  ایران  روابط  »پیشینه  جهانی«،  بر   اقتصاد  ناظر  ایران  به  چین  »نگاه  گذشته،  دهه  چهار  حداقل سه، 

»پیرامونی  به  موسوم  آن،  راهبردی  همکاری سیاست  »برنامه  با  ۲5های  سازی«،  )ظاهرا  چین«  و  ایران  ساله 

»اراده هیهت باالخره  و  و چین(  ایران  راهبردی  عالی مشارکت جامع  »دبیرخانه سازوکار  نام  به  تشکیالتی  کنندگی 

غ پرسش سیاسی  به  پاسخ  در  وجود(.  صورت  )در  کشور«  دو  مؤلفه یرمکشوف  به  قبلی،  دوم  های  و  اول  های 

آ نیست.  آن  از  اطالعی  را  ما  نیست،  پنجم هم چون مکشوف  مؤلفه  و  مؤلفه نچه میپرداختیم  و ماند،  های سوم 

پایه  پردازیم. »جمهوری خلق چین« روابط خود رچهارم است که در اینجا به اختصار به آن می با دنیای بیرون بر  ا 

»پیرامونی آن،  گرانیگاه  که  داده  قرار  )کلنیراهبردی  آن،  سازی«  ساختار  و  چینی(  سیاق  و  سبک  به  سازی 

مهتریسلسله به طوریبه کهتری است؛  -مراتبی  گروه هفت،  اعضای  مانند  معدودی  از کشورهای  غیر  به  ویژه  که 

کسوت مرامی و سیاسی و دومی در مقام خصم قدرتمند قرار دارد،  آمریکا یا روسیه و هند که اولی در مقام پیش

تنظیم    بیند و الگوی رفتاری با آنها را بر اساس چنین منش و روشیسایر کشورها را در هامش و سایه خود می



 
ما هم علیمی با  روابط چین  این حساب،  با  قاکند.  این  بر  که  اما استثنائی  تابع راهبرد مزبور است،  عده  القاعده 

به دالیل گوناگون هم نمی اما  نیست،  آن کشورهای معدود  ایران جزء  این است که درست است  در است،  تواند 

آورد، قرار گیرد. ایران فارغ از اینکه در مواردی  ه شمار میعداد آن دسته از کشورهایی که پکن آنها را پیرامونی ب

م می بعضی  و  اولیه  مواد  به  چین  اقتصاد  نیازهای  جغرافیایی  تواند  موقعیت  به  توجه  با  و  کند  تأمین  را  صنوعات 

در جنوب   ترین ابزار دیپلماسی قدرت نرم چینعنوان مهماش، پکن را در انجام مگاپروژه یک کمربند، یک جاده، به ویژه 

ت فارس و خاورمیانه، در منظومه سیاسطور کلی عالوه بر جایگاه ممتازش در منطقه خلیجآسیا، یاری رساند، به 

توازن نیز  حکمرانی  و  منحصربه  (balancer) گرجهانی  تقریبا  قدرت  توازناست.  از فرد  برخاسته  که  ایران  گری 

دهد که بتواند  ای میزنی آن است، به کشور چنان توان چانههای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی  ها و ظرفیت ویژگی 

توانیم از این توانمندی  دلیل نداشتن رابطه با آمریکا نمی  های بزرگ تنظیم کند. هرچند ما بهروابط خود را با قدرت

ایجاد اراده    نظیرمان بهره چندانی بگیریم، اما این ظرفیت تقریبا راکد چیزی نیست که از ما جدا شود و در صورتکم

ها الیل چینیالزم برای برقراری رابطه با آن کشور احیا و فعال نشود و نقش خطیر خود را ایفا نکند. شاید یکی از د

کنند ایران ممکن است سر بزنگاه با چرخش به سمت مبنی بر نداشتن اعتماد الزم به ما، همین باشد که گمان می

ها باشد؛ زیرا با ند یا کال دورشان بزند. شاید در این مورد حق به جانب چینیها، دیگر به آنها چندان اعتنا نکغربی

مقتض مانور  قدرت  از  ایران  قدرت برخورداری  با  رابطه  تنظیم  و  برقراری  برای  چرخشی  ی  چنین  طبعا  بزرگ،  های 

همکاری  برنامه  درباره  اما  و  دارد.  وقوع  به۲5های  امکان  که  باشد  همین  اگر  محدود  ساله،  و طور  شده  منتشر 

قبول طرف   خبر باشیم و اگر موردبندی، هم نداشته باشد که ما از آن بیای، اعم از کشف یا طبقه ضمیمه و الحاقیه

نقشه   دستور  مثل  گمانم  به  و  است  جامعی  نسبتا  و  متوازن  خوب،  متن  که  کنم  عرض  باید  باشد،  هم  چینی 

از سوی  شدهحساب  پروانه ساخت  مبنای صدور  که  است  درباره  ها میشهرداریای  بنده  که  نماند  ناگفته  شود. 

برنامه مزبور سررشته و موارد  از مطالب  بخیلی  در  اما  ندارم،  و حرفهای  با دوستان متخصص  آن موارد  ای  یشتر 

مورد وثوق مشورت کرده، کمک فکری گرفتم. نظر غالب آنها مثبت بود و اگر تحفظی هم داشتند، ناظر بر روح حاکم 

 .هاستویژه رویکرد برخاسته از اراده سیاسی چینینامه، به بر آن بر

باید در رابطه با ایران چه جای چینیگردد و باید خودمان را  با این اوصاف، ورق قدری برمی  ها هم بگذاریم. چین 

شود، چون وقتی پای یک معامله ساده هم در میان باشد  به نظرم بحث دارد متوازن می//    الگویی داشته باشد؟ 

معامله  هر  چراکه  داشت؛  دوسونگر  نگاه  دو طرف هم خواهیباید  آن  و  دارد  دو طرف  نگاه  ای  دو  دارای  نخواهی 

با یکدیگر هستند، چون نوعا با هم تعارض منافع دارند. حال با توجه به اینکه در موضوع بحث حاضر ما دو  متفاوت  

وحدیث و نگرش و  اند، باید دقت کنیم که حرفدخیلای،  هم یکی در تراز جهانی و دیگری در تراز منطقه کشور، آن

مو این  در  است.  چگونه  و  چیست  متعاملین  طرفین  از  هرکدام  مربوط خوانش  چینی  طرف  به  که  آنجا  تا  ضوع 

موضعمی و  موجود  شناخت  به  توجه  با  اما  نیست  دست  در  چندانی  اطالعات  و گیری شود،  پراکنده  های 

توانند با ما نگاه و برخورد  راحتی نمیها حداقل بهتوان گفت که چینیکشور می وگریخته برخی از مقامات آن  جسته

اند. از طرف دیگر، این قدرت اقتصادی نوظهور مایل به آن باشند که به گمانم مایل پیرامونی داشته باشند، حتی اگر  

ور باشد مالحظات پررنگی چون نیاز  بیند که در تنظیم رابطه با آن مجبداند و نمیما را حتی در تراز اسرائیل هم نمی

کا( باالی سر روابط دوجانبه آن دو  گونه پدرساالر )آمریمتقابل خودش به فناوری آن رژیم و نیز وجود و حضور عقاب

دوز به تن آن کرد.  ای نیست که بتوان قبای سریرا در نظر بگیرد. بنابراین تنظیم رابطه با ایران کار معمولی و ساده

باید که خیاط   لباسی  نه، حرف  (tailor made) دوزدوخت  یا  بگذارد  مایه  این حد  تا  دارد  آمادگی  پکن  اینکه  است. 

