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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ائل تجاری متهم کرد کردن مس ه سیاسیچین، انگلیس را ب

گوید اقدام انگلیس علیه هوآوی ربطی به مسائل امنیت ملی ندارد و بازی سیاسی وزارت خارجه چین می : مهر

اسپوتنیک گزارش داد، »هوا چونینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین، به تصمیم انگلیس مبنی بر کنار   .لندن است

تامین   پروژه  از  هوآوی  نسل  گذاشتن  داد  ۵اینترنت  نشان  واکنش  همراه،  منزله    تلفن  به  تصمیم  این  گفت:  و 

ندارد ملی  امنیت  قضیه  به  ربطی  و  است  فناوری  و  تجاری  حوزه  مسائل  کردن  اتخاذ   .سیاسی  از  همچنین  وی 

منافع تامین  راستای  در  مناسب  داد.  اقدامات  تالش  چین خبر  از  متاثر  انگلیس  اخیر  برای  اقدام  آمریکا  مجاب  های 

ها مدعی هستند آمریکایی   های فناوری چینی به ویژه هوآوی است.کتکردن همپیمانانش به عدم مشارکت با شر

از شرکت دیگر  و بسیاری  این کشور هستند.که هوآوی  ارتش  کنترل  تحت  رئیس   های چینی  ترامپ  جمهور  دونالد 

نخست وزیر انگلیس را مجاب به اتخاذ چنین آمریکا در واکنش به اقدام اخیر لندن، مدعی شد او بوریس جانسون  

این در حالی است که لندن ادعای ترامپ را رد کرده    صمیمی کرده و کنار گذاشته شدن هوآوی دستاورد او است.ت

 گوید در اتخاذ تصمیمش مستقل عمل کرده است. و می

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۱افزایش نرخ رسمی   ؛۱۳۹۹تیرماه  ۲۵

ارز شاهد افزایش و    ۲۱ارز را اعالم کرد و از این میان    ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران  

بودند  ۱۲ اعالم شده براساس  .ارز شاهد کاهش قیمت  برای وری  بانک مرکزی جمه قیمت رسمی  ایران  اسالمی 

روزهای گذشته   امروز )چهارشنبه(،   مانند  آمریکا،  انگلیس  ۴۲هر دالر  پوند  ریال قیمت خورد، هر  و    ۵۲ هزار  هزار 

نیز    ۸۰۸ یورو  و    ۴۷ریال و هر  و    ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدارزش  ریال  ۸۸۹هزار  ریال،    ۶۶۳هزار 

  ۵۵۸ریال، روپیه هند    ۴۳۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۴۸۶هزار و    ۴وژ  ن نرریال، کرو  ۶۲۶هزار و    ۴کرون سوئد  

  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۰۱   هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

  ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ال عمان  ، ریریال ۴۱۹هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ   ۱۵۸هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۵۰هزار و  

 ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۵۲۱هزار و    ۲۷نرخ دالر نیوزیلند نیز    .ریال قیمت خورد  ۸۷۵هزار و    ۳۰ریال و دالر کانادا  

ریال، یکصد دینار    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۹۳ریال، روبل روسیه    ۱۱۷هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۱۵هزار و  

ریال،   ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۳۸۴هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۶ر و  هزا  ۳عراق  

ریال، ده    ۵۳۷هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۱۹۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱دینار بحرین  

سریالنکا   و    ۲روپیه  میانمار    ۲۶۸هزار  کیات  نپال    ریال  ۳۱ریال،  روپیه  یکصد  و    ۳۴و  شد  ۶۶۶هزار  تعیین    .ریال 

نرخ یکصد درام ارمنستان   و    ۸همچنین،  لیبی    ۷۱۹هزار  و    ۳۰ریال، دینار  یوان چین    ۱۳۰هزار  و   ۵ریال،    ۹۹۷هزار 

و  ر  زاه  ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۴۷هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۲۹۶هزار و    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند  

  ۷۱۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۷۲هزار و  ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۴۷

اندونزی   روپیه  هزار  یک  و    ۲ریال،  قیمت ۸۸۸هزار  افغانستان    .شد  گذاریریال  جدید   ۵۴۶افغانی  روبل  ریال، 

و    ۱۷بالروس   آذربایجان    ۴۰۶هزار  منات  فیلیپین    ۷۲۱  وار  هز  ۲۴ریال،  پزوی  یکصد  و    ۸۴ریال،  ریال،    ۹۱۵هزار 

هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۹هزار و    ۴سومونی تاجیکستان  

 .گذاری شدارزش  ریال۹۹۸
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 ایران، چین رابطه متوازن دارند؛ نه یکطرفه  بق ایران در چین؛ سفیر سا

است که چین برای تکمیل دسترسی خود از سوی مرزهای غربی    ایران در چین معتقد   سفیر سابق  -ایرنا  -نتهرا

گذاری خوبی روی مسیرهای ریلی خواهد کرد که در این قرارداد نیز گنجانده شده است و توسعه خوبی در  سرمایه 

ن در چین را در  صفری سفیر سابق ایراگفت وگوی روزنامه آرمان ملی با مهدی    .خورداین حوزه در ایران رقم می

علت اصلی اینکه ایران تمایل دارد به سمت قرارداد با چین پیش برود از یک جهت   :ه این گزارش می خوانیمادام

اهمیت روزافزون چین در اتفاقات جهانی و نقش ژئوپلیتیک آن کشور در جهان است. عمدتا این نقش پررنگ چین در 

دهد که ای آن اهمیت قائل شد. این موارد نشان می بررسی قرار داد و برایایی اقتصادی مورد  جهان را نیز باید از زو

های مربوط به توسعه اقتصادی چین در اوراسیا که  قدرت اول اقتصادی آینده جهان چین است. گسترش زیرساخت

ران  به یک فرصت برای ای  اند، تبدیلشود که در مسیر جاده ابریشم تعریف شدهامروزه شامل کشورهای زیادی می

نزوی شدن جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند چین در آینده نزدیک به قدرت  شده است که از م

تبدیل می زیرا دستاوردهای  شماره یک جهان  دارد؛  این کشور  با  قرارداد  انعقاد  در  امر نقش بسزایی  این  و  شود 

ا ایران اشتیاق داشته یک مواره سبب شده است ت کند. این موارد همیامنیتی و اقتصادی زیادی را نصیب ایران  

های  همکاری مشترک با چین داشته باشد. بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند در قرارداد ایران و چین سرفصل

ایران می به بسیار خوبی گنجانده شده است که  این قرارداد  با  برداخوبی گام تواند  رد و  هایی در راستای توسعه 

اقتصادی نوظهور آسیا خود را معرفی کند. آنچه در این میان کمتر به آن توجه های  ان یکی از قدرتعنوزودی به به 

  .شده است، اهمیت این قرارداد برای چین است

است؟  ایران  با  قرارداد  انعقاد  دنبال  به  دارد  جهانی  عرصه  در  که  اقتداری  وجود  با  علت  چه  به  قرارداد //    چین 

چارچساله  ۲۵ چین  و  همکاری  ایران  برای  می وبی  بیشتر  انرژی  به  نیازش  روز  هر  چین  است.  کشور  شود  دو 

پنجگونهبه  روزانه  نیاز  از  که  بشکه ای  میلیون  نیاز  ونیم  به  بشکه   ۱۱ای  رسیدهمیلیون  تضمین  ای  قرارداد  این  اند. 

ری  برد است. چین کشو-یک قرارداد برد  سال به این کشور نفت خواهد فروخت. این۲۵کند که ایران همواره تا  می

داند که خوبی میاست که نیاز زیادی به انرژی دارد و یکی از فاکتورهای تامین انرژی امنیت انرژی است. چین به

فارس کیلومتر از سواحل خلیج ۱۲۰۰شود، زیرا وسیله ایران تامین میامنیت انرژی در خلیج فارس و دریای عمان به 

هایی هستند که در دنیا در ابعاد نظامی حرکت  روسیه ابرقدرت   ت. چین، آمریکا وتعلق به ایران اسو دریای عمان م

ها در اثر تجارت و کار علمی به  کنند اما در کنار این اقتصاد و تجارت برای کشور چین بسیار مهم است. چینیمی

یک ست و ایران یک شرا مستلزم امنیت اهای موفقیت یکی پس از دیگری هستند. تجارت چین در دنیدنبال فتح قله 

می و  است  منطقه  در  بهقوی  را  امنیت  این  که تواند  است  کشوری  ایران  کند.  تامین  چین  برای  تکمیلی  صورت 

ها در دوران گذشته شروع به محاصره کردن چین تواند هم انرژی و هم امنیت را برای چین تامین کند. آمریکایی می

تواند ضایعاتی هم در بحث تجارت و ه این محاصره میین فکر افتادند کها به اند. چینیاز ناحیه جنوب و شرق کرد

هم در بحث تامین انرژی برای آنان داشته باشد؛ از این رو چین نگاه به مرزهای غربی و راه ابریشم را در دستورکار  

 ی سیکل تجارت خودند و با مسیر ریلها این بود که از طریق آسیای میانه وارد خاک ایران شوقرار داد. هدف چینی

 .را با اروپا و مواد اولیه موردنیازی را که باید وارد شود تامین کنند

فضاسازی  قرارداد  علت  علیه  چیست؟   ۲۵ها  چین  و  ایران  می  //  ساله  مطرح  مسائل  گونه  این  شود وقتی 

ثر  ه قراردادها اگوناجرای اینشوند مبادا  صهیونیستی و کشورهای مرتجع عربی نگران می کشورهای غربی، رژیم

ها و فشارها علیه ایران را خنثی کند؛ از این رو به دنبال فرافکنی و فضاسازی در این زمینه هستند. از سوی  تحریم

میلیارد  ۴۵۰دهد اما چین به این کشور  میلیارد دالر صادرات انجام می ۷۰متحده به چین  دیگر باید توجه کرد که ایاالت 

ا صادرات  میدالر  ادهد.  نجام  امروز  میدعوای  صورت  موضوع  همین  از  نیز  کشور  دو  چینی  ین  کاالی  اگر  گیرد. 

میلیارد یورو  ۵۲۵توانست این میزان صادرات داشته باشد؟ امروزه چین به اتحادیه اروپا  کیفیت بود آیا باز هم میبی
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می  انجام  چیصادرات  کاالهای  از  مملو  استرالیا  و  انگلستان  سراسر  مشکل  دهد.  است.  سفارش نی  گان دهنداز 

کیفیت است. در راستای جلوگیری از این امر دهند که غالبا بیایرانی است که جنس با کیفیت ارزان سفارش می

ایران قراردادی با چین امضا کرد که دیگر این کاالها به ایران ارسال نشود اما امروزه شاهد هستیم همین کاالهای 

زنند. جنس کنند و به این طریق آن تفاهم را نیز دور می ارد ایران می ه و از آنجا وه امارات آوردکیفیت را در ابتدا ببی

هایی است که علیه روابط  کند. اینها همگی هجمهدهد. چین به ایران ارسال نمیکیفیت را ایرانی سفارش میبی

سال  دارد.  تبلیغاتی  و  روانی  جنبه  بیشتر  و  است  شده  ایجاد  کشور  توهای  پتروشیمیها  دو  توسط  به  ایران  تال 

فکر   به  باید  که  افتاده است  یادشان  اما حاال  نکرد  تبلیغات  آن  اما هیچ کشور غربی علیه  بود  گروگان گرفته شده 

آژانس  باشند.  ایران  واگذاری کیش و  استقالل  ایران هیچگاه قصد  توافق هستند.  این  تخریب  دنبال  به  های غربی 

 .چابهار را ندارد

میلیون توریست به سراسر ۲۰۰چین ساالنه بیش از  //    تواند داشته باشد؟ ن میفعی برای ایرارارداد چه منااین ق

ها باشد تا بتواند از این طریق  کند. ایران نیز همواره تالش کرده است که مقصد گردشگری چینیجهان اعزام می

توریست  از  درصد  یک  فقط  اگر  کند.  کسب  را  خوبی  اقتصادی  چمنافع  اهای  وارد  شوند،ینی  منفعت    یران  یک 

های زیادی برای ایران خواهد شد. از سوی دیگر چین  آل برای ایران خواهد بود و موجب ایجاد اشتغال اقتصادی ایده 

گذاری خوبی روی مسیرهای ریلی خواهد کرد که در برای تکمیل دسترسی خود از سوی مرزهای غربی سرمایه 

تا در این  ن حوزه در ایران رقم می خوبی در ایت و توسعه  این قرارداد نیز گنجانده شده اس خورد. چین قصد دارد 

تضمین   چین  و  خورد  خواهد  رقم  همکاری  این  نیز  نیروگاهی  و  پتروشیمی  حوزه  در  دهد.  انجام  فاینانس  زمینه 

 .کند که خریدار محصوالت این فاینانس باشدمی

 

 ای« منتشر شد عنوان قدرت منطقهاه ایران بهنقش و جایگ»

به   -یرناا  -تهران ایران  جایگاه  و  »نقش  منطقه کتاب  قدرت  حوزه  عنوان  در  مطرح  نظریات  از  گیری  بهره  با  ای« 

های قدرت از منظر اندیشمندان و با هدف حفظ و تثبیت این جایگاه برای ایران،  ای و احصای مولفههای منطقه قدرت 

م  .منتشر شد که  تدریجی است  روندی  ای  منطقه  قدرت های  انجامد.  فرایند ظهور  به طول  مکن است چند دهه 

قدرت های منطقه ای نظیر برزیل، آفریقای جنوبی و هند طی دهه آینده همچنان به راهبرد توسعه همه جانبه و  

جایگاه خود در سایه تضعیف  کسب اعتبار و پذیرش بین المللی ادامه خواهند داد. هدف اصلی این قدرت ها ارتقای  

ا روند شکل گیری نظام چند قطبی طی دهه آینده نیز ادامه خواهد یافت و بتدریج  تدریجی قدرت آمریکا است. لذ

تضعیف موقعیت آمریکا در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و   .جایگاه برتر آمریکا را نیز زیر سئوال خواهد برد

ریکا برای فائق آمدن  قدرت های آسیایی بویژه چین، فرصت داد تا با کمک به آمکاهش اعتماد منطقه ای به آن، به  

در   و  داده  افزایش  در خاورمیانه  را  و سیاسی خود  تجاری  اقتصادی،  دیگر مناطق، حضور  در  بر چالش های خود 

یابند دست  امتیازاتی  به  نیز  انرژی  امکان   .زمینه  روسیه  و  هند  چین،  به  نیز  ایران  ای  ضمن   مسئله هسته  تا  داد 

رژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل از مزایای توسعه روابط با ایران  انهمکاری با آمریکا در آژانس بین المللی  

با همکاری   توام  رقابت  بودن  این وضعیت نشانگر جدی  متنفع شوند.  نیز  انرژی  و  اقتصادی  زمینه های مختلف  در 

ه نفوذ بهتر در محیط امنیتی ایران است. در این شرایط توجه ب  میان قدرت های جهانی برای دستیابی به موقعیت

به نظر می رسد، ظهور .فزاینده دیگر قدرت های بین المللی و نوظهور در محیط امنیتی ایران بیشتر اهمیت می یابد

مواجه  ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بیش از پیش امکان پذیر شده اما پایداری و اعتبار آن با چالش هایی  

ه شمار می رود؛ اما چاره ای جز حرکت در مسیر پذیرش نقش  است. گرچه آمریکا همچنان مهمترین چالش ایران ب

منطقه ای ایران ندارد. البته ظهور قدرت منطقه ای ایران با چالشهای دیگری نیز مواجه است. از جمله: رقابت های 

ت گری،  افراط  ایران هراسی، شیعه هراسی،  در سطح  غیر سازنده،  اجتماعی  های  ثباتی  بی  و  نامتوازن  وسعه 
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ای، ظهور قدرتهای جدید، افزایش نفوذ و تعداد بازیگران خارجی در محیط امنیتی پیرامون ایران و بی ثباتی  منطقه  

