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 :1399/تیــر /31 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 بر بورس  نیبا چ  ران یساله ا ۲۵قرارداد   ریتاث .1

 ن یو چ ران ی بر روابط ا یتامل .2

 دارد؟  کایآمر یبرا  ییامدهای چه پ ن یو چ ان ری ا یسند همکار .3

 شوند؟  یممنطقه  ی قطب اقتصاد نیو چ ران یا .4

 ن یو چ ران یروشن توافق ا هیکرد / سا لیکرافت تحل ت یاست ت یساوب  .5

 گر ید یکشورها هیعل کایآمر یهام ی مخالفت پکن با تحر .6

 ن یتقابل با چ  یبرا  کایآمر یچهار استراتژ .7

 اوپک شد  ب یرق نیچ .8

 ایرنا(: ) ایران   اسالمی جمهوری خبرگزاری  -

 ی ارز معتبر جهان ۲۶ یرسم مت ی؛ کاهش ق1399 رماهیت 30 .9

 از زبان زنگنه نی با چ ینامه همکارموافقت  هیعل ینیآفرپرده جنجالپشت  .10

 ار شدبرگز نی و چ ران یساله و چشم انداز مناسبات ا ۲۵نشست برنامه  .11

 است  کای: تنها مانع روابط دو کشور، آمرران ی در ا نیچ  نیش یپ ریسف .12

 و پکن امضا شد  رازی ش یدانشگاه ها نیب ی تفاهم نامه همکار .13

 آباداسالم-تهران  یراهبرد ییفرصت همگرا ن،ی و چ ران یا  یکرد / سند همکار دیتاک  یروزنامه پاکستان .14

 ه یاز متن تا حاش ن؛یو چ ران یا کی توافق استراتژ .15

 است  انهی مساله اول خاورم نی: فلسطنیچ  یجمهور سییر .16

 ن یچ  یدر جشنواره شانگها  یرانیا  لمیحضور سه ف .17

 ی از جهان تک قطب ییرها یبرا کایبا آمر نیچ  ییارویرو .18

 ماه  ۶بعد از   نیچ  ینماهایس ییبازگشا .19

 شود  یبرگزار م یشانگها  لمیف یالملل  نیجشنواره ب .20

 افزود   یاقتصاد یهام یرا به فهرست تحر ینیشرکت چ 11 کایآمر .21

 : صدا و سیما ی خبرگزار -

 و زبان و فرهنگ پکن  رازیدانشگاه ش  یها ی گسترش همکار .22

 ن ی و چ ران یساله ا ۲۵برنامه  یها / نشست کارشناسمسلمان دانشگاه  دیاسات یالملل نی مجمع ب یبا همکار .23

ت آمریکا در مقابله با کرونا؛ ترامپ: چین هرگز نباید اجازه خروج ویروس کرونا را به  در ادامه ناکارآمدی دول .24

 دیگر کشورها می داد! 



 

 کرد  می را تحر ینیشرکت چ 11 کایآمر .25

خود را محکوم    یدر امور داخل سیمداخله انگل  نی معاهده استرداد هنگ کنگ / چ قیدر تعل س یبعد از اقدام انگل .26

 کرد

 انتخاب: یلیتحل یخبر گاهیپا -

  ،یها، موتور برقکشنده  ،یناوگان تجار ی نوساز یها در بخش  نیو چ ران یساله ا ۲۵وزارت صنعت: توافق   سرپرست  .27

 کندی اهداف کشور را محقق م  ،یساز یو کشت  نیسنگ ریتا ک،ی اتومات ربکسیگ

 فارس:  ی خبرگزار -

 دهدیرا کاهش م میاز تحر یقرارداد مشکالت ناش نیا /دهدی م رییرا تغ ران ی ا ندهیآ نی با چ یهمکار .28

 است  یجهان چندقطب عهیطل  ن یـ چ ران یساله ا ۲۵قرارداد  .29

 :نیاقتصادآنال -

 گرداند یمبر  ران ی ا یموازنه را به روابط خارج نی ارداد با چ: قرالزیدلیسع .30

 ن یو چ ران ی ا یبا سند همکار هام یمطرح کرد: شکستن تحر المللن ی کارشناس مسائل ب کی .31

 :وزی بولتن ن -

  نیکدام به ا ن؛ی چ ای ران یا /ن یو چ ان ری ها با توافق ابهرامی کارشناس مسائل اقتصادی / پشت پرده مخالفت  عطا .32

 دارند؟  ازی توافق ن

 شفاف:  -

 ندارند  گری کدیاز  یشناخت فرهنگ نیو چ ران ی: ملت ایوسفی .33

 م یبرو ی به سمت روابط راهبرد نی با چ ی از رابطه بازار دی: بااینی عتیشر .34

 مهر:  -

 است  یکاور یدر حال ر نی بازار امالک چ .35

 :۲4ساعت  -

  ران یا میز دور زدن تحرا نیرا برشمرد / درآمد هنگفت چ  ران یبا ا نی چ یاصول ریغ   یازرفتارها  یزاده فهرست نیام .36

 عدول کرده است  زیها ندولت  ان ی متعارف م  یکشورش از تعهدات اخالق یمنافع مل نیتأم یبرا  نی دولت چ /

 :خبرنامه

جلب   ی»خصلت ها  :سالم خدا بر او وخاندانش بادکه  ،جواد االئمه ،یامام محمد تق از (:18)هفته حدیث  -

 السالم(  هي)بمناسبت سالگرد شهادت جواداالئمه علمحبّت « 

 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ساله ایران با چین بر بورس  ۲۵تاثیر قرارداد 

صمدی،   قرارداد  بهنام  به  توییتی  در  دیروز  سرمایه  بازار  هفته  ۲۵فعال  در  که  چین  و  ایران  اخیر  ساله  های 

»اگر سال  حاشیه اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  داشت،  دنبال  به  فراوانی  که    ۹۴تا    ۹۲های  بیاورید، هربار  یاد  به  رو 

شد، بازار کرد و بورس کمی صعودی میاصالح می   شد، دالرویس توافق منتشر می ن خبری از مذاکره بر سر پیش 

به سهم برجامی و غیربرجامی تقسیم شده بود« پرسید: »به نظرتون چرا کسی به توافق با چین اهمیتی نمیده؟  

ای مجازی بر  درحالی که بیشترین مبادالت مالی ما با این کشور است«. این سوال محلی برای بحث کاربران در فض 

ایران   توافق  بازارها  »  .و چین شدسر  اینگونه داد: »چون  را  این فعال بازار سرمایه  مهدی« کاربری بود که پاسخ 

منتظر توافق و رفع تحریم آمریکا هستن! چین اول بدهی فروش نفت ما رو بده، بسه! با حلوا حلوا گفتن که دهن  

بود نوشت: »اتفاقا درگیری    تظر چنین بحثی در فضای مجازی رسید من»محمد« که به نظر می   شیرین نمیشه.«

فروشم با  ها رو نمی گفت تا آخر عمرم دیگه پاالیشیذهنی این چند روز بنده است، به قول یکی از دوستان که می

در پاسخ   این خبر.« یکی دیگر از کاربران با نام »مهران« به تاثیر قرارداد چین بر بازار سرمایه چندان خوشبین نبود و

به تجربه ثابت شده خیلی از این قراردادها تحت فشار آمریکا، هیچ وقت عملیاتی نشده و    به صمدی نوشت: »چون

از  دیگر  یکی  افتاد.«  نخواهد  در  آمریکا  با  ایران  خاطر  به  وقت  هیچ  چین  باشید  مطمئن  است  مانده  حرف  حد  در 

در مورد برجام افراط و    طور کهای ما همونضای رسانه کاربران اما موافق نظر صمدی بود و نوشت: »متاسفانه ف

کنه. فرصت خوبیه تا از ظرفیت معطل شده کشور از روی کرد، داره در مورد قرارداد چین تفریط و کوتاهی میزیاده 

 «.کمی به سمت توسعه حرکت کنیم -طلبسوای دعوای مسخره اصولگرا و اصالح  -تا االن  ۹۱سال 

یک نظام اقتصادی سالم این است که در آن به  مشخصه  //    تشخیص مصلحت نظاممجمع  دبیر    /محسن رضایی   

ای تنظیم شود که سطح سود فعالیت مولد، فعالیت مولد پاداش داده شود؛ یعنی سازوکارهای اقتصادی به گونه 

گذرد،  رس میبیش از سطح سود فعالیت غیرمولد باشد. معنی هدایت نقدینگی به تولید جز این نیست. آنچه در بو

 .رد استنقطه مقابل این رویک

درباره تاثیر کاهش نرخ دالر بر بورس باید بگم که فعال تاثیری نداره شاید    //  فعال بازار سرمایه/    محمد بشکوفه 

هزار تومان برنگرده و نزدیک به قیمت   ۱8موقت تاثیر روانی داشته باشه اما واقعیت اینه، دالر تا زمانی که به زیر  

 .واهد گذاشت البته نظر شخصی هستارز نیمایی نشه تاثیر منفی واقعی نخ فعلی

برنامه و بودجه مجلس/    محسن زنگنه و  //    عضو کمیسیون  از جناب دکتر قالیباف اصل، ریاست سازمان بورس 

می همکاران تشکر  جلسه  شان  در  ایشان  مجوز    ۲4کنم.  اعطای  جدید  شرایط  تعیین  به  نسبت  مجلس،  در  تیر 

تا  کارگز تعارض    ۲اری  رفع  داد.  قول  آینده  فضای  ماه  بهبود  در  مجوزها  تسهیل  و  انحصارها  شکستن  و  منافع 

 .کار تاثیر بسزایی داردوکسب 

 تاملی بر روابط ایران و چین

های جامع مدتی است اخبار تدوین سند همکاریالملل و مدرس دانشگاهفرپژوهشگر تجارت بین مصطفی گوهری