 .دیگری است

رابطه    و  بدهد  ایران  به  پیرامونی  کشورهای  از  بیش  وزنی  است  حاضر  چینی  طرف  آیا  نکات،  این  به  توجه  با 

بدون اغراق وزن ایران حتی در شرایط اقتصادی    کشی هم در کار باشد،اگر بحث وزن //    راهبردی با آن برقرار کند؟ 



 
ارد یا طرف قراردادهای مشارکت بلندمدت با  سخت کنونی هم از همه کشورهای غیرغربی که چین با آنها رابطه د

سنگین به آنهاست،  است؛  ما  حدیتر  با  است  حاضر  چینی  طرف  اینکه  است.  مقایسه  غیرقابل  آنها  با  نوعا  که 

عنوان یک شریک ساله آمده است را به سهم خود به ۲5های  ر کند و آنچه در برنامه همکاری ای موزون برقرا رابطه 

 .ائی کند، اگر محل تردید نباشد، حداقل برای من روشن نیستمتعهد عملیاتی و اجر

وشنی  توانید به پرسش قبلی پاسخ ربا وجود وزن و جایگاه رفیع ایران، چه دلیل یا دالیلی وجود دارد که شما نمی 

های ام طرح کنم که چین بنا به دالیلی برای ایجاد رابطه دوجانبه موزون و متوازن با ایران و انج فکر می//    بدهید؟ 

نسلی مالحظات پررنگی دارد. یکی از آن دالیل به نگاه تردیدآمیز چین به ایران های مشارکت بینراهبردی و برنامه 

چینیبرمی شگردد.  آنکه  از  بیش  را  ایران  میها،  غربی  بدانند،  با  رقی  تهران  روابط  در  اگر  آنها  گمان  به  دانند. 

ای برای غلتیدن به آن ها لحظهشایش و تحول مثبتی ایجاد شود، ایرانیویژه آمریکا گ کشورهای بزرگ غربی و به 

نمی درنگ  می سمت  گمان  چینی  طرف  »دیگرگزینهکنند.  کشور،  آن  به  ایرانی  طرف  نگاه  که   other) «کند 

alternative) پایین آورد و نویا همان نگاه شریک دست با تهران را  بعد از برجام کیفیت روابط  ع دومی است. چین 

ها البته توپ این تقلیل گذاری خود با ایران را به تجارت تقلیل داد. چینیسرمایه   -روابط اقتصادی مبتنی بر تجارت

نکه روابط ما با چین اگر بخواهد از یک سطح مشخص و معین  کیفی روابط را به زمین ایران انداختند. دلیل دیگر آ

به  رود  مفراتر  قرار  تأثیر عوامل سیاسی  تحت  بینی شدت  روابط  و  تقابل  گیرد. سیاست خارجی  در  تهران  المللی 

از  خارجی  تجارت  و  سیاست  جداسازی  آنها  )پارادایم(  سرمشق  ما،  برخالف  چراکه  است؛  پکن  با  آشکار 

)ایانگاره  میدئولوژیمحوری  صادر  را  پیام  این  زیرکانه  چین  دولتمردان  است.  با  پروری(  وقتی  تا  ایران  که  کنند 

ها انتظار  تواند از چینیای خود به ثبات نرسیده باشد، نمیای و فرامنطقه اع نگفته و در روابط منطقه زایی ودتنش

خود را بر اساس تسامح و تساهل  وچند سال است که سیاست خارجی  روابط راهبردی داشته باشد. چین چهل

ریل آن  روی  را  تجارت خارجی خود  و  اقتصاد  و  داده  درقرار  دولتمردان    گذاری کرده است.  و  راستا، حکمرانان  این 

اند تا با دورزدن مشکالت ارضی و مرزی با همسایگان و عبور از موانع موجود بر سر راه روابط با  چینی تالش کرده 

بینیم چین در همین  جویانه« )یوتیلیتارینیستی( با کل عالم داشته باشند. این است که میآمریکا، روابطی »منفعت 

ای برقرار کرده است. با اسرائیل روابط راهبردی دارد و هم با عربستان روابط دوجانبه گسترده  منطقه خودمان هم

ی پرتشنج داریم. بدیهی است که دانیم و با دومی هم روابطاین در حالی است که ما یکی از آن دو را جعلی می

به   چین  آید،  میان  به  جهان  اقتصادی  غول  با  راهبردی  روابط  ایجاد  پای  نمیوقتی  کارت سبز  حین ما  در  که  دهد 

زدایی نکنیم و جنگ وکالتی با داشتن روابط راهبردی با آن کشور، خواهان حذف اسرائیل باشیم و با ریاض هم تنش 

یا باید کوتاه بیاییم و از هنجارهای متعارف ناظر بر سیاست عملی پیروی کنیم یا حداکثر آن داشته باشیم. بنابراین،  

ی روابط با چین بسنده کنیم. دالیل دیگری هم وجود دارد که پرداختن به آنها نیازمند فرصت  به همین سطح کنون

 .بیشتری است

ها هم از ما ایرانی//    نگاه و برآوردی دارد؟ دالیلی که برشمردید نوعا از منظر طرف چینی بود. طرف ایرانی چه   

ای این کشور با کشورهای  ه داریم. روابط توسعهسازی« چین قرار بگیریم، واهماینکه مشمول سیاست »پیرامونی

رفتاری  است.  نگذاشته  جای  به  خود  از  خوبی  سابقه  سوم  چینیجهان  از  طرحکه  اجرای  با  رابطه  در  های ها 

آسیتوسعه با کشورهای  ونزوئال  ای  اکوادور،  عاج،  کامبوج، ساحل  نظیر سریالنکا،  التین  آمریکای  و  آفریقایی  ایی، 

مد شاهد  زده،  به سر  این  هرچند  فساد  عاست؛  حتی  و  تقصیر  و  قصور  از  میزبان  کشورهای  مبرابودن  معنای 

ح، »تله بدهی«، اصطالگیری« یا بهسوز »معامله بدهی در برابر سهمزای آنها نیست. الگوی شوم و خانماندرون 

اجرائی چینی راهبردهای  با کشورهای سرمایه جزء  برخورد  در  به ها  اطوریپذیر است،  نتوانند مطالبات  که  آنها  گر 

بلندمدت و حتی   با اجاره  را  از این کشورها وصول کنند، آن  را  بنادر و سایر تأسیسات حیاتی کشور  ۹۹خود  ساله 

اند اگر پذیر، آنها به ما گفته در دیدار با مقامات برخی از کشورهای سرمایه   کنند. اطالع دارم که دار تسویه می وام 



