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 برای اتحاد بزرگ چین و ایران آماده شوید  :«رستی »نشنال اینتنشریه آمریکای

مقاله  : اقتصاددنیای  در  استون  نشنال  روپرت  در  شوید«  آماده  ایران  و  چین  بزرگ  اتحاد  »برای  عنوان  تحت  ای 

ایاالت به اینترست نوشت: »هند شریک اصلی  ترامپ در مقابل  متحده  اما سیاست دونالد  منظور مهار چین است. 

تای هران امتیازات قابل توجهی ران، موقعیت دهلی نو را در منطقه تضعیف کرده و در عین حال نتوانسته است از 

آوردبه  »گزارش  «.دست  است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در  »انتخاب«،  خبری  پایگاه  گزارش  به  به  مربوط  های 

دهد کمپین فشار حداکثری ترامپ  میساله بین چین و ایران باعث تحریک واشنگتن شده و نشان    ۲۵نامه  توافق

شوری نیست که  متحده تنها کاما ایاالت //    نگرانی هند  «.ن با شکست مواجه شده استبرای منزوی کردن تهرا

سرمایه  نیز  هند  است.  ایران  و  چین  بزرگ  اتحاد  آینده  که  گذاری نگران  است  داده  انجام  ایران  در  گوناگونی  های 

ایران و آنها به شمار می  گسترش روابط اقتصادی  نیز  ای درحال عالئم هشداردهنده  .رودچین تهدیدی علیه  حاضر 

به دارند.  گزارشوجود  طبق  مثال،  شرکطور  ایران تها،  در  چین  است  شده  قرار  که  زمانی  از  هندی  های 

این نگرانی را  اند. شرایط فعلی،  ونقل و انرژی ایران کنار گذاشته شده گذاری داشته باشد، از معامالت حملسرمایه 

ا در  های خطر رنامه ایران و چین، زنگآور نیست که توافقتعجب   .کند که پکن، هند را از ایران خارج کندایجاد می 

درحال تنها  نه  آورده است.  در  به صدا  نو  آسیبدهلی  مرزی  اختالفات  تشدید  اثر  بر  و چین  روابط هند  دیده  حاضر 

پکن در چارچوب طرح یک    .ثیر فزاینده چین در همسایگی خود نگران استهاست که از تااست، بلکه دهلی نو مدت 

سرمایه  خود،  جاده  یک  و  پروژه کمربند  در  استرگذاری  جمله های  از  هند  اقیانوس  منطقه  در  زیرساختی  اتژیک 

طرح را  باشند  داشته  نظامی  کاربرد  نهایت  در  است  ممکن  که  بنادر بندرهایی  این  از  یکی  است.  کرده  ریزی 

دهد، ترس دهلی نو از اینکه چین در تالش است تا هند  شواهد نشان می  .راتژیک، بندر گوادر در پاکستان استاست

های هندی واقعا در تالشند تا شرایط مناسبی در ایران  مورد نیست. ولی درحالی که پروژه کند، بی را از ایران بیرون

نتیجه مشکالت  این  هستند.  مواجه  مشکل  با  آورند،  دست  ایاالت تحریم  به  برای  های  چین  تالش  نه  است  متحده 

دهند، قابل توجه های خبری نشان میه نامه چین و ایران به مراتب کمتر از آنچه رسانتوسعه نفوذ. در واقع، توافق

ها علیه  ها با لغو تحریمهند برای چند دهه تالش کرده است حضور خود را در ایران تقویت کند، اما این تالش  .است

وزیر هند پس از  ای گرفتند.نارندرا مودی، نخستجان تازه  ۲۰۱۵ای در سال  قتصاد ایران پس از انعقاد توافق هستها

ای ایران به سرعت در راستای نزدیک شدن به ایران گام برداشت. تهران چیزهای زیادی برای عرضه  توافق هسته 

دروازه  ایران  همچنین  فراوان.  انرژی  منابع  جمله  از  که  داشت،  بود  هند  برای  میانه  آسیای  و  افغانستان  به  ای 

ق قدیمی خود را با تهران در مورد های هندی توافشرکت  .کردزد و صادرات هند را تسهیل میپاکستان را دور می 

گازی فرزاد احیا کردند. همچنین در سال  در منطقه خلیج B توسعه میدان  توافق ۲۰۱۶فارس  با  نامه ، مودی  را  ای 

تجاری جدید بین هند و افغانستان برقرار شود. برای این منظور، هند    ایرانی و افغان خود امضا کرد تا مسیرهمتایان 

گذاری کند و آن را ارتقا دهد و  بندر چابهار ایران که در جنوب شرقی این کشور قرار دارد، سرمایه  موافقت کرد که در

بسازد افغانستان  مرز  تا  چابهار  از  ریلی  خط  تسهیل هند  برای  .یک  را  کشور  این  به  نفت  واردات  تنها  نه  چابهار   ،

را به افغانستان و آسیای میانه میمی این کشور  راه  بکرد و  باعث می گشود،  شد وزن کمتری به بندر گوادر  لکه 

از سال  و عمیق است که پس  اقیانوسی  آب  بندر  اولین  نیز چابهار  ایران  برای  داده شود.  فقر  پاکستان  انزوا و  ها 

کند.با این حال، این پروژه به زودی  کننده، ادغام در اقتصاد منطقه را برای تهران تسهیل میهای فلجناشی از تحریم

دو سال  وارد  در  ترامپ  شد.  رکود  هسته   ۲۰۱۷ره  قرارداد  تصدیق  عهدهمسوولیت  را  ایران  برای  ای  هند  شد.  دار 

داشتبهره احتیاج  خصوصی  شریک  یک  به  چابهار  از  شرکت برداری  اما  تحریم،  از  ایاالت ها  جدید  بیم های  متحده 

ها دوباره در  ای خارج شد و تحریمق هسته ترامپ از تواف  ۲۰۱۸رفتند. در سال  داشتند و از همکاری با هند طفره می



 
به اما  اعمال شد.  ایران  علیه  از  همان سال  بندر  این  افغانستان،  بازسازی  در  توسعه چابهار  احتمالی  نقش  دلیل 

مستثنی شدحریمت آمریکا  این چشم  .های  با  کند. حتی  پیدا  چابهار  برای  اپراتور خصوصی  نتوانست  هند  پوشی، 

الت مورد نیاز تجهیزات این بندر نیز غیرممکن بود. تابستان گذشته، گزارش شد که دهلی نو  آهمچنین تهیه ماشین

از سال   پروژه  این  در  خود  تعهدات  است  ۲۰۱۷به  نکرده  کتراف  .عمل  و یک  است  ناچیز  بسیار  بندر  این  در  انتینری 

درحال  زیر  چابهار  با  صاد  ۱۰حاضر  حجم  دارد.  فعالیت  خود  ساالنه  ظرفیت  از  که  درصد  معناست  این  به  کم  رات 

تردد می کشتی بار  بدون  افزایش هزینهها  بنابراین  بنادر هندی سعی کردهکنند،  دارند.  دنبال  به  را  ارائه  ها  به  اند 

هند ظاهرا هیچ پیشرفتی در    .اندتخفیفی بپردازند و تجارت را بهبود دهند که موفقیت اندکی کسب کرده   هایتعرفه

ببرد. همچنین پس از آهن در چابهار نداشته است و ایران مجبور شده که به تنهایی این پروژه را پیشساختن راه

شرکت فرزاداینکه  گازی  میدان  پروژه  از  هندی  کشیدند B های  پس  تصمیپا  تهران  به،  که  گرفت  شریک  م  دنبال 

باشد این عرصه  در  نمی  .جدیدی  تمام مشکالت دهلیالبته  ترامپ مقصر  که  واقع، منطق توان گفت  در  نو است. 

سازد تا پاکستان را  که این پروژه هندوستان را قادر می اقتصادی پشت چابهار همیشه متزلزل بوده است. درحالی 

احتماال در های خارجی  عنوان یک کشور درگیر جنگ داخلی و وابسته به کمکافغانستان به دور بزند، اما تجارت با  

پیش  قابل  مسیری آینده  قاسم،  بندر  و  کراچی  جمله  از  پاکستان  جنوبی  بنادر  همچنین  بود.  خواهد  محدود  بینی 

به چابهار در اختیار کابل قرار می سریع به دریا نسبت  را برای دسترسی  به هتر  مین دالیل است که گوادر  دهند. 

ژانویه ماه  در  بار  محموله  اولین  دریافت  با  گزینه به   اخیرا  از  دیگر  یکی  شده عنوان  ظاهر  افغانستان  ترانزیت  های 

به  .است پاکستان  و  افغانستان  مرزهای  که  است  بحراندرست  بهدلیل  سیاسی  دوره های  شده طور  بسته  ای 

هایی در مورد گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان به  است و برنامه است، اما روابط دو جانبه درحال بهبود  

طور که قول داده  پیروز شود و همان   ۲۰۲۰جمهوری سال  ستان نیز وجود دارد.اگر جو بایدن در انتخابات ریاستافغان

. اما تضمینی وجود  چابهار جانی دوباره بگیرد  ای ایران بپیوندد، امکان دارد که پروژه است، مجددا به توافق هسته

ای بپیوندد و برجام اجرایی واشنگتن مجددا به توافق هسته   ندارد که تهران بخواهد برجام را از سر بگیرد. حتی اگر

های خارجی در ایران را محدود گذاریتوانند سرمایه ها همچنان پابرجا هستند و میشود، باز هم برخی از تحریم

 .کنند

 بر اقتصاد ایرانین ا چنقش موثر سند همکاری ب 

باعث اصالح ساختاری می شود،  : ايسنا  این که سندهای همکاری معموال  با بیان  یک دیپلمات پیشین کشورمان 

همکاری  و  ما  اقتصاد  در  موثری  نقش  تواند  می  چین  و  ایران  همکاری  سند  بین گفت:  و  ای  منطقه  المللی  های 

ساله ایران و چین اظهار   ۲۵های  رباره اهمیت سند همکاریا دیسنوگو با اهللا تاجیک در گفتنصرت  .داشته باشد

هایی است که در کرد: این سند از چند منظر قابل بررسی است نخست افزایش موقعیت بازیگری ایران و توانایی 

توجیه   و همچنین چگونگی  آمریکا  به خصوص  و  دیگر حساسیت غربی ها  کند، مساله  این سند کسب می  قبال 

با دولت همراه شوند چرا کهبگانخ  ها،رسانه  اقدام  این  در  که  نیروهای داخلی است  و  ما یک  ن  با چین  ارتباط  در 

انتخاب راهبردی کردیم که فقط به دلیل فشار حداکثری ترامپ نیست ، بلکه ناشی از تمایل ایران به دنبال کردن  

ی مشکل با این بلوک سیاسی هم  ه با کنگاه به شرق هم هست. زیرا ترامپ تمام زیر ساخت روابط ما با غرب ر

و بین برای حفظ جایگاه منطقه  ما  برده و  بین  از  و نیستیم  ایجاد  نبودیم  و  بازی  ابزارهای  داریم  المللی خود تالش 

وی تصریح کرد : اما قبل از این ها متاسفانه عکس العملی که بروز داده   .ای را متعدد و متنوع کنیم توازن منطقه 

از عد البته  طالم مشد ناشی  بود  انگلیسی  نفتی  از سوی یک نشریه  عه سند و درز کردن یکسری اطالعات غلط 

تهیه کرده بود اما بعد از این که خبر سند همکاری ها    ۲۰۱۹گزارش خود را در سال   (Economist petrolium) نشریه 

ا منتشر کردند که در این  ی رقام منتشر شد رسانه های غربی در گزارشات خود با استناد به این مقاله اعداد و ار 



 
ها   چینی  گفتند  که  این  مثل  نیست  واقعی  و  معقول  و  ندارد  وجود  همکاری  برای    ۵سند  را  نظامی  نیروی  هزار 

این کارشناس   .ایران می کنند که این نشان از نادرست بودن این ارقام دارد حفاظت و حمایت از طرح های خود وارد

م عاقلی اگر به رویکرد جمهوری اسالمی ایران توجه کند چنین مواردی را  آد  هر  مسائل سیاسی همچنین بیان کرد:

ای، نیروی نظامی چینی را برای حفاظت از طرح ها بپذیرد لذا تا حدودی  پذیرد که ایران به عنوان قدرت منطقه نمی

س  عک  اش  جوسازی شدیدی هم از سوی غربی ها و هم از سوی برخی نیروهای داخلی صورت گرفت که نمونه

العمل رئیس دولت مهرورز محافظه کاران به این مساله بود که اتفاقا" در افتادن کک به لباس غربیها بی تاثیر نبود  

تبلیغ  و  تلقی  مجموع  در  هستند.  زیاد  و  متفاوت  خیلی  غرب  مقابل  در  ایران  بازی  اهرمهای  که  داد  نشان  این  و 

با اقداماتش در مقابل ایران اریسن  مستعمره سازی ایران در پرتو این سند همکاری یک وی فریب غربی است که 

کند تا همچنان ایران را  خود را خلع سالح کرده و با این رویکرد سیاست خارجی ایران انفعالی و تخریبی برخورد می

دارد نگه  منزوی  استراتژیک  کن  .بطور  منفعل  را  ایران  که  بود  این  برای  ها  سازی  جریان  اینکه  بیان  با  د،  تاجیک 

باید از سوی مطلعین بدون حب و  خاط این سند که هنوز رسما" منتشر نشده و  رنشان کرد: منهای مفاد داخلی 

غیر رسمی از آن در فضای مجازی به چرخش درآمده معتقد   بغض مورد واکاوی قرار گیرد و فعال" فقط نسخه هایی

به ع اصالح ساختاری می شود،  باعث  معموال سندهای همکاری  که  دبارهستم  در ت  بخواهند  اگر  دو کشور  یگر 

سطح باال و استراتژیک کار کنند نمی توانند هر کدام ساز خود را بزنند بنابراین از آن جایی که چین اگر یکی از قدرت 

های بالمنازع دهه آینده نباشد یکی از قدرت های مهم و تاثیر گذار در صحنه آینده جهان است ، لذا این یک فرصت  

زمه اجرائی کردن این و هر سند راهبردی، انسجام ملی، ثبات در تصمیم گیری، اجرای بالمنازع ا الام  تاریخی است.