های مختلف بازنشر شده و از منظرهای مختلفی مورد مداقه و ساله، به کرات در رسانه   ۲۵ق  در افایران و چین  

نکاتی مستفاد می دو کشور،  کلی همکاری  بر چارچوب  تامل  با  قرار گرفته است.  دفاع  و  که  گاهی هجمه  شود 

 .برخی از آنها مورد اشاره قرار خواهد گرفت



 
راهبردی از سطح حاکمیتی به سطح عمومی است. کشاندن  وضوع  یک م  آنچه مجددا شاهد آن هستیم، تقلیل -۱

و رسانه  به فضای عمومی  این چنین موضوعی  فرآیند اجرای  در  اختالالتی  اینکه  بر  تا عالوه  باعث خواهد شد  ای 

توافق ایجاد شود، زمان و انرژی زیادی صرف تنویر افکار عمومی درخصوص این موضوع شود که در شرایط فعلی 

گذار است  ترین وظایف سیاست رسانی به مردم« از مهمطور قطع »شفافیت« و »اطالع ندارد. بهدانی  رت چنضرو

شود.   تعیین  ملی،  منافع  اولویت  براساس  باید  شود،  منتشر  زمانی«  »چه  در  و  اطالعات  میزان«  »چه  اینکه  اما 

 .شودنتشر نمیشدن مامضا الملل، محتوای توافق میان دو کشور، قبل از اصوال در فضای روابط بین 

ای و های معاند و مخالف و تالش برای تبدیل این مساله به یک جنگ رسانه های متعدد اشخاص و رسانه واکنش  -۲

توان در  ای مییک نارضایتی اجتماعی، امری تکراری، اما قابل توجه است. تنها با داشتن استراتژی مشخص رسانه

هجمه چنین  بهبرابر  هوشم ای  بهعمل    ندانهصورت  هم  آن  احساسی،  حرکات  با  نه  جزیرهکرد،  و صورت  ای 

ایجاد  تشکیک  رفع  بر  تمرکز  رسانه غیرمنسجم.  این  توسط  شرایطی شده  چنین  در  و  نیست  کافی  تنهایی  به  ها 

کامل دستگاه رسانه  با هماهنگی  باید  داخلی  زمینه  های  کردن  فراهم  کنند.  را منتشر  اطالعات الزم  متولی،  های 

 .کننده خواهد بودان و کارشناسان موافق و مخالف این توافق نیز، کمکمتخصصاحثه مب

نگر« و »راهبردی« در  نیافته در مورد این توافق، نگاه »بلندمدت«، »آیندهمانده و بازتاب از بارزترین نکات مغفول  -۳

ویژه همسایگان و  ف بهمختل  های بلندمدت روابط با کشورهایسیاست خارجی کشور است. فتح باب تدوین برنامه 

طور قطع در آینده منشأ فواید بسیار در حوزه دیپلماسی خواهد بود.  هایی است که به شرکای راهبردی، از ضرورت 

های روابط خارجی در گذشته بوده که در  ترین آفتتمرکز صرف بر تحوالت گذشته روابط و نگاه کوتاه مدت، از مهم

 .این توافق مرتفع شده است

های اصلی سیاست خارجی کشور بوده و به معنای  شرقی، نه غربی«، که چهار دهه اخیر از بنیان»نه  اصل   -۴

پذیری است، نه نفی رابطه و مناسبات با کشورها«، در تدوین این سند نیز مغفول نمانده و ساری و  »نفی سلطه

به معنای محدود کردن روابط خارجی کشور   توافق  این  انعقاد  ب به روجاری است.  به ابط  بود و  طور ا چین نخواهد 

ویژه در حوزه اقتصادی بوده و  قطع تمرکز بر روابط با همسایگان و شرکای راهبردی در اولویت دیپلماسی کشور به

کننده توسعه روابط دیپلماتیک  همچنین در صورت رفع موانع موجود، روابط با غرب نیز بهبود خواهد یافت. آنچه تعیین

منط تنها  جغاست  دیپلماسی  رافیا قه  تقویت  طریق  از  جهات،  جمیع  در  کشور  ملی  منافع  تامین  بلکه  نیست،  یی 

 .چندجانبه در معیت توسعه روابط دوجانبه است

از منظر سه اصل اساسی سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت، نیز این توافق مثبت و قابل دفاع   -۵

آنچه طبق گزارش بر اساس  بود.  اقتصادهای جهان های معتبر جخواهد  از قدرتمندترین  هانی مبرهن است، چین 

به توافقی  انعقاد چنین  و  یافت  بهتری خواهد  نیز جایگاه  آینده  در  و  توسعه کشور  صبوده  در مسیر  بلندمدت،  ورت 

و   درست  محاسبات  و  عقالنیت  حکمت،  براساس  و  قدرت  جایگاه  از  که  توافق  این  انعقاد  بود.  خواهد  موثر  حتما 

انه انجام شده، مصلحت و منافع کشور را در بلندمدت تامین خواهد کرد. در حوزه سیاست خارجی، شرط  گرایواقع 

اه به  برای رسیدن  اساسی  و  بر  داف سند چشماصلی  با جهان  »تعامل سازنده  یعنی  بیست ساله کشور،  انداز 

اتخاذ سیاست مصلحت«،  و  عزت، حکمت  اصول  اعتالی جایگاه  اساس  در جهت  مناسب  رویکردی  های  با  کشور، 

 .ای استجامع و بلندمدت است که این امر نیازمند درک صحیح شرایط فعلی و آینده جهانی و منطقه

دیپلم  -۶ نمیعرصه  سند،  یک  مطالعه  با  تنها  و  سطحی  نگاه  با  و  است  پیچیده  بسیار  بهاسی،  راحتی  توان 

ن توافقی، امتیازاتی بین طرفین مورد تبادل  درخصوص ابعاد روابط دو کشور قضاوت کرد. طبیعی است که در چنی



 
برد دارد  اهمیت  آنچه  اما  گیرد،  تامین-قرار  طرفین  منافع  تا هم  است،  توافق  بودن  آن    برد  اجرای  در  و هم  شود 

کنند اجرایی  را  آن  و  باشند  داشته  رسانه   .اهتمام جدی  جنجال  و  از هیاهو  فارغ  باال،  موارد  گرفتن  نظر  در  ای، با 

کارش مینقدهای  دلسوزانه  و  تخصصی  احتمالیناسی،  نواقص  رفع  جهت  در  را  امر  متولیان  این    تواند  بهبود  و 

ع به یک مساله سیاسی و حزبی، خالف جهت منافع ملی است. همکاری توافق کمک کند و تبدیل این توافق جام

کشورمان در شرایط  برای     گیرد،های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را در بر می جامع، که بخش 

قدرتمندترین   از  که  چین  با  آن هم  است،  بنیان  دانش  اقتصاد  به  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  از  گذار  حال  در  که  فعلی 

ُبرد استراتژیک در حوزه دیپلماسی است. برای اجرای چنین توافقی، تمرکز بیشتر اق تصادهای جهانی است، یک 

رسانی دقیق، وثیق و  اد توافق، حمایت و پشتیبانی مردم و اطالعگذاران و مجریان بر انعقاد و اجرای مفسیاست

ویژه  این همکاری منشأ فواید فراوان برای کشور و به   شاهللا در آینده نزدیک،ها، مورد نیاز است. اناندازه رسانه به 

 .مردم عزیزمان خواهد بود

 سند همکاری ایران و چین چه پیامدهایی برای آمریکا دارد؟ 

آنالی جهانی   : نخبر  شرکای  دنبال  به  کشورها  که  حالی  در  نویسد:  می  گزارشی  در  اقتصادی  معروف  نشریه 

شکل  واشنگتن  حضور  بدون  هایی  اتحادیه  کشور،  این  اقتصادی  مشکالت  و  آمریکا  انزواگرایی  دلیل  به  هستند، 

گرفت نویسد:  .خواهند  فوربس می  را نشریه  نقشه  که  اند  کرده  اعالم  و چین  ایران  برای    ۲۵ه  اخیرا  را  ای  ساله 

پیش می برند. در حالیکه جزئیات این توافق تاکنون فاش  گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ترسیم کرده و آنرا  

در ادامه این مطلب آمده است: این     .نشده اما واضح است که این قرارداد محوری محکم برای ایران در شرق است

ه بیشتر تضعیف می کند. ایاالت متحده قبالً از توافق چند جانبه هسته یانتوافق موقعیت ایاالت متحده را در خاورم

عقب   در جهت  دیگری  گام  بهداشت  جهانی  از سازمان  خروج  اعالم  با  متحده  ایاالت  بود.  خارج شده  نیز  ایران  ای 

دوم   انینشستن از صحنه جهانی برداشت. از همین رو است که آگاهان معتقدند برای اولین بار از زمان جنگ جه

تا دهه گذشته،   ۱8۷۰فوربس می افزاید: از سال    .نقش رهبری ایاالت متحده در سراسر جهان در حال افول است

از   امریکا  داخلی  ناخالص  به    ۵/۲تولید  رشد    ۱۴درصد  باعث  جهانی  تجارت  افزایش  است.  داشته  رشد  درصد 

سه سال گذشته، این روند را به ضرر ایاالت    در  چند اشتباه استراتژیک اما   اقتصادی در ایاالت متحده جهان شد.  