 
با   ما  میزان  به  هم  میچینیشما  را  آنها  داشتید،  سروکار  چینیها  بهشناسید.  در  مقامات  ها  فسادکشاندن 

به  میزبان  کوشا هستندکشورهای  هم  آنها  به  رشوه  خوراندن  طریق  از  می  .ویژه  چینیگفته  که  همراه شود  ها 

نیروی انسانی هم صادر می این معنا سرمایهصادرات سرمایه،  به  آنها در کشورهای  کنند.  با گذاری  هدف همراه 

زایی برای کشور میزبان نیست. مضافا، در برخی از کشورها ارتش مخصوص خود را شکل داده و به کار  اشتغال

میگرفته  که  توجیه  این  با  نفراتاند؛  از  خودشان  راه خواهند  بحث  این  محافل  برخی  در  اخیرا  کنند.  حفاظت  شان 

آمریکایی »بها میافتاده که چینی با شرکت  بهلکخواهند  و جنایتکاری  بدنامی  به  که  از واتر«  بعد  در عراق  ویژه 

بسته  )یا  ببندند  قرارداد  است،  شهره  چینی  اشغال  کار  نیروی  جان  از  حفاظت  راه  در  تا  است(  من  از  تردید  اند، 

با  مستق ارتباطات مافیایی چین  گویای  باشد،  اگر صحت داشته  این خبر  کند.  آنها همکاری  با  در برخی کشورها  ر 

اند و نیز به  زیرکاه و زیرک شده ازپیش آب های اخیر خیلی بیشها در سال های خصوصی است. چینیگونه ارتش این

اند؛ طوری که خیلی مهیاتر  جی تسلط عجیبی یافتهویژه در رشته تجارت خارالمللی بهوخم قوانین و مقررات بینچم

می کاسبی  وادی  به  پا  گذشته  از  مجهزتر  اخیرو  شرکتگذارند.  از  یکی  که  ا  کرده  شکایت  آمریکایی  بزرگ  های 

اند و منتهی به عقد قرارداد فیمابین شده است، به قدری ها در یک رشته مذاکرات سنگینی که با آنها داشته چینی

آ در  بردهماهرانه  دست  قرارداد  بهن  توجه  با  است.  ساخته  متضرر  را  آنها  که  پیشاند  چنین  مراتب  صحت  گفته، 

ها تواند در جای خود درس عبرتی برای ما باشد که در کار با چینی توان مردود دانست. البته این می ا نمیادعایی ر

 .تا بالی مشابه به سرمان نیایددانگ جمع کنیم های زیادی را در نظر بگیریم و حواسمان را ششظرافت

ها نرسد اما رابطه با چین  میدها به پای بیمهرچند شاید شمار ا//    ها گفتید، چه امیدهایی هم وجود دارد؟ از بیم 

محسناتی دارد و در مواردی هم جای امیدواری است. فارغ از هر چیز و بدون درنظرگرفتن موانع موجود، ظرفیت 

ید  ها باکنند که مخصوصا برای ما ایرانی گزینی میها در داخل خودشان، شایسته همکاری با چین زیاد است. چینی

باشد.درس نقطه   آموز  دو  این همان  دارد.  کارآمد و قوی  و مدیریت  آهنین  نظم  ضعف اساسی ماست. شاید چین 

با چینی بلندمدت  و  منضبطمشارکت جدی  و  باتدبیر  و  بیاورد  خود  به  و  بدهد  تکان  را  ما  بتواند  مدل  ها  کند.  ترمان 

قابل طرفداران  چینی  شماری  توسعه  عبارتی،  به  دارد.  اتوجهی  جهان  کشورهای  »بازار  از  آن  به  که  را  مدل  ین 

می بعضیاقتدارگرا«  و  میگویند  چینی«  توسعه  چینی،  »تدبیر  را  آن  هم  میها  ما  خوانند  البته  هرچند  پسندند، 

گفته، تکنولوژی چینی هرچند هنوز مانده است تا به پای تکنولوژی غربی  تحفظ خود را داریم. افزون بر موارد پیش

 .تواند برای ما مفید باشداند که میهای فناورانه رسیدهها به حدی از پیشرفت وزهها در برخی حچینیبرسد، ولی 

کند؟   را تضمین  ما  منافع ملی  باشد که  باید متضمن چه وجوهی  با چین  راهبردی  و  //    برنامه مشارکت  راهبرد 

کنند.  وند و معنا پیدا می شارف تعریف می ها در ادبیات علوم سیاسی کالسیک و متعگونه واژهروابط راهبردی و این

چارچوب دانش،  از  رشته  این  عملیدر  سیاست  آنچه  مفهومی  می  (realpolitik) های  رایج  گفته  سکه  و  شود 

ای گفتن از کلیدواژهشود. بنابراین، سخنشده و روزآمد می ورزی امروزه روز جهان است، تبیینحکمرانی و سیاست

ها را به قول منطقیون نه »موضوع« فهم است؛ مگر آنکه واژه ، قابل (context) ین بافتارچون روابط راهبردی در ا

بحث دیگر  که  بگیریم  کار  به  مهمل(  )لفظ  »مهمل«  بلکه  موضوع(  »سیاست )لفظ  اینکه  ندارد.  موضوعیتی  کردن 

وع باشند اما موض  های درستیپرور است، گو آنکه ممکن است گزاره عملی«، اخالقی نیست یا ظالمانه و هژمون

ودوهوا بود. یعنی با بام توان یکبحث دیگری است. اما آنچه در درستی آن تردیدی نیست، این آموزه است که نمی

ای های سیاست عملی رابطه راهبردی و مشارکت توسعهلیست ها و چکبندییک قدرت جهانی ذیل همان فرمول

و هم کرد  انگاره ایجاد  نگاه  با  رابگرایانه  زمان  برقراری  کدام طهاز  زد.  باز  دیگر سر  قدرت جهانی  با  عادی  ای حتی 

گزاره اجتماع  بر  فاقد چسبندگیمنطق  و  نیستند  جور  یکدیگر  با  که  تأیید میهایی  مهر  زند؟! سپهر سیاست  اند، 

می نیست،  موجود  که  را  کشوری  نه  منظومه  این  در  دارد.  را  خود  خاص  مختصات  نه جهانی  و  کرد  اضافه    شود 

ب که  را  است، رژیمی  شده  نهاده  آن  روی  »کشور«  نام  تقلب  و  جعل  با  و  شده  آورده  آن  موجودی  جزء  ناحق  ه 



 
توان با همان متره و سنجه با آن رابطه نداشت و حتی با آن به  حال میتوان از گردونه خارج کرد؛ هرچند درعینمی

از منظومه مورد اشا اندکی که  با شناخت  و  مبارزه سیاسی برخاست.  مشخصات آن دارم، تصریح  ره و مختصات 

توانیم روابط راهبردی داشته باشیم، کنم که ما با رویکرد موجودمان به سیاست خارجی با هیچ کشوری نمیمی