قوانین، تالش برای اجرای راهبرد تنش صفر در داخل و خارج، تعبیه سازوکار مناسب اجرائی برای عملیاتی کردن 

بردن زمینه های فساد در کشور  ین  ز بسند، ایجاد سازگاری اجرائی و اداری بین سیستمهای درگیر دو کشور و ا

است که در صورت تحقق آنها خود بطور مستقیم باعث یک انقالب اداری خواهد شد که االن برخی ناهنجاریهای 

موجود نظام اداری کشور یکی از مصائب است! اما در مقابل عملگرائی چینی و تعریف کسب قدرت بین المللی از 

اقتصادی کشور توسط مدیران چینی که با شاخصه هائی نظیر نظم پذیری، ای  هتها و موقعیکانال تقویت ظرفیت 

شوند سبب  کارآمدی، افزایش بهره وری و کارآئی، سخت کوشی برای نوآوری و کارآفرینی در تولید شناسائی می

باشد چینی ما  برای  میتواند  این درس خوبی  که  کنند  به جامعه جهانی تحمیل  این طریق  از  را  این      .شدها خود 

دیپلمات بازنشسته کشورمان اظهار کرد : با توجه به خیزی که چین بر داشته و همچنین رویکردش به مسائل بین  

طریق روش های مدیریتی سنتی و درون زا اقتصادش را قوی کند و از این مسیر یک     الملل و این که توانست از

از الگوهایی که چین در اقتصاد بین المللی و همکاری یم  وانبازیگر مهم گردد، می تواند درسی برای ما باشد که بت

وی ابراز عقیده کرد: این سند    .های منطقه ای داشته استفاده کرده و در زیر ساخت های اقتصاد ما تأثیرگذار باشد

با  همکاری می تواند نقش موثری در اقتصاد ما و همکاری های منطقه ای و بین المللی ما داشته باشد و همچنین  

این توج این ظرفیت در راستای اجرایی کردن  از  توانیم  بازیگران خاورمیانه می  از  به عنوان یکی  ایران  به قدرت  ه 

کنیم برداری  بهره  جانبه  و چند  دو  و همکاری های  در    .سند  کرد:  بیان  ادامه  در  الملل  بین  کارشناس مسائل  این 

اما اکنون نباید نیروهای داخلی تحت تاثیر القائات  رد  د کصورت نهایی شدن این سند می توان آن را بررسی و یا نق

غربی ها موضع گیری کنند، این سند در مجموع به افزایش موقعیت بین المللی و قدرت منطقه ای ما کمک می 

در   ایران  اقدام  این  دارند  تالش  ای  مقایسه  بررسی  با  ندانسته  یا  و  دانسته  متاسفانه  منتقدین  از  بعضی  کند. 

ها و  را با مقایسه آمریکا و چین تخطئه کنند! اما در مجموع اگر همه سیئات عالم را برای چینی اش رجیسیاست خا

تعامل و حجم اقتصاد و ظرفیتهای سیاسی،  همه محسنات دنیا را به آمریکا نسبت دهیم ، مقایسه نسبت سطح

امنیتی و  نظامی  از س   اجتماعی،  آمریکا  و  ایران  و  از یک سو  و چین  دو ر نشان میدیگوی  ایران  آن  اگر چه  دهد 

قرمزی   ترامپ هیچ فرش  دوران  در  آمریکائیها  اما  یکدیگر هستند  از  فواصلی  دارای  زمینه ها  از  ای  پاره  در  کشور 



 
بلکه   تنها اقتصاد  نه  به دنبال فروپاشی  ترامپ  بلکه  آنان بزنیم  اند که ما دست رد به سینه  نکرده  ایران پهن  برای 

قیمت تجزیه کشور است و ظرفیتهای سازنده بین ایران و غرب را نیز تحت تاثیر قرار    به  حتینظام سیاسی ایران  

داده و تا حدی هیچ نقطه امیدی بجا نگذاشته است، اما با فرهنگ و شرکتهای چینی شاید بتوان راحت تر به ثبات  

صادی با غرب وجود دارد یا  اقتگی  عملکردی رسید. یعنی منهای اینکه آیا در دید حاکمیتی ایران ظرفیت در هم تنید

با اقتصاد نزار ایران    تواند راحت ترخیر اما کاستیهای اقتصاد و سیاست و حکومت در چین امروز این کشور را می 

تاجیک یادآور شد: متأسفانه برخی   !هم ساز نماید، اگر چه برای دمساز شدن راهی بس طوالنی در پیش رو است

کن نقد خود تصور می  در  به وجود ما  ند  ها  تحریم ها  با  ترامپ  که  با وضعی  داریم درحالی که  زیادی  انتخاب های 

اقدامات   از  یکی  این  در مجموع  بنابراین  نداریم.  زیادی  انتخاب های  ما  اروپا،  ناخواسته  یا  انفعال خواسته  و  آورده 

زمینه دارد و لذا باید  ین  ر اخوب دولت در سیاست خارجی اش است که تائیدات حاکمیتی را نیز در حمایت از خود د 

تالش   ، است  کشور  اقتصادی  در  اصالحات ساختاری  مستلزم  که  آن  کاغذ  روی  نه  و  واقعی  اجرائی شدن  برای 

وی در     .کنیم، رسانه ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی و دانشگاهیان هم باید به دور از حب و بغض به آن بپردازند

ی اجرایی کردن سند تاکید کرد و گفت: باید تالش کنیم اجماع داخلی به براش  پایان بر اجماع سازی داخلی و تال

وجود بیاوریم البته به این مفهوم نیست که همه آحاد ملت باید یک حرف بزنند و موافقت داشته باشند و یا مخالفت 

داکثری منافع  ب حکس  نکنند بلکه باید شرایطی فراهم کنیم تا سازمانهای ذیربط و دست اندرکار این سند در صدد

ملی باشند و منتقدین هم نظر دهند ولی حواسمان باشد که هم بستر، ساختار، ابزار و ساز و کار مناسب طراحی 

آنچه که قدرت مانور ما را از منظر عملیاتی و استراتژیک آنها با هر  از غربی ها بازی نخوریم.  افزایش   کنیم و هم 

  !داشته باشیم مخالف هستند گونونادهد و بتوانیم سبدی از انتخابهای گ

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۲کاهش قیمت رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۴

ارز شاهد    ۲۲ارز عمده را اعالم کرد که از این میان    ۴۷شنبه( بهای رسمی  بانک مرکزی امروز )سه  -ایرنا  -تهران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   .ارز شاهد افزایش بها بودند. نرخ سایر ارزها نیز ثابت ماند  ۱۷کاهش ارزش و  

ارز با کاهش    ۲۲المللی را اعالم کرد. از این میان  بین  ارز عمده  ۴۷امروز )سه شنبه، سیزدهم مرداد( نرخ رسمی  

به گزارش ایرنا، بر این اساس هر   .ماند  ند. ارزش سایر ارزها ثابت باقیارز با افزایش قیمت مواجه بود  ۱۷قیمت و  

آمریکا   انگلیس    ۴۲دالر  ریال، هر پوند  یورو  ۹۵۷هزار و    ۵۴هزار  و    ۴۹   ریال و هر  نرخ   ۴۲۸هزار   .ی شدندگذارریال 

ریال، کرون نروژ   ۸۰۷هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۷۷۲هزار و  ۴۵همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس 

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۵۹ریال، روپیه هند    ۶۳۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۰۶هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۶۸هزار و    ۲۵یکصد روپیه پاکستان    ریال، ۲۲۰هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

عالوه براین هر  .  گذاری شدریال قیمت ۲۳۴هزار و    ۱۰۹هر ریال عمان   ریال و ۴۲۰ر و  هزا  ۵ریال، دالر هنگ کنگ   ۵۹۵

ریال، لیر ترکیه    ۴۴۲هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۰۶هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۶۳هزار و    ۳۱دالر کانادا  

ریال، لیر    ۴۹۲هزار و    ۳یکصد دینار عراق    ال،ری   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۵ریال، روبل روسیه    ۲۲هزار و    ۶

  ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۳۴هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا   ۸۲سوریه  

  ۲۶۹هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۸۸هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۵۳۸هزار و   ۳۰پور ریال، دالر سنگا

ریال و    ۷۲۱هزار و   ۸ریال، یکصد درام ارمنستان   ۷۶۹هزار و   ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال   ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه( 

  ۹۶۰هزار و    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۱۷هزار و    ۶ان چین  امروز هر یو  .ریال قیمت خورد  ۶۳۵هزار و    ۳۰دینار لیبی  

  ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲۰۳هزار و    ۳۵یک هزار وون کره جنوبی  ل،  ریا ۹۶۰هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی  

https://www.irna.ir/news/83895735/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83895735/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
هزار    ۲نزی  ریال، یک هزار روپیه اندو  ۶۹۵هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۶۳هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  

  ۷۲۱هزار و    ۲۴آذربایجان    ریال، منات  ۲۸۵هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۴ریال، افغانی افغانستان    ۸۶۱و  

هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۴۲هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۵۳۵هزار و   ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۶هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶

 

 ارز   ۲۷افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۵

ارز شاهد    ۲۷ارز عمده را اعالم کرد که از این میان    ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( بهای رسمی    -ایرنا  -تهران

بودند ر  .افزایش قیمت  نرخ  پانزدهم مرداد(  امروز )چهارشنبه،  ایران  ارز    ۴۷سمی  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ارز با افزایش قیمت مواجه بودند. ارزش سایر    ۲۷ارز با کاهش قیمت و    ۹م کرد. از این میان  المللی را اعالعمده بین

  ۹۷۷هزار و    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا    .ارزها ثابت باقی ماند

هزار   ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .گذاری شدندریال نرخ   ۶۳۵هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو

ریال، روپیه   ۶۶۴هزار و    ۶، کرون دانمارک  ریال  ۶۲۸هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۲۴هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۲۹و  

عربی    ۵۶۱هند   متحده  امارات  درهم  و    ۱۱ریال،  کویت    ۴۳۷هزار  دینار  و  هزا  ۱۳۷ریال،  روپیه    ۲۵۴ر  یکصد  ریال، 

هر ریال عمان   ریال و  ۴۲۰هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۷۸۲هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۸هزار و    ۲۵پاکستان  

  ۹۲۱هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۶۰۵هزار و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت   ۲۳۲هزار و    ۱۰۹

هزار    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۳ریال، روبل روسیه    ۸۲هزار و   ۶ریال، لیر ترکیه   ۴۲۴هزار و   ۲ای جنوبی  ریال، راند آفریق 

عراق    ۵۳۹و   دینار  یکصد  و    ۳ریال،  سوریه  ریال،   ۵۲۸هزار  استرالیا   ۸۲لیر  دالر  و    ۳۰ریال،  ریال    ۱۹۱هزار  ریال، 

و    ۱۱سعودی   و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  و    ۳۰ر سنگاپور  ، دالریال  ۷۰۳هزار  تاکای   ۶۳۲هزار  ریال، یکصد 

کصد روپیه نپال  ریال، ی  ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۷۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۷۶هزار و    ۴۹بنگالدش  

امروز    .ریال قیمت خورد  ۶۳۹هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۴۱هزار و    ۳۴

ریال، یک هزار   ۹۸۵هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۴۷۶هزار و    ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند    ۳۸هزار و    ۶هر یوان چین  

و    ۳۵وون کره جنوبی   اردن    ۳۲۶هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار  و    ۹ریال، یکصد  ریال،    ۹۶۰هزار 

ریال، روبل    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۸۴هزار و    ۲ی  روپیه اندونز   ریال، یک هزار ۶۸۶هزار و    ۱۳الری گرجستان  

ریال،    ۶۲۳هزار و    ۸۵ی فیلیپین  ریال، یکصد پزو  ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان   ۱۹۷هزار و    ۱۷جدید بالروس  

هزار و    ۱۱ترکمنستان    ریال و منات جدید  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۸۳هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶

 

 نشست مجازی توسعه روابط فرهنگی ایران و چین برگزار شد 

ن و چین و شناخت آداب و رسوم چین پس از همه گیری کرونا«  نشست مجازی »توسعه فرهنگ ایرا  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا این نشست    .شدنبه با حضور اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های دو کشور برگزار  روز سه ش

به صورت ویدیو کنفرانس و با همکاری مرکز مطالعات چین شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی با همکاری دانشگاه  

از اساتید چینی   .پکن برگزار شد  فرهنگ پکن و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در  زبان و

علوم اجتماعی چین، دکتر »لیو هوی« عضو مدرسه   پروفسور »سونگ زیان« عضو موسسه تاریخ جهان و آکادمی

الملل بین  دانشگاه مطالعات  و عضو  آفریقایی  و  این   آسیایی  در  دانشگاه  این  فارسی  دانشکده  و مدیر  شانگهای 

داشتند حضور  هم    .نشست  ایران  سوی  باقریاز  »شهال  اجتماعیدکتر  علوم  علمی  هیات  عضو  دانشگاه   « 

علوم  دانشکده  خانواده  و  زنان  مطالعات  گروه  مدیر  و  علمی  هیات  عضو  میرحسینی«  »زهرا  دکتر  و  خوارزمی 

همایش این  در  )س(  الزهرا  دانشگاه  اقتصادی  و  کردند اجتماعی  همایش    .سخنرانی  این  برگزاری  در  همچنین 

https://www.irna.ir/news/83897069/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83897069/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83896224/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
سفا فرهنگی  اسالمیرایزنی  جمهوری  در  رت  سازمان   ایران  و  فرهنگی  روابط  راهبردی  مطالعات  مرکز  چین، 

 .فرهنگ و ارتباطات اسالمی اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور همکاری داشتند

مطالعات  زهرا میرحسینی« عضو هیات علمی و مدیر گروه  »//     بدون مشارکت زنان امری غیرقابل تصور توسعه

اده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا )س( در این نشست با ارایه مقاله ای با عنوان زنان و خانو

مختلف   های  عرصه  در  زنان  حضور  گفت:  چین«  و  ایران  بر  تاکید  با  فرهنگی  ارتباطات  توسعه  در  زنان  »نقش 

ر عصر حاضر نیز محسوب می یات زندگی اجتماعی داجتماعی نه تنها مورد پذیرش جامعه است، بلکه جزء ضرور

شود، چرا که جامعه به توانمندی ها و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و بهره مندی از آن، ضمن اینکه  

نیز است نیازمند  بدان  کرده،  پیدا  باور  و  توسعه  .اعتقاد  اینکه  به  اشاره  با  غیرقابل  وی  امری  زنان  بدون مشارکت 

ه روابط بین الملل هم از این قاعده مستثنی نیست بدین علت که حضور زنان در توسع ظر می رسد گفت:تصور به ن

عرصه روابط بین الملل نه تنها با هدف برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی، 

از ظرفیت های مو برای استفاده  به منظور فراهم آوردن بسترهای الزم  بهرهبلکه  توان    جود در جامعه و  از  گیری 

اگرچه در دهه  میر حسینی افزود: مطالعات نشان می دهد  .توسعه انسانی است   تمامی آحاد جامعه، از ملزومات

های   سازمان  و  نهادها  و  شده  توجه  الملل  بین  در سطح  فرهنگی  ارتباطات  توسعه  در  زنان  نقش  به  اخیر  های 

با   بدین منظور تشکیل شده  آن طورمختلفی  این    این حال هنوز  در  زنان  پتانسیل  و  از ظرفیت  که شایسته است 

 .حوزه استفاده نشده و آنان نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند

عامل چین زنان  و  ایران  فرهنگی  میان  تعامالت  علوم  »//    تعمیق  علمی  هیات  عضو  باقری«  شهال 

این نشست گفت: اجتماعی در  و چ دانشگاه خوارزمی هم  دیریایران  تمدنی  با سابقه  از هر ین  بیش  و  اکنون  ن، 

اجتماعی ارتباطات  افزایش  بصیرت  به  دیگر  موتور   زمان  بعنوان  میان  این  در  آنچه  اند  رسیده  دوجانبه  اقتصادی  و 

وی با    .گسترش این ارتباطات، با هوشمندی برگزیده شده است گسترش »ارتباطات میان فرهنگی« مشترک است

اینکه فرهن به  اظهار  رک، زمینه ساز و بستر سایر فعالیت های اجتماعی استگ و تعامالت فرهنگی مشتاشاره 

کرد: فرهنگ با اتکا به تمهید درک مشترک، اقناع ذهنی و بین االذهانی، نقش مفروضات پایه در حل معادالت چند 

نماید می  ایفا  را  دو سوی  .مجهولی  حداقل  فرهنگ  که  گفت  بتوان  داد: شاید  ادامه  داردباقری  عملکردی  یک   ه  از 

سازی وس بستر  در  فرهنگ  است نقش  محرز  اجتماعی  و  اقتصادی  های  فعالیت  همه  سویی     گسترش  واز 

محض به یک رابطه   تولید معنا و حاکمیت معنا بر روابط انسانی و اجتماعی موحبات تبدیل یک رابطه اقتصادی دیگر

باعث می شود را  آفرین  تحول  و  اج  .انسان ساز، جامعه ساز  علوم  دانشگاه خوارزمی   تماعیعضو هیات علمی 

مدد   به  زنان  بیافرینیم  را  ابریشم«  فرهنگی  »جاده  فرهنگ،  عرصه  در  و  یکدیگر  با  بتوانیم  باید  اکنون  ما  افزود: 

انگشتان ظریف و روح نکته سنج خود، قادر به چنین توانایی خواهند بود جاده فرهنگی ابریشم نه پارچه ابریشمی 

وی تصریح کرد:   .قرار خواهد داد   یی ریشه دار را به معرض دید عموم و تبادل آراباورها، نظام های معنا  که افکار،

سیال گون، همچو ابریشم لطیف و همچون زن، دقیق و ظریف است و عاملی هم سنخ خود را می طلبد  فرهنگ

ی دو جانبه  مهیدات راهبردی و اجرایسازندگان این نقش، زنان و مادران هستند و فعال سازی این قابلیت محتاج ت

 .است

دکتر »لیو هوی« عضو مدرسه آسیایی و آفریقایی و عضو دانشگاه  //    ایرانشناسی در چین تاریخی صد ساله دارد

الملل بین  دانشگاه هم گفت: مطالعات  این  فارسی  دانشکده  مدیر  و  تاریخی صد   شانگهای  در چین  ایرانشناسی 

میالدی یعنی همزمان با اجرای »سیاست ۱۹۷۹ای بعد از  رفت در این زمینه در سال هاما بیشترین پیش ساله دارد

او گفت: همگام با حضور چین در جامعه بین المللی، روابط سیاسی،   .اصالحات ودرِهای باز« در چین اتفاق افتاد

ت اندیشمندان دو کشور در  اقتصادی و تجاری ایران و چین روز به روز نزدیک تر و گسترده تر شده و همکاری و تبادال 

تر شده استز راحت  بیشتر و  زمان  به مرور  نیز  انسانی  با    .مینه علوم  در چین  ایرانشناسی  افزود: همچنین  وی 



 
تمرکز در زمینه هایی چون تاریخ، مذهب، مساله هسته ای، انرژی، پیشرفت اقتصادی، فرهنگ، روابط بین الملل  

در طول   اد دانشگاه شانگهای اظهار کرد:این است  .مه جانبه شده استوآموزش زبان فارسی وارد دوره پیشرفت ه

سال اخیر در تاریخ معاصر ایرانشناسی در چین، با وجود اینکه تحقیقات فراوانی در زمینه تاریخ و مذهب ایران    ۷۰

 .انجام شده، اما تعداد تحقیقاتی که براساس متون فارسی انجام شده باشد کماکان انگشت شمار است

ات طب  از  چینی  طب  آکادمی//     سالمیاثیرپذیری  و  جهان  تاریخ  موسسه  عضو  زیان«  »سونگ  علوم   پروفسور 

ایران«   و  ارئه مقاله در مورد »تاریخچه مبادالت پزشکی چین  با  این نشست مجازی  اظهار   اجتماعی چین هم در 

ی  توان تاثیر خاص طب سنتوی" میهای دارویی قوم هچینی "دستورالعمل با تحقیق و بررسی در مورد کتاب کرد:

های اصلی این اثر را یک ضرر جبران ناپذیر و  وی از بین رفتن نسخه   .اسالمی بر طب سنتی چینی را مشاهده کرد

  ۳۶های باقیمانده از کتاب  بدشانسی بزرگی برای مطالعه طب چینی و ایرانی عنوان کرد و گفت: از فهرست نسخه

های موجود در کتاب اصلی بسیار  ه محتوای نسخهتوان دریافت کی قوم هوی " میهای دارویجلدی " دستورالعمل

مرتب و  تفسیر  تحقیق،  که مشغول  عنوان شخصی  به  بنابراین  بوده است  ابن سینا  قانون  کتاب  از  سازی  بیشتر 

"یک کمربند    کنم دانشمندانی از کشورهای چین و ایران، زیر پرچم راهبردی پروژه متون پزشکی بوده است فکر می

کنند تا اسناد پزشکی باستانی بیشتری از  المتی همه بشریت تمام تالش و سعی خود را مییک جاده" برای س  -

   .هر دو کشور سازماندهی و منتشر شود

 

 انداز مبهم اقتصاد شرق آسیا در سایه کرونا چشم

بینی اقتصاد مناطق  رین گزارش اقتصادی خود به تخمین و پیشی در آخبانک جهان  -ایرنا-تهران   /ستار محمدی تلوار

مختلف جهان و از جمله شرق آسیا و اقیانوسیه پرداخت، ولی برای اقتصاد این نقطه از جهان دورنمایی روشن و  

اثرات منفی شیوع ویروس همه گیر کرونا شامل حال اقتصاد همه کشورهای جهان شده   .دهدمطمئن ارائه نمی

ی کمتر و برخی بیشتر. اگرچه کرونا از طریق تغییر و تحدید تعامالت اجتماعی، دگرگونی سبک و شیوه  ست؛ برخا

ها و آداب و سنن و جایگزینی برخی دیگر؛ اثرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی در جامعه زندگی و حذف برخی ارزش 

اما پیامدهای اقتصادی آن، تاکنون مهمترین و چ ایجاد کرده،  با  نگیزترین مسئله دولت براالش بشری  ها در مواجهه 

است بوده  ویروس  داده    .این  بودن  دسترس  در  منطقهبعالوه،  ملی،  مختلف  سطوح  در  عینی  جهانی  های  و  ای 

تر آسان   امکان برآورد و پیش بینی آینده اثرات اقتصادی شیوع کرونا را از تخمین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن

هانی از وضعیت اقتصادی جهان و از جمله کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در سال  بانک ج  گزارش  .کرده است

پیش   ۲۰۲۰ داده و  بر  مبتنی  میالدی  آینده  برای سال  آن  و حاوی مقایسه بینی  و منطقههای ملی  ای  های جهانی 

ع جهانی ایط شیودر بخشی از این گزارش چشم انداز اقتصادی کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در شر .است

 .کرونا مورد بررسی قرار گرفته است

منطقه اقتصاد  در  سابقه  کم  کرونا،//    انقباضی  که  است  این  اقتصاد   واقعیت  سپس  و  چین  اقتصاد  نخست 

انقباض شدید فعالیت با  را  ناگهانی شرایط مالی روبه رو  کشورهای مختلف  تنگنا قرار گرفتن  های اقتصادی و در 

ش و  سریع  کاهش  همچنین  و  کرد.  نو  گینه  اندونزی،  مالزی،  مانند  کشورهایی  صادرکنندگان  به  کاالها  قیمت  دید 

کرده است  تیمور وارد  داده   .شرقی ضربه سنگینی  اساس  در  بر  فوریه  ماه  در  که  اقتصاد چین  گزارش،  این  های 

ماه اول    های اقتصادی تقریباً متوقف شد، در سههای شدیدی اعمال کرد و فعالیت برخی مناطق کشور محدودیت

می  ۳۴با    ۲۰۲۰ نظر  به  مهم  وقتی  رقم  این  شد.  رو  به  رو  انقباض  انقباض  رسد  درصد  نخستین  این  بدانیم  که 

سود بخش صنعت به    ۲۰۱۹در مقایسه با مدت مشابه    ۲۰۲۰در سه ماه اول    .تا کنون بوده است  ۱۹۷۶اقتصادی از  

درصد    ۱۴ر در مقایسه با سال گذشته میالدی  درصد کاهش یافت. همچنین درآمدهای مالیاتی این کشو  ۳۷سرعت  

قرنطینه رشد دوباره تولیدات صنعتی آغاز شد و فروش وسایل حمل و   کاهش داشته است. در ماه آوریل، با رفع

https://www.irna.ir/news/83895496/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83895496/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83895496/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
گذاری و کاهش تقاضا  ها با کمبود سرمایه را نشان داد. باوجود این، شرکت  ۲۰۱۸نقل نخستین افزایش، از ژانویه  

بیماری دیرتر  ابی در بخش خدمات کندتر و دیرتر آغاز شد. دلیلش این بود که اثرات ناشی از شیوع  مواجه بودند. بازی 

این بخش رسید اواسط سال جاری    .به  تا  و  بدتر شد  ماه مارس  در  اقتصادی  منطقه شرق آسیا شرایط  بقیه  در 

قرنطینه (  ۲۰۲۰) بازتاب  امر  این  بود.  باقی  اقفشارها  منفی  سرریزهای  و  ملی  بودهای  دنیا  مانده  باقی    .تصاد 

سرمایه  شرایط  در  ناگهانی  تنگنای  جهانی  همچنین  از  گذاری  سرمایه  ناگهانی  خروج  باعث  مارس  ماه  اوایل  در 

دارایی  ارزش  و  دولتی  ارزهای  تعدیل  و  آن  در  بانکی  بهره  نرخ  کاهش  شدمنطقه،  تعطیلی   .ها  شرایط  این  در 

تولیکارخانه  فرایند  در  اختالل  بروز  و  واسطه ها  کاالهای  تأثیری  د  نهایی(  کاالهای  تولید  برای  الزم  اولیه  )مواد  ای 

های های تأمین در کشورهایی چون کامبوج، مالزی، میانمار و تایلند داشته است. بعالوه، محدودیت زنجیره   منفی بر

ن تجارت شده و داخلی و سرریزهای خارجی منجر به افت چشمگیر در جریان مصرف، سرمایه گذاری، تولید و جریا

 .رهای منطقه رقم زده استشدیدترین افت فعالیت از زمان »بحران مالی آسیا« را برای اکثر کشو

محدودیت حمایتکاهش  شروع  و  می//    هاها  نظر  به  است:  آمده  گزارش  این  همه در  که  در  رسد  کرونا  گیری 

اما در اقتصادهایی همچون اوج    کشورهای چین، مالزی و ویتنام فروکش کرده،  به نقطه  اندونزی و فیلیپین هنوز 

ویتنام قرنطینه  و  گ  نرسیده است. چین  کنار  برخی ذاشته را  بیماری  این  دوم شیوع  موج  از  برای جلوگیری  اما  اند 

های اقتصادی قرنطینه را  اند. مالزی نیز به تدریج با دادن اجازه فعالیت به برخی از بخش ها را حفظ کرده محدودیت 

رونا  های حمایتی کالنی را جهت کاهش اثرات کهمچنین، مهمترین اقتصادهای منطقه سیاست  .استکنار گذاشته  

گذاشته اجرا  حمایتبه  سیاست  مرکزی  حکومت  چین،  در  نیازهای  اند.  کاهش  بهره،  نرخ  کاهش  نقدینگی،  های 

و حمایت از کسب و کارها را  ها نزد بانک مرکزی( برای جلوگیری از ارزان فروشی بازار  اندوخته )میزان ودیعه بانک 

است داده  )اندونزی،مالزی،    .انجام  منطقه  اقتصادهای  نرخسایر  نیز  تایلند(  و  داده، فیلیپین  کاهش  را  بهره  های 

برنامه  و  کرده  ارائه  را  اعتباری  تسهیالت  و  کرده نقدینگی  آغاز  را  دارایی  خرید  مختلف  و    .اندهای  اقدامات 

چینسیاست مالیاتی  مقد  -های  داخلی  ۵.۴ار  به  ناخالص  تولید  از  هزینه  -درصد  چون  اضطراری  مواردی  های 

های آسیب پذیر و معوقات و صدور اوراق قرضه دولت محلی الیاتی، انتقال مستقیم به خانواده سالمت، معافیت م

را شامل می از سرمایه گذاری  نیز بسته  .شود برای حمایت  تایلند  و  مالزی  اقتصادی  دو کشور  فوق های حمایت 

های  اند. این بستهاجرا درآورده درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به    ۱۳و    ۱۷ای به ترتیب معادل حدود  العاده 

درصد از تولید ناخالص داخلی و با تمرکز بر   ۶های مستقیم مالیاتی به میزان  حمایتی شامل مواردی چون محرک

سا  و  وام  ضمانت  درمانی،  خدمات  ارائه  و  عمومی  می رفاه  کارها  و  کسب  از  حمایت  در  ابتکاری  موارد    .شود یر 

های حمایتی مالیاتی اختصاص  درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بسته   ۵ا  ت  ۳اندونزی و فیلیپین نیز حدود  

 .اندداده 

افق   تا  منطقه  اقتصاد  انداز  سال  //    ۲۰۲۱چشم  در  که  است  شده  بینی  پیش  گزارش  این  تولید    ۲۰۲۰در  رشد 

ز پیش بینی قبلی و تر ادرصد پایین  ۵.۲  -درصد کاهش یابد  ۰.۵به ۲۰۱۹درصد در سال    ۵.۹از  خالص داخلی منطقهنا

رود که رشد اقتصادی منطقه در نیمه دوم سال به تدریج بهبود پیدا انتظار می  .به بعد  ۱۹۶۷ترین نرخ رشد از  پایین 

شود که نرخ رشد اقتصادی چین در سال  پیش بینی می  نین،به روند معمول خود بازگردد. همچ ۲۰۲۱کند و تا اوایل 

پایین   ۴.۹  -درصد  ۱به    ۲۰۲۰ پایین درصد  و  ژانویه  ماه  بینی  پیش  از  از  تر  نرخ  بعد  ۱۹۷۶ترین  کند،    -به  پیدا  کاهش 