واردات   تعرفه  و محدودیت  و سایر کشورها  با چین  تجاری  اختالفات  افزایش  کرد.با  برعکس  نفع چین  به  و  متحده 

تجاری، شرکت های آمریکایی در پی جستجوی تأمین کنندگان و مشتریان جایگزین برآمدند. در این میان، بقیه جهان 

در سال   مطلب اضافه می کند:  .ه ای را تداوم بخشیدند که گام به گام از ایاالت متحده دور می شدانبتوافقات چندج

رساندند.    ۲۰۱8 امضا  به  جهان  تجاری  بلوک  بزرگترین  تشکیل  برای  را  تجارت  نامه  توافق  اروپا  اتحادیه  و  ژاپن   ،

آسیایی را برای رقابت با چین تقویت کرد   هایکشور مشارکت ماوراء اقیانوس آرام بدون ایاالت متحده ادامه یافت و 

را   چین  آمریکا، موضع  جهانی  عقبگردهای  کرد.  ایجاد  آمریکا  قاره  در  برای شرکایشان  را  اقتصادی  های  فرصت  و 

تقویت کرده است. مذاکره ایران و چین در چارچوب توافق طوالنی مدت، جایگاه چین در خاورمیانه را تقویت خواهد 

های   شرکت  بر  چینکرد.  بالغ  و  هستند  آفریقا  در  گذاران  سرمایه  بزرگترین  التین    ۱۴۰ی  آمریکای  در  دالر  میلیارد 

سرمایه گذاری کرده اند. چین همچنین در سراسر آسیا و اروپا سرمایه گذاری کرده و به دنبال اعاده جاده ابریشم 

کنار پیشروی چین نیز سایر کشورها در  فوربس تاکید کرد:     .باستانی در طرح جدید "یک کمربند ، یک جاده" است

در ایجاد    ۱۹۹۲مسیر خود را دنبال می کنند. به عنوان مثال، مکزیک از زمان امضای نخستین توافق نفتا در سال  

کشور جهان توافق نامه های تجاری امضا کرده اند. به همین دلیل  ۵۰روابط جهانی فعال بوده است. آنها با بیش از  

است و دارای یک بخش   (FDI) افت کننده بزرگ جهان برای سرمایه گذاری مستقیم خارجیدریمکزیک پانزدهمین  

قوی است از کشورها     .تولید  بسیاری  مانند  نیز  متحده  ایاالت  آمده است:  پایان  با محدودیتهای   در  کرونا  دلیل  به 



 
له اتحادیه اروپا( یکی از  جم  متعددی روبه رو شده است محدودیت سفر اتباع آمریکایی به سیاری از کشورها ) از 

را در   این امر شرکتهای آمریکایی  المللی متضرر می   آنها است.  بین  تعامل با شرکای تجاری و دیدار با مشتریان 

برخالف سایر کشورها، ایاالت متحده برای مبارزه با همه گیری جهانی با سازمان های چند ملیتی همکاری  کند. اما 

   .نمی کند

 شوند؟   ی منطقه میقطب اقتصاد  ایران و چین

قرارداد استراتژیک ایران و چین موجب پیوند خوردن و در هم تنیدن پتانسیل و ظرفیت های فوق العاده  : خبر آنالین

تحریم های آمریکا بوجود آمده   دو کشوری است که می تواند در کوتاه مدت کاستی های کنونی آنها را که به علل

علی امیدوار کارشناس سیاست   .ت موجب ایجاد یک قطب اقتصادی در منطقه و جهان گرددرفع نموده و در دراز مد

خارجی به خبرآنالین گفت: ماحصل فشار چند ساله آمریکا به جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان فشار حداکثری 

فشار اقتصادی آمریکا    ره به منظور تنظیم معاهده ای جدید به جای برجام و نیزبرای کشاندن ایران بر سر میز مذاک

دی این کشور، به نتیجه ناخواسته ای برای آمریکا منجر شد که در قالب تمایل  به چین برای کند کردن رشد اقتصا

نامه استراتژیک   تنظیم موافقت  برای  و چین  واقع سیاست های  ۲۵ایران  در  گردید.  در قبال    ساله متجلی  آمریکا 

این دو کش تا  گردید  و چین منجر  آایران  تحریم های  از  ناشی  و خلل های  تامین کاستی  فکر  به  افتاده و  ور  مریکا 

قرارداد استراتژیک ایران و چین موجب پیوند خوردن و در    .تحریم های آمریکا در حوزه های مختلف را بی اثر نمایند

های کنونی العاده دو کشوری است که می تواند در کوتاه مدت کاستی  هم تنیدن پتانسیل و ظرفیت های فوق  

بوجود   آمریکا  های  تحریم  علل  به  که  را  در  آنها  اقتصادی  قطب  یک  ایجاد  موجب  مدت  دراز  در  و  نموده  رفع  آمده 

گردد و جهان  نگرا   .منطقه  با  محافل غربی  در  و چین  ایران  استراتژیک  قرارداد  بحث  اکنون  دلیل هم  نی به همین 

های   سیاست  با  مقابله  در  آن  تاثیر  و  شود  می  کارشناسان  پیگیری  از  برخی  تا  شده  موجب  ایران  علیه  آمریکا 

سته به دولت در آمریکا خشم خود را بطور آشکار در این زمینه نشان دهند. آنها »کاسه ی داغ تر از آش« شده  واب

اری خواندن توافقنامه، مردم ایران را تحریک کرده و  اند و تالش می کنند که با تحلیل های سفارشی خود، با استعم

برای نمونه مایکل روب  در را در نطفه خفه کنند.  ایران و پژوهشگر برجسته موسسه  نتیجه آن  ین، کارشناس امور 

شده توافق راهبردی میان ایران و چین دارای »خطر  گوید که شرایط گزارش»آمریکن اینترپرایز« در واشنگتن، می

تیر در مجله    ۲۳مورخ    ی خود که روز دوشنبهروبین در مطلب تحلیل  .« برای مردم و رهبران ایران استچشمگیری

نویسد: »هرگونه توافقی میان دولت ایران و چین که اجازه اجاره بلندمدت خاک  »نشنال اینترست« چاپ شد، می

عمده بخش  و  ایران  مردم  عمومی  خشم  شدن  برانگیخته  موجب  بدهد،  را  کشور اایران  آن  سیاسی  طیف  از  ی 

شد  درحالی    «.خواهد  تحلیل  که  این  است  شده  رژیم ارایه  های  رسانه  از  برخی  حتی  صاحبنظران  از  بسیاری 

تاکید   توافقنامه ای  ایران بواسطه ی چنین  بر خنثی شدن سیاست فشار حداکثری علیه  ناخواسته  صهیونیستی 

رون  مدت ایران و چین در حوزه هایی که می تواند راه های ب  کرده اند. به نظر می رسد همکاری استراتژیک و دراز

دیگر را پوشش دهد، ماحصل اشتباه راهبردی آمریکا می باشد  رفت از تحریم های آمریکا را بگشاید و نقاط ضعف یک

 «.که بطور ناخواسته موجب پیوند خوردن استراتژیک دو قدرت مخالف خود گردید

 سایه روشن توافق ایران و چین /  سایت استیت کرافت تحلیل کردوب

اقتصاد  تو : دنیای  جاخبر  دولت افق  بین  همکاری  مهممع  از  یکی  به  چین  و  ایران  در  های  اخبار  تیترهای  ترین 

قابلهفته میزان  موجب  و  است  شده  بدل  اخیر  خیالهای  از  مبالغهپردازیتوجهی  متعصبانه  ها،  تفاسیر  و  ها 

کن را درگیر  ان و پکه تهرای و جهانی  سیاسی شده است. در واقعیت با نگاهی به پویایی روابط دوجانبه، منطقه 



 
رسد که این توافق پتانسیل الزم را برای تغییرات انقالبی در روابط ایران و چین داشته خود کرده است، به نظر نمی

در سال   ایران  اسالمی  انقالب  زمان  از  که  روابطی  داشته   ۱۹۷۹باشد؛  تداوم  اقتصاد    .اندتاکنون  گروه  گزارش  به 

روزنامه »دنیای  بین ناقتصادالملل  به  از وب «  قابلقل  از جنجالسایت استیت کرافت، بخش  پیرامون  توجهی  های 

توسط شخصیت توافق  و سازمان این  ایجاد شدههای سیاسی  برنامه هایی  پیشبرد  برای  دارند  قصد  که  های اند 

احمدی کنند. محمود  استفاده  آن  از  رئیسخود  بنژاد،  و  گیالن  استان  در  که  ایران  پیشین  خود داران  ین هواجمهور 

پیش و  اشاره  توافق  این  بودن  مخفیانه  به  بود  یافته  پذیرفتحضور  نخواهند  را  آن  ایران  ملت  که  کرد  اما    .بینی 

اخیر منتشر شده است، تصویر کمتر خیال نسخه  توافق که طی یک هفته  این  از  واقع ای  با  گرایی پردازانه همراه 

می نشان  را  سند  بیشتر  این  اگرچه  مهر  اصفحه  ۱8دهد.  با  ی  کشور  دو  بین  همکاری  درازمدت  توافق  بر  تاییدی 

میحوزه مختلف  استراتژیک  جنبه های  و  مفاد  نسبت  را  چندانی  تغییر  اما  همکاری  زند  جامع  توافق  در  که  هایی 

پینگ، همتای چینی او اعالم شد، جمهور ایران و شی جینتوسط حسن روحانی، رئیس   ۲۰۱۶استراتژیک در ژانویه  

یادشده دارای برخی جنبهدهد.  ان نمینش این حال سند  به نخستین شریک   .های جالب استبا  چین قرار است 

افزاری،  های بخش انرژی تا ارتباطات، توسعه نرمهای استراتژیک مختلف از زیرساختایران در زمینه توسعه پروژه

راه  تهرانبانکداری، ساخت  در طرف مقابل،  تبدیل شود.  بنادر  و  تا  آهن  نفت چین کنمین به  و مداوم  نده همیشگی 

سال آینده بدل خواهد شد. بخش نظامی این توافق نیز گسترده است وخواستار تشکیل یک کمیسیون   ۲۵برای  

سرمایه نظامی،  صنایع  برای  می مشترک  تسلیحات  تولید  و  طراحی  اشارهگذاری،  هیچ  میان  این  در  به شود.  ای 