ظهور جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای پایدار و ایفای نقش  .بازار انرژی در سطح بین المللی

به قدرت نفوذ و اعتبار همه جانبه ملی منطقه ای و  این محیط مستلزم اتخاذ تدابیر و راهکارهایی است که  فعال در  

افزایش قدرت جامع ملی، توسعه متوازن، توسعه  اتحاد ملی،  این راستا تقویت  نماید. در  ایران کمک  المللی  بین 

المللی برای دستیابی به توسعه از طریق چند   علمی و انسانی ماندگار و پایدار، مهیاسازی محیط منطقه ای و بین

رایی، تقویت همگرایی و همکاری منطقه ای، نهادینه سازی مکانیسم های مستقیم و غیر مستقیم، گفتگو جانبه گ

با بازیگران منطقه ای و بین المللی، برقراری روابط متوازن با قدرت های موجود و نوظهور و در نهایت ارتقای وجهه 

از  ملی جمهوری برخوردار  یک کشور اسالمی  عنوان  به  ایران  راهکارهایی   اسالمی  از جمله  جانبه  توسعه همه 

ضمن تطور و بهره گیری از نظریات   در این کتاب سعی کرده حمید مرادخانی  .است که می تواند مد نظر قرار گیرد

احصای و  ای  منطقه  های  قدرت  حوزه  در  اندیشمندا مطرح  منظر  از  قدرت  های  ارائه  مولفه  با  صاحبنظران،  و  ن 

برای حفظ و تثبیت کشورمان ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای   (SWOT) راهبردهایی براساس مدل تحلیلی سوات

ارائه   سوات،راهکار  تحلیل  سازمان   دهد.  درونی  های  توانایی  و  محیطی  شرایط  شناسایی  برای  کارآمد  ابزاری 

مد  در  آمد  کار  ابزار  این  اساس  و  پایه  پیرامونی است.  محیط  شناخت  بازاریابی،  طور  همین  و  استراتژیک  یریت 

حروف است.  مثل SWOT سازمان  دیگر  های  شکل  به  را  آن  کلمات  نویسند،   TOWS که  می  کلماتهم   ابتدای 

Strength   ، به معنای قوتWeakness   ،به معنای ضعفOpportunity به معنای فرصت و Threat   به معنای تهدید

پ  این کتاب   .است ای و تعیین ای، ایران قدرت منطقه ای قاره های منطقه نج فصل کلیات، مبانی نظری، قدرت را در 

قدرت   مثابه  به  ایران  برای  راهبردایی  و  و منطقه موقعیت  منتشر  فرهوش  انتشارات  الگوی سوات،  اساس  بر  ای 

 .روانه بازار کتاب کرده است

 

 همکاری ایران و چین 

ساله ایران و چین   ۲۵روزنامه اعتماد در یادداشتی آورده است: این روزها همه جا صحبت از قرارداد    -ایرنا  -تهران

ها خیلی بدبینانه عضیعامه مردم مواجه شد. ب  محافل مختلف و به ویژه میانهای متفاوتی در  است که با واکنش 

کنند. این برداشت به سرعت در فضای مجازی به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و... استفاده می 

و استقالل    نگرند و آن را منافی منافعشود. بعضی دیگر به ویژه با دید کارشناسی به آن میدست به دست می

یکی از دالیل نگاه و برداشت بدبینانه   :تی در روزنامه اعتماد نوشتیادداش   شمس اردکانی با درج  .دانندملی نمی

باشدمی حقوقی  دانش  حداقل  با  سند  این  مفاد  دقیق  مطالعه  عدم  از  ناشی  حقوق    .تواند  دید  از  نگارنده 

با تجربه کاری در روابط بین بین    گذارم.چند نکته تحلیلی پیرامون این پیشنهاد را به اشتراک میالمللی،  المللی و 

باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده  با  بدوا  ها جلسه مذاکره 

به گیرد و تک حضور کارشناسان امر به خصوص حقوقدانان صورت می  الفاظ  به   تک  انتخاب و  با دقت  ر  کا   کار رفته 

کند، دارای آثار و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می   ایالملل هر کلمه و جملهروند، چراکه در حقوق بین می

  :کار گرفته شوندحساب شده به  

کار رفته    بند دارد که در آن هرگز از کلمه قرارداد یا توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ به   ۹نویس سند  پیش .۱

از: »ت امر نشان عبارتند  این  و مخصوصا »سند«.  افاهم«، »برنامه«  دو  دهنده  و مهم است که هر  نکته ظریف  ین 

 .الملل نیستدانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بینطرف ایرانی و چینی می

حقوقی دریای خزر    است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت «Frame work» این سند صرفا یک برنامه و چارچوب .۲

مردادماه سا روسای جمه  ۱۳۹۷ل  که  این سند خود میان  اجرا شدن  امضا شد.  دریای خزر  ور کشورهای حاشیه 

تر. بدین  طور است و بلکه کلی توافقنامه دو یا چندجانبه است. سند ایران و چین نیز همین  ۲۰نیازمند انعقاد حدود  
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و نیل به یک  ی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره  معنا که هر یک از بندهای آن و ضمایم به خود

که در تنظیم این قراردادها و    توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. البته ذکر این نکته ضروری است 

روری ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسالمی ضتوافقنامه 

توافقات و قراردادها لحاظ و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و   خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در

 .تایید خواهد کرد

 -چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست بردسند توجه شود، همه    ۳الی    ۱چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای   .۳

دارد. الزم است، این الل دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ناستق  برد با رعایت اصل حاکمیت و

بین اصول حقوق  ردپای  و  نگارش شدند  دقت  به  که  منشور سازمان بندها  و  قابل مالحظه  الملل  آن  در  متحد  ملل 

 .است، دقیقا مطالعه شوند

از هوشمندی طرف .۴ آورده شد که حکایت  این سند  در  بند بسیار مهم  بند  یک  آن  و  دارد  ایرانی  ویژه طرف  به  ین 

گرایی، طرفین در  فی فشارهای خارجی« است. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبههشتم با عنوان »ن

این سند حفاظت از اجرای مفاد  ثالث  از    مقابل فشارهای غیرقانونی شخص  اینجا  خواهند کرد. دقت شود که در 

از کلمه حفاظت  ه نشد،استفاد «support» لفظ حمایت اثر  استفاده شد. ح «Protection» بلکه  و  بار معنا  فاظت 

بینی شود و این یک های اجرایی آن پیشحقوقی باالتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیسم

 .الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود

دهای این برنامه  . برای امریکا همه بنلت ایاالت متحده امریکا کابوس استگفت بند هشتم سند برای دوتوانمی .۵

جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار  

 .نه ونزوئال  حداکثری علیه ایران را به هم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است

یا جزیره   چ جایدر هی .۶ زمینی  مالکیت  واگذاری  نیامداین سند  بله ای  نشده است.  گذاشته  آن  برای  قراری  یا  ه 

یا  گذاری بلندمدت اما مدت ممکن است که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه  دار به دولت 

 .ستبخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم ا

گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند؛  ن جذب سرمایه اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانی

 .چیزی که متاسفانه در ایران با بروکراسی شدید مواجه است

سرمایه  جذب  هم  تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد  قطعا  فلسفه  و  است  خارجی  تجارت  تسهیل  و  خارجی  گذاران 

میلیوناری که میگذسرمایه  بلکه میلیاردها دالر هزینخواهد  و  تامین و تضمین منافع و سرمایه  ها  ه کند، دغدغه 

خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و هم دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که 

 .شد ن تصریحاین سند هم به آ ۱برد صحبت کرد که در بند  -باید از سیاست برد

ین سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و  نتیجه اینکه، چنانچه همه بندها و ضمایم ا

می  شود،  اجرایی  کشور  استقالل  و  ارضی  تمامیت  به  احترام  و  منافع  تشریک  بزرگ  اصل  تحول  یک  انتظار  توان 

راه شود، جانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همهای یکیماقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحر

 .راه به جایی نخواهد برد

کنیم که نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت می .۷

سرعت در حال جلو زدن امریکاست، با این  دارد. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شد و با  

  .ت و هم جمعیت آن به مراتب بیشتر از امریکاستتفاوت که هم وسع

از جنبه  .۸ را  راهبردی خود  منافع  که  بود  موفق خواهند  امروزی کشورهایی  دنیای  با کشورهای  در  مختلف  های 

با اتکای به اعتماد به  گری گره ببزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه زنند و از طرف دیگر 



 
بازیگر اصلی در روابط  نفس و عرق م و  با یک دولت مقتدر  تعامل راهبردی  این دو یعنی  و  لی به جلو حرکت کنند 

 .های درون کشوری هرگز در تضاد هم نیستند، بلکه مکمل خواهند بودالملل و دیگری تکیه بر ظرفیتبین

رغم هد برد، این است که چرا بهوالی که همه ما را به فکر فرو خوامناطق آزاد تجاری، س یافتگیراجع به توسعه .۹

از   بیش  این    ۱۵گذشت  در  ارزشمندی  و  توجه  قابل  توسعه  و  پیشرفت  اروند شاهد  آزاد  منطقه  تاسیس  از  سال 

ک و جاذبه گردشگری منطقه نبودیم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتی کیش از چند تا مغازه و ساختمان شی

گذاران خارجی فارس تبدیل نشدند؟ چون که در جذب سرمایهری منطقه خلیجهای تجامحدود فراتر نرفته و به قطب 

 موفق نبودیم و شاید اراده و به دنبال آن پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامع همکاری ایران و چین را از این 

آن بدانیم.  طالیی  فرصت  یک  باید  بزر  منظر  نظامی  و حتی  اقتصادی  قدرت سیاسی،  با  است  چین  در  طرفش  گ 

ای و البته دارنده منابع  جهان و این طرفش ایرانی است مقتدر، با ثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادالت منطقه 

در که  نیستیم  امارات  و  بحرین  قطر،  کوچکی چون  کشورهای  با  قیاس  قابل  هرگز  ما  غیرنفتی سرشار.  و    نفتی 

 .فردشهای منحصربهما ایران هستیم با همه ویژگی  ای جز پذیرش سلطه خارجی ندارند،تامین امنیت خود چاره 

این   .۱۰ از امضای  ایرانی  به عنوان یک شهروند  یادداشت  این  نگارنده  از هر گونه احساسات،  به دور  اینکه  نتیجه 

ه هستند و همه به لزوم نگهداشت تمامیت ارضی و  تر از گذشتسند نگران نیست. چون که هم مردم امروز ما آگاه 

حاکمیت اذعان دارند و قطعا نخواهند گذاشت که هرگونه تفاهمنامه و قراردادی عزت و کرامت، استقالل، استقالل  

  .هللاشاءحاکمیت و منافع ملی کشور که به برکت خون هزاران شهید مظلوم به دست آمد، مخدوش شود. ان

 

 گویند؟ های غربی درباره همکاری بلندمدت ایران و چین چه میرسانه

های ای است که بسیاری از رسانه های درازمدت ایران و چین به گونهمزایای غیرقابل کتمان همکاری  -ایرنا  -تهران

کرده  اشاره  آن  به  اخیر  روزهای  طی  نیز  غربی  امور    .اندمطرح  وزارت  خبررسانی  از  زیادی  زمان  خارجه  مدت 

همک »برنامه  متن  انتشار  و  نمی  ۲۵های  اری کشورمان  چین«  و  ایران  و  ساله  کارشناسان  از  بسیاری  که  گذرد 

اند. از ظاهر و حتی عنوان  های داخلی و خارجی در جبهه موافق و مخالف این برنامه قرار گرفته و فعال شدهرسانه 

برای یک دوره یه برای تعیین مسیر همکاری تهران و پکن آید این سند نسخه اولج ساله چنین بر میطرح بیست و پن

این برنامه با بیان کلیاتی در مورد اهداف مورد نظر دو طرف به مباحثی پرداخته که مقامات ارشد دو   بلندمدت است.

هداف تر، اهای عمقیار دو طرف باید با بررسیاند. در واقع در ادامه ککشور در آن به نقاط مشترک دست پیدا کرده

به شکل   را  آمار کمّیکیفی ذکرشده در سند فوق  و  دوره  ارقام  قالب  کننددر  اگرچه   .های چند ساله هدفگذاری 

های خارجی از آن ای از انتقادات به ویژه در رسانه ای نشده، موج گسترده هنوز بسیاری از جزئیات تعیین یا رسانه 

یچ نکته مثبتی گویا ه های غربی و عربیوابسته به دولت   های فارسی زباناست. تقریبا همه رسانه ه صورت گرفت

محورهای   .بینندبرای ایران و به عبارتی استعماری می  اند و در کل آن را قراردادی زیانباردر متن سند کشف نکرده 

نظامی  و  امنیتی  کنار بخشیدن بخش  ادعایی همچون مداخالت  به قیمت بسیار  های  در  نفت  یا فروش  سرزمینی 

است. جالب اینجا است سود  ها قرار گرفته مورد تمرکز این رسانه هآید کن از مهمترین موضوعاتی به شمار میارزا

به دغدغه    موضوع استقالل جمهوری اسالمی شود وها دیده نمیقرارداد در تحلیل این رسانه  و منافع کشورمان از

آن تبدیل  اصلی  گردانندگانشدهها  که  است  حالی  در  این  رسانه   است.  دولت این  به  وابسته  عمدتا  که  های ها 

ده غربی نمیاند  بر  را  تهران  مستقل  رویکردهای  که  است  سال  شکل ها  به  و  سوال تابند  زیر  را  آن  مختلف  های 

 .برندمی

ایران و چین و مزایای غیرقابل کتمان آن بلندمدت  از رسانه برخالف رویکرد کا//    همکاری  های مال منفی بسیاری 

را نسبت به   زبان غربی بعضا دیدگاه نسبتا متوازنیهای انگلیسیهای فارسی زبان در خارج، رسانه شبکه  عربی و

هایی از منافع این  ها هم کم نیست اما بخش دهند. اگرچه میزان انتقادها از توافق در این رسانه توافق نشان می
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قالب   در  بلندمدت  بهمکاری  غرب  برای  اقتصادی  و  امنیتی  می تهدیدات  بازتاب  سفید  کاخ  ویژه  روزنامه    .یابده 

چین هدف »واشنگتن و  ایران  که  داشت  عنوان  آمریکا  دشمن  دو  بلندمدت  عنوان همکاری  با  گزارشی  در  پست« 

زنامه آمریکایی در  این رو  .شوند و جنگ تجاری واشنگتن قرار دارند اما اکنون به یکدیگر نزدیک تر می   فشار تحریمی

مع همکاری دو کشور پیدا نکرده و آورده است توافق راهی جز اعتراف به مزایای برنامه جا  بخشی از گزارش خود

های چینی که  ها بخشی از سرمایه شود. طبق ارزیابیها می های امنیتی و اطالعاتی آن موجب افزایش همکاری 

سوی می از  مواجه  چالش  با  سویآمریکا  به  دا  شوند  قرار  سفید  کاخ  فشار  تحت  که  میایران  حرکت  کنند. رد، 

در  شرکت راه حوزههای چینی  بنادر،  انرژی همچون  و  نقل  و  بخش حمل  در  ویژه  به  ایران  زیرساختی  و های  آهن 

گرفته می کار  به  نفت  پاالیش  و  واشنگتن  .شونداستخراج  نوشته  میبه  چین هم  به  پست،  و  مطمئن  منبع  تواند 

نفت   کند صرفه  تضمین  خود  برای  صهیو  .را  »جروزاروزنامه  خبر  نیستی  را  چین  و  ایران  همکاری  پست«  لم 

زیرا موجب می برای اسرائیل عنوان کرد  تهران بیناخوشایندی  بر  این شود فشار حداکثری واشنگتن  تاثیر شود. 