همچنین انتظار    .درصد خواهد رسید  ۶.۹به    ۲۰۲۱سپس با بهبود شرایط و رفع قرنطینه در سراسر جهان در سال  

د. این نخستین  کاهش یاب  ۲۰۲۰درصد در سال    ۱.۲رود که رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا)بعالوه چین( به    می

شود که با ناپدید شدن اثرات  آسیا به این سو است. سپس پیش بینی می  ۱۹۹۸انقباض اقتصادی از بحران مالی  

در     لی این منطقه بزرگترین اصالحات نزولیدرصد برسد. در میان اقتصادهای اص  ۵.۴دوباره به    ۲۰۲۱کرونا در سال  

تای۲۰۲۰سال   و  فیلیپین،  مالزی،  کشورهای  ترتیب  برای  پایین  ۷.۷و  ۸.۰،  ۷.۶لند)به  ازپیش درصد  ماه  بینیتر  های 



 
بوده است محدودیت    بخشی  .ژانویه(  اعمال  معنادار  تأثیر  از  ناشی  رکود  این  نیز  از  بخشی  و  است  داخلی  های 

تر کاالها در مالزی  های پایین ، اختالل در تجارت و بخش تولید، سرریز بازارهای مالی و قیمتنتیجه کاهش توریست

توریسم کشورهای کوچک منطقه مانند فیجی،پالوئا،    .بوده است ویروس کرونا اقتصاد مبتنی بر  همچنین، شیوع 

ند اقتصاد همه کشورهای منطقه  ساموا،وانوواتو، جزایر سالمون و غیره را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. هرچ

اقیانوسیه به دلیل وابستگی   به سرعت دچار رکود و کاهش در نرخ رشد شده است اما کشورهای کوچک در ناحیه

زیرساخت از  کرونا  با  مقابله  در  کشورها  این  بعالوه،  دیدند.  صدمه  بیشتر  و  بوده  پذیرتر  آسیب  توریسم  های به 

این گزارش آمده است که احتمال زیادی وجود دارد که کرونا رشد اقتصادی    در  .بهداشتی ضعیفی برخوردار هستند

اقیا و  آسیای شرقی  منطقه  مجرای مهمی بالقوه  که  تقاضا  زنجیره  و  گذاری  تضعیف سرمایه  از طریق  را  نوسیه 

فی آن  رود که اثرات منبرای دست یابی به بهره وری در دهه گذشته بوده است بیشتر کند خواهد کرد. انتظار می

بهره وری کلبا وخیم    گسترده بوده و والنی بر کند شدن ط   تر شدن روندهای جمعیتی و افت رشد اقتصادی در 

رود که مهمترین اقتصادهای منطقه از دومین انداز اقتصاد انتظار میدر چشم  .های اقتصادی بیافزایدمدت فعالیت 

شی چشمموج  همچنین  باشند.  برحذر  کرونا  اقتصاوع  میانداز  نشان  منطقه  شدید دی  انقباض  دنبال  به  که  دهد 

اول   ماه  یک    ۲۰۲۰اقتصادی در سه  باقی کشورها شاهد  در  و   در چین و سه ماه دوم سال جاری  پایدار  بازیابی 

بود خواهیم  منطق  .تدریجی  در  جهانی  بانک  اقتصادی  انداز  اساس چشم  بر  اقیانوسیه،  همچنین  و  آسیا  ه شرق 

های پولی و مالیاتی قابل توجه اقتصادهای اصلی منطقه در دفع رکود طوالنی مدت و  ست اقدامات حمایتی و سیا

تقاضای واردات جهانی    ۲۰۲۰رود که در نتیجه این اقدامات در نیمه دوم  اند. انتظار می بحران مالی موفق عمل کرده

از تشدید     از سر گرفته شود وه حالت طبیعی بازگردد، جریان سرمایه به منطقه  ترمیم شود، شرایط مالی جهانی ب

 .های تجاری بین چین و آمریکا خبری نباشدتنش

در کنار مواردی از خوشبینی در چشم انداز اقتصادی منطقه،  //    اقتصادی آنگونه که باید روشن نیست اندازچشم

طقه حامل نوعی  انداز اقتصادی من نیز اشاره کرده است. چشم  بانک جهانی در گزارش خود به نکات منفی احتمالی

های گیری کرونا و همچنین اثرگذاری سیاستعدم قطعیت و بی اطمینانی جدی است. روند کلی و گسترش همه

به کار رفته در مقابل آن هنوز مشخص نیست. فرسایش اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کارها نیز ممکن است  

طریق تجارت جهانی، بازارهای مالی و دیگر اثرات درجه    گیری کرونا ازالوه، سرریز اثرات جهانی همهبع  .ادامه یابد

های اقتصادی در شرکای اقتصادی  دو در اقتصاد منطقه نمود خواهد یافت. قیمت پایین کاال و سیر نزولی فعالیت 

و و  محور  صادرات  محور،  توریسم  اقتصادهای  از  بسیاری  در  ترمیم  کمکفرایند  به  در  ابسته  کاالیی  و  مالی  های 

ا و اقیانوسیه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. و در نهایت اینکه، اگر تنش تجاری بین ایاالت متحده و شرق آسی

 .انداز اقتصادی منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه بدتر خواهد شدچین ادامه پیدا کند چشم

 

 آسیا تایمز: توفانی سهمگین در حال غرق کردن دالر افسانه ای است 

شبکه خبری آسیا تایمز نوشت که توفانی قوی و سهمگین که معلول سیاست های آمریکا و همه گیری   -ایرنا -پکن

ر گزارشی نوشت:  به گزارش ایرنا آسیا تایمز روز سه شنبه د  .کرونا است در حال غرق کردن دالر افسانه ای است

بدهی های جهانی بود حاال به روزگار در هم شکستن دالر که روزی بهترین ابزار برای رویارویی با کشورهای دیگر و 

ارزی که معلوم نیست باید بی اعتباری و تضعیف آن را مدیون سیاست های دونالد ترامپ رییس   نزدیک شده است

رسانه هنگ کنگی ادامه می دهد: دستکم    .سقوط نزدیک می شود  جمهوری آمریکا دانست و یا افسانه ای که به

جنگ تجاری و همه گیری یک ویروس است  هزار میلیارد دالری دولت آمریکا،   ۲۵د بدهی سنگین  آنچه االن وجود دار

رش، بنا به این گزا   .که هیچکدام برای قدردانی از دالر نیامده اند و برعکس در حال به زیر کشیدن اعتبارش هستند

مات می کند و از آن سو متغیرهای  روند غرق شدن دالر آنقدر سریع در حال رخ دادن است که همه را شگفت زده و 
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دیگری چون باال رفتن بهای طال در دنیا و با اهمیت تر شدن ارزهای دیجیتالی و البته در کنارش یوان پول ملی چین 

اری از شاخصه های اقتصادی، بدتر شدن وضعیت آمریکا را  بسی آسیا تایمز تصریح کرد:  .در حال شکل گرفتن است

ها نیز این شرایط را معلول ناکامی آمریکا در کنترل ویروس کرونا و گسترش همه گیری  نشان می دهد اقتصاددان  

دولت آمریکا بر اساس این گزارش به بودجه ها و بسته های کمکی برای نجات اقتصاد نیاز دارد و از ماه    .می دانند

رفته شود و شاید بر اساس پیش بینی  هزار میلیارد دالر در نظر گ  ۷تا    ۳وریه به این طرف باید برای این منظور بین ف

 .هزار میلیارد دالر نیز نزدیک شود که نیازمند تصویب کنگره است ۱۰بانک آمریکا گلوبال ریسرچ این بسته کمکی به 

 

 ساوت چاینا: خطر ترامپ برای آمریکا بیش از چین و کرونا است 

این   -ایرنا-پکن برای  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد  که  خطری  نوشت  چین  پست«  مورنینگ  چاینا  »ساوت 

روز چهارشنبه نوشت: ترامپ به گزارش ایرنا ساوت چاینا    .کشور دارد به مراتب تهدیدی باالتر از کرونا و چین است

منتسب درباره  را  هایی  است  توئیت  کرده  مطرح  و سندی  مدرک  بی  ادعاهایی  و  منتشر  چین  به  کرونا  او   کردن 

است: ترامپ بیش از آنکه به مسایلی چون کرونا و   گزارش افزوده  .خطری بزرگتر برای آمریکا محسوب می شود

طرحی   انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده است و هر برنامه و  تحوالت اخیر در آمریکا توجه داشته باشد روی

ساوت چاینا    .را در همین راستا دنبال می کند تا اینکه به هر هزینه ای که شده است در این انتخابات پیروز شود

به  گسترش همه گیری و سوء اطالع رسانی در این زمینه را   انحراف کاخ سفید از توجه به واقعیت شیوع کرونا،  

  ۱۵۰وده است که چنین برخوردهایی امروز باعث مرگ  سیاست های نادرست و مخرب ترامپ مربوط دانسته و افز

این گزارش بشدت از سیاست های ترامپ بخصوص در زمینه مقابله با    .هزار نفر براثر کرونا در آمریکا شده است

صله گذاری اجتماعی و ماسک نزدن در برخی از  کرونا انتقاد کرده و برنامه های نادرستی چون انجام شدن دقیق فا

شیوع کرونا و بی توجهی رییس جمهوری و برخی از اطرافیان به ماسک را دستمایه وضع امروز همه   دوره ها در

گزارش می افزاید به نظر نمی رسد ترامپ شانس چندانی در انتخابات ریاست    .گیری در آمریکا معرفی می کند

ا بوجود می آورد و در اتاقی  ه باشد اما وضعیت وقتی نابسامان شد متغیرهای مختلفی رجمهوری ماه نوامبر داشت

این گزارش تاکید کرده است تهدیدهای بزرگ    .که پر از دود است با هر ترفندی هم شاید بتوان راه گریزی پیدا کرد

های علمی و همکاری مشترک در   برای آمریکا، کشور چین و بیماری کرونا نیستند زیرا این ویروس نهایتا با پیشرفت

خواهد رفت اما این ترامپ است که به هر کسی که از او برای انتخاب مجدد در ماه نوامبر    سال آینده میالدی از بین

 .حمایت نکند، یورش خواهد برد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کند پهپاد به پاکستان ارسال می ۳۸چین /   براي مقابله با هجوم ملخ

بر با حمله ملخپاکستان  بوده    ۲۵های صحرایی که در  ای مقابله  پهپاد دیگر پیشرفته    ۳۸سال گذشته بی سابقه 

"تی سری  از  گرفت"  ۱۶-چینی  خواهد  تحویل  کشاورزی  مزارع  سمپاشی  برای  بین        .را  سرویس  گزارش  به 

پهپاد دیگر را برای مقابله با   ۳۸از اسالم آباد، منابع خبری در پاکستان اعالم کردند: چین   اری صداوسیماخبرگز الملل

پاکستان می ملخ به  با هجوم   فرستد.ها  برای مقابله  پیشتر  که  پاکستان  اعالم کرد  پاکستان"  "رادیو  پايگاه خبري 

فروند پهپاد پیشرفته ساخت چین را   ۱۲  پیدا کرده،  ایالت این کشور گسترش  ۴ها به  های صحرایی که هجوم آنملخ

پهپاد  بیشتر  واردات  از  بود،  کرده  داد.وارد  خبر  چینی  حمله   های  با  مقابله  برای  پاکستان  گزارش  این  براساس 

پهپاد    ۳۸های آتی  سال گذشته بی سابقه بوده طی روز   ۲۵های صحرایی که به گفته مسئولین این کشور در  ملخ

پیشرفته از سر  دیگر  "تیچینی  گرفت. "  ۱۶-ی  خواهد  تحویل  کشاورزی  مزارع  برای سمپاشی  منابع    را  گفته  به 
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های چینی به طور ویژه برای استفاده در امور کشاورزی طراحی شده و قابلیت کنترل از فاصله دور  خبری این پهپاد

نی در استفاده از این  والن پاکستامنابع خبری افزودند: به زودی یک تیم فنی از چین برای کمک به مسئ  را دارند.

این کشور میپهپاد  تمایل   شوند.ها عازم  ابراز  نیز  پاکستان گزارش داد: یک شرکت پیشرو چینی  رادیو  خبرگزاری 

های بدون سرنشین جهت محافظت از محصوالت زراعی و  کرده یک واحد صنعتی در پاکستان برای ساخت هواپیما

ملخ با  کند.مبارزه  احداث  بب  ها  پیش  ملخراساس  هجوم  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  های  ینی 

این در    میلیارد روپیه به دنبال دارد. ۴۶۰های کشاورزی پاکستان در فصل تابستان امسال خسارت  صحرایی به زمین 

این  پاکستان در  درصدی در اقتصاد پاکستان داشته و نیمی از نیروی کار در    ۳۷حالیه که محصوالت کشاورزی سهم  

درصدی محصوالت   ۵۰ها ضمن کاهش  کنند هجوم ملخکارشناسان پیش بینی می  بخش مشغول فعالیت هستند.

 تواند در کنار معضل کرونا بر دیگر مشکالت اقتصادی این کشور افزوده شود.زراعی و باغی پاکستان می

 

 طوفان و بارندگی شدید در شرق چین  سازمان ملی هواشناسی چین اعالم کرد؛

دادسا این کشور خبر  واقع در شرق  ژجیانگ  در استان  از وقوع طوفان  به گزارش    .زمان ملی هواشناسی چین 

سازمان ملی هواشناسی چین از وقوع طوفان در استان ژجیانگ واقع    ؛خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل

داد. خبر  کشور  این  شرق  چهارمین   به  در  هاگوپیت  طوفان  کرد  اعالم  چین  هواشناسی  سازمان  رویترز،  گزارش 

این طوفان حدود ساعت   داده است.  رخ  در کشور  تاکنون  آغاز سال  از  که  بامداد سه    ۳:۳۰طوفانی است  دقیقه 

ین طوفان  ا  کیلومتر در ساعت، شهر یوکینگ در استان ژجیانگ را درنوردید.  ۱۳۶هایی با سرعت بیش از  شنبه با باد 

بارندگی موجب  شنبه  سه  بامداد  تا  دوشنبه  صبح  بخشاز  در  شدید  و  های  استان،  این  جنوبی  و  شرقی  های 

بینی می  های مرکزی و شرقی استان فوجیان شد.همچنین بخش این  سازمان ملی هواشناسی چین پیش  کند 

کند و به تدریج از قدرت آن کاسته    کتکیلومتر در ساعت به سمت شمال حر  ۲۵تا    ۲۰هایی به سرعت  طوفان با باد 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع شود، و چهارشنبه صبح به سمت سواحل غربی شبه جزیره کره پیش رود.