ایرا در  چین  نظامی  پرسنل  احضور  یا  جنگندهافکنبمب  ستقرارن  یا  توپولف  دوربرد  در  های  کشور  این  ارتش  های 

مفاد ذکر شده در    .سایت اویل پرایس مطرح شده بودندهایی که توسط وب زنیپایگاه شکاری همدان نیست؛ گمانه 

بین دو کشورصفحه  ۱8نویس  این پیش  توافق جامع استراتژیک  و  ای در واقع توسعه مفادی است که در  جود  نیز 

دهنده تغییر عمده االجل مشخص نه نشانها و یک ضرب رد. در واقع عدم ذکر دقیق میزان منابع، اجرای مکانیزم دا

فارس پکن. برخالف این ادعاها، در مسیر توافق جامع کنونی و روابط دو کشور است و نه دمیدن در سیاست خلیج

ای و جهانی است که تهران و  های دوجانبه، منطقه پایی لیل پو ن به دابهام در مفاد این توافق و نیز پتانسیل محدود آ

کرده  خود  درگیر  را  سال    پکن  از  بیانیه ۲۰۱۶است.  انتشار  با  بار  چند  کشور  دو  مقامات  جامع  ،  توافق  از  هایی 

مون  ن پیرااند. با این حال، شور و هیجااند و آن را ادامه مسیر دوستی بین دو کشور خواندهاستراتژیک سخن گفته

اراده ای با  ندرت  به  توافق  تاثیر کمپین فشار حداکثری واشنگتن  ن  آن همراه شده است.  درآوردن  اجرا  به  برای  ای 

رسیدند را تغییر داد   ۲۰۱۶فرمی را که ایران و چین براساس آن به توافق  ای پلتمالحظهعلیه ایران که به طور قابل

پروژه  در  فعالیت  به  تمایل چین  بهای جدو  و  روز  ید  توافق ه  به  ماندن  متعهد  به طرز وسیعی  به جای  های جامع، 

توافق   اجرای  پتانسیل  شدن  محدود  چین   ۲۰۱۶موجب  اینکه  با  نیز  سیاسی  دیدگاه  از  حتی  است.  شده 

با تحریم مخالفت  را  ایران اعالم کرده است و تالشهای یکهای خود  برای  جانبه واشنگتن علیه  ترامپ  های دولت 

تسلیممنوعیتمدید   میت  محکوم  را  امنیت  شورای  در  ایران  علیه  جامع  حاتی  توافق  یک  به  چین  تعهد  اما  کند، 

به طرز   از مالحظات سیستماتیک و راهبردی پکن نیست. در طول یک دهه گذشته، چین  تهران جدا  با  استراتژیک 

به  مالحظه قابل  نیل  برای  است.  کرده  محکم  فارس  خلیج  در  را  خود  پای  جای  منطحضوری  ای  امروز  در  که  قه 

منحصربه می استراتژی  یک  پکن  دانست،  باثبات  و  موفق  را  آن  رویکرد  توان  از  تقلید  جای  به  کرد.  اتخاذ  را  فرد 

نتیجه اساسی این   .متحده در منطقه، چین توانسته است روابط خوبی با همه بازیگران این منطقه ایجاد کندایاالت 

فارس  های امنیتی خلیجبرای ایجاد توازن است تا بتواند رقبا و نگرانیم چین  و مداواستراتژی پکن، اقدام محتاطانه  

ای  های دوجانبه و منطقه برد را در سطح-های بردو کشورهای حوزه آن را هدایت کند و از سوی دیگر ایده همکاری 

ها انبه همکاری جهمه  توسعه  حسنه خود را با شرکای عرب خود به دلیلتواند روابط ترویج دهد. در نتیجه چین نمی

بیندازد به خطر  ایران  پیرامون سطح همکاری   .با  تازگی  به  نیز  آتالنتیک  پکن اندیشکده شورای  و  تهران  آتی  های 



 
ای نداشت، تامین تسلیحات نظامی ایران توسط این  نویسد:» اگر چین با دیگر کشورهای منطقه روابط حسنهمی

ای ایران شود که اغلب تواند موجب خشم چند رقیب منطقهمی  اقدامیچنین    کشور کامال منطقی بود، اما اکنون

چین    آنها نیز دارای روابط استراتژیکی با چین هستند و این نتیجه دلخواه پکن نخواهد بود.« در سطح جهانی نیز

ین گاهی از  های اخیر چمتحده است. در این رقابت طی سالو پیچیده با ایاالت   اکنون درگیر یک رقابت چندالیههم

به  ایاالت ایران  علیه  قدرت  توازن  اهرم  یک  نتیجه  عنوان  در  نیز  تهران  و  کرده  استفاده  اما  متحده  منتفع شده است 

متحده را بر روابط و همکاری با تهران ترجیح داده است. ایاالت   همزمان و در برخی از مواقع حساس، چین روابط با

تر و استراتژیک  ایران نیاز دارد تا بتواند از آن در راستای منافع کالناین امر مشخص است که چین به همکاری با  

اگر در م این همکاری به شراکت استراتژیک بدل شود. به طخود استفاده کند، حتی  تا  ور کلی، واقعی نیاز باشد 

می که  دارند  مشترکی  منافع  و  هستند  همکاری  برای  محکمی  دالیل  دارای  چین  و  دایران  را  آنها  طول  توان  ر 

افزایش حضور چین در خلیج فاسال به  این توسعه همکاری قرار نیست  این حال،  با  رس های آتی گسترش داد. 

توافق جامع اس البته هنوز مشخص نیست که جزئیات دقیق  و  ایران و مکانیزم ختم شود  های آن چگونه تراتژیک 

نیز نشوند  مشخص  دقیق  طور  به  مفاد  این  که  زمانی  تا  و  بود  مبالغه   خواهند  نوع ادعاهای  مورد  در  آمیزی 

 .های بین ایران و چین مطرح خواهند شد همکاری

 ی آمریکا علیه کشورهای دیگرهامخالفت پکن با تحریم

تحریم  : ايسنا با  را  خود  شدید  مخالفت  )دوشنبه(  امروز  دیگر  بار  یکچین  از  های  بسیاری  علیه  آمریکا  جانبه 

سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی    رگزاری شینهوا، وانگ ون بین، عالم خببنابر ا  .کشورهای دیگر اعالم کرد

آمریکا طبق ق های اصلی روابط  المللی و عرفوانین داخلی خود و در راستای نقض قوانین بینخبری اعالم کرد، 

تحریمبین یکالملل  می هایی  اعمال  دیگر  کشورهای  علیه  مشروعجانبه  حقوق  ترتیب  این  به  و  قانونی    کند  و 

ملت منافع  و  دیگر  میکشورهای  نقض  را  نگرانی   .کندها  به  واکنش  در  سیاوی  مسؤول  بورل،  جوزپ  ست های 

های آمریکایی افزود: چین اظهارات اتحادیه اروپا در این باره را مورد توجه قرار داد  خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم

بین  از همکاری  بین کشورهای جهان طو  بینالمللی  قوانین  به    .کندالمللی حمایت می بق  روز جمعه نسبت  بورل 

او گفته بود، اتحادیه    .ها و منافع اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده بودتها علیه شرکافزایش استفاده آمریکا از تحریم

تحریم این  منطقه اروپا  از مرزهای  بینهای خارج  قانون  برخالف  را  ون  .داندالملل میای  اعالم  بین هم  وانگ  چنین 

زیر دفاع آمریکا  مارک اسپر، و  .کندکرد، بر همه کشورها آشکار است که چه کشوری برای جهان مشکل درست می

ایجاد می  بزرگتری  اما چین مشکل  بعد روسیه،  و  آمریکا چین است  رقیب  که نخستین  کرد  ادعا  پیش   .کندچندی 

گ او  سخنان  به  واکنش  در  چین  خارجه  وزارت  باسخنگوی  و  سرد  جنگ  اندیشه  با  همواره  افراد  "برخی  زی  فت: 

کنند و خواستار سرکوب چین هستند. این امر یکی از علل اصلی وجود  مجموع صفر به روابط چین و آمریکا نگاه می 

به شمار می  در روابط دو کشور  بین چالش جدی  نظم  اما  المرود. چین حافظ  در جهان است  و مجری عدالت  للی 

 ".المللی را زیر پا گذاشته استج شده و قوانین بینالمللی خارهای بینها و سازمان دشکنی از پیمانآمریکا با عه

وی افزود، چین از آمریکا خواست ضمن کنار گذاشتن اندیشه جنگ سرد و افکار متعصبانه، نگاهی درست به روابط  

داشته آمریکا  و  منفی،  چین  کردار  و  گفتار  به  دادن  پایان  ضمن  و  مسیر    باشد  به  کشور  دو  روابط  بازگشت  برای 

 .مکاری و ثبات اقدام کندهماهنگی، ه 

 

 چهار استراتژی آمریکا برای تقابل با چین 



 
کننده باشد تا بتواند با رعایت کا باید نامتناسب و شوکهها علیه آمری پاسخ به اقدامات و خصم چینی : اقتصاددنیای 

بر حزب کماصل غافل  را  تاثیر  اگر تحریم گیری بیشترین  آمریکا علیه چین متناسب باشد، پکن ونیست بگذارد؛  های 

را وف تا خود  بزندزمان کافی خواهد داشت  را دور  بتواند دیوار تحریم  و  بین  .ق دهد  لل المبه گزارش گروه اقتصاد 

مقاله  در  )هیل(  آمریکا  کنگره  پایگاه خبری  اقتصاد«  »دنیای  گزینه روزنامه  آمریکا  ای  روی  پیش  با  های  تقابل  برای 

را بررسی کرد و نوشت: رئیس  ایاالت چین  از دو کاندیدجمهور بعدی  از میان هر یک  ای کنونی یعنی دونالد  متحده 