رو، تا وقتی چرخد هم نخواهیم داشت. از اینایم و به تصورم تا در روی این پاشنه میطورکه تاکنون نداشتههمان

چ )پارادایم(  سیاست  ینیسرمشق  فیمابین  ها،  راهبردی  روابط  از  است،  ایدئولوژی  از  فارغ  اقتصاد  و  خارجی 

شود. توسعه و  رسد و به توسعه ختم نمیساله هم به فرض انجام به سرانجام نمی۲5توان دم زد و برنامه  نمی

با تنش  تا وقتی  تا  کند، وداع نکنیهای جورواجور که دارد کیان کشور را تهدید میتنش چون آب است و آتش!  م و 

مان  ایای و فرامنطقه مان را مستقل از نتیجه این انتخابات و آن انتصابات نکنیم و در روابط منطقه سرنوشت  وقتی

نمی نرسیم،  ثبات  از چینیبه  و  بگوییم  )اقتصادی( سخن  توسعه  از  برقراری  توانیم  انتظار  دیگری  یا هر کشور  ها 

ا هم پای کار بیایند، درصدد برآیند که با واردشدن از در دوستی و هاید اگر چینیروابط راهبردی داشته باشیم. ش

اهرم با کشورمان،  موجود  مشارکت  رویکرد  تغییر  یا  تعدیل  در جهت  را  آن  و  آورند  به دست  را  آن  روی  های فشار 

مناقشه  قبال مسائل  در  ببرانگیز هسته جمهوری اسالمی  کنند.  کارسازی  روابط خارجی،  و  این  ای  ا فرض صحت 

 منبع: روزنامه شرق  .ها را »مهار نرم« نامیدتوان اقدام احتمالی چینیزنی میگمانه 

 

 ساله ایران و چین موضوع جدیدی است؟ ۲5آیا توافق 

توافق  -۲4ساعت   خبر  پیش  همکاری   ۲5مدتی  انتشار  ساله  باعث  و  منتشر  چین  و  ایران  میان  راهبردی  های 

مخالفان این توافق، محتواهای   .عاالن اقتصادی و سیاسی کشور شدگران و فهای فراوانی ازسوی تحلیلتحلیل

باره آن منتشر کردند و از فرصت فضای مجازی برای انتشار شایعات توأم با اطالعات درست  راست و دروغ زیادی در

همکاری  درباره  غلط  واکنشو  باعث  و  بردند  بهره  دنیا  مختلف  نقاط  در  چین  اقتصادی  زیادی  های  متفاوت  از  های 

از سوی وزارت خارجه کشورمان اعالم نشده که سند   ای که در فضای  هصفح  ۱۸سوی عموم مردم شدند. هنوز 

ارائه  این سند  بپذیریم  اگر  اما  است  استناد  قابل  چقدر  منتشر شده،  چینی مجازی  طرف  به  ایران  از سوی  شده 

از گمانه از بسیاری  باید  آیزنی است،  به  و  تولید محتواها گذشت  و  نظر داشت که میندهها  دو  ای  برای هر  تواند 

درصورتی  و  کند  ایجاد  بهتری  شرایط  شود، که  کشور  رعایت  الزم  استانداردهای  و  هوشمندی  قراردادها  عقد  در 

که همکاری با ایران را به دلیل    –باعث توسعه اقتصادی کشور و حتی تغییرنگاه سایر شرکای احتمالی اقتصادی  

 .به همکاری با ایران منجر شود -اندا به حال تعلیق درآورده های امریکترس از تحریم 

های متفاوتی  که نباید از آن گذشت، این است که ایران و چین در دوره   ایمسأله //    ودشهر قراردادی عملی نمی

مختلف،    تالش کردند تا قراردادهای بلندمدت و با اعداد بسیار باال منعقد کنند که بعضی پیش رفت و بعضی به دالیل

از قراردادها عملی نشوند.  ای که ممکن است در شرایط متفاوتی باز هم تکرار شود و تعدادی  محقق نشد؛ مسأله 

و کش نمونه تبلیغات  از  پس  که  دارد  وجود  دنیا  مختلف  نقاط  در  قراردادها  این دست  از  فراوانی  های وقوسهای 

ملغی شده نمفراوان  است.  داشته  ادامه  هم  زندگی  و  قرارداد  دم  ونهاند  لغو  اخیرش  و  دالری    5دستی  میلیارد 

پرتا و  عربستان  آرامکوی  ملکپاالیشگاهی  از سفر  بعد  که  است  اندونزی  و  مینای  منعقد شد  اندونزی  به  سلمان 

با این اوصاف، همکاری سروصدای زیادی هم در دنیا به  لغو شد.  های ایران و چین از دیرباز برقرار  پا کرد اما اخیراً 

حوزه بو و  نیده  با  مثبت  روابط  در  دارای سوابق طوالنی  چین  است.  را هم شامل شده  مختلف  نظامی  های  روی 

یافته  ایران است و در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پس از آن و مواقعی که بسیاری از کشورهای توسعه

 .رمان همکاری کرده استفروش تسلیحات مدرن خود را به ایران محدود یا ممنوع کرده اند، با کشو

ترتیب، اینی پرارین وارد بندر کینژو شد و بهکشتی ایران  ۲۰۱6ژانویه    ۲6در تاریخ  //    اهمیت همکاری ایران و چین 

به منطقه خودمختار گوانگژی چین متصلیک مسیر حمل ایران و خاورمیانه را  افتتاح شد. می  ونقل جدید که  کند، 



 
روز پس از    ۱4هزارکیلومتر و به مدت  ۱۰کند، با بیش از  می  ه چین و ایران را به هم وصل ماه بعد، اولین قطار باری ک

های پکن برای ادغام ایران در ابتکار کمربند و جاده  مت از ییوو در استان شرقی ژجیانگ به تهران رسید. تالشعزی

دجانبه و هرچند محدود با جمهوری  ، چنعنوان یک همکاری متقابلنشانه آغاز فصل جدیدی است از آنچه که چین به

نظر گرفته است در  ایران  نمی. چین میاسالمی  و ظرفیتتواداند که  توان  بر  ببندد. ند  ایران چشم  های گسترده 

کند، به  میلیون بشکه در روز نفت تولید می  4چین بزرگترین واردکننده نفت دنیاست. با این وجود که خود چین حدود  

از   بش   ۱۰بیش  داخلیمیلیون  تقاضای  تآمین  برای  واردات  نیز  روز  در  بزرگترین که  چین  همچنین  دارد.  نیاز  اش 

ترین دالیل افزایش آلودگی هواست. چین برای انجام  سنگ در دنیاست که مصرف آن یکی از مهمننده زغال کمصرف

زغال  مصرف  از  که  است  مجبور  پاریس  اقلیمی  توافق  در  خود  انرژتعهدات  از  و  بکاهد  تجدیدپذیر،  ی سنگ  های 

و ایران در هر دو بخش نفت و گاز،  ای و گاز طبیعی بهره ببرد. تقاضای گاز طبیعی چین رو به فزونی است  هسته