 

 های راهبردی ایران و چین عصبانیت پمپئو از همکاری/  در پیامي توئیتري

، منطقه خاورمیانه را بی ثبات  ر ادعا کرد قرارداد همکاری های راهبردی ایران و چینوزیر امور خارجه آمریکا بار دیگ

وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی بار   ؛ مایک پمپئواخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش  !خواهد کرد

، خاورمیانه  پمپئو ادعا کرد: ورود چین به ایران .چین واکنش نشان داد-رارداد همکاری های راهبردی ایراندیگر به ق

حاتی و تجارت و پولهایی که از  )غرب آسیا( را بی ثبات خواهد کرد و دسترسی این کشور به سامانه های تسلی

 !غرنج می کنددولت چین جریان می گیرند، فقط این خطر را برای منطقه پیچیده و ب

 

 :کیتریت -

حضور تیم سازمان بهداشت جهانی در چین/ دلیل جهش کروناویروس از حیوان به   /"۱بین الملل "تیتر

 انسان چیست؟ 

به این کشور اعزام شده بودند  ۱۹تیمی از سازمان بهداشت جهانی در چین که برای تحقیق و بررسی منشاء کووید

گفتگ و  داشتندبحث  کشور  این  دانشمندان  با  ای  گسترده  اطالعات  تبادل  و  الملل  .و  بین  گروه  گزارش   به 

جهانی ؛"تیتریک" بهداشت  سازمان  از  و   (WHO) تیمی  تحقیق  برای  که  چین  کوویددر  منشاء  این    ۱۹بررسی  به 

کشور اعزام شده بودند بحث و گفتگو و تبادل اطالعات گسترده ای با دانشمندان این کشور که اولین مکان شیوع 

تگوها شامل به روزرسانی های مربوط به تحقیقات بهداشتی حیوانات بود. چین در این گف  .این ویروس بود داشتند
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پس از کشف بیماری در برخی از فروشندگان و دالالن، بازار حیات وحش در ووهان  آغاز شیوع این ویروس و یک روز  

سازمان بهداشت جهانی گفت که این ویروس به احتمال زیاد از خفاش ها و احتماال واسطه میزبان    را تعطیل کرد.

لت ترامپ هستند. دو WHO دانشمندان و دولت های سراسر جهان منتظر نتایج تحقیقات  دیگری ناشی می شود.

به خاطر مدیریت همه گیری خود، تصم کند و  بودن متهم می  به چین محور  را  آژانس  این سازمان  این  ترک  به  یم 

گیرشناسی(  متخصص در زمینه بهداشت حیوانات و اپیدمیولوژی )همه  ۲هفته ای که شامل    ۳این مأموریت    دارد.

از متخ ای  تیم گسترده  با  زمینه همکاری  ایجاد  وظیفه  آنها  است،  داشت.  بر عهده  را  المللی  بین  و  صصان چینی 

کووید ویروس  که  کرد  خواهند  از    ۱۹کشف  است. چگونه  یافته  جهش  انسان  سوی  به  حیوانات  های  گونه   مانع 

 تیتریک –معصومه میرحسینی 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 المللی چین: ممنوعیت استفاده از »تیک تاک« یک تراژدی برای آمریکاست رادیو بین

در شرایط کنونی که اقتصاد آمریکا تحت تاثیرات منفی ناشی از کرونا قرار گرفته، اعالم ممنوعیت علیه محصوالت 

برای منافع مردم   از پیش ضرری  بلکه بیش  آمریکا را نجات نخواهد داد  تنها  نه  اینترنتی قانونی و پرطرفدار چینی 

الملل  .آمریکاست بین  المللی چین، در روزهای اخیر، اخبار  خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه  بین  رادیو  از  نقل  به 

مبنی بر ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن تیک تاک نسخه خارجی دوئویین نرم افزار اجتماعی چینی از سوی آمریکا،  

برخی از تحلیلگران خاطرنشان کردند که این یک آزار و اذیت سیاسی   .مورد توجه فراوان جهانیان قرار گرفته است

سیاستمداران   ذهنیت  و  است  شده  ترویج  اینترنتی  های  غول  برخی  و  آمریکا  سیاستمداران  توسط  که  است 

کامل  طور  به  داده، همچنین  نشان  را  چین  توسعه  و سرکوب  آمریکا  و  چین  مقابله  برانگیختن  بر  مبنی  آمریکایی 

آمریکا با بهانه "امنیت ملی"، تیک تاک را ممنوع می    .به اصطالح "رقابت عادالنه" آمریکا بر داشته استحجاب از  

کند، این اقدام بسیار شبیه "پیش فرض گناه" خود علیه شرکت های چینی مانند هواوی است. مارک لملی، استاد 

هار داشت که هیچ مدرکی مبنی بر این که  اظ (CNN) حقوق دانشگاه استنفورد، اخیرا در مصاحبه ای با سی ان ان

معتقد   کلی  به طور  نیز  افکار عمومی غربی  ندارد.  وجود  متحده است،  ایاالت  ملی  امنیت  برای  تهدیدی  تاک  تیک 

پیشرفته  کامل شرکت های  برای سرکوب  آمریکا  که  نیست  ابزاری  "امنیت ملی" چیزی جز  به اصطالح  که  است 

به کار می گیرد بر برپا کردن"جنگ فناوری" علیه چین به شمار می رود  علمی و فنی چین  آمریکا  بهانه  از    .و نیز 

با   اجتماعی  افزار  نرم  یک  عنوان  به  تاک  تیک  تجاری  در جامعه غربی    ۱لحاظ  و  در سراسر جهان  میلیارد مخاطب 

والنی مطابق با  محبوب است، به طور حتم اهمیت زیادی به مسایل امنیتی می دهد. این نرم افزار در مدت زمان ط

آمریکا   در  را  تجاری خود  فعالیت های  ایاالت متحده  و مقررات  قوانین  رعایت  با  و  المللی  بین  قوانین  بازار و  اصول 

انجام داده است و کلیه داده های کاربران آمریکایی در داخل آمریکا ذخیره می شود و داده های پشتیبان مخاطبان  

د. سیاستمداران آمریکا آن را به عنوان "ابزار اطالعاتی" چین مورد انتقاد قرار  آمریکا نیز در سنگاپور ذخیره می شو

تامین خواسته های خودخواهانه  برای  اقتصادی  مسایل  کردن  و سیاسی  دستکاری سیاسی  کامال  که  اند  داده 

ممنوع کند.   عالوه بر این، دولت آمریکا تهدید کرده است که تیک تاک را  .سیاسی برخی سیاستمداران آمریکا است

دلیل دیگر این است که این نرم افزار در رقابت عادالنه با بسیاری شرکت های بزرگ اینترنتی در آمریکا، با موقعیت 

و ویژگی خاص خود، کاربران غربی را به خود جلب کرده است که انحصار شرکت های آمریکا بر نرم افزار اجتماعی  

از نظر نمایندگی تیک تک    غربی را شکسته است. به همین دلیل  به  اینترنتی  آن ها نوظهوری شرکت های جدید 

نشاندهنده نگرانی آمریکا از کمبود توان رقابتی شرکت های کشور خود در رقابت های فناوری است. آمریکا می  

ببرد بین  از  توسعه خود  در جریان  را  نوظهور  افزار  نرم  و  این شرکت  پدیده های    .خواهد  اخیر  واقع، سال های  در 
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مالحظه   قابل  محدودیت  از  شود.  می  دیده  زیاد  آمریکایی  سیاستمداران  سوی  از  چینی  های  شرکت  سرکوب 

به موسسات   توقف عرضه  تا  آمریکا  در  تجاری شرکت های چینی  یکپارچه سازی  فعالیت های  و  گذاری  سرمایه 

تیک تاک، جهانیان به خوبی با   و تا تهدید به ممنوعیت استفاده از نرم افزار های چینی از جمله  5Gچینی در صنعت  

آمریکایی  سیاستمداران  ابزار  جز  چیزی  منصفانه  رقابت  و  بازار  اقتصاد  اصطالح  به  که  هستند  آشنا  وضعیت  این 

نیست. اما آیا این اقدامات واقعا به نفع آمریکا است؟ با باز شدن جعبه پاندورا، این خود آمریکا است که آسیب های  

پرسنل مشغول به کار دارد و برنامه    ۱5۰۰نوان مثال، تیک تاک در داخل آمریکا بیش از  به ع  .سنگینی خواهد دید

هزار کارمند جدید استخدام کند. سرکوب بدخواهانه آمریکا علیه شرکت های چینی    ۱۰داشت تا در سه سال آینده  

ت داده و رفتارشان با  نشان می دهد که این سیاستمداران آمریکا برای حمله به چین هوش و حواس خود را از دس

ادعای آن ها برای "بازشکوفایی اقتصاد" کامال نتیجه برعکس دارد. برای جوانان آمریکا، تیک تاک جذابیت بسیاری  

از دولت خواهد شد از دست دادن حمایت بیشتر مردم  باعث  از آن  در درازمدت، دولت    .دارد و ممنوعیت استفاده 

را نقض کرد و شرکت های  آمریکا آشکارا اصول سازمان تجارت جه تبعیض  برای درهای باز، شفافیت و عدم  انی 

نوآور تکنولوژی جهان را با چهره بی منطق و متکبر خود آشنا ساخت. سوال این است که در آینده چه شرکت های  

هنگامی  خارجی دیگر تمایل برای ورود به بازار این کشور خواهند داشت و منتظر اذیت و ظلم آمریکا خواهند ماند؟  

که نوآوران تکنولوژی از آمریکا دور شوند، بازار این کشور نیز جذابیت اصلی خود را از دست داده و به افت و زوال  

در شرایط کنونی که اقتصاد آمریکا تحت تاثیرات منفی ناشی از شیوع همه گیری کرونا قرار گرفته، اعالم    .می رود

رطرفدار چینی از سوی سیاستمداران آمریکا و آن را به "قربانی" در  ممنوعیت علیه محصوالت اینترنتی قانونی و پ

مردم   منافع  برای  ضرری  پیش  از  بیش  بلکه  داد  نخواهد  نجات  را  آمریکا  تنها  نه  کردن،  تبدیل  آمریکا  و  چین  رقابت 

انزوا   به  را  آمریکا  پیش  از  بیش  این  و  هستند  نیز  گیر  همه  بیماری  شیوع  مشکالت  دچار  که  است  خواهد آمریکا 

 /انتهای پیام !کشاند. این مساله به طور واقعی یک تراژدی برای آمریکا است

 

 : فانوس زاگرس  -

 بینی به شرق خوش

های اخیر خبرساز شده ساله ایران و چین که در هفته  ۲۵موضوع سند توافق  /    گروه سیاسی  فانوس زاگرس؛  

می  را  کلیاست  تصویر  یک  ذیل  جمهوری  توان  خارجی  سیاست  اساس  و  پایه  که  تصویری  کرد.  بررسی  نیز  تر 

این نکته صحیح است که در    .دهد و آن هم نگاه به شرق استاسالمی ایران در حدود دو دهه اخیر را تشکیل می

هسته  مذاکرات  شاهد  دوران  دوباره  برجام  از  متحده  ایاالت  خروج  با  اما  شد  تعدیل  حدودی  تا  سیاست  این  ای 

تر نگاه به شرق در دیپلماسی کشور هستیم. مشکل اساسی که در اجرای این سیاست وجود بازگشت پر قدرت 

روسیه و چین دارند؛ نگاهی توام  های شرقی و به به طور مشخص گیران به قدرتدارد نوع نگاهی است که تصمیم

درباره سیاست نگاه به شرق   .با خوشبینی و در برخی موضوعات خالف برخی مواردی که آشکارا مشهود هستند

های غربی  های متفاوتی مطرح است؛ برخی آن را با توجه به شرایطی که میان جمهوری اسالمی و قدرت دیدگاه 

می ناگزیر  انتخابی  است  کبرقرار  میدانند  آن  منفی  وجوه  وجود  با  اقتصادی  ه  و  سیاسی  کامل  انزوای  از  تواند 

کشور جلوگیری کند، گروهی نتیجه این روند را مخدوش شدن استقالل ایران دانسته و بر این باور هستند که آنچه 

به جیب روسدر عمل رخ می تنها سود چنین سیاستی  و  نیست  منافع ملی  امکانی در جهت  و چینی دهد   ها ها 

ای خواهد رفت، گروه سومی نیز هستند که بر این باورند که مشکل اساسی در نگاه به شرق نیست، بلکه مسئله 

فارغ از آن که چه نگاهی به سیاست نگاه به شرق داریم و درباره    .که با آن درگیر هستیم عدم نگاه به غرب است

گیران به شرق آن که در الیه زیرین نگاه تصمیم  نتایج آن چه داوری داشته باشیم، آنچه حائز اهمیتی بیشتر است
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های همین چند سال اخیر در روابط ایران با چین و یا  بینی هستیم که با نادیده گرفتن واقعیتشاهد نوعی خوش

می مشکالت  تمامی  حالل  را  سیاست  این  خوش  .دانندروسیه  میاین  را  مسئوالن بینی  اظهارنظرهای  در  توان 

آنچه مسئوالن وزارت امور خارجه ۲۵درباره قرارداد   به  نگاهی  با  به روشنی مشاهده کرد.  نیز  ایران و چین  ساله 

نگرند گویند شاهد هستیم که آنان با دیدگاه به شدت خوشبینانه به موضوع رابطه با چین میدرباره این توافق می

با همین خوش تا  تالش هستند  در  توافو  این  به  نقدی  هر  پاسخ  غیرمعمول  بدهندبینی  را  می   .ق  نظر  که به  آید 

مشکل اساسی همین خوشبینی به شرق و به طور کلی نگاه خوشبینانه به مسائل حوزه سیاست خارجی است. 