متحده ایجاد خواهد  رین تهدیدی که حزب کمونیست چین برای ایاالت تترامپ یا جو بایدن انتخاب شود، او باید با بزرگ 

روبه  واشنکرد  راستا  این  در  شود.  میرو  کندگتن  اتخاذ  چین  برابر  در  را  استراتژی  چهار  اول:   :تواند  استراتژی 

همکاری  به  روسای بازگشت  که  پکن  مهار  سیاست  تداوم  و  چین  علیه  خود  شرکای  با  آمریکا  جامع  جمهور  های 

با از بین  استراتژی دوم: به طور مستقیم و از طریق نظامی چین را    .اندخواه پیشین اتخاذ کرده موکرات و جمهورید

پایگاه  کشوبردن  این  »غیرقانونی«  نظامی  فیلیپینیهای  به  کمک  چین،  جنوبی  دریای  در  بازپس ر  برای  گیری  ها 

به   نظامی  کوبنده  پاسخ  لزوم  صورت  در  و  خود  جزایر  از  محدودهبرخی  و  قوانین  نقض  برای  های سرزمینی پکن 

بر  ژی سوم: ادامه استراتژی کنونی دولت ترامپ مبنیراتاست .دریایی دیگر کشورها، هوافضا و تمامیت ژاپن و ایوان

های دریانوردی و  های چین در زمینه تجارت، حقوق بشر، آزادی تر نسبت به تخلفمهار فعال و واکنش سرسختانه 

نسبت   دولت تایوان  آمریکابه  پیشین  برنامه   .های  اجرای  چهارم:  دولت  استراتژی  تضعیف  مالی  و  اطالعاتی  های 

مسالمتکمونیست   تغییر  به  منجر  نهایت  در  بتواند  که  استقرار  چین  و  چین  رژیم  و  آمیز  دموکرات شود  دولت  یک 

ها البته تمامی این گزینه   .ت آورندکنگ، تایوان، تبت و مغولستان بتوانند استقالل خود را به دسمناطقی نظیر هنگ 

ترین گزینه است و به عالوه ممکن  ی اول محتملریسک تقابل نظامی مستقیم با چین را به همراه دارند اما استراتژ

رابر چین شود آنگونه که در استراتژی »پیروزی بدون جنگ«  است موجب شکست ایدئولوژیک و اخالقی غرب در ب

های جنگی، حیله و ترویج اطالعات غلط  اب هنر رزم آمده است و این روش در تکنیک سان تزو، نویسنده چینی کت

شود.با این حال بسیاری از منتقدان سیاست در هم گسیخته دولت  کار گرفته می به  توسط حزب کمونیست چین

پیشنه چین  علیه  دولت ترامپ  سیاست  همین  به  بازگشت  دیاد  نوعی  با  همراه  چین  برابر  در  پیشین  دگاه  های 

گذاری  والن سیاستگرین و ایوان مدیروس، که از مسوای که به قلم مایکلاین دیدگاه در مقاله   .گرایانه هستندواقع 

در دولت  بمیز آسیا  اوباما  باراک  و  بوش  دبلیو  به سرنوشت های جورج  این مقاله نسبت  در  ودند ذکر شده است. 

ها ها به این موضوع نیز ناامید هستند: »قانون جدید چینیکنند و از پاسخ غربیکنگ ابراز تاسف میکنونی هنگ

ترین کاری ساخته نیست تا اجرای این الملل نیز کوچکاز جامعه بینکنگ است و  یک تراژدی عمیق برای مردم هنگ

پ ترامپ  دولت  کند.  متوقف  را  دولت هنگ قانون  بر  فشارها  که  است  داده  اما  یشنهاد  داد.  خواهد  افزایش  را  کنگ 

قرار    کنگ را بیش از پکن در معرض خطر قرار دهد و در نهایت منجر بهتواند اقتصاد هنگنجام چنین سیاستی میا

را منعکس می نادرستی  این استدالل همان درک  پرچم چین شود.«  زیر  در  این منطقه  برگرفتن  که  ای چهار کند 

رفتادهه گذشته دولت  زمانی که حتی  را فلج کرده است.  آمریکا  پذیرفته  های  نهایت  در  نیز  قبول  قابل  رهای غیر 

ترین خطر ود. با این حال این مقاله نخستین و فوری شها تشویق میشوند، چین نیز به زیرپا گذاشتن محدودیتمی

دانند: »اگر دولت آمریکا از خود اراده کافی برای مقاومت در  میکنگ را متوجه تایوان  انفعال در برابر موضوع هنگ

های  ها و هزینهومت و تهدید چین نشان ندهد، رهبران چین ممکن است به این نتیجه برسند که ریسک برابر خص

اما حتی زمانی که این دو نگارنده لزوم    «.تحمل خواهند بودات نظامی آتی علیه تایوان محدود یا حداقل قابلاقدام

الحاق  روزافزون  برابر سیاست  در  ذکر میمقاومت  را  اقدامات طفره    کنند،گرایی چین  این  به  پاسخ الزم  مورد  در 

تحریم می هدفروند:»  نمیهای  واشنگتدار  روابط  برای  هنگتواند  مردم  یا  پکن  و  اما  ن  باشند،  هزینه  بدون  کنگ 

ها به طور افزایشی، مناسب و در هماهنگی  با اجرای این تحریمتواند صدمات متقابل این اقدام را  متحده میایاالت 

قدر  دیگر  بلکه  ت با  ندارد،  قرار  متقابل  صدمات  شرایط  در  آمریکا  و  چین  روابط  وضعیت  اما  دهد.«  کاهش  ها، 



 
ثانویه است. دینامیک سیاست چین که برای چهار دهه گذشته ادامه یافته است برای دولت ترامپ به    هایتحریم

هنگ وهیچ در  متقابل  صدمات  محدودسازی  این،  بر  عالوه  نیست.  قبول  قابل  هجه  میکنگ  موجب  مچنین  تواند 

های رکوب درخواستکنگ که دست به سمحدود شدن صدمه مستقیم به اهداف اولیه شود: مقامات چین و هنگ

های گسترده و کامل زمان کافی را به پکن  به تعویق انداختن تحریم  .زنندآمریکا می    کنگ ازکمک شهروندان هنگ

ها به طور متناسب نیز موجب خواهد شد تا  ا دور بزند. اعمال این تحریمدهد تا خود را با آنها تطبیق دهد و آنها رمی

بهابتکار عمل در دست پکن قرار ب نیل  برای  را  بگیرد که چه میزان فشار  بتواند تصمیم  تا  اهداف خود تحمل    گیرد 

ترامپ از آن تری خواهد بود؛ تکنیکی که دولت  تر و شوک گسترده خواهد کرد. یک پاسخ نامتناسب حاوی اثر بزرگ 

قابل ستایش است اما در  البته همکاری با شرکا و متحدان نیز بسیار    .نهایت استفاده را در جنگ تجاری با چین برد

از این   طور که پیش یزه مشترک برای فشار چین موجب ایجاد انفعال سیاسی نشود؛ همانصورتی که فقدان انگ

ها علیه چین البته که اعمال تحریم  .ملل رخ دادآسیا و سازمان نیز این وضعیت بین آمریکا و کشورهای جنوب شرق  

  تواند تحتبسیار کمتر از یک تقابل نظامی است که می  اشد، اما این هزینهتواند برای واشنگتن بدون هزینه بنمی

افکند روابط دو کشور سایه  بر  دیگر  ترامپ مبنی  .دو استراتژی  اکنون استراتژی دولت  ن موجب  بر مهار چیاگرچه 

مسالمت آمیز    خشم پکن شده است اما دولت آتی آمریکا چه ترامپ باشد و چه بایدن بهتر است تا استراتژی تغییر

این سیاست یک کمپین علنی برای تضعیف   .چین را مانند آنچه نیکسون آن را تحول چین نامیده بود، اجرایی کند

همان بود؛  خواهد  چین  کمونیست  ب رژیم  رژیم  این  که  تضعیف طور  در  سعی  آشکار  و  محرمانه  طور  ه 

ودموکراسی مالی  جنس  از  هم  کمپین  این  است.اجزای  کرده  جهان  اعمال   های  بود:  خواهند  سیاسی  هم 

های در  ق تجاری؛ اعمال تمامی تحریمهای جدید علیه پکن به دلیل ناتوانی چین در اجرای فاز نخست توافتحریم

چیدسترس حقوق اقدامات  دلیل  به  در هنگبشری  مسلمان ن  مناطق  و  تبت  تحریمکنگ،  علیه  نشین.  ثانویه  های 

گذاشتن کنار  نیز  و  چین  تجاری  شرکت   شرکای  این  تمامی  نگارنده  زعم  آمریکا.به  در  سهام  بازار  از  چینی  های 

می  اقدامات  این  ظرمطلب،  خصومتتوانند  نیز  و  خود  مردم  بر  فشارها  افزایش  برای  را  چین  حکومت  های فیت 

د  های آمریکایی خواهد بوای توسط رسانه المللی کاهش دهد. عالوه بر این، این کمپین شامل یک جنگ رسانهبین

 .تا بتوانند حقایق را در مورد مقامات حزب کمونیست به مردم چین منتقل کنند

 چین رقیب اوپک شد 

بخشی از نفت مخازن عظیم چین به بازار بین المللی راه پیدا کرده و معامله گران از این فرصت برای خرید  : ايسنا

کرد استفاده  ای  منطقه  پاالیشگاههای  به  آن  مجدد  فروش  و  ارزان  اندنفت  میلیون    .ه  یک  میزان  به  محموله  این 

شده و از مخازن نفتی این بورس که در   بشکه توسط شرکتهای بازرگانی از طریق بازار بورس شانگهای خریداری

ساحل شرقی چین قرار دارند، بارگیری شده است. محموله های مذکور از این بنادر به خریداران بین المللی ارسال 