مزیت نسبی دارد. ایران دومین دارنده ذخایر گازی دنیا و چهارمین دارنده ذخایر نفت دنیاست. ضمن اینکه ایران تنها  

تواند از طریق خطوط لوله در خشکی به چین نفت و گاز سیرهای دریایی می کشور خاورمیانه است که عالوه بر م

کنند که بر  های تاریخی استناد می مقامات چینی و ایرانی در توصیف مبنای روابط دوجانبه خود، به روایت   .صادر کند

، روابط چین با  این حال   کند. باعدالتی و سلطه غربی تأکید می غرور برخاسته از میراث باستانی خود و مبارزه با بی

ناش از مالحظات اقتصادی و استراتژیک  بین چین و  شود. سنگمی  یایران در درجه اول  بنای مشارکت اقتصادی 

، جزو سه منبع برتر واردات نفت در چین و چین های تحریم دوره اوباما، ایران . در سال ایران نیز تجارت انرژی است 

ب ایران  ترامپ، مشخص نیست که میزان واقعی  . هرچند در دوره تحریم وده استمقصد اصلی صادرات نفت  های 

ترین بازارهای صادراتی نفت ایران، چین  ایران به چین چقدر است، اما مشخصاً همچنان یکی از اصلی  صادرات نفت

 .است

و    ۲۰۰۰ران در سال  های انرژی چین و ایدامنه همکاری //    قراردادهای بلندمدت و عظیم گذشته میان ایران و چین

اکتشاف و توسعه نفت ایران شدند، گسترش زمانی که شرکت ملی نفت چین و ساینوپک برای اولین بار وارد حوزه 

گذاری در خارج از  سرمایه های چینی به  ، "سیاست رو به بیرون" پکن در جهت تشویق شرکتطی چند سال  .یافت 

بر شرکت متحده  ایاالت  فشار  با  که  عدم  های  کشور  برای  آسیایی  و  ایران  سرمایه غربی  انرژی  بخش  در  گذاری 

به   بود، منجر  ایران شدبهظهور چین  همراه شده  نفت  باالدستی  در بخش  برجسته خارجی  بازیگر  یک  در   .عنوان 

و    ۲۰۰۷سال   ایران منعقد کرد  با  را  یادآوران  نفتی  توسعه میدان  قرارداد  بزرگ صورت گرفت؛ ساینوپک  توافق  دو 

در اوایل دهه    .ردهای نفتی آزادگان شمالی و جنوبی امضاء ککت ملی نفت چین قراردادهایی را برای میدانشر

 ۱۰۰، ساینوپک با یک توافق  ۱۳۸۳های دولتی چین نیز در صنعت گاز ایران فعال شده بودند. در سال  ، شرکت۲۰۰۰

ن گازی پارس جنوبی، با ایران به توافق رسیده بود.  جی از میادیانساله برای تولید و صادرات ال   ۲5میلیارد دالری  

میلیارد دالری    ۱6فالت قاره چین قرارداد  ، شرکت ملی نفت  ه نفت دریایی چین، بزرگترین تولیدکنند۱۳۸5در سال  

سه    .جی برای صادرات گاز به چین را امضا کردانبرای توسعه میدان گازی پارس شمالی و ساخت تسهیالت ال

کرد و جایگزین پارس جنوبی امضاء    ۱۱میلیارد دالری برای توسعه فاز    4.۷شرکت ملی نفت چین قرارداد  سال بعد،  

های دولتی چینی در توسعه بخش  ، شرکتبراینعالوه   .اش پتروناس شدشرکت فرانسوی توتال و شریک مالزیایی 

تحریم پایین  از تشدید  پیش  وارد شدند.  نیز  ایران  پاییندستی  رنج ها هم بخش  از مشکالتی  ایران  برد؛ می  دستی 

بندرعباس همه  پاالیشگاه  و  آبادان  ژوئن  بههای شازند،  در  داشتند.  تعمیر  به  نیاز  نفت ۲۰۰۹شدت  ملی  ، شرکت 

فالت قاره چین را ، شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت  ایران سه شرکت بزرگ دولتی چین یعنی ساینوپک

ایران کیلومتری ترانس   ۱6۰۰میلیارد دالری برای ساخت هفت پاالیشگاه و خط لوله    4۲.۸برای شرکت در یک پروژه  

شرکت دعو از  کنسرسیومی  بعد،  ماه  در  کرد.  فرآورده ت  پخش  ملی  شرکت  با  چینی  با  های  ایران  نفتی  های 

تجارت و    .سعه دهندهای آبادان و خلیج فارس را تومیلیارد دالری توافق کردند تا ظرفیت پاالیشگاه   ۳تا    ۲قراردادی  



 
مهم روابط اقتصادی دوجانبه بود. طی دو دهه  های  های غیرانرژی نیز برای مدتی جزو بخشگذاری در حوزه سرمایه 

پلگذشته ایران  در سراسر  مهندسان چینی  تونل ساخته ،  و  آهن  راه  گروه سیتیک، اند. شرکت، سد،  های چینی 

دو شرکت بزرگ   .اندو گسترش سیستم متروی تهران داشته  آروی همگی نقش اساسی در ساختنوریکو و سی

، ۱۹۹۹ها پیش هم در سال  اند. سالونقل دریایی ایران سهیم بودهفیت حملسازی در چین در گسترش ظرکشتی

کشتی کشتیشرکت  صنایع  قرارداد  سازی  دالیان  برای    ۳۷۰سازی  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  با  دالری  میلیون 

کر  سوپرتان  ۲۰، شرکت ملی نفتکش ایران  ۲۰۱۲هزار تنی امضا کرده بود. از سال    ۳۰۰نفتکش  ساخت پنج دستگاه  

بانک  اگزیم   .سازی دالیان خریداری کرده استسازی وایگائوکیائو و شرکت صنایع کشتی نفت خام از شرکت کشتی 

آهن  های راهجود در بخشهای موسازی و همچنین پروژههای کشتی چین نقش اساسی در تأمین اعتبار این پروژه 

است داشته  ایران  در  برق  تحریمو  دوره  در  ا.  تجارت  نیز،  سایر  ها  همچنین  و  ایران  سنتی  آلمان، شریک  از  یران 

جا شده بود. البته پیشرفت در روابط چین ، یعنی کره جنوبی و ژاپن دورتر به سمت چین جابهمشتریان بزرگ نفتی 

ها، چین سعی در حفظ و حتی ارتقای مشارکت خود با . در طول دوره تحریمتو ایران مسیر آسانی در پیش نداش

،  اش در خلیج فارس آسیبی وارد کند. در عمل بدون اینکه به روابطش با ایاالت متحده یا شرکای تجاری ایران داشت  

های هایی که تنش کرد اما، از فرصتای ایران تالش میچین برای جلوگیری از تشدید بحران بر سر برنامه هسته 

در گزارش خدمات تحقیقاتی کنگره    .هم برد  هداد، بهرمی  غربی با ایران برای منافع سیاسی و اقتصادی چین ارائه 