  .استتوافق ارزیابی کرده   ها را از جمله مسائل مهمگذاریهای امنیتی، اقتصادی و بحث سرمایه گزارش همکاری 

بری »ایروزنامه  مشیتانیایی  تحریمیندیپندنت« خط  وهای  نزدیکی  دلیل  را  نظامی     کاخ سفید  و  تجاری  همکاری 

سرمایه  دالر  میلیاردها  مسیر  گشایش  با  داشت  عنوان  و  کرد  ارزیابی  چین  و  و  ایران  انرژی  بخش  در  پکن  گذاری 

تالش  فتجاری،  برای  ترامپ  دولت  شد شارهای  خواهد  ناکام  د  .تهران  گزارش  دیگری این  بخش  خود   ر  تحلیل  از 

باعث حضور جدی کنونی  توافق  در حوزه مدعی شد  دهتر چین  و  بنادر  و  نقل  و  ارتباطات، حمل  بانکداری،  ها های 

ایران می  بر عرضه  شود. در عوض چین میپروژه دیگر در  ای که  نکته   .ایران حساب کند ساله نفت و گاز  ۲۵تواند 

شود عمق این همکاری است.  ن میای از توافق جامع ایران و چیی و منطقه باعث نگرانی طیفی از کشورهای غرب

رسانه  از  می بسیاری  استناد  تایمز«  »نیویورک  روزنامه  گزارش  به  پیش ها  که  میکنند  همکاری بینی  تعمیق  کند 

ه راهبردی  بخشد که برای چندین دهه حوزای مینطقه گاهی قابل اتکا در م و تجاری دو کشور به پکن تکیه   نظامی

رزمایش، آموزش مشترک، پژوهش و توسعه تسلیحات   دوکشور شامل برگزاری  ریهمکا  است.ایاالت متحده بوده 

با تروریسم، مواد مخدر و قاچاق انسان و جرایم در مرزها را هدفگذاری کرده  شود ومی به نوشته     .استمقابله 

پکن شده است تا از    باعث نزدیکی تهران به تحرکی اروپاو بی ای  اامیدی تهران از مزایای توافق هسته ایندیپندنت، ن 

 .نیاز چین به نفت استفاده کند فناوری و سرمایه در قبال

نکات//    ها روی خط تخریب همکاری شرقیغربی از سوی رسانه فوق همه  توافق  به عنوان مزایای  بیان  که  ها 

های عربی به  های معاند به ویژه در کشورخی رسانهتفاوت و نگاهی موذیانه به از سوی برشود با تحلیلی ممی

توان در نخستین  شود. دلیل عمده این موضوع را میمخالفت با توافق راهبردی فوق القا می  در جهت  افکارعمومی 

مشتمل   توافق  این  است:  آورده  که  کرد  جستجو  تایمز  نیویورک  روزنامه  تحلیل  از  سرمایهبند  و  بر  گذاری 

شود و برای ایران هم مسیر احیای اقتصادی را ایجاد    جب افزایش نفوذ چین در خاورمیانه میامنیتی مو همکاری

و تهدیدی که از سوی  در واقع ضرر  .کندعرصه تقابلی جدیدی را علیه ایاالت متحده فراهم می ضمن اینکه کندمی

متحده ایاالت  متوجه  بلندمدت  قرارداد  رسانهمی   این  منفی  موج  اندازی  راه  باعث  است.  شود  شده  آن  علیه  ای 

اتکینز« تحلیلگر تارنمای تحلیلی »اویل پرایس« بر این باور است که بارها از ایاالت متحده خواسته شد  »سایمون و

ر و  مثبت چین  نظر  داشتن  گردد. همراه  باز  برجام  به مسیر  و  بردارد  ایران دست  بر  یکجانبه  از فشار  به تا  وسیه 

اکنون ایران نه تنها  شد.عضو دائم شورای امنیت تنها در این شرایط برای واشنگتن تضمین می  ۵عنوان دو عضو از  

در منطقه نقش آفرینی بیشتری خواهد داشت و  کند بلکه در کنار پکن و مسکوها را جذب میگذاری چینیسرمایه 

ای عربی منطقه به همین دلیل توافقی را که باعث افزایش  هرسانه  .کند فروش نفت و گاز را به چین تضمین می

می خاورمیانه  در  متحدانش  و  ایران  نمیقدرت  مناسب  می باشد  تالش  آن  تخریب  برای  و  شبکه بینند  کنند. 

توافق جامع ایران و   (The National) «و نشریه اماراتی »نشنال (The New Arab) «»العربیه«، تارنمای »نیو عرب 



 
های های غربی مدعی وجود پشت پرده ها در کنار برخی رسانه دانند. این تحلیلطرفه و به نفع پکن می  چین را یک

هایی به نفع چین هستند. العربیه موقعیت ژئواستراتژیک ایران در کنار خلیج فارس و دریای خزر را  خطرناک و توافق 

کند و از حضور  های امنیتی را مطرح می بحث داند. نشریه اماراتی هم  موضوعی مهم برای افزایش نفوذ چین می 

می سخن  ایران  مرزهای  در  چینی  سایه  نیروهای  در  قراردادی  را  توافق  این  نیز  عربی  نشریه  دیگر  راند. 

المصالحههمکاری وجه  را  آن  بیشتر  و  کرده  ارزیابی  اسرائیل  و  تبلیغ میهای چین  واشنگتن  و  پکن  میان   .کندای 

ها را باید بازتاب ناتوانی و ترس کاخ سفید و متحدان غربی و عربی  ه این فضاسازی کوتاه سخن اینکه بخش عمد

در عقب  های تهران و پکن دید زیرا اجرای موفقیت آمیز برنامه همکاری نقش مهمی  واشنگتن از دورنمای همکاری 

 .د داشت های سیاسی و اقتصادی منطقه و بسیاری از مناطق جهان خواهراندن ایاالت متحده از عرصه 

 

 پکن نشانه استقالل در توسعه روابط است -های تهران همکاری :سفیر ایران در پاکستان 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان با اشاره به اقدامات تهران و پکن برای تهیه و تنظیم    -ایرنا    -آباد  اسالم

و چین  ساله همکاری  ۲۵برنامه جامع   ایران  امر نشان میهای  این  نوشت:  یادداشتی  توسعه در  برای  دهد چین 

زند نمی  گره  ثالث  کشورهای  نظر  به  را  مناسبات  توسعه  و  دارد  عمل  استقالل  خود  محمدعلی  »  .روابط  سید 

مقاله  در  چهارشنبه  روز  به همکاری حسینی«  »نگاهی  عنوان  با  نشریات  ای  در  که  و چین«  ایران  مدت  بلند  های 

همکاری  امروزه  نوشت:  شد،  منتشر  نیوز  صباح  جمله  از  پاکستان  اقتصادی،  مختلف  ـ  سیاسی  بلندمدت  های 

شورهاست. یکی از این مسائلی که طی روزهای  ای کمکانیسم متداولی برای توسعه مناسبات دوجانبه و منطقه

ساله جمهوری اسالمی ایران    ۲۵های راهبردی  اخیر مباحث زیادی درخصوص آن مطرح شده، سند جامع همکاری 

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران توسعه مناسبات دوجانبه با جمهوری خلق چین    .باشدو جمهوری خلق چین می

کند. این راهبرد جمهوری های متنوع دو کشور ارزیابی میمللی و ظرفیت و توانمندیهای بین الرا با درک واقعیت

اسالمی ایران مبتنی بر سیاست نفی سلطه غربی و شرقی و همچنین براساس اصل گسترش و تقویت مناسبات  

ر این راستا  حسینی اضافه کرد: د  .باشدبا کشورهایی که خواستار روابط دوستانه و سازنده با ایران هستند، می

ساله برنامه    ۲۵مقامات ارشد دو کشور تصمیم گرفتند سنگ بنای توسعه مناسبات دراز مدت خود را در یک بازه  

در سال   تهران  به  چین  محترم جمهوری خلق  رئیس جمهور  پینگ  در خالل سفر شی جی  ایده  این  نمایند.  ریزی 

چارچوب  ۱۳۹۴ مواجه شد.  طرفین  استقبال  با  و  کلیمطرح  طی سال  های  طرح  و این  تدوین شده  گذشته  های 

وی تاکید کرد: برنامه    .باشد که تاکنون نهایی نشده استجزئیات آن از سوی مقامات دو کشور درحال بررسی می

های جامع ایران و چین یک نقشه راه روشن و ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده  همکاری

چین ج که  جایی  قدرت است؛  بزرگ  زء  قدرتهای  از  یکی  عنوان  به  ایران  و  نزدیک  آینده  در  دنیا  اقتصادی  برتر  های 

می  آسیا،  غرب  قدرت منطقه  از  مستقل  و  مکمل  روابطی  با  منافع  توانند  تامین  ضمن  گر،  سلطه  و  سنتی  های 

نمایند اجرا  و  تعیین شده طراحی  اهداف  به  نیل  برنامه جامع جهت  ایران    .مشترک، یک  افزود:  سفیر  پاکستان  در 

و   هماهنگی  و  داشته  جلویی  به  رو  روند  یک  اخیر  سالهای  در  چین  خلق  جمهوری  با  دوجانبه  روابط  خوشبختانه 

 .های بین المللی و سیاسی در همین راستا بوده استهمفکری دو کشور در عرصه 

سیدمحمدعلی حسینی نوشت: همزمان //    ایهای منطقه و پکن الگویی برای همکاری آباداسالم-تعامالت تهران

اساسی روابط درحال فعالیت بوده و شایعات بی  با مطرح شدن روابط راهبردی تهران و پکن، دشمنان توسعه این

اساس دائما  وی افزود: همانطور که شاهد هستیم این شایعات بی  .باشدنمایند که کامال نادرست میرا مطرح می

های غربی  درخصوص کریدور اقتصادی پاکستان و چین )موسوم به طرح سی پک( از سوی برخی مقامات و رسانه 

از  مطرح می  به مخفی اساس درخصوص همکاری این شایعات بی شود. یکی  ایران و چین، اشاره  بلند مدت  های 

ها موضوعی کامال  سفیر ایران ضمن رد این شایعه افزود که این همکاری   .نمودن اصل همکاری و جزئیات آن است

https://www.irna.ir/news/83856773/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83856773/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83856773/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83856773/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
، طرفین به رئیس جمهور چین به ایران  ۱۳۹۴علنی بوده و در بند ششم بیانیه مشترک منتشر شده در سفر سال  

همکاری   برای  جامع  سندی  انعقاد  برای  خود  اراده  و  تمایل  از  گفتند  ۲۵صراحت  سخن  سیدمحمدعلی    .ساله 

جاده و کریدور اقتصادی چین و پاکستان، بسترهای مساعدی برای  -حسینی اضافه کرد: بدون شک ابتکار کمربند

همکاری منطقه توسعه  اسالهای  کشور جمهوری  سه  برای  ویژه  به  و  ای  پاکستان  اسالمی  جمهوری  ایران،  می 

تواند الگویی منحصر به فرد برای توسعه با شود که در صورت عملیاتی شدن میجمهوری خلق چین محسوب می

شود گرفته  نظر  در  منطقه  کشورهای  قانون    .سایر  اصول  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  وی 

ات جامع و بلندمدت با کشورها در شرق و غرب نداشته و ندارد. لیکن اساسی خود، هیچ مانعی برای انعقاد توافق

دولت  برخی  بکنند؛ وقتی  ثالث  کشور  از  اجازه  به کسب  موکول  را  ایران  با  خود  عادی  رابطه  تداوم  خارجی،  های 

داشت نخواهند  را  بلندمدتی  اسناد  چنین  انعقاد  برای  الزم  آمادگی  که  است  ا  .واضح  کرد:  تاکید  ایران  یران  سفیر 

پیشنهاد انعقاد برنامه همکاری جامع برای بازه زمانی بلندمدت را مانند سایر کشورها به چین هم داد. طرف چینی  

نظر  به جلب  را  رابطه  توسعه  و  داد  نشان  استقالل عمل  ایران  با  روابط خود  توسعه  برای  که  عنوان کشوری  به 

  .استقبال کردکشورهای ثالث گره نزد، از انعقاد چنین سندی با ایران 

 

 شایعه پراکنی غرب تاثیری در همکاری چین و ایران ندارد 

پکن، در واکنش به انتشار شایعات پیرامون برنامه همکاری های    -»لی شیاولو« از فعاالن روابط تهران    -ایرنا  -پکن

یاری از رسانه های غربی با هدف تخریب روابط دو کشور، اقدام به دروغ  بس و چین در مطلبی نوشت:جامع ایران  

پراکنی پیرامون این همکاری ها کرده اند تا شاید بتوانند در این مسیر کارشکنی کنند غافل از اینکه روابط دو کشور  

گذاشت تاثیر  آن  بر  راحتی  به  بتوان  که  است  آن  از  تر  مطلببه    .نهادینه  این  در  ایرنا  های    گزارش  شبکه  در  که 

اجتماعی چین به ویژه ویچت بازتاب زیادی داشته است ضمن پرداختن به مساله فضاسازی رسانه ای غرب علیه  

به  شروع  اینترنتی  کاربران  از  تعدادی  خبرها،  نخستین  انتشار  دنبال  به  است:  آمده  ایران  و  چین  های  همکاری 

پای مورد  در  پراکنی  این شایعه  در  ایران  حق  شدن  انتشار    مال  دهد  می  نشان  ها  بررسی  اما  کردند  برنامه 

تفاهم مردم در مورد   سازماندهی شده باعث سوء  اطالعات غلط توسط رسانه های غربی مدیریت می شود که 

انتشار اظهارات دروغ توسط رسانه   در بخشی از این مطلب آمده است  .برنامه همکاری های دو جانبه شده است

اذهان عمومی و تضعیف روابط دوستانه ایران و چین صورت گرفته است که راه به  های غربی، با هدف تشویش  

برنامه جامع همکاری های   نویسنده با اشاره به برخی از زمینه های همکاری دو کشور در قالب   .جایی نخواهد برد

جملها از  چین  و  ه یران  توسعه  استراتژیک،  های  همکاری  انجام  تجاری،  و  اقتصادی  روابط  های  گسترش  مکاری 

علمی و فناوری بین دانشگاهی و ... نوشته است این موارد از یک طرف اهمیت بسیار زیادی برای توسعه اقتصاد  

اشاره   لی در این مطلب با  .کشور می شودتقویت همکاری های استراتژیک بین دو   باعث ایران دارد و از طرف دیگر

بی سی،   مانند »بی  رسانه های غربی  با  به سابقه ضدیت  تایمز«  نیویورک  و  آمریکا  رویترز، صدای  ان،  ان  سی 

وی در   .جمهوری اسالمی ایران نوشته است خط تخریب روابط ایران و چین توسط این رسانه ها دنبال می شود

نوشته است واشنگتن در حالی در این زمینه  ت متحده آمریکا با دولت و ملت ایرانادامه ضمن یادآوری دشمنی ایاال

دایه   ایرانبه  مردم  برای  مادر  از  تر  ها،   مهربان  تحریم  ترین  سخت  و  بدترین  اعمال  با  خود  که  است  شده  تبدیل 

درگیر مردمی که  بر  را  وارد کرده است بیشترین فشار  کرونا هستند  با  ب  .مبارزه  به  اقدامات  گزارش  از  دیگر  رخی 

اه قدس در عراق و قصد این کشور برای آمریکا علیه ایران از جمله شهادت سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده سپ

پرداخت رشوه به کاپیتان های نفتکش های ایرانی در مسیر ونزوئال اشاره کرد و نوشت: آمریکا همچنین در سال 

آمیز مردم ایران در واکنش به مسایل اقتصادی، قصد داشت از این   نمایی اعتراضات مسالمت های گذشته با بزرگ