اگرچه چین در    .موله های نفت را از تولیدکنندگان خاورمیانه و آفریقایی خریداری می کنندمی شوند که معموال مح

بزرگترین  از سوی  نفت  اما فروش  کند  رقابت  مانند عربستان سعودی  ای  تولیدکننده  با  تواند  نمی  بلندمدت هرگز 

اقی مانده است. چین پس از  واردکننده نفت جهان نشان می دهد که احیای بازار نفت تا چه حد ضعیف و شکننده ب

اده کرد و به پر کردن مخازن خود پرداخت. اکنون که قیمتها باالتر سقوط قیمتها در آوریل، از فرصت خرید ارزان استف

بازار درآورده است در حالی که   رفته، روند خرید چین آهسته شده و بخشی از نفت خریداری شده دوباره سر از 

 ۱۴ز  این محموله نفت ا  .د محدودیت عرضه خود را از ماه میالدی آینده تسهیل کننداوپک و شرکایش آماده می شون

نقطه ای که به عنوان مناطق تحویل و ذخیره سازی برای قراردادهای معامالت نفت بازار بورس انرژی بین المللی 

خازن نفت ترش مدیوم در ممیلیون بشکه گرید    ۳۹ژوییه مجموعا    ۱۶شانگهای تعیین شده اند، می آید. این بازار تا  

تحلیلگران و معامله گران به بلومبرگ    .برابر باالتر رفته است  ۱۰آوریل بیش از    ۲۰خود داشته که حجم آن نسبت به  



 
برای معامله گران جذاب کرده است.  را  آنها  و خرید  تاثیر گذاشته  نفت  افزایش ذخایر روی قیمت معامالت  گفتند: 

به پاالیشگاههمعامله گران تحویل فیزیکی مع را  را قبول کرده و نفت  آنها سررسیده  انقضای  ای امالتی که موعد 

بازار بورس شانگهای برای یک پاالیشگر شمال    .نزدیک می فروشند خرید یک محموله نفت سبک بصره از مخازن 

می از نفت  آسیا یک دالر در هر بشکه نسبت به خرید مستقیم از عراق ارزانتر تمام می شود. نفت سبک بصره نی

هزار بشکه    ۵۰۰، دو پاالیشگاه کره جنوبی حدود  به گفته منابع آگاه  .موجود در مخازن این بازار را تشکیل می دهد

نفت عمان را از چین خریداری کرده اند. یکی از این محموله ها از بندر دونگ جیاکو خارج شده و به سمت یئوسو در  

معامالت نفت به یوان را برای افزایش   ۲۰۱8شانگهای در مارس سال  بازار بورس انرژی بین المللی    .حرکت است 

در معامالت جهانی و ایجاد یک شاخص قیمت برای نفت کیفیتی که پاالیشگاههای چینی استفاده می نفوذ یوان  

حه با سقوط تقاضا برای نفت در بحبو  .کنند راه اندازی کرد و قصد تبدیل شدن به تامین کننده منطقه ای را نداشت

نفت بدون مشتری هستند. طبق بیانیه  امله گران به دنبال هر جایی برای نگهداری  شیوع پاندمی ویروس کرونا، مع

به مخازن این بازار تحویل داده شده اند که    ۲۰۲۰میلیون بشکه نفت در شش ماه نخست سال    ۲۷بازار شانگهای،  

تحویل شده اند را تشکیل    ۲۰۱8نفت به یوان در سال    درصد از نفتی که از زمان آغاز به کار معامالت  ۵۷این حجم  

نخستین غول نفتی غربی بود که در ماه میالدی جاری به یکی از   BP بلومبرگ، شرکتبر اساس گزارش    .می دهد

مخازن بازار بورس شانگهای نفت تحویل داد. چند روز بعد شرکت مرکوریا هم محموله ای برای قراردادهای اوت به  

روزانه قراردادهای  درصد از حجم معامالت    ۱۶سرمایه گذاران خارجی در    ۲۰۲۰وخت. از ابتدای سال  همان محل فر

 .یوان سهم داشته اند

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز معتبر جهانی   ۲۶کاهش قیمت رسمی  ؛۱۳۹۹تیرماه  ۳۰

ارز خبر   ۲۶ارز عمده و اصلی را اعالم و از کاهش ارزش    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( بهای رسمی    -ایرنا  -تهران

امروز )دوشنبه  بانک مرکزی جمهوری اسالم  .داد ایران  نرخ رسمی    ۳۰ی  اعالم  با  از کاهش  ار   ۴۷تیرماه(  ز معتبر 

بر این اساس    .ارز با افزایش قیمت روبرو شدند  ۱۰ارز جمله یورو و پوند خبر داد. این در حالی است که    ۲۶قیمت  

هزار    ۴۷   ریال و هر یورو  ۵8۳و  هزار   ۵۲ هزار ریال، اما هر پوند انگلیس  ۴۲هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به دیروز  

ریال،    ۶۶8هزار و    ۴۴همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .شدند  ریال کاهشی نرخ گذاری  ۹۴۹و  

  ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۴۴۰هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۱۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۶۴۲هزار و   ۴کرون سوئد  

  ۲۵یکصد روپیه پاکستان  ریال،   ۴۱۳هزار و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ربی  ریال، درهم امارات متحده ع

هزار   ۱۰۹ریال و هر ریال عمان    ۴۱۷ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۱۱۴هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۱۴هزار و  

ریال، راند    ۴8۰هزار و    ۲۷الر نیوزیلند  ل، دریا  ۹۰۱هزار و    ۳۰هر دالر کانادا   عالوه براین    .گذاری شدریال قیمت ۲۳۴و  

  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵8۴ریال، روبل روسیه    ۱۲۴هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۰۹هزار و    ۲آفریقای جنوبی  

ریال، هر ریال سعودی    ۳۰۶هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    8۲ریال، لیر سوریه    ۵۳۱هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق  

  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۱۹۹هزار و    ۳۰سنگاپور    ریال، دالر  ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱

هزار و   ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۵۹هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۵۰هزار و  

و    8ریال، یکصد درام ارمنستان   8۷8 لیبی    ۷۲۱هزار  هر یوان امروز    .ریال قیمت خورد  ۱۴۹هزار و    ۳۰ریال و دینار 

ریال، یک هزار وون کره    8۵۰هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۱۳۱هزار و    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند   ۳هزار و    ۶چین  

و    ۳۴جنوبی   اردن    88۷هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳8هزار  تنگه  یکصد  و  ۱۰ریال،  الری    ۱۴۷  هزار  ریال، 

https://www.irna.ir/news/83862612/%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%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83862612/%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%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
ریال، روبل جدید  ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان    8۳۷هزار و    ۲اندونزی    ریال، یک هزار روپیه  ۶۹۹هزار و    ۱۳گرجستان  

ریال، سامانی    8هزار و    8۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۰۹هزار و    ۱۷بالروس  

و    ۴تاجیکستان   ب  ۷۲هزار  جریال،  ونزوئال  ولیوار  و    ۴دید  ترکمنست  ۲۰۶هزار  جدید  منات  و  ریال   هزار  ۱۲ان  ریال 

 .گذاری شدارزش 

 

 نامه همکاری با چین از زبان زنگنه آفرینی علیه موافقتپرده جنجالپشت

از    نامه با چین و شایعات مربوط به آن، جنجالی است که در خارجوزیر نفت با اشاره به اینکه موافقت   -ایرنا  -تهران  

ساله ایران با   ۲۵نویس سند همکاری  کشور راه انداختند و برخی در داخل از آن پیروی کردند، گفت: موضوع پیش

بلکه موافقتچین،   نیست  باقرارداد  و  این    نامه کلی است  از  رژیم صهیونیستی حاضریم  به جز  دیگری  هر کشور 

شنبه( در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان  بیژن زنگنه« امروز )دو »    .ها امضا کنیممه نادست موافقت

کارهای   و  زیرا ساز  مخالف است  رایگان  قیر  با موضوع  دالیلی  به  دولت  گفت:  در جمع خبرنگاران  آزادگان جنوبی 

شود و تصمیمات اصلی آن  قرارداد میدان فرزاد به زودی امضا می  زنگنه تاکید کرد:    .ساز بوده استمساله گذشته  

رسد زیرا در شرایط فعلی، هیچ  ها نیست و با طرف ایرانی به امضا میده است. این قرارداد البته با هندیگرفته ش

اینکه موضوع پیشب   وی  .کشور خارجی حاضر به امضای قرارداد در هیچ موضوعی نیست به  نویس سند ا اشاره 

چین،    ۲۵همکاری   با  ایران  موافقتساله  بلکه  نیست  اسقرارداد  کلی  که    ت،  نامه  مورد شایعاتی  در  داد:  ادامه 

می نفت  به  چینیمربوط  نه  نیز  دادیمشود  ما  نه  و  خواستند  چیزی  چنین  این    .ها  اساس  بر  افزود:  نفت  وزیر 

ک همکاری   نامه،  موافقت هر  با  و  داشت  خواهیم  نفت  صنعت  در  چین  با  مدت  رژیم دراز  جز  به  دیگری  شور 

ها را در شرایط تحریم از  وی گفت: حتی آمریکایی    .ها امضا کنیمنامه صهیونیستی حاضریم از این دست موافقت

نامه  قته موضوع موافبه گفته زنگن  .گذار داشته باشندحضور در صنعت نفت ایران منع نکردیم تا پیمانکار و سرمایه 

 .خل از آن پیروی کردندبا چین و شایعات مربوط به آن، جنجالی است که در خارج از کشور راه انداختند و برخی در دا

وی در     .باید به تصویب مجلس نیز برسد نامهاین موافقت بعد از امضا،   وزیر نفت تاکید کرد: نکته مهم آن است که