منتشر شد، آمده است که چین مانعی در تالش ایاالت متحده برای کاهش    ۲۰۱6ایاالت متحده که در ژانویه سال  

های خود را با ایران های چینی تصمیم گرفتند یا توافق ، شرکتهمین حالدر    .درآمد ایران از فروش نفت بوده است

نکنند ی با قطعنامه عملی  نهایتاً چین هم  را کند کنند.  آنها  ایران موافقت کردا کار روی  در    .های سازمان ملل علیه 

تحریم تأثیر  برای کاهش  دولتی چین  نهادهای  فعالیتچنین موقعیتی،  دادند.  ها  انجام  مثالبه هایی  ، وقتی عنوان 

کاهش  تحریم باعث  اروپا  و  متحده  ایاالت  بن  ۷5های  فروش  در سال  درصدی  ایران  به  های شد، شرکت  ۲۰۱۰زین 

نیاز ایران به بنزین را رفع کردند. هرچند در چنین موقعیتی احتماالً هر کشوری به منافع   بازار شدند و  چینی وارد 

هایی را ، ایاالت متحده مجازات ۲۰۱۲در ژانویه    .موقعیت به نفع خود بهره ببردکند و ممکن است از این  خود فکر می

طبق قانون جامع   -کند  عنوان نماینده واردات برای ساینوپک عمل میبهکه    -شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ  علیه  

فرآورده تحریم فروش  دلیل  به  حال ها  این  با  کرد.  اعمال  ایران  به  پاالیشی  نفتی  چوهای  ژنرونگ  ،  ژوهای  ن 

 .ها بر آن اندک بوده استه اثر تحریمتوان فرض کرد کمی دهد،می های کمی در ایاالت متحده انجام فعالیت 

ایران و چین برای  توافق  برداشته شدن تحریم//    اهمیت  توتال، شرکت ملی در دوره  از  ها، کنسرسیوم متشکل 

پتروپارس می و  چین  همکانفت  برای  گسترده ریتوانست شروعی  توتال  های  تکراری  کنارکشیدن  با  که  باشد  تر 

تحریمبه  بدلیل  امریکا  جدید  نرفت های  پیش  انتظار  مورد  روند  این  هم  جیناز  شی  سفر  و  .  ایران  به  پینگ 

تفاهمنامه توافق و  برای همکارینامه ها  فرصت خوبی  و جاده،  کمربند  ابتکار  ذیل  پرتعداد  دو  های گسترده های  تر 

ا تحریمطرف  اما  کرد،  تعرفهیجاد  جنگ  اما  کرد.  کمرنگ  تاحدودی  را  آن  جدید،  جهای  و  ترامپ  در های  چین  دیت 

اهمیت این توافق در آن است که    .به مثل با امریکا فرصت جدیدی برای همکاری دو طرف ایجاد کرده استمقابله 

تنها اقتصاد ایران با اجرای این توافق به  را نه اجرای آن به منزله شکست کامل آمریکا در تحریم ایران خواهد بود. زی

می  قدم  پررونقی  بلکه هدف  دوران  دادن  گذارد  قرار  فشار  زیر  یعنی  ای،  منطقه  منازعات  تشدید  از  آمریکا  اصلی 

 .ماند. هرچند، برای تحقق این توافق راه بسیار سختی در پیش استنتیجه میچین، نیز بی

 منبع: خبرآنالین 

 

 : حوزه یخبرگزار -



 

مطالعات آینده پژوهانه دقیق، رابطه ایران با چین و    :گو با خبرگزاری حوزهاستاد دانشگاه در گفت و 

 آسیا را به اروپا و آمریکا ترجیح می دهد 

حوزه/ استاد دانشگاه و کارشناس مسایل راهبردی با اشاره به اینکه مطالعات دقیق آینده پژوهان، جهان آینده را 

نبه روی رویکرد راهبردی به شرق به خصوص چین تاکید  م اهتمام دقیق و همه جا جهانی آسیایی می داند بر لزو

گزارش  .کرد حوزه به  راهبردی    ،خبرگزاری  نامه  محافل    ۲۵تفاهم  نقل  به  اخیر  روزهای  در  چین  و  ایران  ساله 

ست. آنچه که بر اهمیت این مساله افزوده، گمانه  اجتماعی و سیاسی و حتی فضای مجازی کشورما مبدل شده ا

ه زنی های فراوانی است که در دو ماه گذشته شدت گرفته است. اجاره قطعی جزایر ایرانی به خصوص کیش ب

برابر دوران پیش از   ۳میلیارددالری چین در ایران، افزایش فروش نفت ایران به بیش از    ۷۰۰چین، سرمایه گذاری  

در این بین مقرر شده است که پس از رایزنی های مختلف این    .. از جمله این مباحث بوده استتحریم به چین و..

به   از تصویب میان دو کشور  ارائه شده و پس  به مجلس  امضایی نهایی برسد. به سراغ دکتر مجید غالمی  سند 

هی و سیاسی و اقتصادی این  استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسایل راهبردی آمدیم تا با ابعاد مختلف آینده پژو

 تفاهم نامه بیشتر آشنا شویم.

تفاهم راهبردی ایران و چین از حیث ضمانت اجرا و مفاد مورد اشاره چه نوع تفاهمی در حوزه بین المللی به شمار 

ساله ایران و چین یک سند عام و    ۲۵المللی، سند همکاری راهبردی  در حوزه دسته بندی اسناد بین//    می رود؟ 

حوزهد تمامی  به  که  معنی  این  به  »عام«  است.  جانبه  موضوو  تفاهم  های  این  یعنی  است.  شده  پرداخته  عی 

همکاری به حوزه های مختلفی از جمله مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علم و فناری و زیست محیطی و  

ب  گردشگری و... پرداخته است. ر اساس قوانین حقوق بین  از دیگر سوی، سندی دو جانبه از این منظر است که 

این سند قرارداد خاصی نیست و    دو کشور ایران و چین تنظیم می شود.  الملل نیست و بر اساس مقررات داخلی

و   تر  جزیی  و  تر  دقیق  مراحل  طی  از  پس  که  است  نامه  تفاهم  یک  سند  این  است.  نرسیده  قرارداد  مرحله  به 

ه  زیی و قراردادهای متعدد مبدل می شود که از دل تفاهم نامه ب مراحلی که در آینده رخ خواهد داد به توافقات ج

در مساله ضمانت اجرا مایل هستم در حوزه مفاد اشاره کنم. این سند همکاری یک برگه دو صفحه    دست می آید.

و    ۹ای است که دارای   آینده  به  البته بیشتر مد نظر است. ضمائم آن موکول  بند کلی و جامع است و ضمائم آن 

گانه این سند مشترک است و   ۹گانه و بندهای   ۹اصل بر روی کلیات    ردادهایی است که از دل آن بیرون می آید.قرا

در حوزه ضمانت اجرا یکی از مهمترین مسایل و مشکالت این سند ضمنانت   چیزی بیشتر از آن در دسترس نیست.

در حوزه ضمانت اجرا هم دقیقا در متن سند   اجرا است که در واقع در برجام هم به مساله ضمانت اجرا برخوردیم.