نویسنده    .برای تخریب چهره جمهوری اسالمی در جهان استفاده کند که موفق نشد  اعتراضات به عنوان فرصتی

https://www.irna.ir/news/83856126/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
های   همکاری  برنامه  مورد  در  شایعات  به  دادن  پایان  راه  آخر،  در  رسانی    ۲۵مطلب  اطالع  را  چین  و  ایران  ساله 

 .اف بعد از هماهنگی های نهایی بین دو کشور عنوان کرده استشف

 

 بخشد ای این کشور را بهبود میین، موقعیت منطقهایران با چ  آی: همکاریایستمیدل

های ایران و چین، ساله همکاری   ۲۵آی در گزارشی درباره برنامه جامع  ایستتارنمای خبری میدل   –ایرنا    –تهران  

برنام ایراناین  توازن قدرت در خاورمیانه دانست و نوشت: همکاری  تغییر  برای  را عاملی  را  -ه  ایران  چین، اقتصاد 

این گزارش می افزاید: مزیت این برنامه برای ایران،   بخشدای این کشور را بهبود میاحیا کرده و موقعیت منطقه 

ش انرژی است. تزریق منابع مالی قطعا به احیای  تزریق مقادیر زیادی منابع مالی به اقتصاد ایران به ویژه در بخ

این گزارش در ادامه می نویسد: چنانچه برنامه همکاری    .اقتصاد ایران کمک و مشاغل بیشتری را تولید می کند

ایران   جامع  این   –های  بخشد.  ثبات می  کشور  این  به سیاست  و  کند  احیا می  را  ایران  اقتصاد  اجرا شود،  چین 

و   اقتصادی  با  احیای  به کاهش تنش  را  و شاید دشمنان  بهبود می بخشد  را  ایران  ای  سیاسی، موقعیت منطقه 

برای عقد   با شتاب  احتماال  کند. کشورهای عربی  آمریکا ترغیب  از سیاست های  پیروی کورکورانه  به جای  تهران 

تقویت و برتری استراتژیک  بعالوه، این برنامه، موقعیت منطقه ای پکن را  .قراردادهای خاص با چین خیز برمی دارند

اما آمریکا ممکن است از این مساله با بازگشت به توافق هسته ای، لغو    .آمریکا در خلیج فارس را تضعیف می کند

ایران، جلوگیری کند با  تعامل  برای  آمریکایی  اروپایی و  برای شرکت های  با دنبال    .تحریم ها و صدور مجوز  آمریکا 

در جنوب غربی آسیا را محدود کرده و از   ر قبال ایران، انتخابات های راهبردی خودکردن سیاست کامال خصمانه د

در     .اینرو از سوی برخی شرکای محلی اش همچون عربستان و امارات متحده عربی با مهارت مدیریت شده است

جمهوری آمریکا به    های اخیر با وجود مذاکرات پیچیده و طوالنی که منتهی به برجام شد، دونالد ترامپ رئیسسال

هر دلیل حاضر نشد به تعهدات کشور خود عمل کند و از این توافق خارج شد و در قالب سیاست فشار حداکثری 

گسترده  که شرکای کارزار  اعمال شد  ایران  ملت  علیه  حالی  در  اقدامات  این  انداخت.  راه  به  ایران  ملت  علیه  ای 

منفعالنه  رویکرد  برجام هم  قبااروپایی  در  کارشکنی ای  طبیعی  ل  چنین شرایطی  در  گرفتند.  پیش  در  آمریکا  های 

توافقنامه  و  داشته  رابطه  و  تعامل  کشوری  هر  با  بخواهد  ایران  که  کنداست  منعقد  راهبردی  و  بلندمدت   .های 

همکاری با چین راه گذاری برای عبور جمهوری اسالمی از شرایط تحریمی موجود است که به دلیل اقدامات آمریکا  

خواهد در این شرایط ها را ناخرسند کرده است. غرب از یک سو نمیاروپا دچار آن شده و همین موضوع غربیو  

تحریمی با ایران وارد تعامالت اقتصادی شود و حتی فشارها بر مردم ایران را افزایش می دهد و از سوی دیگر خود 

 .را در رقابت با چین بازنده می بیند

 

برنامه همکاری ایران و چین،دیپلماسی موفق و    :رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای پاکستان 

 فرصت تعامل برای همسایگان است 

برنامه همکاری  -ایرنا    -آباد  اسالم پاکستان،  سنای  مجلس  در  خارجی  روابط  کمیسیون  راهبردی  رئیس    ۲۵های 

کستان توصیف کرد و گفت: این برنامه مصداق  خبر خوش برای کشورهای همسایه از جمله پا  ساله ایران و چین را

تهران دیپلماسی  موفقیت  است-بارز  منطقه  در  قدرت  توازن  تحکیم  و  روز    .پکن  سید«  حسین  »مشاهد  سناتور 

ی ایران و چین،  گفت وگو در برنامه اختصاصی شبکه »جیوز نیوز« پاکستان با عنوان همکاری راهبرد چهارشنبه در

قوی با   آباد دانست و گفت: حضور چین در منطقه به ویژه همکاری وشایند برای اسالم این موضوع را خبر بسیار خ

وی با اشاره به    .کشور همسایه ما یعنی ایران، برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان بسیار مفید خواهد بود 

مه همکاری راهبردی، بهترین در قبال چین و ایران، افزود: تدوین برنا  رویکردهای تهاجمی و یکجانبه گرایانه آمریکا

می چین  و  ایران  که  است  تحریمشیوه  به  سیاستتوانند  و  دهندها  پاسخ  ترامپ  دولت  تهاجمی  این   .های 
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سابقه تفسیر های راهبردی ایران و چین را تحول بسیار عالی و بیسیاستمدار ارشد پاکستانی، برنامه همکاری 

تک دولت  ویژه  به  کشورها  از  برخی  گفت:  و  سالرد  طی  مشترک رامپ  راهروی  طرح  علیه  همواره  اخیر  های 

بی پکن  اما  کردند  گیری  موضع  پک(  سی  طرح  به  )موسوم  چین  و  پاکستان  بازی  اقتصادی  سیاسی  به  توجه 

ری راهبردی میان ایران و  های غربی به مشارکت کالن اقتصادی خود با اسالم آباد ادامه داد و برنامه همکا قدرت 

وی اظهار داشت: جنگ سرد آمریکا علیه   .های عالی را نیز برای طرف پاکستانی به وجود آوردصتتواند فرچین می

های جدید در مسیر تغییر توازن قدرت  های اخیر همسایگان چین در جنوب آسیا پکن را به برداشتن گام چین و تنش 

سیا و  راهبردی  لحاظ  از  منطقه  واداشتدر  کرد:  .سی  تاکید  حسین  مشاهد  دلیل    سناتور  به  کشورها  از  برخی 

با ایران کردند همانطور که در یک دهه اخیر نیز ما شاهد آن فشارهای آمریکا اقدام به کاهش همکاری های خود 

فزود: ایران و  وی ا  .ای را در دستور کار قرار دادبودیم، اما چین با مشاهده این وضعیت ایده تقویت تعامالت منطقه 

هزار سال هستند که با دیپلماسی موفق   ۴لکه آنان دو تمدن جهانی با قدمت بیش از  چین تنها دو کشور نیستند ب

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای پاکستان اظهار   .در مسیر تغییر توازن قدرت در منطقه گام برمی دارند

همکاری  قالب  در  چین  و  ایران  ائتالف  اسالم منطقه  هایداشت:  برای  لحاظ  همه  از  است آباد  ای،  بخش  منفعت 

می  محسوب  پاکستان  دیرینه  شریک  و  دوست  چین  که  آنهاهمانطور  همکاری  کشور   شود،  عنوان  به  ایران  با 

وی تاکید کرد: همکاری راهبردی ایران و چین مصداق بارز    .همسایه پاکستان نیز بسیار خوشایند و مثبت خواهد بود

تحریم سیاستشکست  و  درها  است  گرایانه  یکجانبه  سالهای  طی  که  نفوذ حالی  کاهش  شاهد  ما  اخیر  های 

سناتور مشاهد حسین افزود:   .آمریکا در منطقه در قالب خروج نظامیان آنان از افغانستان، سوریه و عراق هستیم 

تریلیون دالر صرف جنگ و یورش    ۶سپتامبر چیزی حدود   ۱۱و به افول است، این کشور پس از حمالت  قدرت آمریکا ر 

 .ای جز شکست کامل نداشتتلف از جمله کشورهای اسالمی کرد که برای واشنگتن نتیجهبه کشورهای مخ

بنادر چابهار و گوادر با اشاره به  //    فرصت همکاری میان  پاکستان  رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای 

بلوچستسرمایه گذاری چینی ایالت  در  واقع  گوادر  بندر  در  فاها  در  پاکستان، گفت: چابهار  از    ۱۲۰صله  ان  کیلومتر 

وی با تاکید بر    .ها میان این دو بنادر مهم استفاده کنیمگوادر قرار گرفته و ما باید از این فرصت برای تقویت همکاری

از فرصت همکاری  باید  پاکستان  افزود:  ندارد،  گوادر وجود  و  میان چابهار  رقابتی  ااینکه هیچ  راهبردی  و های  یران 

  .از آن برای تقویت مناسبات دوجانبه و چندجانبه استفاده کند چین بهره برداری کرده و

 

 ساوت چاینا: خواست چین از دنیا »نه« به تحریم آمریکا علیه ایران است 

چاینا مورنینگ پست  -ایرنا  -پکن و    روزنامه ساوت  در صلح  برجام  اهمیت  مورد  در  تحلیلی  گزارشی  در  هنگ کنگ 

ثبات جهانی نوشت که پکن همواره در چارچوب پایبندی به برجام، همه کشورها را به مقابله با تحریم های آمریکا  

فراخوانده   ایران  برای    .استعلیه  دیگر  کشورهای  فراخوان  نوشت:  چهارشنبه  روز  چاینا  ساوت  ایرنا  گزارش  به 

یارویی با آمریکا به دلیل تحریم ایران و مخالفت با فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران، یک گام دیگر چین پس از رو

برنامه جامع   درباره  اخباری  و س انتشار  تجاری  در زمینه های  گزارش   .رمایه گذاری استهمکاری های دو طرف 

مه هسته ای ایران معرفی کرده و افزوده است  پکن واشنگتن را عامل تشدید تنش ها در خصوص برنا می افزاید

از برخی تعهداتش در چارچوب برجام عقب   ایران  تا  که همین اقدامات تحریمی و فشارهای حداکثری موجب شد 

دیگر خواسته است به فراخوان آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها    بنا به این گزارش، چین از کشورهای  .نشینی کند

ویند این درخواست در شرایطی مطرح می شود که روابط چین و آمریکا به پایین ترین سطح در  علیه ایران »نه« بگ

ساوث چاینا نوشته است که درخواست چین برای مقابله با تحریم های آمریکا پس    .سال گذشته رسیده است   ۴۰

  ۴۰۰تند که بر اساس آن  ز آن است که اعالم شد چین و ایران در حال رایزنی درباره یک برنامه جامع همکاری هسا

به نوشته این روزنامه، اگر این طرح به ثمر    .ایران سرمایه گذاری خواهد شد  طرح  ۱۰۰میلیارد دالر از سوی چین در  
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را به دنبال خواهد داشت که به دلیل خروج دولت دونالد   برسد و برنامه همکاری اجرایی شود تقویت اقتصادی ایران

لی شایو شیان« کارشناس  »  .برجام و فشارهای حداکثری آسیب زیادی دیده است  ترامپ رییس جمهور آمریکا از 

تقویت اقتصاد از  به غیر  برای پکن هم چه  دانشگاه نینگ شیا در شمال غرب چین می گوید که  برنامه  این  ایران، 

به روز کردن روابط  وی این برنامه را روندی برای    .د تنش ها با آمریکا شود یا نه، مزیت هایی دربرداردباعث تشدی

راهبردی چین با ایران دانست و افزود که چین همیشه به سرمایه گذاری در خاورمیانه و تامین نفت عالقه زیادی  

برای چ    .داشته است به نسبت سال  گزارش روزنامه ساوت چاینا حاکی است شرایط  میالدی که    ۲۰۱۶ین هم 

این کشور به طور جدی با آمریکا دچار رویارویی شده است   دنخستین بار موضوع این برنامه مطرح شد فرق می کن

روزنامه چینی تاکید کرد که وزارت خارجه     .نگران انتقادهای علنی واشنگتن هم نیست و ابایی نشان نمی دهد

آخرین مواضع   اعالم  با  به صورت  چین  برنامه  این  از  المللی،  بین  توافق  این  پنجمین سالگرد  در  برجام  درباره  خود 

انتقاد قرار داده و   این موضوع مورد  بر سر  را درخصوص وجود تنش های اخیر  آشکار حمایت کرده و حتی آمریکا 

 .مقصر دانسته است

 

 ساله ایران و چین  ۲۵مه همکاری راهبردی های پاکستان به برنا نگاه رسانه

  ۲۵های مختلف پاکستان طی روزهای اخیر ضمن بازتاب موضوع برنامه همکاری راهبردی  رسانه   -ایرنا    -آباد  اسالم

تواند در  روند و چین می پکن به سمت ائتالفی جدید می-ری اسالمی ایران و چین نوشتند، تهرانساله میان جمهو

به ع ایران  زورگوییکنار  برابر  در  و مقاوم  کندنوان کشوری مستقل  آفرینی  نقش  منافع مشترک  تامین  برای   .ها، 

رایزنی شبکه تداوم  به  اشاره  با  نیز  پاکستان  خبری  ایراهای  مقامات  میان  برنامه  ها  کردن  نهایی  برای  چین  و  ن 

راهبردی   حوزه   ۲۵همکاری  در  کشور  دو  مشارکت  کردند:  اعالم  مختلف  ساله،  و  های  انرژی  بازرگانی،  اقتصادی، 

به باالترین سطح خواهد رسید  با ورود میلیاردها دالر سرمایه گذاری  تعبیر رسانه   .اجتماعی  و  به  پاکستانی  های 

رود که سیاستی مستقل داشته  های کالن به دنبال کشوری میبرای همکاری   براساس سیاست چین، این کشور

قاومت کند. ایران بهترین نمونه برای همکاری چین است و همکاری آسان و دربرابر سلطه و فشار سایر کشورها م

تن از وب سایت خبری »اردو پوانت« پاکستان نیز نوشت: واشنگ  .و آزاد میان دو کشور قابل گسترش خواهد بود

ی از پکن دچار اضطراب است و از نظر مقامات ایرانی نهایی شدن این برنامه بخش-برنامه همکاری راهبردی تهران

می محسوب  المللی  بین  درباره    .شودنظام  چین  و  ایران  مذاکرات  داد:  گزارش  هم  »نیشن«  پاکستانی  روزنامه 

  .ست که هیچ گونه پنهان کاری انجام نخواهد شدساله ادامه دارد و تهران گفته ا  ۲۵برنامه همکاری راهبردی 

روزنامه پاکستانی »دیلی تایمز« هفته گذشته در    //  های آمریکادیلی تایمز: ائتالف قوی ایران و چین علیه تحریم

ساله میان این دو کشور را ائتالفی قوی   ۲۵چین«، برنامه همکاری راهبردی  -سرمقاله خود با عنوان »ائتالف ایران

این روزنامه خطاب به دولتمردان پاکستان توصیه کرد که چشم   .های ناعادالنه واشنگتن توصیف کردتحریم  در برابر

دیلی تایمز نوشت:   .ی از مزایای ائتالف ایران و چین، در حقیقت به ضرر منافع پاکستان و منطقه خواهد بودپوش

دلیل   به  چین  و  ایران  مانند  کشورهایی  که  نیست  مخفی  کسی  بر  ایاالت  سیاستدیگر  ناعادالنه  شدت  به  های 

ی تعجب نیست که آنان برای حفظ منافع  گیرند، به همین دلیل جامتحده آمریکا در موقعیت ناخوشایندی قرار می