مسائلی که ریشه و اساس آن اصوال با بدبینی و بی اعتمادی همراه است اما در کمال تعجب شاهد هستیم که 

با وجود آن کهدیپلمات  با سابقه کشورمان  با تیمسال  های  های های دیپلماسی قدرتهایی طوالنی در مذاکرات 

بین رفتار کرده و بر مبنای نگاهی غیر اند اما در اجرای سیاست نگاه به شرق کامال خوششرق و غرب جهان بوده

، ساله ایران و چین، هر چه که باشد و با هر مفادی که به سرانجام برسد  ۲۵سند قرارداد    .کنندواقعی عمل می

تری است که با چه رویکردی در مذاکرات منتهی به این توافق و دیگر مذکرات مشابه ظاهر شویم؛ این مسئله مهم

ای مثبت های غربی بتوان به نتیجهبینی افراطی به چین، روسیه و حتی قدرتآید که بتوان با خوشبعید به نظر می 

 /انتهای خبر .و حفظ منافع ملی دست یافت

 

 : مردم ساالری -

ايران بازنده سند راهبردي با چین خواهد بود، مگر آنکه   :ضا ایلخانی کارشناس حقوق بین المللحمیدر 

 تعهداتی بدهد   چین هم

وگوهای ایرانیان شده، هاست که موضوع بحث و گفتهفتههای مشترک ایران و چین«  ساله همکاری   ۲۵برنامه  »

های اجتماعی، همه درباره این موضوع نظری های کارشناسی و شبکهها تا بحثاز بحث های همیشگی مهمانی

دانیم، در دارند و همه هم معتقدند نظرشان درست و دقیق است. این در حالی است که هر آنچه از این قرارداد می 

ایران و  ساله همکاری   ۲۵برنامه  »  .اه منتشر شده که هیچ مفهوم دقیقی در آن نیستیک متن کوت  های مشترک 

های ها تا بحث وگوهای ایرانیان شده، از بحث های همیشگی مهمانیهاست که موضوع بحث و گفتچین« هفته

و شبکه  نظرشان درستکارشناسی  معتقدند  و همه هم  دارند  نظری  این موضوع  درباره  اجتماعی، همه  و    های 

دانیم، در یک متن کوتاه منتشر شده که هیچ مفهوم دقیق است. این در حالی است که هر آنچه از این قرارداد می

همچنین در این متن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده که این خود سواالت زیادی را برای ناظران    .دقیقی در آن نیست

هایی در صنعت گذاری م این است که کشور چین سرمایه دانیایجاد کرده است. آنچه در حال حاضر از این سند می

ایران، زیرساخت پتروشیمی  ایران، شرکت ملی صنایع  ایران، شرکت ملی صادرات گاز  ایران و همکاری  نفت  های 

داد خواهد  انجام  قضایی  و  فرهنگی  امنیتی،  رسانه   .نظامی،  ابتدایی،  روزهای  همان  »پترولیوم  در  نام  به  ای 

مدعی گرفته  اکونومیست«  قرار  کارشناسان  و  مردم  بین  گفتگوهای  و  بحث  دستمایه  امروز  تا  که  کرد  منتشر  اتی 

میلیارد دالر آمریکا است که بخش قابل توجهی از   ۴۰۰تا    ۲۸۰گذاری معادل  است. از جمله این ادعاها حجم سرمایه 

قرارداد  این سرمایه  اجرای  نفت    ۲۵گذاری، طی سال نخست  آنها به صنعت  با  تزریق میساله  ایران  گاز  شود.  و 

به نظر    .ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام خواهد شدصورت مرحلههمچنین مابقی آن به 

های آمریکا علیه کشورمان )استراتژی فشار حداکثری( منجر به بحران اقتصادی در  رسد در شرایطی که تحریممی

یک  شده،  چی  کشور  با  بلندمدت  اقتصادی  توافق  فزاینده  تحریم  برابر  در  ایران  برای  راهی  مشابه(  کشوری  )یا  ن 

است. البته منتقدان این حرکت، شامل برخی سیاستمداران داخل و مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از کشور  

اند. کرده   خصوص با ادعای استقرار نیروهای نظامی چین و واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد از این توافق به 



 
در مقابل می تدوین  مدافعان سند  تعیین چارچوب کالن همکاری  برای  راهبردی  توافق  یک  این مرحله صرفاً  گویند 

باشد. در این میان گروه سومی نیز هستند که عملی شدن آنچه اعالم  شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی

گاه برای ایران نقض نخواهد کرد و در  های آمریکا را هیچتحریم  ها چیندانند. از نظر آن شده را دور از واقعیت می 

به  این فرضیه ها چقدر  از  اینکه هر کدام  از  ایران ترجیح خواهد داد. فارغ  به  را  اروپا  و  آمریکا  با  نهایت منافع خود 

از   در بسیاری  بوده و  او  به خود  دانست که منافع ملی هر کشوری مختص  باید  نزدیک هستند  مواقع در  واقعیت 

تعارض با منافع کشورهای طرف قرارداد خواهد بود. از همین جهت با حمیدرضا ایلخانی عضو حزب مردم ساالری و 

دبیر حزب در استان آذربایجان شرقی به صحبت در همین رابطه نشستیم. آقای ایلخانی معتقد است بیش از هر 

آموخته حق دانش  این  دارد.  اهمیت  قرارداد  متن حقوقی  ما گفت چه بسیار  چیز  به  تهران  دانشگاه  الملل  بین  وق 

قراردادهایی که با نیات خیر در نهایت به زیان منافع کشور شد. لذا باید در بررسی این قراردادها دقت کرد. گفتگوی 

 .ساالری آنالین« با حمیدرضا ایلخانی کارشناس حقوق بین الملل را درباره قرارداد ایران و چین بخوانید»مردم 

شود؟ آیا این قرارداد سیاسی است که قرار است منافع  چین از نظر شما چطور فهم می-ساله ایران  ۲5قرارداد  

اقتصادی را تامین کند یا با استفاده از ابزار اقتصادی قرار است منافع سیاسی را پوشش دهد؟ قدرت چین و ضعف  

المللي امروز هر  اساسا در روابط حاكم بر فضای بین//    ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ فعلی ایران به دلیل تحریم

تواند سیاسي، حقوقي، اقتصادي و  شود که می و پروتكل، ذیل اهداف متفاوتی دنبال می  پیمان، قرارداد و معاهده 

های مشترک ها بر مبنای منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سمت همکارییا تجاري باشد. چرا که دولت

ساله راهبردی با چین از اين   ۲5روند. بر اين اساس ابتدا بايستي قرارداد  ای و جهانی میکشور یا منطقه   بین دو

مدنظر قرار گرفته است.    منظر مورد بررسي قرار گیرد. یعنی اول بدانیم كه كدام بعد برای دولتمردان چین و ایران

شده )متن اولیه قرارداد( بعد سیاسي بیشتر مورد  کنم با توجه به چیزی که در فضای مجازی منتشر  من فکر می 

توجه قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که همین بعد سیاسی اگر با اقدامات و فرضیات صحیح نسبت به  

تواند منتج به نتایج اقتصادي و تجاري مفیدی برای هر دو  های حقوقی دقیق همراه شود، ميطرف مقابل و بحث 

 .مان گرددطرف بخصوص کشور

سوالی که اینجا به وجود می آید این است که با توجه به قدرت اقتصادی چین که می تواند به راحتی حتی آمریکا  

را به چالش بکشد، کمی نباید دست به عصا تر حرکت کرد؟ سوال قبلی من ناظر بر همین نکته بود که آیا ضعف  

آورد، اوضاع را به زیان سابقه در جهان به آن فشار میهای بیسال تحریم   ۱۰اقتصادی در کشور که به هر حال  

هاي خاص قدرت، اعم از قدرت نرم و سخت الملل با توجه به بروز مولفه ببینید در فضاي بین //    ایران نخواهد کرد؟ 

تعریف كشورهای   افكار عمومي است،  بر  تاثیرگذاری  و  ایدئولوژیکی  نظامي، سیاسي، حقوقي،  توان  که شامل 

بینانه ببینیم، ، دیگر مثل قرن گذشته مفهومي مطلق و صفر و يكی ندارد. اگر مسائل جهان را واقع ضعیف و قوي

شویم كه اغلب کشورها )چه توسعه یافته و چه در حال توسعه( با دركی خاص از مساله جهاني شدن متوجه می

روند. لذا با طرح  نس قدرت پیش مي ترازي و باالتواند شبیه به هم نباشد(، به طرف يك هم)که البته لزوما هم می

ها دقیق نیستند. وقتی ما میگوییم کشور اين مساله، یک مقداری بحث دچار سردرگمی خواهد شد. ببینید این واژه

کنیم؟ یعنی کشور ضعیف از چه جهتی ضعیف است؟ یا کشور قوي از چه بعدی ضعیف به کدام مولفه اشاره می

م به شدت سیال هستند و دقیقا در مناسبات دو کشور میتوان با محاسبه مولفه باشد؟ این مفاهیدارای قدرت می 

های قدرت دریافت که کدام قوی و کدام ضعیف است. مثال در این مورد بخصوص درخواهیم یافت كه ايران در مقابل  

نابع بسیار زیاد در  هايی از قبیل وجود مچین، شاید از منظر قدرت اقتصادي ضعیف به نظر برسد، اما در بعد جذابیت 

گذاری و منجر شود. لذا روش مقايسه و بررسي مواردی که چین در کشورهای دیگر سرمایه كشور، قوي تلقي مي 

ناراحت  نتایج  نمي کنندهبه  گشته،  میزبان  کشور  برای  كندای  ايفا  بخصوص  قرارداد  اين  در خصوص  نقشي   .تواند 

را  قراردادها  ما  كه  است  اين  قضیه  كلیدي  منعقد مي  نكته  خود  اهداف سیاسي  در  براساس  که  حالی  در  كنیم، 



 
قراردادهاي سیاسي با توجه به قدرت نفوذ برخي كشورها از جمله آمريكا ، روسیه، چین و کشورهای اروپایی در  

دهد رويكرد ما از جهتی است كه در آن  شويم. این نشان می الملي ضعیف تلقي مي بعد تاثیرگذاری بر نهادهاي بین

كنیم كه در آن ضعیف گذاري ميكه منابع اقتصادي و تجاري خود را نیز در بعدي سرمايهتر اينف داريم. جالبضع

قرارداد   لذا  و    ۲5هستیم.  تجاري  اقتصادي،  متوازن  قرارداد  يك  بايد  اول  مرحله  در  چین،  و  ایران  راهبردی  ساله 

المللي استفاده كنیم. به  ود و ايفاي نقش موثر بینحقوقي باشد تا از آن بتوانیم براي رسیدن به اهداف سیاسي خ

عبارت بهتر، محتوا و مبناي اين قرارداد ابتدا بايد اقتصادي، تجاري، حقوقي و سپس سیاسي باشد. وقتي اين امر  

محقق شد قطعا طرف چیني )يا هر كشور ديگری( در راستاي حفظ يك پیمان اقتصادي متوازن حاضر خواهد بود  

برابر هزينه سیاسي   در  ایران  وزن سیاسی  به  توجه  )با  غیرمتوازن  و  پیمان سیاسي  يك  اما طي  بپردازد.  نیز  را 

چین( آن كشور به اهداف اقتصادي و تجاري خود خواهد رسید و لزومی در پرداخت هزینه سیاسی برای حفظ و  

   .اجرای پیمان خود نخواهد داشت

ود؟ به هر حال سیاست خارجی ایران تا امروز براساس به نظر شما این قرارداد یک گردش به چپ محسوب میش

  تواند آینده سیاست خارجی ما را تعیین کند؟ موازنه منفی نه شرقی و نه غربی بود. آیا گردش به سمت چین می

گردش، سمت و جهت در دنیای امروز ديگر به آن شکل کالسیک مفهومي ندارد. به غیر از كشورهای غاصب،    //

كه طرف مقابل عهدشكن بوده یا  توان مذاكره كرد. اينلي ايجاد كند با رويكرد هوشمندانه ميهر جایی كه منافع م

كه مذاكره با طرف خاصي را در یک مقاطع خاص  گردد. مگر ايننه، به هنر ديپلماسي و آگاهی حقوقي شما برمی

مريكاي عهدشكن، مفادي از برجام  بشود استفاده کرد. مثال مذاكره با آمريكا در آستانه انتخابات، در خصوص خود آ

آمريكا   به لحاظ حقوقي  ابعاد سیاسي، ضمانت اجرايي  انصافا  آمريكا در  نفوذ  به دلیل قدرت  لیكن  را منزوي كرد 

 .نداشت. به هر طريق سمت و جهتي مطرح نیست

آيا   شکل خواهیم شد؟ خب با این همه آیا این وضعیت به ما نشان نمیدهد که در آینده برای کار کردن با غرب دچار م

به كجا است؟  شما مي ايتالیا  و  يا فرانسه  آلمان  بگویید جهت  بايستي كار    / /توانید  تمام دنیا و الجرم غرب  با  ما 

يابي است سازي و قدرت بكنیم. تقسیمات غرب و شرق در دنیاي امروز صرفا جغرافیايي است. دنیا يك باشگاه بدن

شويد با مالحظه  هاي آلمان، فرانسه و آمريكا مي . شما وقتي وارد فروشگاهكه بايد وزنه را از دست ديگران قاپید

توانید به شکل ملموس درك كنید كه مرزي براي اقتصاد وجود ندارد. وقتي وارد يك  اجناس چیني اين موضوع را مي

كنند،  با هم صحبت ميكنید که همه دنیا در داخل اين مترو  شويد، مالحظه ميمترو یا نمايشگاه در چین يا اروپا مي 

هاي سیاسي است. در حوزه اقتصاد و تجارت امروزه  بندي غرب و شرق مربوط به حاكمیتكنند، تقسیم مباحثه مي

كنند؟  ها آيا در حوزه اقتصاد از تفكرات ايدئولوژيكي و سیاسی پیروي ميها يا روس ديگر مفهومي ندارد. خود چیني

صا آمريكا، پاي اقتصاد سوسیالیستي را در حوزه درمان به آمريكا و انگلیس  جالب است بروز كرونا در دنیا و مشخ

هاي دهد که در حوزه اقتصاد و تجارت مفهوم غرب و شرق وجود ندارد. فقط بايد محدوديت كشاند. اين نشان مي 

 .اخالقي و اعتقادي را مدنظر قرار داد

از حرف بسیاری  بین  این  مردم هم شنیدنی شددر  درگوشی  به های  چین؛  توسط  ایران  کردن  مستعمره  مثل  ه، 

دارد؟  وجود  موضوع  این  امکان  چقدر  عملی  دارد//    لحاظ  وجود  استعمار  بروز  امكان  نه  كنوني  دنیاي  نه    در  و 

كشورها به دنبال اين كار هستند. االن مستعمره هزينه دارد. اين خیلي نگاه بدبینانه و غیرمنصفانه است كه تصور  

واگذاري بخش كنیم دستگاه ديپلما اجازه  ما  قبال هم عرض  سي  به چین دهد. من  پیماني  تحت  را  از کشور  هایی 

كردم اگر سند راهبردي ايران و چین هماني باشد كه منتشر شده و در فضاي مجازي وجود دارد، ايران بازنده اين 

ن سند تعهدآور نیست و يك هاي آقاي واعظي را مبنا قرار دهیم كه ايکه صحبتسند راهبردي خواهد بود. مگر این

برنامه راهبردي غیرتعهدآور است. شايد زماني در معاهدات قابل تامل تاريخ ايران، برخي افراد در عالم خود بناي 

ها خدمت داشتند، اما آنچه از دل اين قراردادها بیرون آمد، در نهايت به نفع كشور نبود. بايد بپذيريم که برخي غفلت 



 
ناحیه حتي صادق افراد مي تاز  اصل     تواندرين   ، و چین  ايران  راهبردي  در خصوص سند  باشد.  داشته  بار خیانت 

ايجاد اين سند و كلیات آن و اصل اقدام در اين خصوص همانند برجام امري ممدوح و استراتژيك و قابل قبول است.  