های ثالت ر راستای حمایت اصل چند جانبه گرایی طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف ذکر شده است که د

هیچ   از اجرای مفاد این سند حفاظت می نمایند که این مهمترین مساله ای است که به ضمانت اجرا بر می گردد.

ا به سمت تفاهم و حل  ضمانت اجرای موکول به دو طرف اشاره نشده است. در واقع آن رموردی در این سند به  

اختالف توسل گروه هایی که به شکل مشترک توسط دو کشور ایجاد می شوند برده که از مهمترین مشکالت آن 

ایط پیچیده  است زیرا اگر ضمانت اجرای این سند به شکل کامل مشخص نباشد به احتمال فراوان با توجه به شر

ل است که مایلیم به این نکته اشاره کنیم که این سند حالت  به همین دلی  بین المللی به مشکالتی برمی خوریم. 

مدت   بلند  راهبرد  بیانگر  واقع  در  است.  نشده  اجرا  ضمانت  مساله  به  ای  اشاره  هیچ  آن  در  و  دارد  نامه  تفاهم 

تج از آن به بیرون درز کند به شکل مشخص نمی توان در  همکاری دو کشور است و به محض اینکه قراردادهای من

آ کرد.خصوص  بحث  ایران همراهی     ن  علیه  آمریکا  تحریم های  اجرای  در  اخیر  در سالهای  اینکه چین  به  توجه  با 

میلیارد دالری    ۶۰۰داشته و از پروژه های سنگین خود در ایران دست کشیده است، آیا می توان به سرمایه گذاری  

میلیارد  ۶۰۰یم که بحث سرمایه گذاری  در وهله اول به یک مساله مهم اشاره می کن//    یران خوشبین بود؟ او در ا

دالری است.در اینجا باید به این نکته دقت کنیم که این همکاری در حال حاضر یک تفاهم نامه است و هیچ آمار و 
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ر بیشتر تحلیل های شخصی است و در متن  ارقامی در آن دکر نشده و صرفا به کلیات اشاره شده است و این آما 

عددی   هیچ  به  همکاری  است.سند  نشده  گذشته    اشاره  سالهای  در  خارجی  درسیاست  که  مشکالتی  از  یکی 

برای   المللی  بین  روابط  و  جهان  پزوهشی  آینده  دل  از  که  است  اندیشی  راهبرد  و  پژوهی  آینده  عدم  داشتیم 

شود. می  استخراج  مان  خارجی  وجود  سیاست  ولی    با  داریم  مختلف  کشورهای  با  زیادی  قراردادهای  اینکه 

بسیار  قرارداده ولی  موجود هستند  قراردادها  این  است.  محدود  ما  کشور  در  به شدت  مدت  بلند  و  راهبردی  ای 

 ضعیف و محدود هستند.

هان، جهان  با مطالعات عمیق و تطبیقی به این نتیجه می رسیم که آینده ج //    جهان آسیایی و انتخاب هوشمندانه

به   استراتژیک  اگر چرخش  ما  ولی سیاست خارجه  با  آسیایی است  باشد  نداشته  آسیا  به شرق  آسیا، خصوصا 

ساله در دوستی و دشمنی با اتحادیه اروپا نشان داد که    ۴۰آزمون و خطاهای    مشکالت متعددی روبرو می شویم.

یم. سیاست های گره خورده اروپا به استراژی های  نمی توانیم برنامه راهبردی و مدون با این اتحادیه داشته باش

ت که تاریخ روابط بین الملل اسناد مختلفی از آن را به ما می دهد و لذا اروپا آینده خوبی برای  آمریکا واقعیتی اس

همچنین تمرکز روی قاره آمریکا و به خصوص ایاالت    ایران برای آینده پژوهی سیاست خارجی ایران رقم نمی زند.

پژوهمتحد آینده  صالح  به  استراتژیک  تضادهای  به  توجه  با  بخصوص  آمریکا  و  ه  نیست  ما  خارجی  سیاست  شی 

همچنین همکاری استراتژیک با کشورهای امریکای التین از جمله ونزوئال و برزیل و... هم با توجه به هزینه و فایده  

می تواند گزینه مناسبی برای ما در آینده باشد.  و هزینه هایی متعددی که این راهبرد ها دارد، لذا قاره آمریکا هم ن

تنها با توجه به عالیق ژئوپلوتیکی ما در قلب کره   باید در کنار مصلحت ها و شرایط خاص دید.   االبته این مساله ر

اقتصاد می   و  تجارت  در حوزه  به خصوص  آسیا،  قاره  و جهش های کشور شرق  قاره خودمان  به  توجه  با  خاکی 

آین از  باتوانیم  ما  اگر سیاست خارجی  کنیم.  تعبیر  آسیایی  آینده جهان  به  روابط    ده جهان  در حوزه  بیشتری  ابعاد 

اینکه بگوییم که چین حمایتی از ما در مقابل آمریکا   آسیایی باشد قطعا سیاست خارجه موفق تری خواهیم داشت.

اگر حمایت چی نیست.  واقعیت  نمایانگر  نکرده است  المللی  بین  مجامع  در  ها  و  قطعنامه ها  رد  در  را  روسیه  و  ن 

همکاری   ر بود. این رویکرد ما می تواند منافع ما را در مقابل چین راهبردی کند.نداشتیم وضع اقتصادی ما وخیم ت

های جسته وگریخته ای با چین داریم که چه بهتر که راهبردی و بلند مدت و آینده دار باشد که به شکل ملموس  

 ع استفاده کرد.تری بشود از این مناف

آیا ایران به نوعی به دنبال ایجاد موازنه مثبت بین قدرت های نوظهور هند و چین برای تعریف امتیازهای مزیت دار   

ا کشور  توجه  //    ست؟ در  مورد  و  است  مطرح  آینده  در  جهان  های  قدرت  از  یکی  عنوان  به  هم  هند  که  هرچند 

چین و هند به عنوان قدرت آینده یک قیاس مع الفارق است و  بسیاری از کارشناسان است ولی در واقع مقایسه  

و نظامی و تکنولوژیک    ابزارهایی که در اختیار چین است در حوزه قدرت سازی از جمله اقتصاد و تجارت و سیاست

چابهار   بندر  در  و  داشته  مثبتی  رابطه  ایران هم  با  هند  دهد.  می  قرار  هند  به  نسبت  متفاوتی  بسیار  و... شرایط 

مکاری هایی با هند آغاز کردیم ولی شاید این سند همکاری ایران و چین یک فتح البابی برای همکاری با سایر  ه

 قدرت های آینده از جمله هند باشد.