ائتالف  وارد  دوجانبه شوندخود  پیشینه تصمیم    .های  نوشت:  نیز  آباد  اسالم  وقت« چاپ  »نوای  زبان  اردو  روزنامه 

سال پیش رئیس جمهوری چین به ایران برمی    ۴برنامه همکاری راهبردی به سفر مهم    تهران و پکن برای امضای

ک حمایت  از  که  طرحی  خامنه گردد،  هللا  آیت  حضرت  ایران  عالی  رهبر  استامل  برخوردار  خبری  .ای   پایگاه 

"Humsub"   ین منافع دو  ساله ایران و چین گامی بلند در تام  ۲۵پاکستان هم گزارش داد: برنامه همکاری راهبردی

رسد این ر می تواند از این طریق دسترسی آسانی به بازارهای جهانی داشته باشد. به نظکشور است و ایران می

کمربند نوین یک  از طرح  بخشی  باشد-برنامه  روز    .یک جاده  نیز  پاکستان  زبان »داون«  انگلیسی  روزنامه  تارنمای 

https://www.irna.ir/news/83855448/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%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%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
های آمریکا برای منزوی  ساله ایران با چین تالش  ۲۵ری راهبردی  تاکید بر اینکه برنامه همکا   گذشته در گزارشی با

نگتن مایوس از تقویت حضورش در منطقه، به این فکر افتاده است کند، نوشت که واشکردن ایران را تضعیف می

کمک   با  دهد  ۵که  پیوند  جنوبی  آسیای  به  را  جهان  از  منطقه  این  مرکزی  آسیای  برنامه    .کشور  به  گزارش،  این 

این   ساله ایران و چین اشاره کرده و به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آورده است که ۲۵اری راهبردی همک

  .کندهای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تاثیر بر ایران را تضعیف میبرنامه، تالش 

مجری شبکه خبری »خیبر« پاکستان معتقد روزنامه نگار ارشد و  //    ای و منافع پاکستانافزایش ارتباطات منطقه 

چینی حضور  افزایش  منطقه است:  ارتباطات  تقویت  به  منطقه  در  میاها  فرآیند  این  و  کرده  کمک  منافع  ی  تواند 

تامین کند را  نگاه به شرق  »   .پاکستان  افزود: سیاست  ایرنا  با خبرنگار  مدثر حسین« روز سه شنبه در گفت وگو 

هایی هنوز در منطقه وجود دارد اما حضور چین در قالب  ر ضروری است، هر چند شکافبرای یک اتحاد قوی بسیا

راهبرد همکاری  می  ۲۵ی  برنامه  ایران  با  کندساله  کمک  کمبودها  این  جبران  به  حضور   .تواند  به  اشاره  با  وی 

افزود پک«،  »سی  طرح  به  موسوم  اقتصادی  راهروی  مشترک  طرح  پیشبرد  و  پاکستان  در  چین  طرح گسترده   :

سفیر    .کندتواند فضای اعتماد در منطقه را تقویت  اقتصادی سی پک و برنامه همکاری راهبردی ایران و چین می

اقتصادی   مشترک  راهروی  طرح  از  استقبال  با  گذشته  سال  اسفندماه  پاکستان،  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

احداث و توسعه    .ین طرح اقتصادی استپاکستان و چین موسوم به »سی پک« ، گفت: تهران آماده مشارکت در ا 

رک با ایران، نقش اساسی در تحقق اهداف بندر گوادر در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان و در نزدیکی مرز مشت

های مربوط به طرح راه  ترین بخشچین از مهم-کریدور اقتصادی پاکستان  .این طرح بزرگ اقتصادی در پاکستان دارد

چین که  است  نوین  سال    ابریشم  در    ۲۰۱۳در  چین  گذاشت.  اجرا  به  را  آن  پک    ۵۱میالدی  سی  به  مربوط  طرح 

  .میلیارد دالر سرمایه گذاری آغاز شده است ۴۶ریدور اقتصادی با  سرمایه گذاری کرده و این ک

 

 ریکا نداریم چین: ترسی از تحریم های آم 

چین در واکنش به تهدیدهای تنش زای آمریکا در ارتباط با احتمال تحریم پکن در موضوع دریای جنوبی    -ایرنا  -پکن

سخنگوی وزارت خارجه    به گزارش ایرنا خانم »هوا چون اینگ«  .داد که ترسی از این تحریم ها ندارد  چین هشدار

چین امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن در عین حال »واشنگتن را به ایجاد مشکالت و بی ثبات کردن  

از مسیر اشتباه   متهم کرد و افزود: منطقه«   آمریکا  امیدوار است که  برداردپکن  نیز    .خود دست  چین روز گذشته 

امور خارجه آمریکا در مورد دریای چین جنوبی تاکید کرد دخالت آمریکا در    سه شنبه/ ضمن انتقاد از اظهارات وزیر /

مسایل مربوط به این دریا، تالش های چین و کشورهای عضو »آ. سه. آن« برای صلح و ثبات منطقه را به خطر می 

متعهد است   ندحقوق و منافع دریایی خود محافظت می ک کرد در عین اینکه از استقالل ارضی وپکن تاکید    .اندازد

معتقد   زیرا  کند  حل  هستند  موضوع  درگیر  مستقیماً  که  کشورهایی  با  مشورت  و  مذاکره  طریق  از  را  اختالفات 

باعث است المللی  بین  سازوکارهای  و  قوانین  طریق  از  اختالفات  نتا مدیریت  به  برددستیابی  شود-یج  می   .برد 

زارت خارجه آمریکا هشدار داده بود واشنگتن مجازات  اظهارات این مقام چینی در حالی است که یک مقام ارشد و

همزمان با این   .های احتمالی علیه مقامات چینی و شرکت های درگیر در دریای چین جنوبی در نظر خواهد گرفت

اع این کشور  دریایی  نیروی  آمریکا،  دریای  ادعاهای  به منطقه مورد مناقشه  دیگر  بار  را  ناوشکن خود  الم کرد یک 

ناوگان هفتم نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا روز چهارشنبه یک ناوشکن به نام    .اعزام کرده است  جنوبی چین

کر مستقر  چین  جنوبی  دریای  در  اسپراتلی  مناقشه  مورد  جزایر  نزدیکی  در  را  جانسون«  رالف  اس.  اس.   .د»یو. 

عملیات  انجام  ضمن  ناوشکن  این  است  کرده  اعالم  آمریکا  دریایی  انیروی  برایهای  در  منیتی،  تردد  کردن    فراهم 

آمریکا هفته گذشته نیز در اقدامی بی سابقه دو ناو هواپیمابر    .های آزاد در دریای جنوبی چین تالش خواهد کردآب

https://www.irna.ir/news/83856720/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/83856720/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/83856720/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
اف اختالف  و  چین  برابر  در  نمایی  قدرت  هدف  با  را  اعزام خود  جنوبی  دریای  به  منطقه  کشورهای  میان  در  کنی 

 .مریکا را تحریک آمیز توصیف کرده بودارتش چین این اقدام آ  کرد

است سیاسی  انگلیس  ادامه//    اقدام  در  چین  خارجه  وزارت  گذاشتن  سخنگوی  کنار  بر  مبنی  انگلیس  تصمیم 

رد و گفت: این قضیه ربطی به مساله امنیت  این کشور را سیاسی قلمداد ک  ۵هواوی از پروژه تامین اینترنت نسل  

حمایت   مناسب در راستای تامین منافع شرکت های چینی خبر داد و گفت: اقدام  وی همچنین از اتخاذ  .ملی ندارد

 .است کاری سیاسی واشنگتن و لندنترامپ از این اقدام لندن، بیانگر دغل

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 یابد جمعیت جهان در نیمه دوم قرن کاهش می/   کاهش جمعیت فعال جهان

به گزارش سرویس بین      .رسدمیلیارد نفر می   ۸.۸به    ۲۱۰۰میلیارد نفر؛ و در سال    ۹.۷به    ۲۰۵۰جمعیت جهان سال  

صداوسیما الملل مطالعه خبرگزاری  طبق  می،  بینی  پیش  را  جوامع  قلب  در  و  جهانی  توازن  در  تحول  که  کند، ای 

میلیارد نفر خواهد رسید. که دو میلیارد   ۸.۸به    ۲۱۰۰قرن کاهش خواهد یافت و در سال  جمعیت جهان از نیمه دوم  

بینی پیش  از  کمتر  است.نفر  متحد  ملل  سازمان  موری    های  کریستوفر  پاریس،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 

هده داشت ریاست مطالعات منتشر شده در لنست را برع  رئیس موسسه سنجش و ارزیابی سالمت در سیاتل که

گوید این خبر خوشی برای محیط زیست و فشار کمتر بر نظام تولید مواد غذایی و همچنین تولید کمتر گاز دی می

ها و وی گفت، اما وارونه شدن هرم سن تبعات عمیق و منفی بر اقتصادی و ساختار خانواده   .اکسید کربن است

بینی این پیش  را در کشور تغییرات سیاسی میها قطعی نیست و  جوامع دارد. در هر حال  این مسیر  های تواند 

دهد تغییر  قرا  .گوناگون  زمین  جهان  مورد جمعیت  در  متحد  ملل  گزارش سازمان  آخرین  تا سال  طبق  بود    ۲۰۵۰ر 

و    ۹.۷حدود   دوهزار  سال  تا  آن  جمعیت  و  باشد  داشته  جمعیت  نفر  به    ۱۰۰میلیارد  برسد.   ۱۰.۹نیز  نفر  میلیارد 

  ۲۱اما آخرین مطالعات انجام شده این رشد جمعیت مداوم در طول قرن    .میلیارد نفر است  ۷.۷ان  جمعیت کنونی جه

زیابی سالمت که تامین مالی آن بر عهده بیل و ملیندا گیتس است  کند. پژوهشگران موسسه سنجش و اررا رد می

رسد و پس از آن لیارد نفر میمی  ۹.۷کنند که جمعیت جهان به  پیش بینی می   ۲۰۶۴اوج جمعیت جهان را برای سال  

بخش عمده این کاهش به توسعه آموزش دختران و   .رسدمیلیارد نفر می   ۸.۸به    ۲۱۰۰یابد و در سال  کاهش می

کودک به ازای    ۱.۶۶به    ۲۱۰۰های پیشگیری از بارداری مربوط است که میزان باروری را در سال  سترسی به روش د

کودک به ازای هر زن است. بر اساس مطالعه جدید کاهش نرخ   ۲.۳۷اکنون  هر زن کاهش خواهد داد. این رقم هم  

کشور بررسی  ۱۹۵کشور از مجموع  ۱۸۳در  .یابدتر از پیش بینی سازمان ملل متحد کاهش میباروری بسیار سریع 

میزان   رسد. اما تحوالت جمعیت شناختی کهکودک به ازای هر زن می  ۲.۱به کمتر از    ۲۱۰۰شده، این نرخ تا سال  

طبق این مطالعات چین ممکن    مرگ و میر و مهاجرت نیز در آن نقش دارد با توجه به منطقه و کشور متفاوت است.

به    ۲۱۰۰میلیارد نفری کنونی این کشور در سال    ۱.۴ت خود را از دست بدهد و جمعیت  است حدود نیمی از جمعی

آسیا    رشد اقتصادی این کشور هم متوقف خواهد شد.میلیون نفر برسد. با کاهش شمار نیروی کار این کشور    ۷۳۰

بدهند. بخش عمده   از دست  را  قرار است جمعیت خود  اروپا هم  قرار است شاهد    ۲۳و  نصف شدن کشوری که 

تایلند، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و  جمعیت خود باشند در این مناطق واقع شده اند که از آن جمله می توان به ژاپن، 

تا    ره کرد.کره جنوبی اشا در مقابل آفریقای سیاه شاهد سه برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. جمعیت نیجریه 

به    ۲۰۶از    ۲۱۰۰سال   رس  ۷۹۰میلیون  خواهد  سال  نفر  در  ترتیب  این  به  و  کشور    ۲۱۰۰ید  دومین  هند  از  پس 

ی خواهد بود. جهانی که گوید حقیقتا این جهان جدیدپرجمعیت جهان خواهد بود. ریچارد هورتون سردبیر لنست می

باید از امروز خود را برای آن آماده کنیم. گوید در جهان جدید جمعیت فعال کاهش خواهد  کریستوفر موری می  ما 

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


 
میلیون نفر خواهد    ۸۶۶میلیون نفر به    ۱۴۱ها از  سال شش برابر خواهند شد و شمار آن  ۸۰، اما افراد باالی  یافت

استین امیل وولست    های اجتماعی و خدمات بهداشت کنونی بازنگری شود.کمکرسید. از همین رو باید در نظام  

کاهش جمعیت میمی این  به  پاسخ  اصلیگوید  از  یکی  به  بسیاری کشور نگرانیترین  تواند  در  ها های سیاسی 

 بیاندازد.  ها برای بهبود سالمت باروری زنان یا پیشرفت در حقوق زنان را به خطرتبدیل شود. اما این نباید تالش 

 

 مخالفت چین با اقدامات آمریکا در قبال هنگ کنگ /   تشدید تنش بین واشنگتن و پکن 

ای علیه آمریکا به اجرا  پکن قاطعانه با اقدامات آمریکا در مورد هنگ کنگ مخالفت و تاکید کرد اقدامات تالفی جویانه 

گذاشت الملل      .خواهد  بین  گزارش سرویس  صداوسیما به  مورد   خبرگزاری  در  آمریکا  اقدامات  با  قاطعانه  پکن   ،

به گزارش خبرگزاری   ای علیه آمریکا به اجرا خواهد گذاشت.هنگ کنگ مخالفت و تاکید کرد اقدامات تالفی جویانه 

اخیر آمریکا در قبال هنگ کنگ مخالف   رویترز از پکن، تلویزیون دولتی چین اعالم کرد که این کشور کامالً با اقدامات

 ها و اشخاص آمریکا اعمال خواهد کرد. ای علیه نهادهای تالفی جویانه در پاسخ این اقدامات آمریکا تحریم  است و

دونالد ترامپ اعالم کرد برای آنکه چین را در قبال قانون به گفته وی جنجالی اش که احاطه امنیتی و سیاسی پکن  

عالوه بر   کم ریاست جمهوری را نیز امضا کرده است.افزایش پاسخگو کند قانونی را ابالغ و یک حبر هنگ کنگ را  

هایی پایان دادن به رفتار ترجیحی اقتصادی با هنگ کنگ، اقداماتی که توسط واشنگتن اتخاذ شده است، مجازات 

کنند اعمال ره سابق انگلیس کار می هایی که با مقامات چینی در اجرای این قانون امنیتی در مستعمرا علیه بانک 

ای که در تلویزیون عمومی این کشور منتشر شد، اعالم کرد که پکن کامال  وزارت خارجه چین در بیانیه   .شده است

از واشنگتن می و  امریکا در امور هنگ کنگ است  اقدامات اخیر  را  مخالف  خواهد که مداخله در امور داخلی چین 

 متوقف کند.

 

 مخالفت چین با اقدامات آمریکا در قبال هنگ کنگ /   ین واشنگتن و پکن تشدید تنش ب

ای علیه آمریکا به اجرا  پکن قاطعانه با اقدامات آمریکا در مورد هنگ کنگ مخالفت و تاکید کرد اقدامات تالفی جویانه 

گذاشت الملل      .خواهد  بین  گزارش سرویس  صداوسیماخب به  مورد   رگزاری  در  آمریکا  اقدامات  با  قاطعانه  پکن   ،

خبرگزاری به گزارش    ای علیه آمریکا به اجرا خواهد گذاشت.هنگ کنگ مخالفت و تاکید کرد اقدامات تالفی جویانه 

کنگ مخالف   رویترز از پکن، تلویزیون دولتی چین اعالم کرد که این کشور کامالً با اقدامات اخیر آمریکا در قبال هنگ

 ها و اشخاص آمریکا اعمال خواهد کرد. ای علیه نهادهای تالفی جویانه در پاسخ این اقدامات آمریکا تحریم  است و

دونالد ترامپ اعالم کرد برای آنکه چین را در قبال قانون به گفته وی جنجالی اش که احاطه امنیتی و سیاسی پکن  

عالوه بر   کم ریاست جمهوری را نیز امضا کرده است.را ابالغ و یک ح  بر هنگ کنگ را افزایش پاسخگو کند قانونی

هایی پایان دادن به رفتار ترجیحی اقتصادی با هنگ کنگ، اقداماتی که توسط واشنگتن اتخاذ شده است، مجازات 

ند اعمال کنهایی که با مقامات چینی در اجرای این قانون امنیتی در مستعمره سابق انگلیس کار می را علیه بانک 

ای که در تلویزیون عمومی این کشور منتشر شد، اعالم کرد که پکن کامال  وزارت خارجه چین در بیانیه   .شده است

از واشنگتن می و  امریکا در امور هنگ کنگ است  اقدامات اخیر  را  مخالف  خواهد که مداخله در امور داخلی چین 

 متوقف کند.