ز گفت: این موضوع به تازگی مطرح شده و اگر در مجلس به تصویب  خانوارها نی  همیه سوخت بهمورد تخصیص س

میلیون تن به    ۲۵زنگنه ادامه داد: در سال جهش تولید،    .بعیت از آن هستیمبرسد و به دولت ابالغ شود موظف به ت

 ارزش صادرات   میلیون تن و  ۱۰۰شود و در جهش دوم تولید پتروشیمی  ظرفیت تولید پتروشیمی ایران اضافه می 

ولید نفت به زودی  در ت وضع ما قابل قبول است و در به گفته زنگنه در صادرات نفت نیز    .میلیارد دالر خواهد بود  ۲۵

با تکذیب دوباره افزایش قیمت گازوئیل در کشور،    .شودامضا می قرارداد جدید  ۹ گفت: مذاکره برای افزایش    وی 

   .ارس با قرارگاه خاتم االنبیا در جریان استستاره خلیج فت پاالیشگاه ای ظرفیهزار بشکه  ۱۵۰

 

 ساله و چشم انداز مناسبات ایران و چین برگزار شد  ۲۵نشست برنامه 

انداز مناسبات ایران و چین در دو  پکن و چشم  -های تهران  همکاری له  سا  ۲۵نشست تخصصی »برنامه   -ایرنا  -پکن

سفرای سابق ایران و چین و اساتید دانشگاه های دو کشور با همت وز دوشنبه با حضور تعدادی از  دهه آینده« ر

ین نشست  به گزارش ایرنا در ا  .ها به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شدالمللی اساتید مسلمان دانشگاه مجمع بین

چین، »غالمعلی خوشرو«   حضور »سید حسین مالئک« و »مهدی صفری« سفرای پیشین ایران در  تخصصی که با

ه سابق ایران در سازمان ملل و »هوا لیمینگ« سفیر پیشین چین در ایران برگزار شد چشم انداز همکاری  نمایند

برنامه   به  نگاهی  با  کشور  دو  گرفت  ۲۵های  قرار  بررسی  مورد  تهران، »  .ساله  دانشگاه  استاد  وفایی«  حامد 

الملل وزارت  دانشکده روابط بین تی، »ابوالفضل علمایی« استاد  نیا« استاد دانشگاه شهید بهش»محسن شریعتی

از اساتید چین هم    .خارجه و »علیرضا مظلوم رهنی« استاد دانشگاه آزاد از ایران در این نشست شرکت داشتند

https://www.irna.ir/news/83862713/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83862507/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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


 
الملل شانگهای، »جین لیانگ شیانگ«  نه پکن، »فن خونگ دا« از دانشگاه مطالعات بی»وو بینگ بینگ« از دانشگا

»مهدی یوسفی«    الملل معاصر چین وشانگهای، »چین تیان« از انستیتو روابط بین  المللاز انستیتو مطالعات بین 

 .الملل شانگهای هم در این نشست شرکت داشتنداز دانشگاه مطالعات بین 

ه به  ها  اواکنش  و  چین  استمکاری  طبیعی  این  »//    یران  در  چین  در  ایران  پیشین  سفیر  مالئک«  حسین  سید 

از   که    ۴نشست گفت:  به تصویب تیرماه  را  و چین  ایران  برنامه جامع همکاری های  نویس  اعالم کرد پیش  دولت 

ور و آگاهی دادن رسانده با واکنش های زیادی مواجه بودیم و این نشست برای روشن کردن بیشتر روابط دو کش

نخواهد بود افزود:  بطه ساده دو جانبه نیست و  او با اشاره به اینکه رابطه ایران و چین یک را  .به جامعه موثر است

وی ادامه داد: نزدیک   .طبیعی است جایگاه دو کشور در جهان و منطقه باال است لذا واکنش ها نسبت به این برنامه

ایران همانطور ک و  اثرات مهمی در نظام سیاسی جهان و منطقه دارد مخالفیشدن روابط چین  نی هم دارد که  ه 

آن »مایک آمریکا  نمونه  وزیر خارجه  دو کشور است  پمپئو«  روابط  تضعیف  دنبال  به  که  به    .است  اشاره  با  مالیک 

افته  گفت: متاسفانه ما الگوی دقیق و سازمان ی شایعه سازی رسانه های غربی علیه همکاری های چین و ایران

اد: وی ادامه د  . موفق نبودیمای برای اجرای برنامه هایمان نداریم به همین دلیل در برنامه های توسعه هم اصال

نظام بین الملل بعد از تحوالت جدید که باعث هماوردی آمریکا و چین شده در یک رابطه جدید قرار گرفته است که  

سفیر پیشین ایران در چین با اشاره    .ینده خود داشته باشندمثل ما نگاه دقیق تری به آ باعث می شود کشورهایی

نیز در قالب تفاهم نامه ای    ۱۳۷۹سال   مونه این برنامه درن ساله ایران و چین گفت که  ۲۵به برنامه همکاری های  

ان وی در بخش دیگری از سخنانش به فراز و فرود روابط چین و ایر  .با طرف چیین به منظور توسعه روابط امضا شد

اسی داشت اما از سال  روابط ایران و چین یک مولفه قوی سی  ۲۰۰۰در چند دهه گذشته پرداخت و گفت: تا سال  

 .ارزش روابط کاهش یافت و همکاری دو کشور به سطح وزارت های بازرگانی کاهش یافت ۲۰۰۰

با چین بلند مدت  برنامه  ایران در س»//    ضرورت طراحی  نماینده سابق  این  غالمعلی خوشرو«  ازمان ملل هم در 

ا  با اشاره به  به حوزه هاینکه چین در دوره نشست  این کشور  اکنون  اما  بود  ی صنعتی و دانش  ای کارخانه جهان 

است آمریکا شده  آشفته شدن  باعث  پین  های  پیشرفت  است همین  اورده  روی  ضرورت    .بنیان  به  اشاره  با  وی 

از چین به انرژی از  ران در قالب راه ابریشم نوین و همچنین نیژیک بودن روابط دو کشور افزود: مشارکت ایاسترات

با تاکی  .جمله مزیت های روابط دو کشور است د بر ضرورت برخورداری دو کشور از برنامه های بلند مدت  خوشرو 

چین  باشیم می توانیم منافع خود را تامین کنیمساله هم با توجه به اینکه چقدر آمادگی داشته    ۲۵گفت: در برنامه  

زمینه فقرزدایی بسیار خوب عمل کر کنیمدر  الگو گیری  پکن  از  زمینه  این  در  توانیم  در   .ده است که می  خوشرو 

تنش بین چین و آمریکا محدود به تجارت   ادامه سیاست خارجی آمریکا را مبتنی بر شکاف و تفرقه دانست و گفت:

 .ین ندارندکا نیز مانند ما اطالعات زیادی از مردم چمردم آمری نیست

ایران مستمر و غیر چالشی و  خارجه الملل وزارت  ابوالفضل علمایی« استاد دانشکده روابط بین»//    روابط چین 

هم در این نشست گفت که درصد زیادی از تجارت دنیا بین شرق و غرب آسیا اتفاق می افتد و این دو منطقه مکمل  

هست و  .ندیکدیگر  ایران  روابط  و   وی  مستمر  را  و  چین  چین  گفت:  و  کرد  عنوان  خود   غیرچالشی  روابط  در  ایران 

 .همواره منافع سیاسی و اقتصادی خود را مد نظر دارند

وو بینگ بینگ« عضو هیات علمی دانشگاه پکن هم در این  »//    ورت تقویت همکاری های دانشگاهی و علمی ضر

 دارند و کشورهای دیگر حق دخالت در این عنوان کشورهای مستقل با یکدیگر رابطه  نشست گفت: چین و ایران به  

: ایران و چین باید به تفاهم استراتژیک  وی این همکاری ها را به نفع دو کشور عنوان کرد و گفت  .رابطه را ندارند

باید آ برسند این    .ن را بلند مدت کنیمو روابط دوستانه را ادامه دهند رابطه دوستانه خوب است اما کافی نیست 

م توسعه روابط دو کشور در بعد سیاسی و اقتصادی، هنوز روابط آنچنان که باید  ه پکن گفت: علیرغاستاد دانشگا

ید یک ساز و کار و کمیته مشترک برای ارتقا روابط در سطح وزارت خانه های مختلف دو کشور باشد نیست لذا با 



 
وو بینگ بینگ« یکی از  »  .همکاری کنیم ساله با یکدیگر    ۳۰تا   ۱۰در بازه های  طرح های بلند مدت   صورت گیرد و روی

را مسایل فنی و پزشکی از مسایل سیاسی میان دو کشور  و  زمینه های همکاری غیر  پارک های علم  ، هایتک، 

در زمینه   فناوری، راه اندازی مراکز بهداشتی و بیمارستان مشترک عنوان کرد و گفت: دو کشور همچنین می توانند

وی یکی از مشکالت فرهنگی در توسعه روابط    .ت فرهنگی با یکدیگر همکاری کنندمبادال همکاری های آموزشی و

یکدیگر عنوان کرد و گفت: در این مسیر نیاز است آثار چینی به فارسی و دو کشور را کمبود شناخت فرهنگی از  

مکاری های  استاد دانشگاه پکن گفت: ه  .بیشتر شود  فارسی به چینی ترجمه شود تا شناخت دو کشور از یکدیرگ

از دیگر حوزه های مستعد همکاری    صنعت خودرو سازی، پتروشیمی، گاز طبیعی و گردشگری  صنعتی در فنی و

وو بینگ بینگ از همکاری ای منطقه ای به عنوان یک نکته کلیدی در روابط دو کشور یاد    .ا میان چین و ایران استه

با تروریسم از دیگر زمینه هاکاری در زمینه صلح و ثبات در منطقه و  کرد و گفت: هم ی همکاری میان دو  و مبارزه 