شته باشد، به دلیل روشن  اما آنچه كه از محتوايي كه در فضاي مجازي آمده است و مشاهده شد اگر واقعیت دا

المللی است. در حالی که تعهدات طرف  بودن تعهدات طرف ايراني و ضمانت اجرايي آن قابل پیگیری در مجامع بین 

 .چیني مبهم، غیرشفاف و فاقد ضمانت اجرايي است

ابعادهید؟ چطور میتر توضیح میروشن زیر  از  بتواند  ایرانی متعهد باشد و طرف چینی  د حقوقی  شود که طرف 

کند؟  فرار  و  //    ماجرا  پاكستان  براي  گاز  »تامین  مانند  هست  جمالتی  ايراني  طرف  تعهدات  در  لحاظ حقوقي  به 

به شرق«، »عرضه   از غرب  انرژي  انتقال  به  ايران  ايران«، »تعهد  از  نفت  ثابت  وارد كننده  به عنوان  چین«، »چین 

ین، صريح و مشخص ذكر شده است. از طرف دیگر در پايدار نفت خام به چین« و موارد متعددی جمالت شبیه به ا

غیرالزام  مفاهیمی  که  استفاده شده  پیشنهاد  و  »توسعه«  نظیر »همكاري«،  از جمالتی  چیني  آور  تعهدات طرف 

كه در اين سند بايد  سال شده، در حالي  ۲5هستند. براساس اين مفهوم ايران متعهد به تامین نفت و گاز چین براي  

وط به انجام تعهدات و تحقق درصدي از تعهدات طرف چیني مي شد، تا همانند برجام اگر طرف  اين تعهدات مشر

ها خارجي به تعهدات خود عمل نكرد، بتوان با كمترين هزينه به نقطه اول بازگشت كه البته برخي از این پتانسیل 

ن حقوقي براي مصالح يك كشور  که متاسفانه اصول بديهي یک متدر برجام مغفول واقع شده است. نکته دیگر این 

پیش در سطح  اينحتي  جالب  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اين  نويس  خارجه،  وزارت  مسئولین  نظر  مطابق  كه 

نويس در همین شكل توسط طرف ايراني تنظیم شده است. ايران تحت هر شرايطي )اگر مطابق اين سند پیش

قید و شرط متعهد به تامین انرژي، تامین امنیت و انتقال انرژی  بخواهیم قضاوت کنیم( و به هر قیمتي به شکل بي

آور باشد.  به شرق و بخصوص به کشور چین شده است. در مقابل ما شرایطی برای طرف چینی نداریم که الزام 

هایی بسیار مبهم است. اين که توسعه به طرف چیني صرفا متعهد به همكاري، هماهنگي و توسعه شده که واژه 

یا مثال در بحث »همكاري« مشخص  ان باشد، در کجا باشد، در چه حوزه چه میز ابدا بحث نشده،  و...  هایی باشد 

شود و محدوده آن چه خواهد بود. همچنین در بحث مشاركت، روش و كیفیت آن  نیست چه تعهداتي را شامل مي

گرديده دامنه مشخص  بدون  و  مبهم  اقداماتي  به  متعهد  اساسا چین  و  نیست  در حالي  معلوم  و  است.  كه شرح 

دو كشور محقق  و همكاري  روابط  عادي  روال  در  و  درج شود  راهبردی  در سند  باید  اساسا  اقدامات  اين  جزئیات 

 .گرددنمي

های دولتی افرادی  خب چرا موضوع به این اهمیت از چشم مقامات کشور پنهان مانده؟ طبعا در هر کدام از دستگاه 

قا معضالت  بتوانند  که  داده  هستند  مسئوالن  جانب  از  توضیحی  حال  به  تا  چرا  بیاوردند.  بیرون  را  قراردادها  نونی 

تامین //    نشده است؟  مثال  عنوان  به  تكالیف خود،  انجام  به  متعهد  یا طرف چیني هم  دارد.  چندین سناریو جود 

ازه زماني  مالي به میزان مشخص، ظرف مدت معین گردیده يا متعهد به انجام قطعي تعداد مشخصي پروژه در ب

معین در ايران شده است. یا ممکن است متعهد به انتقال دانش فني صنايع مشخصي در بازه زماني معین شده  

توان انجام تعهدات  باشد. مواردي از اين قبیل كه بايد در سند ذكر و تدقیق گشته و ضمیمه شود. چون مشخصا می

ن سند راهبردي يك معاهده، پیمان و قرارداد نباشد. از جهت كمیت و كیفیت را مشخص کرد. البته ممکن است اي

بلکه به عنوان يك برنامه همكاري مشترك به آن نگاه شده که در این صورت با تاکیدات آقاي واعظي، نیاز به تصويب  

بهتر نیست این سند به مجلس رفته و بررسی شود؟ به هر حال هم به   .در مجلس ندارد چرا كه تعهد آور نیست

اتفاقا من معتقدم اين سند   .ونی و هم به لحاظ عرفی مجلس وظیفه دارد بر اینگونه قراردادها نظارت کندلحاظ قان

به عنوان وكیل مدافع كشور   باعث بسي تاسف است كه برخي  به مجلس ارسال گردد.  نبايد  تحت هیچ عنواني 

است كه )در صورت وجود یک كه كشور چین  كنند و خواهان تصويب آن در مجلس هستند. در حالي چین عمل مي

قرارداد( بايد خواستار طي روند قانوني تصويب باشد. اگر این قرارداد در مجلس ما تصویب شده و به عنوان یک  



 
قانون یا چیزی شبیه به آن ابالغ گردد، در صورتی که یک روزی ما احساس کردیم که منافع ما در این قرارداد تامین  

ها در برجام كردند و بدون  قرارداد را نخواهیم داشت. شبیه همان كاري كه آمريكايينشده، امکان بازنگری در این  

تصويب مجلس خود متعهد به اجرای برجام شدند. همین موضوع به ترامپ کمک کرد که به بهانه عدم تامین منافع  

 .ملی آمریکا از برجام خارج شود

حقوق مسائل  کارشناس  یک  عنوان  به  شما  پیشنهاد  نهایت  چیست؟ در  با  //    ی  ظريف  دكتر  آقاي  من  نظر  به 

دانان برجسته و ملي كشور در خصوص متن سند مشاوره بگیرد. چرا كه دلسوزي و صداقتي كه دارد، بايد از حقوق

سیاسي   مناسبات  و  روابط  از  منبعث  حقوقي،  اصول  براساس  كه  است  حقوقي  سند  يك  راهبردی،  برنامه  اين 

مي  موردتنظیم  اصول  این  اگر  موارد بی  شود.  در  اگر  اما  شد،  خواهد  متضرر  کشور  نهایت  در  گیرد  قرار  توجهی 

حقوقی قرارداد )اینجا مساله چین نیست، هر قراردادی با هر کشوری( دقت کنیم، منافع کشور را در طوالنی مدت  

لی به آن احترام الملگیرد و مجامع بینایم. در نهایت آنچه براساس آن قضاوت، داوري و ادعا صورت مي تامین کرده 

گذارند، اصول حقوقي است. چرا که مناسبات و روابط سیاسي هر روز دستخوش تغییر و تحوالت هستند. من  می

معتقدم اصل تحقق اين سند قابل دفاع و اقدامی ارزشمند است. لكن محتواي آن براساس اصول حقوقي و آنچه 

ساله    ۲۵برنامه  »  راهبردي با چین خواهد بود رار گیرد.گفته شد داراي مواردي مغفول است که باید مورد توجه ق

هفتههمکاری چین«  و  ایران  مشترک  گفت های  و  بحث  موضوع  که  های  هاست  بحث  از  شده،  ایرانیان  وگوهای 

های اجتماعی، همه درباره این موضوع نظری دارند و همه  های کارشناسی و شبکه ها تا بحثهمیشگی مهمانی

این قرارداد می هم معتقدند نظرشان د از  آنچه  این در حالی است که هر  دانیم، در یک متن  رست و دقیق است. 

کوتاه منتشر شده که هیچ مفهوم دقیقی در آن نیست. همچنین در این متن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده که این  

انیم این است که کشور  دخود سواالت زیادی را برای ناظران ایجاد کرده است. آنچه در حال حاضر از این سند می 

سرمایه پتروشیمی گذاری چین  صنایع  ملی  شرکت  ایران،  گاز  صادرات  ملی  شرکت  ایران،  نفت  صنعت  در  هایی 

زیرساخت دادایران،  خواهد  انجام  قضایی  و  فرهنگی  امنیتی،  نظامی،  همکاری  و  ایران   .های 

دعیاتی منتشر کرد که تا امروز دستمایه بحث  ای به نام »پترولیوم اکونومیست« مدر همان روزهای ابتدایی، رسانه 

  ۴۰۰تا    ۲۸۰گذاری معادل  و گفتگوهای بین مردم و کارشناسان قرار گرفته است. از جمله این ادعاها حجم سرمایه 

ساله با    ۲۵گذاری، طی سال نخست اجرای قرارداد  میلیارد دالر آمریکا است که بخش قابل توجهی از این سرمایه 

ای و براساس توافق دو طرف از  صورت مرحله شود. همچنین مابقی آن بهفت و گاز ایران تزریق می آنها به صنعت ن 

های آمریکا علیه کشورمان )استراتژی رسد در شرایطی که تحریمبه نظر می .سوی پکن در ایران انجام خواهد شد 

در کشور شده، یک اقتصادی  بحران  به  با  فشار حداکثری( منجر  بلندمدت  )یا کشوری مشابه( راهی   توافق  چین 

و  داخل  برخی سیاستمداران  این حرکت، شامل  منتقدان  البته  اقتصادی است.  فزاینده  برابر تحریم  در  ایران  برای 

به  توافق  این  از  از کشور  در خارج  و  مخالفان جمهوری اسالمی  نظامی چین  نیروهای  استقرار  ادعای  با  خصوص 

انت ایران  جنوب  جزایر  برخی  کرده واگذاری  می قاد  مقابل  در  سند  مدافعان  توافق  اند.  یک  صرفاً  مرحله  این  گویند 

باشد. در این میان  راهبردی برای تعیین چارچوب کالن همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نمی

های چین تحریمها  دانند. از نظر آن گروه سومی نیز هستند که عملی شدن آنچه اعالم شده را دور از واقعیت می 

گاه برای ایران نقض نخواهد کرد و در نهایت منافع خود با آمریکا و اروپا را به ایران ترجیح خواهد داد.  آمریکا را هیچ 

ملی هر کشوری   منافع  دانست که  باید  نزدیک هستند  واقعیت  به  فرضیه ها چقدر  این  از  کدام  اینکه هر  از  فارغ 

از مواقع در تعارض با منافع کشورهای طرف قرارداد خواهد بود. از همین جهت  مختص به خود او بوده و در بسیاری 

با حمیدرضا ایلخانی عضو حزب مردم ساالری و دبیر حزب در استان آذربایجان شرقی به صحبت در همین رابطه 

حقوق   نشستیم. آقای ایلخانی معتقد است بیش از هر چیز متن حقوقی قرارداد اهمیت دارد. این دانش آموخته

بین الملل دانشگاه تهران به ما گفت چه بسیار قراردادهایی که با نیات خیر در نهایت به زیان منافع کشور شد. لذا 



 
ساالری آنالین« با حمیدرضا ایلخانی کارشناس حقوق بین  باید در بررسی این قراردادها دقت کرد. گفتگوی »مردم 

 .الملل را درباره قرارداد ایران و چین بخوانید

شود؟ آیا این قرارداد سیاسی است که قرار است منافع  چین از نظر شما چطور فهم می-ساله ایران  ۲5قرارداد  

اقتصادی را تامین کند یا با استفاده از ابزار اقتصادی قرار است منافع سیاسی را پوشش دهد؟ قدرت چین و ضعف  

المللي امروز هر  سا در روابط حاكم بر فضای بیناسا//    ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ فعلی ایران به دلیل تحریم

تواند سیاسي، حقوقي، اقتصادي و  شود که می و پروتكل، ذیل اهداف متفاوتی دنبال می  پیمان، قرارداد و معاهده 

های مشترک ها بر مبنای منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سمت همکارییا تجاري باشد. چرا که دولت

ساله راهبردی با چین از اين   ۲5روند. بر اين اساس ابتدا بايستي قرارداد  ای و جهانی میور یا منطقه بین دو کش

مدنظر قرار گرفته است.    منظر مورد بررسي قرار گیرد. یعنی اول بدانیم كه كدام بعد برای دولتمردان چین و ایران

)متن اولیه قرارداد( بعد سیاسي بیشتر مورد    کنم با توجه به چیزی که در فضای مجازی منتشر شدهمن فکر می 

توجه قرار گرفته است. البته نباید فراموش کرد که همین بعد سیاسی اگر با اقدامات و فرضیات صحیح نسبت به  

تواند منتج به نتایج اقتصادي و تجاري مفیدی برای هر دو  های حقوقی دقیق همراه شود، ميطرف مقابل و بحث 

 .گردد طرف بخصوص کشورمان

سوالی که اینجا به وجود می آید این است که با توجه به قدرت اقتصادی چین که می تواند به راحتی حتی آمریکا  

را به چالش بکشد، کمی نباید دست به عصا تر حرکت کرد؟ سوال قبلی من ناظر بر همین نکته بود که آیا ضعف  

آورد، اوضاع را به زیان بقه در جهان به آن فشار میساهای بیسال تحریم   ۱۰اقتصادی در کشور که به هر حال  

هاي خاص قدرت، اعم از قدرت نرم و سخت الملل با توجه به بروز مولفه ببینید در فضاي بین //    ایران نخواهد کرد؟ 

تعریف كشورهای   افكار عمومي است،  بر  تاثیرگذاری  و  ایدئولوژیکی  نظامي، سیاسي، حقوقي،  توان  که شامل 

بینانه ببینیم، یگر مثل قرن گذشته مفهومي مطلق و صفر و يكی ندارد. اگر مسائل جهان را واقع ضعیف و قوي، د

شویم كه اغلب کشورها )چه توسعه یافته و چه در حال توسعه( با دركی خاص از مساله جهاني شدن متوجه می

روند. لذا با طرح  قدرت پیش مي   ترازي و باالنستواند شبیه به هم نباشد(، به طرف يك هم)که البته لزوما هم می

ها دقیق نیستند. وقتی ما میگوییم کشور اين مساله، یک مقداری بحث دچار سردرگمی خواهد شد. ببینید این واژه

کنیم؟ یعنی کشور ضعیف از چه جهتی ضعیف است؟ یا کشور قوي از چه بعدی ضعیف به کدام مولفه اشاره می

ه شدت سیال هستند و دقیقا در مناسبات دو کشور میتوان با محاسبه مولفه باشد؟ این مفاهیم بدارای قدرت می 

های قدرت دریافت که کدام قوی و کدام ضعیف است. مثال در این مورد بخصوص درخواهیم یافت كه ايران در مقابل  

ع بسیار زیاد در  هايی از قبیل وجود منابچین، شاید از منظر قدرت اقتصادي ضعیف به نظر برسد، اما در بعد جذابیت 