 

 : خودروتک -

 موافقت با حضور خودروهای خودران در چین 
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های شانگهای آغاز  شرکت پونی به زودی و پس از اخذ مجوزهای الزم آزمایش خودروهای خودران خود را در خیابان 

گزارش  کند.می با خودروتک به  زمینه  این  در  که  کرده  اعالم  پونی   ، مهر  از  نقل  برخی  شهرداری به  و  شانگهای 

توافق رسیده است. به  قرار  مقامات محلی سیاسی  که  تعداد خودروهای خودران خود  این طرح   پونی  در  است 

گوانگجو  در  دفاتری  دارای  که  شرکت  این  ارزش  است.  نکرده  اعالم  را  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  آزمایشی 

میلیارد سیلیکون و سه  از  بیش  آمریکاست  است. دالر ولی  شده  همکاری  برآورد  چینی  شرکت  با  این  نیز  هایی 

از   بیش  مسافتی  آن  تولیدی  صد خودروی خودران  از  بیش  و  دارد  تویوتا  در  ۲.۵شرکت  را  کیلومتر  و   چین میلیون 

چین    اند.ده برابر این مسافت را طی کرده  گوگل اند. البته خودروهای خودران تولیدی شرکت وایمویآمریکا پیموده 

را تشدید  های اخیر تالشدر سال تولید خودروهای خودران  برای  از جمله دیگر شرکتهای خود  های کرده است. 

توان به دیدی و آئوتوایکس که مورد پشتیبانی علی بابا است اشاره  نوپای چینی که در این زمینه فعال هستند می 

خودران  خودروهای  تولید  و  طراحی  زمینه  در  فعال  نوپای  برتر  شرکت  ده  جز  پونی  کنار  در  شرکت  دو  این  کرد. 

خبر داد.    ۲۰۳۰نامه ریزی خود برای تولید بیش از یک میلیون خودروی خودران تا سال  چندی قبل دیدی از بر   هستند.

 هزار دالر است.  ۱۴۳قیمت هر یک از خودروهای خودران این شرکت در حال حاضر در حدود 

 : ازارب -

 توسعه همکاری با چین صنایع را متحول می کند   :عضو هیات علمی دانشگاه اهواز مطرح کرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه قرار داد همکاری ایران و چین می تواند زمینه رشد  

و توسعه در بخش صنعت و معدن را فراهم کند، گفت: علی رغم منافع این قرارداد برای صنایع مختلف تجربه نشان  

چشم   دوستان  اندداده  کرده  سنگین  خود  نفع  به  را  ترازو  کفه  همواره  شرایطی  چنین  در  گروه    .بادامی  بازار؛ 

سال چین و    ۲۵سید مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تاثیر قراراد   صنعت:

با   صنعت  بخش  در  که  است  ای  پیشرفته  کشوری  چین  گوید:  می  بازار  سایت  به  صنعتی  توسعه  روی  بر  ایران 

والت فوالدی است. اما سرعت باالیی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های صنعتی جهان به ویژه در حوزه محص

نکته حائز اهمیت شرایط تحریمی و مشکالت اقتصادی است که زمینه زیاده خواهی و باج خواهی طرف چینی را 

خرید   به  اجبار  با  چینی  های  شرکت  و  بودیم  شاهد  نیز  گذشته  های  دولت  در  که  موضوعی  کند  می  فراهم 

وی در ادامه افزود: در چند دهه اخیر    نانس اقدام می کردند.محصوالت چین و با نرخ بسیار باالتر نسبت به ارائه فای

همواره با تحریم های آمریکا مواجه بوده ایم و این موضوع هزینه های مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده 

ه  این استاد دانشگا   برد رقم نخورد  -است. اما شرایط کنونی باعث می شود در قرار داد چین معامالت به صورت برد

قرارداد کوتاه مدت را به ویژه در حوزه صنعت حائز اهمیت دانست و گفت: مفاد قرارداد همکاری ایران و چین چندان   

گاها   های  تحلیل  و  اگرها  و  اما  دارد  وجود  مجازی  فضای  و  ها  رسانه  در  که  اطالعاتی  تمامی  و  نشده  مشخص 

ا شود  می  مطرح  اولیه  توافق  متن  برمبنای  که  است  ای  زمینه  مغرضانه  در  بیشتر  را  قرارداد  این  مسئوالن  لبته 

راه خواهد بود. افقه ادامه   توسعه صنعتی عنوان کرده اند که در زمینه های مختلف صنعت، معدن، پتروشیمی و 

داد: باید پذیرفت که چین در چند سال آینده به نخستین اقتصاد جهان مبدل خواهد شد و در بسیاری از صنایع نیز  

تی از کشورهای اروپایی ربوده است. بنابراین در اینکه توسعه همکاری با چین می تواند صنایع  گوی سبقت را ح

مختلف را با تحول مواجه کند تردیدی وجود ندارد. اما متاسفانه تجربه سال های گذشته نشان داده با وجود مزایای  

نینی همواره کفه ترازو را به نفع خود  این قرار داد برای صنایع مختلف دوستان چشم بادامی در قراردادهای اینچ

اند. کرده  ارزی    سنگین  بر ساختار  قرارداد  این  تاثیر  به  پاسخ  در  اهواز  دانشگاه شهید چمران  علمی  هیات  عضو 

کشور گفت: به نظر می رسد یکی از دالیل اجرای این قرارداد تسیهل در انجام مبادالت ارزی و استفاده از ظرفیت  
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محصوالت تولیدی کشور است که قطعا در زمان اجرا اثرات آن ملموس خواهد بود اگرچه    های چین برای صادرات

  اخبار این قرارداد تاثیر چندانی در نوسانات ارزی کنونی برجای نگذاشته است.

 :وزیجام ن -

 دانند ها چین را قدرت اول جهان در آینده میدرصد آلمانی 42

مستقر در انگلیس، معتقد بودند که   YouGov کنندگان در نظرسنجی موسسه افکار سنجی درصد شرکت  ۱۴تنها  

بنابر نتایج یک نظرسنجی جدید، بسیاری   به نقل از العالم، جام نیوز به گزارش .آمریکا این جایگاه را حفظ خواهد کرد

دهه  در  چین  معتقدند  آلمان  مردم  قدرت  از  به  و  آمریکا  جایگزین  آتی  خواهد شدهای  تبدیل  جهان  درصد  ۴۲  .اول 

کننده در یک نظرسنجی جدید گفتند ایاالت متحده احتماالً جایگاه خود را به عنوان قدرت پیشروی های شرکتآلمانی 

ده در  پیش جهان  استهای  جایگاه  این  تصاحب  سمت  به  حرکت  در  چین  و  داد  خواهد  دست  از  گزارش    .رو  به 

تنها   وله«،  »دویچه  آلمانی  شرکت  ۱۴خبرگزاری  سنجیکنندگادرصد  افکار  موسسه  نظرسنجی  در   YouGov ن 

درصد هم  ۲۲درصد مردد بودند و  ۲۳مستقر در انگلیس، معتقد بودند که آمریکا این جایگاه را حفظ خواهد کرد. حدود 

ندادند این پرسش  به  این پاسخ  .جوابی  این که  تفاوت داشت. نظرات بسته به  بودند،  دهندگان طرفدار چه حزبی 

بینی کردند که چین بر آمریکا غلبه خواهد کرد. حامیان حزب دموکرات  پیش (  %۵۴چپ آلمان )اغلب حامیان حزب  

درصدی همین نظر   ۵۲آزاد آلمان که با تجارت بیشتر میانه دارند و حزب طرفدار محیط زیست سبزها هم با اکثریتی  

داشتند معت  .را  آلمان«  برای  »آلترناتیو  افراطی  راست  حزب  حامیان  دیگر  طرف  این از  بودند.  آمریکا  برتری  به  قد 

 .سال انجام شد ۱۸فرد باالتر از  ۵۴هزار و   ۴جوالی با شرکت  ۱۲تا  ۱۰نظرسنجی بین 

 : خودرواخبار -

ها  پرواز با چهار چرخه/   ونقل ایرانها در بخش خودرو و حملگذاری بلندمدت چینیهای سرمایهفرصت

 بر گرده اژدهای زرد 

پیش  بندهای  از  جامع  یکی  توافق  حمل  ۲5نویس  صنعت  چین،  و  ایران  استساله  گزارش  .ونقل  اخبار  » به 

پیش«خودرو بندهای  از  جامع  ،یکی  توافق  حمل  ۲5نویس  صنعت  چین،  و  ایران  خبرهای ساله  در  است.  ونقل 

ها در صنایع مختلف ایران به میان آمده  میلیارد دالری چینی ۱۲۰گذاری  از سرمایه   منتشرشده از این قرارداد صحبت

تواند مشکل  گذاری شود، میرمایه ویژه صنعت خودرو سونقل به است؛ عددی که اگر بخشی از آن در حوزه حمل

روزرسانی تجهیزات خط تولید در کشور را مرتفع کند. تمام این موارد مشروط بر توافقی تامین نقدینگی یا حتی به 

بردبرد میان طرفین با هدف توسعه صنعت خودرو شکل خواهد گرفت. بر این اساس، بررسی مختصری از صنعت  

 .منظور همکاری آشنا شویمها بهنقاط قوت و ضعف آن  ایم تا با خودرو چین انجام داده 

برداری از محصوالت خودروسازان دیگر، شود که کشور چین با کپی بارها شنیده می//    مسیر خودروسازی چین   

یک  تدوین  چین،  موفقیت  و  پیشرفت  اصلی  دلیل  زیرا  است.  مردود  و  اشتباه  کامال  موضوع  این  شد.  خودروساز 

های الزم را از  شورش بود که برای اجرا کردن این راهبرد، دولت آن کشور قدم به قدم حمایتراهبرد موفق برای ک

درصدی    5۰گذاری  میالدی با اتخاذ سیاست تولید مشروط بر سرمایه   ۷۰صنعت خودرو انجام داد. این کشور در دهه  

خارجی، افزایش جذب سرمایه با پیشرفت این سیاست و     .داخل کشورش، توانست مسیر تولید داخل را هموار کند

یافت. در حقیقت میمیالدی با سیاست جوینت   ۸۰دومین گام چین در دهه   ادامه  توان گفت شالوده صنعت  ونچر 

قطعه با  و  مرحله  این  از  چین  قطعهخودرو  ابتدا  ترکیه،  مانند  نیز  چین  شد.  شروع  و  سازی  داد  توسعه  را  سازی 

ص ظرفیت  عملکرد،  این  شد.  خودروساز  ایجاد  سپس  معروف  برندهای  برای  را  چینی  تولیدکنندگان  قطعات  ادرات 

ها برای  آن    .ها برای رسیدن به خودروسازی، احداث شبکه طراحی خودرو با برند خود بوداقدام بعدی چینی   .کرد
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بیانی دیگر، چینی به  به دنبال تاسیس و خرید مراکز فناوری رفتند.  این هدف  عت  ها هر شرکتی که در صنتقویت 

شد را خریداری کردند و از این راه، طراحی و تولید خودروهای خود را خودرو فعالیت داشت و با شکست مواجه می

قدر  ها با این سیاست آنآن   .سطح و مشابه کردندچه که به دست آورده بودند، با تولیدات اروپایی همبراساس آن

باید بیان به دنبال ادغام شرکت   پیشرفت کردند که اکنون برای توسعه بیشتر خودروسازی ها هستند. درحقیقت، 

کردن این سیاست در مقاطع زمانی خاص  گذاری، اجراییاندازی درست به سه موضوع سیاستکرد چین با چشم

آماده  کسب و  و  رقابت  برای  محیط  شدکردن  خوردوساز  سیاست   .وکار  با  چین  نیز  در درآینده  صحیح  گذاری 

 .ها خواهد رفتزرگ را تصاحب خواهد کرد یا فراتر از آنخودروسازی، برندهای ب

مساله مهمی که خودروسازان چینی از زمان تولید و عرضه محصوالتشان به بازار  //    کیفیت؛ ضامن بقا در بازار   

به آن داشته  به توجه ویژه  بازارهای خودرو دنیا  انتخاب میاند، کیفیت است. مشتریان در  را  برندی  کنند و  سختی 

به خرید آن میحا و... مناسبی نداشتند ضر  ایمنی، آپشن  تولید شاید کیفیت،  اوایل    .شوند. خودروهای چینی در 

با برنامه  ها برای توسعه بازار هدف انجام دادند، هرساله شاهد تغییر در موارد مذکور از سوی ریزی که چینی اما 

انداز ضامن بقای  توان گفت این چشمواجه بود و میها بودیم؛ تغییراتی که عمدتا با ضریب عمق ساخت داخل مآن

است بازارها شده  در  به  چینی   .چین  بزرگ  با خودروسازان  تعامالت  در  که  فنی  دانش  و  تکنولوژی  تصاحب  با  ها 

های تامین پویا و البته پرتیراژ را در دنیا دارند؛ زنجیره تامینی که بخش قابل  اند، اکنون یکی از زنجیرهدست آورده 

قرن از صنعت خودرو ایران، در دو  کند. با گذشت بیش از نیم وجهی از نیاز خودروسازان بزرگ دنیا را نیز تامین می ت

سازی در کشور ما نیز بیشتر مورد توجه قرار  ها، بحث کیفیت و داخلیواسطه بازگشت و تشدید تحریم سال اخیر به

سیاست و قانون مدونی برای توسعه و افزایش کیفیت   های گذشتهاگر صنعت خودرو ما هم در دهه   .گرفته است

می قطعا  داشت،  نظر  در  کندمحصوالت  فراهم  خود  برای  را  مناسبی  جایگاه  منطقه  بازارهای  در     .توانست 

ها با توسعه محصول و کیفیت جایگاه توانستد محصول صادر کرده و جایگاه ویژه را کسب کنند،  طور که چینیهمان

ها باید همین دو مساله را مورد توجه قرار دهد تا به معنای حقیقی خودروساز  مان همکاری با آنصنعت ما نیز در ز

 .شود

ایران    بازار خودرو  و  ایران  سوالی که همیشه مطرح می //     جذابیت صنعت  بازار خودرو  این است که چرا  شود 

های اخیر  ای و درسال اروپایی، کره  برای خودروسازان دیگر، جذابیت دارد. در مقاطع زمانی مختلف، خودروسازان

به دنبال سهمنیز چینی بازار ما بوده ها  از  این    .اندخواهی  برای این مساله وجود دارد؛ نخست  که دو دلیل اصلی 

شدن به کشور ما از نظر زیرساخت صنعتی، دسترسی به منابع و شرایط جغرافیایی بستری مناسب برای تبدیل 

برندهای   برای  منطقه  می هاب  دیگر  خودروسازان  درحقیقیت  است.  راه خودروساز  با  سایت توانند  های اندازی 

تولیدی در کشور ما، منطقه خاورمیانه را از نظر تامین محصوالت پوشش دهند. دلیل دوم، جذابیت و کشش بازار  