چین به عنوان قطب اول اقتصاد دنیا در سالهای آینده حساب کرد و   رخی بر این باور هستند که شاید نتوان رویب

بازی  //    اه کرده است. نظر شما چیست؟ ایران روی مهره چین اشتب آزمون وخطا و قمار  سیاست خارجه عرصه 

ه ظرفیت  از  استفاده  و  پژوهی  آینده  پیچیده  فرایندهای  ماحصل  بلکه  برای  نیست.  تخصصی  و  علمی  متعدد  ای 

و  شناسایی آینده جهان است. در این راستا آینده پژوهی قدرت مندی چین درآینده جهان ماحصل نظرسنجی ها  

اول   قطب  چین  اینکه  است.  شده  اخذ  کشور  داخل  در  امر  متخصصین  از  که  است  متعددی  های  افکارسنجی 

ا کارشناسان داخلی بلکه کارشناسان بین المللی هم به اقتصادی آینده جهان است یک واقعیتی است که نه تنه

در چین  گونه  تکنولوژی جهش  رشد  نمودار  و  دارند  اذعان  واب   ۵۰آن  و  گذشته  از  سال  بسیاری  تکنولوژیک  ستگی 



 
فنی،   علمی،  های  ظرفیت  جمله  از  هایی  ظرفیت  به  تخصصی  وابستگی  همچنین  چین،  به  جهان  کشورهای 

ظ حتی  المللی،  بین  را  بازرگانی  آنها  جهان  که  هستند  هایی  فرصت  چین  شناختی  جمعیت  و  دموگرافی  رفیت 

باید روی آنها محاسبه منطقی داشته ب به همین دلیل باید نگاه بلند مدت تری نه    اشیم.شناسایی کرده و ما هم 

یت های  تنها در حوزه همکاری های محدود بلکه همکاری راهبردی داشته باشیم. از این طریق می توانیم از ظرف

کشور چین در این تفاهم روی اولویت های خاص    تاکتیکی سریع چین برای بهبود شرایط خودمان استفاده کنیم.

اروپا برای سرمایه گذاری بیشتر  خود تمرکز دارد. ا آنها در سند همکاری روی اتصال بی واسطه به  ولویت اصلی 

ظرفیت  ند استراتژیک می نگرد و به ظاهرا روی  است. چین به کشور ما به عنوان کشوری بسیار مهم و یک کمرب

تا بتواند بهتر و کم هزینه تر به جهان غرب برسد ما نیز ظرفیت های بسیار    .های جغرفیایی ایران حساب بازکرده 

به  مندی چین  این عالقه  از  توانیم  که می  داریم  نفتی  میدان های  توسعه  از جمله  با چین  برای همکاری  خوبی 

 کنیم. همکاری استفاده

آیا آمریکا   -حوزه دلیل ناراحتی اپوزوسیون بخصوص خارجی و آمریکا نسبت به این تفاهم نامه راهبردی چیست؟ 

چین همکاری هایی متعددی با بسیاری از کشورها درجهان دارد. وزارت خارجه  //    ین توافق شود؟ می تواند مانع ا

با اتحادیه اروپا و  آمریکا نه تنها به همکاری مشترک ایران وچین واکنش منفی ن شان داد حتی با همکاری چین و 

کند. می  مقابله  نیز  جهان  کشورهای  و سایر  فارس  خلیج  ا  کشورهای حاشیه  ایران البته  در خصوص  مساله  ین 

آمریکا یعنی  این است که دو رقیب راهبردی  نامه  تفاهم  این  به  آمریکا نسبت  شدت بیشتری دارد. دلیل مخالفت 

ی و ایران در عرصه سیاسی همگرایی راهبردی ایجاد می کنند و رفاقت راهبردی یک رقیب چین در عرصه اقتصاد

ی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و این کشور را تحت فشار قرار  سیاسی و یک رقیب اقتصادی آمریکا پیامدهای

ست. هر حادثه سیاست خارجی نه تنها عرضه آزمون خطا نیست بلکه عرصه هیچ اثبات و ثبوتی هم نی  می دهد.

ای در عرصه سیاست خارجی گریز ناپذیر است. آمریکا در عرصه افزایش رقابت های اقتصادی با چین با توجه به  

ات و اختالفات خود با چین ممکن است راهبردهای مختلفی را در پیش گیرد و ممکن است که در این مسیر امتیاز

 ی رود.سنگ اندازی کند. ولی احتمال زیادی بر این قضیه نم

در جمع بندی به این نکته مهم اشاره کنیم که تاکنون بیشتر از حمایت های سیاسی چین بهره  //    جمع بندی نهایی

و ما هنوز هم باید از این شرایط استفاده کنیم ولی معتقدم که زمین بازی چین برای ایران یک زمینه سه برده ایم  

ی استفاده کنیم بلکه روی ظرفیت های سرمایه گذاری و ضلعی است که نه تنها می توانیم از حمایت های سیاس

باشیم.  راهبردی داشته  ریزی  برنامه  این سند روی ح  فناوری چین هم  برنامه های خوبی  و  مایت های سیاسی 

سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی چین که مورد نیاز سریع ما است می باشد که می تواند در کوتاه مدت، میان  

مساله بعدی این است که زمینه های   مدت امتیازات بسیاری را برای کشورمان به ارمغان داشته باشد.مدت و بلند  

این سند پیش در  که  و    همکاری  پتروشیمی  و  نفت خام  انرژی، شامل  بینی شده است در حول چهار محور کلی 

، مباحث ریلی از جمله اتصاالت انرژی های تجدید پذیر و انرژی هسته ای غیر نظامی و سایر موارد مرتبط به انژری

رب جهان، همکاری دریایی، خط آهن و بزرگراهی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند جاده ای شرق به غ

های بانکی و مساله چهارم در زمینه علمی و آکادمیک و گردشگری و تبادل تجاری در حوزه نیروی انسانی و ریشه  

باید این نکته را بدانیم که این سند یک تفاهم نامه    توسعه یافته کشورمان است.کنی فقر وتوسعه مناطق کمتر  

د در حوزه جزییات مثل برجام مسائل دامن گیری داشته باشد و به  است و تنها نگرانی این است که شاید این سن

گاهی در کشور که  همین دلیل است که باید با دقت نظر و با کمک گرفتن از تمام ظرفیت های علمی و فنی و دانش

 مورد تاکید مورد تاکید سیاست خارجی ما است به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت استفاده کنیم.

 انتهای پیام 

 



 

 (: 20)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ( "ع"یالهادامام  الدتو سبتنابم)  «ثواب آخرتو حوادث ناگوار  »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

خِرَةِ سََبباً،  لَِثوابِ اآل  ای الدُّن  یوَ جَعَلَ بَلوَ یاآلخِرَةَ دارَ عُقبوَ یدارَ بَلو ای ٍانَّ اهللَ جَعَلَ َالدُّن

 عِوَضاً  ای الدُّن یوَ ثَوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ 

قرار    یدرا منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت را خانه اب  ایدن  خداوند

  به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است  لهیرا وس ایدن یداده است و بال 

 .استیها و حوادث ناگوار دن بال جهی نت یو پاداش اُخرو

 ( 512ص.  ن،یالد)اعالم 

  «ست ها ـشک   رانـبوه جـنح »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیفر ُاذکُر حَسَراتِ التَّ

شته، با گرفتن  گذ ی هاتیعدم موفق ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (454، ص. ۷ الحکمة، ج.  زانی)م
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