گذاری و منجر شود. لذا روش مقايسه و بررسي مواردی که چین در کشورهای دیگر سرمایه كشور، قوي تلقي مي 

ناراحت  نتایج  نمي کنندهبه  گشته،  میزبان  کشور  برای  كندای  ايفا  بخصوص  قرارداد  اين  در خصوص  نقشي   .تواند 

بر را  قراردادها  ما  كه  است  اين  قضیه  كلیدي  منعقد مينكته  خود  اهداف سیاسي  در  اساس  که  حالی  در  كنیم، 

قراردادهاي سیاسي با توجه به قدرت نفوذ برخي كشورها از جمله آمريكا ، روسیه، چین و کشورهای اروپایی در  

دهد رويكرد ما از جهتی است كه در آن  شويم. این نشان می الملي ضعیف تلقي مي بعد تاثیرگذاری بر نهادهاي بین

كنیم كه در آن ضعیف گذاري ميكه منابع اقتصادي و تجاري خود را نیز در بعدي سرمايهتر ايناريم. جالبضعف د

قرارداد   لذا  و    ۲5هستیم.  تجاري  اقتصادي،  متوازن  قرارداد  يك  بايد  اول  مرحله  در  چین،  و  ایران  راهبردی  ساله 

المللي استفاده كنیم. به  و ايفاي نقش موثر بینحقوقي باشد تا از آن بتوانیم براي رسیدن به اهداف سیاسي خود  

عبارت بهتر، محتوا و مبناي اين قرارداد ابتدا بايد اقتصادي، تجاري، حقوقي و سپس سیاسي باشد. وقتي اين امر  

محقق شد قطعا طرف چیني )يا هر كشور ديگری( در راستاي حفظ يك پیمان اقتصادي متوازن حاضر خواهد بود  

را   برابر هزينه سیاسي  در  ایران  وزن سیاسی  به  توجه  )با  غیرمتوازن  و  پیمان سیاسي  يك  اما طي  بپردازد.  نیز 



 
چین( آن كشور به اهداف اقتصادي و تجاري خود خواهد رسید و لزومی در پرداخت هزینه سیاسی برای حفظ و  

 .اجرای پیمان خود نخواهد داشت

به هر حال سیاست خارجی ایران تا امروز براساس   به نظر شما این قرارداد یک گردش به چپ محسوب میشود؟ 

  تواند آینده سیاست خارجی ما را تعیین کند؟ موازنه منفی نه شرقی و نه غربی بود. آیا گردش به سمت چین می

گردش، سمت و جهت در دنیای امروز ديگر به آن شکل کالسیک مفهومي ندارد. به غیر از كشورهای غاصب، هر   //

كه طرف مقابل عهدشكن بوده یا نه، توان مذاكره كرد. اينايجاد كند با رويكرد هوشمندانه ميجایی كه منافع ملي  

برمی آگاهی حقوقي شما  و  ديپلماسي  اينبه هنر  مگر  مقاطع خاص  گردد.  یک  در  را  با طرف خاصي  مذاكره  كه 

كاي عهدشكن، مفادي از برجام  بشود استفاده کرد. مثال مذاكره با آمريكا در آستانه انتخابات، در خصوص خود آمري

آمريكا   به لحاظ حقوقي  ابعاد سیاسي، ضمانت اجرايي  انصافا  آمريكا در  نفوذ  به دلیل قدرت  لیكن  را منزوي كرد 

 .نداشت. به هر طريق سمت و جهتي مطرح نیست

//    خواهیم شد؟   خب با این همه آیا این وضعیت به ما نشان نمیدهد که در آینده برای کار کردن با غرب دچار مشکل

كار  آيا شما مي  بايستي  دنیا و الجرم غرب  تمام  با  ما  به كجا است؟  ايتالیا  و  فرانسه  يا  آلمان  بگویید جهت  توانید 

يابي است سازي و قدرت بكنیم. تقسیمات غرب و شرق در دنیاي امروز صرفا جغرافیايي است. دنیا يك باشگاه بدن

شويد با مالحظه  هاي آلمان، فرانسه و آمريكا مي ما وقتي وارد فروشگاهكه بايد وزنه را از دست ديگران قاپید. ش

توانید به شکل ملموس درك كنید كه مرزي براي اقتصاد وجود ندارد. وقتي وارد يك  اجناس چیني اين موضوع را مي

كنند،  هم صحبت ميكنید که همه دنیا در داخل اين مترو با  شويد، مالحظه ميمترو یا نمايشگاه در چین يا اروپا مي 

هاي سیاسي است. در حوزه اقتصاد و تجارت امروزه  بندي غرب و شرق مربوط به حاكمیتكنند، تقسیم مباحثه مي

كنند؟  ها آيا در حوزه اقتصاد از تفكرات ايدئولوژيكي و سیاسی پیروي ميها يا روس ديگر مفهومي ندارد. خود چیني

آمريكا، پاي اقتصاد سوسیالیستي را در حوزه درمان به آمريكا و انگلیس  جالب است بروز كرونا در دنیا و مشخصا  

هاي دهد که در حوزه اقتصاد و تجارت مفهوم غرب و شرق وجود ندارد. فقط بايد محدوديت كشاند. اين نشان مي 

 .اخالقي و اعتقادي را مدنظر قرار داد

از حرف بسیاری  بین  این  مردم هم شنیدنی شده،  در  درگوشی  به های  چین؛  توسط  ایران  کردن  مستعمره  مثل 

دارد؟  وجود  موضوع  این  امکان  چقدر  عملی  دارد//    لحاظ  وجود  استعمار  بروز  امكان  نه  كنوني  دنیاي  نه    در  و 

كشورها به دنبال اين كار هستند. االن مستعمره هزينه دارد. اين خیلي نگاه بدبینانه و غیرمنصفانه است كه تصور  

واگذاري بخش  اجازه  ما  قبال هم عرض  كنیم دستگاه ديپلماسي  به چین دهد. من  پیماني  تحت  را  از کشور  هایی 

م اگر سند راهبردي ايران و چین هماني باشد كه منتشر شده و در فضاي مجازي وجود دارد، ايران بازنده اين كرد

هاي آقاي واعظي را مبنا قرار دهیم كه اين سند تعهدآور نیست و يك که صحبتسند راهبردي خواهد بود. مگر این

تامل تاريخ ايران، برخي افراد در عالم خود بناي   برنامه راهبردي غیرتعهدآور است. شايد زماني در معاهدات قابل

ها خدمت داشتند، اما آنچه از دل اين قراردادها بیرون آمد، در نهايت به نفع كشور نبود. بايد بپذيريم که برخي غفلت 

ناحیه حتي صادق افراد مي از  اصل     تواندترين   ، و چین  ايران  راهبردي  در خصوص سند  باشد.  داشته  بار خیانت 

يجاد اين سند و كلیات آن و اصل اقدام در اين خصوص همانند برجام امري ممدوح و استراتژيك و قابل قبول است.  ا

اما آنچه كه از محتوايي كه در فضاي مجازي آمده است و مشاهده شد اگر واقعیت داشته باشد، به دلیل روشن  

المللی است. در حالی که تعهدات طرف  امع بین بودن تعهدات طرف ايراني و ضمانت اجرايي آن قابل پیگیری در مج

 .چیني مبهم، غیرشفاف و فاقد ضمانت اجرايي است

ابعاد حقوقی  دهید؟ چطور میتر توضیح میروشن زیر  از  بتواند  ایرانی متعهد باشد و طرف چینی  شود که طرف 

کند؟  فرار  »تامی//    ماجرا  مانند  هست  جمالتی  ايراني  طرف  تعهدات  در  لحاظ حقوقي  و  به  پاكستان  براي  گاز  ن 

به شرق«، »عرضه   از غرب  انرژي  انتقال  به  ايران  ايران«، »تعهد  از  نفت  ثابت  وارد كننده  به عنوان  چین«، »چین 



 
پايدار نفت خام به چین« و موارد متعددی جمالت شبیه به این، صريح و مشخص ذكر شده است. از طرف دیگر در 

نظیر »همكار از جمالتی  چیني  غیرالزام تعهدات طرف  مفاهیمی  که  استفاده شده  پیشنهاد  و  »توسعه«  آور  ي«، 

كه در اين سند بايد  سال شده، در حالي  ۲5هستند. براساس اين مفهوم ايران متعهد به تامین نفت و گاز چین براي  

  اين تعهدات مشروط به انجام تعهدات و تحقق درصدي از تعهدات طرف چیني مي شد، تا همانند برجام اگر طرف 

ها خارجي به تعهدات خود عمل نكرد، بتوان با كمترين هزينه به نقطه اول بازگشت كه البته برخي از این پتانسیل 

که متاسفانه اصول بديهي یک متن حقوقي براي مصالح يك كشور  در برجام مغفول واقع شده است. نکته دیگر این 

پیش در سطح  ايحتي  جالب  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اين  ننويس  خارجه،  وزارت  مسئولین  نظر  مطابق  كه 

نويس در همین شكل توسط طرف ايراني تنظیم شده است. ايران تحت هر شرايطي )اگر مطابق اين سند پیش

قید و شرط متعهد به تامین انرژي، تامین امنیت و انتقال انرژی  بخواهیم قضاوت کنیم( و به هر قیمتي به شکل بي

آور باشد.  چین شده است. در مقابل ما شرایطی برای طرف چینی نداریم که الزام   به شرق و بخصوص به کشور

هایی بسیار مبهم است. اين که توسعه به طرف چیني صرفا متعهد به همكاري، هماهنگي و توسعه شده که واژه 

یا مثال در بحث »همچه میزان باشد، در کجا باشد، در چه حوزه  ابدا بحث نشده،  و...  كاري« مشخص  هایی باشد 

شود و محدوده آن چه خواهد بود. همچنین در بحث مشاركت، روش و كیفیت آن  نیست چه تعهداتي را شامل مي

در حالي گرديده است.  دامنه مشخص  بدون  و  مبهم  اقداماتي  به  متعهد  اساسا چین  و  نیست  و  معلوم  كه شرح 

در   و  درج شود  راهبردی  در سند  باید  اساسا  اقدامات  اين  دو كشور محقق جزئیات  و همكاري  روابط  عادي  روال 

 .گرددنمي

های دولتی افرادی  خب چرا موضوع به این اهمیت از چشم مقامات کشور پنهان مانده؟ طبعا در هر کدام از دستگاه 

داده   مسئوالن  جانب  از  توضیحی  حال  به  تا  چرا  بیاوردند.  بیرون  را  قراردادها  قانونی  معضالت  بتوانند  که  هستند 

تامین    //    است؟ نشده   مثال  به عنوان  تكالیف خود،  انجام  به  یا طرف چیني هم متعهد  دارد.  چندین سناریو جود 

مالي به میزان مشخص، ظرف مدت معین گردیده يا متعهد به انجام قطعي تعداد مشخصي پروژه در بازه زماني  

در بازه زماني معین شده    معین در ايران شده است. یا ممکن است متعهد به انتقال دانش فني صنايع مشخصي

توان انجام تعهدات  باشد. مواردي از اين قبیل كه بايد در سند ذكر و تدقیق گشته و ضمیمه شود. چون مشخصا می

از جهت كمیت و كیفیت را مشخص کرد. البته ممکن است اين سند راهبردي يك معاهده، پیمان و قرارداد نباشد. 

ترك به آن نگاه شده که در این صورت با تاکیدات آقاي واعظي، نیاز به تصويب  بلکه به عنوان يك برنامه همكاري مش

بهتر نیست این سند به مجلس رفته و بررسی شود؟ به هر حال هم به   .در مجلس ندارد چرا كه تعهد آور نیست

عتقدم اين سند اتفاقا من م  .لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی مجلس وظیفه دارد بر اینگونه قراردادها نظارت کند

به عنوان وكیل مدافع كشور   باعث بسي تاسف است كه برخي  به مجلس ارسال گردد.  نبايد  تحت هیچ عنواني 

كه كشور چین است كه )در صورت وجود یک كنند و خواهان تصويب آن در مجلس هستند. در حالي چین عمل مي

قرارداد در مجلس ما تصویب شده و به عنوان یک  قرارداد( بايد خواستار طي روند قانوني تصويب باشد. اگر این  

قانون یا چیزی شبیه به آن ابالغ گردد، در صورتی که یک روزی ما احساس کردیم که منافع ما در این قرارداد تامین  

ها در برجام كردند و بدون  نشده، امکان بازنگری در این قرارداد را نخواهیم داشت. شبیه همان كاري كه آمريكايي

ب مجلس خود متعهد به اجرای برجام شدند. همین موضوع به ترامپ کمک کرد که به بهانه عدم تامین منافع  تصوي

 .ملی آمریکا از برجام خارج شود

چیست؟  حقوقی  مسائل  کارشناس  یک  عنوان  به  شما  پیشنهاد  نهایت  با  //    در  ظريف  دكتر  آقاي  من  نظر  به 

رجسته و ملي كشور در خصوص متن سند مشاوره بگیرد. چرا كه دانان بدلسوزي و صداقتي كه دارد، بايد از حقوق

سیاسي   مناسبات  و  روابط  از  منبعث  حقوقي،  اصول  براساس  كه  است  حقوقي  سند  يك  راهبردی،  برنامه  اين 

مي  بیتنظیم  مورد  اصول  این  اگر  موارد شود.  در  اگر  اما  شد،  خواهد  متضرر  کشور  نهایت  در  گیرد  قرار  توجهی 



 
)اینجا مساله چین نیست، هر قراردادی با هر کشوری( دقت کنیم، منافع کشور را در طوالنی مدت  حقوقی قرارداد  

المللی به آن احترام گیرد و مجامع بینایم. در نهایت آنچه براساس آن قضاوت، داوري و ادعا صورت مي تامین کرده 

تخوش تغییر و تحوالت هستند. من  گذارند، اصول حقوقي است. چرا که مناسبات و روابط سیاسي هر روز دسمی

معتقدم اصل تحقق اين سند قابل دفاع و اقدامی ارزشمند است. لكن محتواي آن براساس اصول حقوقي و آنچه 

 .گفته شد داراي مواردي مغفول است که باید مورد توجه قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: ۲0)هفته  ثیدح - خبرنامه:

 ( "ع"یالهادامام  الدتو سبتنابم)  «ثواب آخرتو حوادث ناگوار  »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

لَِثوابِ اآلخِرَةِ سََبباً،    ای الدُّن  یوَ جَعَلَ بَلوَ یوَاآلخِرَةَ دارَ عُقب یدارَ بَلو ای ٍانَّ اهللَ جَعَلَ َالدُّن

 عِوَضاً  ای الدُّن یوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ وَ ثَ

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

 ( 51۲ص.  ن،ی)اعالم الد

  «ست ها ـشک   رانـبج وهـنح »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیفر ُاذکُر حَسَراتِ التَّ

گذشته، با گرفتن   ی هاتیعدم موفق ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (۴5۴، ص. ۷الحکمة، ج.  زانی)م



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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