در زمینه تیراژ های قابل توجهی  ایران برای خرید خودرو است. هرچند که خودروسازان در دو دهه گذشته پیشرفت

 .داشتند، اما نیاز بازار نسبت به خرید خودرو در شرایط فعلی همچنان مرتفع نشده است

قبلی    همکاری  قراردادهای  همکاری //    تجارب  انقالب  از  پس  ما  خودرو  دنیا  صنعت  بزرگ  خودروسازان  با  های 

اروپاییبه  همکاری ویژه  این  قراردادهای  اما  است.  داشته  نه ها  سها  به  تنها  یافتن  دست  تکنولوژی،  انتقال  بب 

توسعه سریعپلت و  تولید  و  و سی  فرم مشترک  مونتاژ  بلکه  دادند. صنعت خودرو  دی کینشدند،  افزایش  را  کاری 

المللی است که همکاری خودروسازان خارجی با ما را  های بینبرد؛ نخست تحریم کشور ما از دو نوع تحریم رنج می

در صورت همکاری با کشور چین، باید این اصل در قراردادها ذکر شود که در صورت تشدید    دهد.تحت تاثیر قرار می 

تکنولوژی،  تحریم انتقال  باید  همچنین  باشد.  قرارداد  مفاد  به  متعهد  و  نکند  ترک  را  کشور  خارجی  شریک  ها، 

شودسرمایه  شروع  تولید  محض  به  داخل  ساخت  تعمیق  و  خارجی  قطعه    .گذاری  صنعت  و  ساززیرا  ما  ی 

های برد، تحریم خودروسازان توانایی انجام این مساله را دارند. دومین تحریمی که صنعت خودرو ما از آن رنج می



 
ونچر گذاری قابل توجهی در قالب جوینتعنوان مثال همکاری میان ایران و فرانسه که با سرمایه داخلی است. به

کارشکنی -»رنو دلیل  به  ایجادشد،  منایدور«  به  نرسیدها  ظهور  در     .صه  باید  داخلی  خودروسازان  بنابراین 

توان  گذاری باشند. صنعت خودرو چین را نمی قراردادهای همکاری صرفا به دنبال انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه 

ها برای همکاری با صنعت خودرو ما بیانگر این مساله است که صنعت خودرو مندی آندر دنیا نادیده گرفت؛ عالقه 

 .هایی برای گفتن داردهمچنان حرفما 

های آینده بیشترین مقدار فروش در دنیا را خواهند داشت. خودروسازان چینی در سال //    فرصت سوزی نکنیم    

به چند شرط پیشرفت کند؛ نخست این شدن بستر همکاری می صنعت خودرو ما در صورت فراهم که سعی تواند 

تولید محصول خودروسازان چینی   به کند در  باید ظرفیتی فراهم عنوان هاب شناخته شود. بدیندر منطقه  منظور 

یابد راه  کشورها  سایر  به  ما  کشور  در  مونتاژی  محصوالت  تا  این   .شود  هیچدوم  بدون  دانش  که  اغماضی،  گونه 

و....  های تحریمی  تامین برای تقویت ورود کند. سپس بدون در نظرگرفتن محدودیتطراحی و فنی ابتدا به زنجیره

می که  ارزانهرچه  به  فناوری تواند  اینسازی  سوم  یابد.  راه  کشور  به  کند،  کمک  خودرو  صنعت  که، های 

های روز دنیا براساس دانش فنی خودروسازان چینی باشند. فرم یابی به پلت خودروسازان ایرانی به دنبال دست

نیازمن پایدار،  توسعه  و  تولید  به  رسیدن  برای  مذکور  موارد  استتمام  صنعت  برای  مدون  راهبرد  یک  داشتن    .د 

ما سال که خودروسازی  رنج میراهبردی  آن  نبود  از  مدیران، سیاستها است  تغییر  با  و  تغییر خواهد برد  نیز  ها 

بدین  با چینییافت.  توافق مطلوب  به یک  بتوان  ترتیب شاید در صورت رسیدن  از کمک تجاربشان  با استفاده  و  ها 

 .دخودروساز واقعی ش

ها از زمان ورود به صنعت خودرو کشور ما بیشتر به دنبال توسعه فروش محصوالت چینی//    مونتاژ کاری ممنوع   

خودشان هستند. قطعا در زمان همکاری خودروسازان ایرانی با چینی، این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که در  

سازی محصوالت چینی در کشور ما باید  عمق داخلیها،  ینی ازای اعطای تیراژ و سهم باال از بازار خودرو ایران به چ

کوتاه  توانمندیدر  بر  مبتنی  و  ممکن  زمان  قطعه ترین  باالی  از  های  بیش  به  ایرانی  برسد6۰سازان    .درصد 

صادر  جایی که تیراژها نیز باید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد، از بدو مونتاژ یا تولید محصول باید از آن

هیچ خودرو  شود.  صنعت  شدن  مستعمره  معنای  به  خارجی  شرکت  یک  با  همکاری  که  داشت  تصور  نباید  وقت 

وسیله آن شرکت است. شاید نیاز باشد در این زمان ما نیز سیاست چین را برای پیشرفت صنعت خودرو الگو به 

 .برداری کنیم تا توسعه مطلوب صورت گیرد

 : یمل یداریپا -

 دیپلماسی نیروهای مسلح از چین تا آمریکای جنوبی 

به  اهد بود که به گفته طرفین قرارداد،  مرحله جدید همکاری نظامی ایران و سوریه تقویت پدافند هوایی سوریه خو

  ۱۳۹۵گزارش پایداری ملی، دیپلماسی فعال دفاعی یکی از رویکردهای مهم سرلشکر باقری پس از انتصاب در تیر  

کشور  مسلح  نیروهای  کل  ریاست ستاد  عنوان  این سال به  در  است.  به  مان  کارآمد  و  پویا  دفاعی  دیپلماسی  ها 

افزا  توانمندیموازات  ارتقا  و  کشور  دفاعی  توان  حکم یش  در  که  مسلح  نیروهای  امنیتی  دفاعی،  آمادگی  و  ها 

های کالن ستاد انتصاب سرلشکر باقری مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا قرار داشته به عنوان یکی از سیاست

نیر از  کل  بعد  امروز  که  است  شده  دنبال  مسلح  هی  ۴وهای  گذشته  هفته  سفر  با  نظامی  سال  رتبه  عالی  ئت 

کشورمان به ریاست سرلشکر باقری به سوریه و امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه با این کشور وارد مرحله  

تالیا، پاکستان، ترکیه، های نظامی کشورمان به کشورهایی چون روسیه، چین، ایسفر هیئت  جدیدی شده است.

از هی میزبانی  آن  کنار  در  و  و سوریه  ترکیه،  ئت عراق، عمان  روسیه،  از کشورهایی چون  نظامی  رتبه  عالی  های 

در   ایران  تاریخ  نظامی  اجالس  بزرگترین  برگزاری  همچنین  و  سوریه  و  افغانستان  بولیوی،  پاکستان،  عراق، 

http://paydarymelli.ir/fa/news/59697/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


 
الیرتبه نظامی از کشورهای مختلف جهان در این اجالس دو روزه  هیئت ع  ۳۵و حضور بیش از    ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  

و   تهران  مصداقدر  جمله  از  روسیه  و  چین  با  مشترک  دریایی  رزمایش  برگزاری  فعال  البته  دیپلماسی  بارز  های 

است.  جدید  دوران  در  ارتش    دفاعی  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  نیروهای مسلح  کل  کنار ستاد  در 

و پویایی را در حوزه دیپلماسی   جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز در این دوران رویه نو

پیشرو گرفته  این مدت عالیدفاع  در  و  وزارت  اند  ارتش، سپاه،  و مقامات  انتظامی  ترین فرماندهان  نیروی  و  دفاع 

و   سوریه  پاکستان،  عراق،  روسیه،  چین،  همچون  پیمانی  هم  و  دوست  کشورهای  به  را  متعددی  سفرهای 

اند که در کنار این رفت و آمدها پیرامون مسائل مشترک  میزبانی کرده   ارمنستان داشته و همچنین از همتایان خود

دیپلماسی فعال دفاعی در    در جای خود قابل بررسی است.گفتگو و به توافقات خوبی دست یافتند که هر کدام  

 تواند در کنار دیپلماسی فعال سیاسی اقتصادیسطح منطقه و جهان بسیار حائز اهمیت و راهبردی است که می

بیافزاید. استراتژیک کشور  بر عمق  و  داشته  به همراه  را  ملی کشور  منافع  پیشبرد  فرهنگی  فعال    و  دیپلماسی 

ایر سال دفاعی  این  در  میان  دنبال  را  مختلفی  اهداف  و  ابعاد  رتبه  ها  عالی  مقامات  دیدارهای  و  سفرها  و  کند 

کش از  خود  همتایان  از  میزبانانی  و  کشورها  سایر  به  ایران  توسعه  نظامی  قبیل  از  اهداف  جهان  مختلف  ورهای 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تأمین    های نظامی و دفاعی، مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات مشترک،همکاری

  گیرد.های مشترک را در بر می های مشترک آموزشی و رزمایش امنیت مرزها و تجارت بین الملل، برگزاری دوره 

های مشترک برای تأمین امنیت  توسعه مناسبات دفاعی و همکاری //    های دفاعی و نظامیتوسعه همکاری  -۱

های مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین مبارزه با تروریسم یکی از مهمترین محورهای گفتگو و رایزنی 

  .همتایان خود بوده است  سرلشکر باقری و سایر مقامات عالیرتبه نظامی کشورمان در سفرهای خارجی و دیدار با

در عرصه   متقابل  احترام  پایه  بر  با کشورها  روابط دوجانبه  و  توسعه مناسبات  بر  ایران همواره  جمهوری اسالمی 

ای و جهانی تاکید داشته است. دیپلماسی فعال دفاعی و دیدار مقامات عالی نظامی کشورمان با همتایان منطقه 

نبه برای ارتقا امنیت و ثبات منطقه و جهان دانست، در  روابط دو یا چند جا  توان اقدامی در جهت توسعهخود را می

توان به سفرهای سرلشکر به باقری به روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و سوریه اشاره کرد که هر  این راستا می 

اسالمی بوده و   ترین مقام نظامی ایران به این کشورها پس از پیروزی انقالبکدام به نوبه خود نخستین سفر عالی 

بولیوی،  همچن افغانستان،  عراق،  ترکیه،  روسیه،  جمله  از  کشورها  از  برخی  نظامی  رتبه  عالی  مقامات  سفر  ین 

آذربایجان، سوریه و پاکستان به کشورمان اشاره کرد که هر کدام در راستای دیپلماسی فعال دفاعی و برای ارتقا  

افزایش   تروریسم و قاچاق صورت گرفته است. ت مرزها و مبارزه باهای نظامی و دفاعی و البته تأمین امنیهمکاری

و همکاری  نیروهای  مناسبات  دیپلماسی فعال دفاعی  ابعاد  از  دیگر  یکی  و چند جانبه  دو  قراردادهای  قالب  در  ها 

 توان به عضویت ومسلح برای تأمین منافع کشور و همچنین ارتقا ثبات و امنیت منطقه است که از آن جمله می

ا بر  ایران  برگزاری کمیسیونریاست  اقیانوس هند و  با کشورهای  جالس کشورهای حاشیه  های مشترک نظامی 

اقداماتی که هر کدام    ای در تهران اشاره کرد.دوست و هم پیمان و همچنین میزبانی از گفت و گوی امنیت منطقه

فعال سیاسی، فرهنگی و   راستای دیپلماسیتر در عرصه بین المللی برای ایران باشد و در  تواند نقشی فعال می

بود و   به آن توجه شده  به همراه داشت باشد. حلقه زنجیری که شاید در گذشته کمتر  را  اقتصادی منافع کشور 

جدید،  رویکرد  اتخاذ  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  در  باقری  سرلشکر  مسئولیت  از  سال  چهار  گذشت  با  امروز 

تر در این حوزه را  ور به همراه داشته و امید آینده روشنبسیاری برای کش  دیپلماسی فعال دفاعی دستاوردهای

   دهد.می

رزمایش   -۲ دریایی برگزاری  و مشترک  مرکب  رزمایش //    های  با سایر کشورهای  برگزاری  و مرکب  های مشترک 

ری اسالمی  های دیپلماسی فعال و در جهت برقراری صلح و امنیت در منطقه است که جمهویکی دیگر از نمونه 

های متعددی در دریایی عمان و اقیانوس هند ها در دستور کار خود داشته و در این راستا رزمایش در این سال  ایران



 
ایران،   دریایی  مرکب  رزمایش  و  هند  اقیانوس  کشورهای حاشیه  امدادی  مشترک  رزمایش  که  است  کرده  برگزار 

یایی ایران، روسیه و چین، که یک رزمایش  زمایش مرکب درر  ها است.روسیه و چین از جمله مهمترین این رزمایش 

بی سابقه  و  ویژه  دیبسیار  از ششم  بود  یگان   ۱۳۹۸ماه سال  ای  بندر با حضور  در  چین  و  روسیه  های سطحی 

شهید بهشتی چابهار آغاز و در سه روز، تمرینات مختلفی از جمله تیراندازی سطحی، امداد و نجات دریایی، اطفای  

و مق با دزدی  حریق  یک ابله  به  ایران اسالمی  تبدیل شدن  گویای  به خوبی  رزمایش مرکب  این  اجرا شد.  دریایی 

برگزار   را  دریایی  مرکب  رزمایش  یک  روسیه  و  چین  یعنی  جهانی  ابرقدرت  دو  کنار  در  که  بود  جهانی  برتر  قدرت 

 کند.می

ی از قربانیان اصلی تروریسم  به عنوان یک  جمهوری اسالمی//    مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات مشترک  -۳

از   پدیده شوم بیش  این  به واسطه  بر    ۱۷که  از دست داده همواره  را  از مسئوالن و مردم بی گناه خود  نفر  هزار 

مبارزه جهانی با تروریسم و افراط گرایی و همکاری کشورها برای ریشه کن کردن آن تاکید داشته است. در همین  

عالی مقامات  همو  راستا  با  کشورمان  جانبه  همه  مقابله  بر  کشورها  سران  با  دیدار  و  خارجی  سفرهای  در  اره 

ای در حمایت در این مسیر اقدامات عملی گسترده  تروریسم جهانی تاکید داشته و در این مسیر پیشتاز بوده است.

زاداندیشان در  یگر برای آهای قانونی کشورهای همسایه مانند سوریه و عراق داشته و امروز دها و دولت از ملت

های مادی، معنوی، تجهیزاتی و مستشاری ایران یکی از  سرتاسر جهان آشکار است که ایران اسالمی با حمایت

مبارزه با تروریسم یکی از ابعاد مختلف   های تکفیری در عراق و سوریه بوده است.عوامل اصلی شکست تروریست

ها بوده است و جمهوری اسالمی به دنبال گسترش روابط  این سال دیپلماسی فعال نظامی و دفاعی کشورمان در

می  تهدید  را  جهان  امنیت  که  بوده  تروریسم  و  گرایی  افراط  جهانی  پدیده  با  مقابله  برای  مشترک  کند.  و همکاری 

ه  می را بتوان در مسئله سوریه و همکاری ایران، روسیه و سوریه مشاهده کرد که البتشاید اوج این همکاری نظا

ها شد.  دستاوردهای بسیاری نیز به همراه داشت و موجب آزادی بخش عظیمی از خاک سوریه از دست تروریست 

صی آکار« رئیس  سفر ژنرال »حلو  ها حتی گسترش یافته و ترکیه نیز به این جمع افزوده شده است.این همکاری

ایران در یکشنبه   هیأت عالیرتبه نظامی جمهوری اسالمی و در پاسخ به سفر    ۱۳۹۶مهر    ۹ستاد ارتش ترکیه به 

با تروریسم است. همچنین سرلشکر باقری در همین ایران یکی از نمونه  های رایزنی مقامات ایرانی برای مبارزه 

و همچنین آخرین سفر خود در هفته گذشته به سوریه رفت؛   ۱۳۹۶مرزی خود در مهر  راستا در دومین سفر برون 

سفر به روسیه، پاکستان و    تر از دیگر سفرهای او بوده است.بسیاری حتی مهم  سفری بسیار مهم که به اذعان

ترین  چین و دیدار با مقامات عالی سیاسی و نظامی این کشورها از دیگر سفرهای مهم و البته بی سابقه عالی

فراط گرایی  می کشورمان در دوره جدید ریاست ستاد کل نیروهای مسلح در جهت مبارزه با تروریسم و امقام نظا

 است. 

دریایی  -۴ دزدان  با  مقابله  و  دریایی  تجارت  امنیت  تأمین  برای  کشورها  از  //    همکاری  یکی  دریایی  دزدان  پدیده 

کشوپدیده  اقتصاد  و  جهانی  تجارت  امنیت  اخیر  سالیان  در  که  و  هایی  بسط  تردید  بی  است.  کرده  تهدید  را  رها 

های بین المللی نوع جدید تهدیدات سازمان یافته به عنوان یکی  گسترش رویدادهایی همانند دزدی دریایی در آب 

در چند سال گذشته حمالت متعدد دزدان دریایی در    ها پیش روی تجارت جهانی است.از نگران کننده ترین چالش 

و  ایهای تجاری ابعاد جدیدی از تجاوزات منطقه به ویژه منطقه خلیج عدن به شناورها و کشتیهای بین المللی آب

دزدان  جوالن  که  زمانی  از  است.  داده  قرار  منطقه  کشورهای  برابر  در  را  یافته  سازمان  ای  فرامنطقه  تهدیدات 

کشت تردد  و  تجاری  مبادالت  عادی  روند  در  اخالل  باعث  عدن  خلیج  منطقه  در  این یدریایی  در  ایران  تجاری  های 

یفه ذاتی خود و مأموریت ابالغی وارد عمل منطقه شد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران هم طبق وظ

ناوگروه  مستمر  اعزام  با  و  آسیبشد  و  صدمات  از  زیادی  حد  تا  عدن  منطقه  به  دریایی  دریایی  های  دزدان  های 

ای به  های بین المللی و خلیج عدن نه تنها پاسخ کوبنده های ایران به آب وه این حضور مقتدرانه ناوگر  جلوگیری کرد.



 
های دریایی ارتش  های بزرگ هم پیام آمادگی و قدرت یگان حاضر در این منطقه بود بلکه برای قدرت دزدان دریایی  

بدون حض منطقه  امنیت  تأمین  برای  بر همکاری کشورها  که  البته جمهوری اسالمی  دربرداشت.  قدرترا  های ور 

بنا بر آنچه از دیپلماسی  به گزارش    فرامنطقه ای تاکید دارد، میزبان یک اجالس جهانی در این خصوص بود. مهر، 

فعال نظامی آورده شد، شاید بتوان اوج دیپلماسی دفاعی فعال در راستای توسعه همکاری نظامی و دفاعی را  

دیدار با بشار اسد رئیس جمهور این کشور و همچنین وزیر   در سفر هفته گذشته سرلشکر محمد باقری به سوریه،

توافقنامه امضا  البته  و  سوریه  همکاری   دفاع  تقویت  برای  دانست. جامع  کشور  دو  بین  امنیتی  و  نظامی    های 

ای طوالنی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی با  همکاری نظامی میان ایران و سوریه با سابقه 

روزهای حضور سردهکمک یادآور  و  بود  آغاز شده  دوران حافظ اسد  در  ایران  به  نظامی سوریه  و  آموزشی  ار ای 

شهید تهرانی مقدم و همراهانش در این کشور برای گذراندن دوره آموزشی موشک است و به نوعی شروع تبدیل  

و  رشد  با  شد  خورده  کشور  این  از  موشکی  حوزه  در  جهانی  قدرت  یک  به  ایران  حوزه    شدن  در  ایران  شکوفایی 

گروه  با  مقابله  در  و  داد  ماهیت  تغییر  م نظامی  تروریستی  و  تکفیری  خود های  اوج  به  النصره  جبهه  و  داعش  انند 

ای به اعتراف همگان این همکاری و حمایتهای بی دریغ ایران از دولت و ملت سوریه عامل اصلی رسید، به گونه

و  شکست گروه  امروز  تروریستی شد.  توافقنامه  ها  امضا  البته  و  به سوریه  باقری  با سفر مجدد سرلشکر محمد 

نظامی و امنیتی بین دو کشور، همکاری نظامی میان ایران و سوریه وارد مرحله   هایجامع برای تقویت همکاری 

یروهای این توافق با حضور ژنرال علی عبدهللا ایوب وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و ن  جدیدی شده است.

به امضا رسید و دو   نیروهای مسلح کشورمان  باقری رئیس ستاد کل  کشور در  مسلح سوریه و سرلشکر محمد 

چالش  با  مقابله  برای  طرف  دو  میان  هماهنگی  ادامه  بر  خود  مشترک  پایانی  به بیانیه  رو  و  متعدد  خطرات  و  ها 

المللی با هر نام و نشان ای و بینهای منطقه افزایش و ادامه مقابله با تروریسم تکفیری مورد حمایت برخی قدرت 

لح با وزیر دفاع سوریه دو طرف اوضاع سوریه را مورد بررسی در گفتگوی رئیس ستاد کل نیروهای مس تاکید کردند.

بیگانه  نیروهای  خروج  ضرورت  بر  و  دادند  کردند. قرار  تاکید  شدند  کشور  این  وارد  غیرقانونی  صورت  به  که   ای 

  های های پدافند هوایی سوریه را در راستای تحکیم همکاریقری در این دیدار با تاکید بر اینکه سامانه سرلشکر با 

در زمینه   برای همکاری مشترک  را  اراده ما  امضا شده  توافق  تقویت خواهیم کرد، گفت:  میان دو کشور،  نظامی 

می باال  آمریکا  فشارهای  با  بمقابله  با  دیدار  این  در  ایوب  علی  می برد.  آمریکا  دولت  اگر  اینکه  ایران، یان  توانست 

کرد، گفت: هر چه هزینه پایداری باالتر برود با  م درنگ نمیسوریه و محور مقاومت را به زانو در بیاورد، یک لحظه ه

بنابراین می  تسلیم شدن است؛  از هزینه  کمتر  و سوریه  این حال،  ایران  نظامی  مرحله جدید همکاری  گفت  توان 

تواند مقابله فند هوایی سوریه توسط ایران خواهد بود که به گفته طرفین اصلی قرارداد این توافق میتقویت پدا

 مهر منبع: دی با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باشد.ج

 : مهر -

 شود تقویت می ۶.۷۰گلدمن ساکس: نرخ برابری یوآن چین با دالر تا /  ماه آینده ۱۲در 

ماه آینده یوآن    ۱۲گوید: در  زاک پاندل، رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک گلدمن ساکس می 

قابل داشتچین رشد  دالر خواهد  برابر  در  گزارش   .توجهی  مهر به  از خبرنگار  نقل  ، پاندل زاک سی،بیانسی به 

چین رشد  یوآن ماه آینده  ۱۲گوید: در  می ساکس گلدمن رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک

برابر دالر خواهد داشتقابل  در  پیش  پاندل  .توجهی  اقتصاد چین  به سالمت  در  با توجه  ارز    ۱۲بینی کرد  آینده  ماه 

در   یوآن که در معامالت روز چهارشنبه، نرخ برابری دالر با   این در حالی است  .برسد  ۶.۷۰چین به نرخ برابری دالری  

چین   داخلی  چین    ۶.۹۹۷۳بازارهای  از  خارج  بازارهای  در  و  بود  ۶.۹۹۷۱واحد  من   استراتژیست این  .واحد  گفت: 

با ریکاوری خوبی مواجه معتقدم وضعیت داخلی اقتصاد چین در واقع بسیار قدرتمند به نظر می  رسد. این کشور 
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های اداره کاالی چین نشان داد که وضعیت تجارت این کشور در ماه ژوئن فراتر از انتظار  او گفت: داده  .شد   خواهد

دهند که فعالیت تولید چین در حال افزایش است. به نظر من در این بازه  های دیگر هم نشان می بوده است. داده 

 4974589 کد خبر .وجود دارد یوآن انداز بسیار خوبی برایماهه چشم  ۱۲

 : راه دانا یشبکه اطالع رسان -

جوسازی های غرب نسبت به تفاهم نامه ایران و چین به دلیل رقابت تجاری    :دکتری مطالعات آمریکا

 است 

جواد اصغری راد ، دکتری مطالعات آمریکا تمرکز رسانه های غربی و معاند بر امضای قرارداد تجاری ایران و چین را 

ا که خود را رقیب چین و البته ایران می دانند، با بستن هر نوع قراردادی )ولو به  طبیعی دانست و گفت: غربی ه

پردازند می  پروپاگاندا  به  مخالفت  این  در  و  کنند  مخالفت  ما(  گزارش  .نفع  دانا به  راه  رسانی  اطالع  جواد  ؛شبکه 

آ دکتری مطالعات   ، راد  با خبرنگاراصغری  گفتگو  در  اترک مریکا  به  عصر  با توجه  قراردادهایی  اظهار داشت: چنین 

وی با بیان    .رونق و توسعه ی شدید اقتصاد جهانگیرِ چین، باعث نگرانی فزاینده ی استعمارگران پیر دنیا خواهد شد

تجا  امضای سند  از  اینکه  ایرانی  تمدن  پیشرفت  و  معیشت  وضعیت  بهبود  برای  دنیا  دیگر  کشور  یا هر  با چین  ری 

به عواید   بلند مدت  نگاه  و  منافع ملت  از  امضای هر سندی مراقبت  در  نکته ی مهم  اما  اظهار کرد:  واجبات است، 

ساله ایران و چین،    ۲۵  دکترای مطالعات آمریکا ادامه داد: درباره ی سند راهبردی  اقتصادی و سیاسی آن است.

نشده است. نکته ی جزیی خاصی مطرح  و  کلی است  کرد:  موضوعات  تصریح  و جزییات، حاکمان     وی  کلیات  در 

پایاپای را مدنظر قراردهند تا در آینده دچار پشیمانی و تکرار اشتباهات تاریخی در   ایرانی و چینی بایستی تعامل 

بطور کل اگر در جزییات این سند، منافع ایران رعایت شود، اصل   د گفت:  اصغری را  قراردادهای بین المللی نشویم.

وی با بیان اینکه    .توافق نه تنها ایرادی ندارد بلکه یک پنجره ی جدید اقتصادی به سوی دنیا برای ما باز شده است

تا   بگذرد  اساسی خود  از حقوق  از بخشی  بزرگوارانه حاضر است  و  عاقالنه  که  داد  نشان  برجام  امضای  با  ایران 

اعتماد مدنظر غربی ها ایجاد شده و باب تعامل با دنیای غرب باز باشد، افزود: اما امریکا و در ادامه اروپا در برابر  

وی تاکید    وافق کرده بودند را پاره کرده و از پی براندازی و تسلیم ایرانیان برآمدند.تمام دنیا ایستادند و آنچه خود ت

کرد: طبیعی است که آمریکا و غرب هر توافقی بین ایران و هر کشور دنیا را که بوی منافع ملی ایران بدهد و باعث 

نکه نمونه دیگر فروش نفت کشور به کشور  این استاد دانشگاه با اشاره به ای  تقویت اقتصاد ایران بشود را برنتابند.

ونزوئال است که حتی با اینکه هزینه ی آن را دریافت کرده ایم، آمریکا به شدت با آن مخالف بوده و بدنبال توقف و  

اصغری راد ادامه داد: قرار داد با    .توقیف آن است، گفت: قرارداد با چین هم جدای از جزییات آن از این دست است

میلیارد دالر از دارایی های ایران به بهانه تحریم های آمریکا در کره   ۹لی در شرف انعقاد است که حدود  چین در حا

وی ادامه داد: کشور کوچک کره ی جنوبی را نباید خیلی مستقل بدانیم چراکه به عقیده    جنوبی بلوکه شده است.

ی  دلسوزانه  تالش  از  جدای  جنوبی،  کره  در  سیاست  و  اقتصاد  بنده  سیاستهای   ی  از  متاثر  خیلی  مردمانش، 

گردد. باز می  ها  آمریکایی  توسط  آن  بخش جنوبی  اشغال  و  کره  به سالهای جنگ  آن  که سابقه  این    آمریکاست 

هم  ابتدا  از  هستند،  آمریکا  ی  مستعمره  نوعی  به  که  جنوبی  کره  محصوالت  بر  تکیه  افزود:  سیاسی  کارشناس 

بنابراین انتظار زیادی از کره نمی توان داشت، اما به هر حال، به حکم منطق و عقل بهتر    سیاست متزلزلی بود. 

است درهای تجاری خودمان را با تمام کشورهای غیر متخاصم باز بگذاریم تا در شرایط متفاوت امکان بازگشت را  

کفایی و رهایی  اصغری راد خاطرنشان کرد: البته این رویکرد نباید باعث بی توجهی ما به لزوم خود  داشته باشند.

داشتیم،کوچکترین  جنوبی  کره  تولیدی  محصوالت  از  تر  کیفیت  با  تولیدات  ما  اگر  چراکه  باشد  بیگانگان  تسلط  از 

ناراحتی از قطع تعامالت نداشتیم. بنابراین مشکل جای دیگری است و آن تالش مدیران داخلی برای رونق و بهبود 

 انتهای پیام/میرفخرایی  .وردکیفیت تولید است که امیدواریم آن روز رقم بخ

https://www.dana.ir/
http://atraknews.com/new.aspx?id=2829741


 

 (:1۷)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ( و تامين اجتماعی بهزیستی  روز تبمناسب)  «ی کوکارياحسان و ن»

  :ودفرم  ،باد شو خاندان  بر او ا خد  سالم که بزرگ اسالم پیامبر حضرت 

وَ اَلیَنُکُم کَنَفا وَ اَبَرُّکُم بِقَرَابَتِهِ وَ   لّه . قالَ: اَحسَنُکُم خُلقااُخْبِرُکُْم بِاَشبَهِکُم بى؟ قَالوا: بَلى یا رَسولَ ال أال

مِن   شَدُّکُم یظِ وَ اَحسَنُکُم عَفْوا وَ اَخوانِهِ فى دینِهِ وَ اَصبَرُکُم عَلَى الحَقِّ وَ اَکظَمُکُم لِلغَ اَشَدُّکُم حُبّا الِ

 نَفْسِهِ اِنْصافا فِى الرِّضا وَ الْغَضَبِ؛ 

خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا! فرمودند: هر کس  شما را از شبیه ترینتان به  اآی

بر   خوش اخالق تر، نرم خوتر، به خویشانش نیکوکارتر، نسبت به برادران دینى اش دوست دارتر،

 .حق شکیباتر، خشم را فروخورنده تر و با گذشت تر و در خرسندى و خشم با انصاف تر باشد 

 3۵، ح 240، ص 2ج  ، کافى

 (:1۷)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ( و تامين اجتماعی بهزیستی  روز تبمناسب)  «ی کوکارياحسان و ن»

   :ودفرم ، باد شو خاندان ا بر اوخد  سالم که  امام على  امیرالمومنینهمچنین  

 قْتَضیهِ ؛ َف اِحْسانِهِ دَیْنا لَهُ یَ اَلْکَریُم یَرى مَکارِمَ اَفْعالِهِ دَیْنا عَلَیْهِ یَقْضیهِ، اَللَّئیُم یَرى سَوالِ

بزرگوار، نیکوکارى هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند که باید بپردازد و فرومایه، احسان  

 .ه باید پس بگیرداند کهاى گذشته خود را بدهى به گردن دیگران مى د 
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