 .کشور است

الملل شانگهای هم در این نشست  یانگ« از انستیتو مطالعات بین جین لیانگ ش»//     آینده روشن روابط دو کشور

شریک  ادامه داشته باشد چین می تواند یک  گفت مناسبات ملت با ملت میان ایران و چین باید با تقویت بیشتری  

در در برجام هم همین نقش را ایفا کرد ایران هم یک شریک مهم برای چین به ویژه   مهم اقتصادی برای ایران باشد

وی با بیان اینکه علیرغم داشتن پایه و اساس محکم برای تقویت همکاری ها، چالش    .جاده است موضوع کمربند و

 .علیه دو کشور است  های ما مقابله با تحریم های آمریکایکی از چالش   دو کشور داریم افزود:هایی هم در روابط  

ش گذاری  سرمایه  زمینه  باید  ایران  اینکه  به  اشاره  با  کند وی  فراهم  را  چینی  کوچک  و  متوسط  های  رکت 

اشاره به سابقه مناسبات    جین با  .نوعی تلقی نادرست در ایران در مورد چین وجود دارد که باید اصالح شود افزود:

این  چند صد سا علیرغم  که  گفت  و چین  ایران  و الزم  له  نکرده  پیدا  توسعه  آنچنان  روابط  روابط هنوز  تجربه،  همه 

کن یک  که  باشیماست  داشته  فعال  در    .شگری  نارست  شایعات  از  برخی  به  اشاره  با  شانگهای  دانشگاه  استاد 

نظامی در ایران دارد یکی از این    ه اینکه چین قصد راه اندازی پایگاهچارچوب برنامه همکاری های دو کشور گفت ک

پایگاه دارد که آن هم لجستیکی استش پای  .ایعات است چین فقط در جیبوتی  ایران و  وی در  افزود: مناسبات  ان 

تاثیر  چین باید توسعه پیدا کند اما به خاطر سیاسی شدن مسایل یا فضای سیاسی که وجود داشته بر این روابط  

 .دو کشور آینده روشنی دارد گذاشته است اما معتقدم روابط

ر چین هم در این نشست با  الملل معاصچین تیانگ« استاد انستیتو روابط بین»//    ضرورت مقابله با خبرهای جعلی

:  گفت اشاره به شایعات مختلفی که در رسانه های مجازی ایران در مورد برنامه همکاری های دو کشور وجود دارد

وی در مورد   .ت و خبرهای جعلی مقابله کردتایش است اما باید با این شایعااگرچه حساسیت های مردم قابل س

نظامی دو کشور گف و همکاری های  تهران  روابط  برنامه همکاری های  در چارچوب  تهدیدی  پکن، علیه    -ت: هیچ 

با یاداوری استم  .منافع ایران یا کشورهای منطقه وجود ندارد د مناسبات دو  رار روابط چین و ایران اظهار کرتیانگ 

 .یست تهران و پکن حتی در زمان تحریم های آمریکا نیز با یکدیگر رابطه داشته اندکشور خیلی تخصصی ن

است بوده  تهران  کنار  در  همواره  با  »//    چین  هم  شانگهای  دانشگاه  الملل  بین  مطالعات  استاد  هونگدا«  فان 

رژیم و  آمریکا  از جمله  برخی کشورها  منفی  تبلیغات  و   یاداوری  برنامه همکاری های چین  مورد  در  صهیونیستی 

ی بین دو کشور دشوار است و تعدادی از ایران گفت: چنین واکنش هایی بیانگر این نکته است که تقویت همکار

ضمن مخالفت با تحریم های آمریکا علیه   وی با بیان اینکه چین  .رها تمایلی به شکل گیری این توافق ندارندکشو

ان، سین کیانگ و  ایران هم در موارد مختلفی از جمله هنگ کنگ، تایو کنار تهران بوده است گفت:  ایران همواره در

از  اعالم کرده است  تبت حمایت خود  را  پرداختن  .چین  روابط    فان ضمن  توسعه  راه  بر سر  به چالش های موجود 

لذا مردم دو کشور   است طرف یکی از راه های گسترش همکاری های دو کشور، رفع ابهامات دو ایران و چین گفت:

 .باید هرچه سریعتر به شناخت بیشتر و رفع این تردیدها کمک کنند



 
 

 سفیر پیشین چین در ایران: تنها مانع روابط دو کشور، آمریکا است 

تاریخ ثابت  واکنش به برنامه جامع همکاری های چین و ایران اظهار کرد:ین چین در ایران، در  سفیر پیش  -ایرنا  -پکن

ین هیچگاه مشکلی با یکدیگر نداشته و همیشه هم در مسایل مختلف سیاسی و بین المللی کرده است ایران و چ

خوالی مینگ« روز  »    .ریکا استحامی یکدیگر بوده اند تنها مانع موجود بر سر راه روابط چین و ایران آم  شریک و

ن و چین در دو دهه آینده«  پکن و چشم انداز مناسبات ایرا  -ساله همکاری تهران    ۲۵»برنامه     دوشنبه در نشست

با حضور دیپلمات که  و  صورت  های سابقکارشناسان  به  ایران  و  افزود:  چین  برگزار شد  کنفرانس  همیشه  ویدیو 

ران زیاد  ده است روسای جمهوری آمریکا بارها به چین تذکر می دادند که نباید به ایرابطه چین و ایران یک اولویت بو

سال در ایران کار و    ۱۰وی که    .ع اقتصادی چین، این موضوع در حال تغییر استبا رشد سریع وض نزدیک شد اما

انقالزندگی کرده و   ایران است و شاهد  ایران دارد گفت که دوست صمیمی ملت  از  ب اسالمی و شناخت خوبی 

 -ابط تهران  این دیپلمات پیشین چینی در ادامه به روند تاریخی رو  .تمام تحوالت مربوط به ایران و چین بوده است

ین را به رسمیت نمی شناخت تا پکن پرداخت و گفت: بعد از ایجاد جمهوری خلق چین، ایران در زمان رژیم شاه، چ

آم  ۱۹۷۱اینکه در سال   و  رابطه چین  ایرانمیالدی،  و  یافت  بهبود  به پکن فرستاد  ریکا  را  نماینده خود  خوالی    .هم 

می را به مراتب بهتر از دوران رژیم شاه عنوان کرد و افزود: دو کشور مینگ رابطه چین و ایران بعد از انقالب اسال

اخص آن مت و مسایل اجتماعی، دارای اشتراکات فراوانی هستند که »استقالل طلبی« شعلیرغم تفاوت در حکو

داد:  وی ادامه    .اسالمی بسیار خوب بوده استاست بر اساس این بنیاد مشترک، رابطه چین و ایران بعد از انقالب  

ر بود این رقم اکنون به میلیون دال  ۴۰۰میالدی کمتر از    ۱۹۹۶در حالی که حجم مبادالت دو کشور تا پیش از سال  

سفیر پیشین چین در تهران در ادامه با اشاره به    .رشد هم داردمیلیارد دالر رسیده است که قابلیت    ۳۰افزون بر  

این سفر، نخستین سفر یک رییس جمهوری چین بعد از گفت که    ۲۰۱۶سفر »شی جین پینگ« به تهران در سال  

برای ارتقا روابط سیاسی به تفاهم رسیدند که همان زمان هم با فشار    سال به ایران بود در این سفر دو کشور  ۱۳

وی با اشاره به اینکه اکنون نیز در واکنش به برنامه همکاری های چین و ایران، رسانه های    .کا مواجه شدندآمری

اند افزود: هدف    پکن را تضعیف کنند و هجمه های زیادی علیه دو کشور انجام داده  -ا قصد دارند روابط تهران  آمریک

برنامه چشم انداز، این است که به افکار عمومی آمریکا  رسانه های آمریکا از برجسته کردن روابط ایران و چین و  

خوالی مینگ با یاداوری ضرورت      .ه یکدیگر نزدیک شوندن به عنوان دشمنان آمریکا می خواهند ب بگویند ایران و چی

آمری برابر  تهران و پکن در  آمریکا که در  هوشیاری  تاکید کرد:  جلو رشد و توسعه   سال گذشته می خواست  ۲۰کا 

با سوءمنا اکنون  بگیرد  را  ایران و چین  نباید  سبات  برنامه، به دنبال تشویش اذهان عمومی است  این  از  استفاده 

ادآوری کرد: همیشه او ی   .فرصتی را در اختیار آمریکا قرار داد تا از آن علیه روابط دو کشور سوء استفاده کردچنین  

سال گذشته، شناخت ضعیف    ۴۰سیار قوی دو کشور در  یکی از ضعف های رابطه چین و ایران با وجود مناسبات ب

یکدیگر بوده است از  را خوب بشن دو ملت  یکدیگر  باید  این زمینه داشته  در حالی که  نزدیکی در  اسیم و مناسبات 

ینی ها اطالعات ایران را از رسانه های غربی می گیرند که اکثر سفیر پیشین چین در ایران تصریح کرد: چ  .باشیم

های غربی می گیرند و    ات غلط و اشتباه است خیلی از دوستان ایرانی هم اطالعات چین را از رسانهاین اطالع

 .باید مناسبات میان دو کشور خیلی بیشتر شود شناسند اروپا و آمریکا میچین را از نگاه 

 

 دانشگاه های شیراز و پکن امضا شد تفاهم نامه همکاری بین 

پکن روز دوشنبه به صورت مجازی و  ه شیراز و دانشگاه زبان و فرهنگ  تفاهم نامه همکاری بین دانشگا   -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا در این نشست که    .با حضور »محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین امضا شد

  ن برگزار شد روسای دو با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در چی  به صورت ویدیو کنفرانس و

https://www.irna.ir/news/83862894/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83863135/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83863135/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83863135/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF


 
سفیر ایران در چین در این   .سعه روابط علمی میان دو دانشگاه را بررسی کردنددانشگاه شیراز و پکن راه های تو

تفاهم همکاری میان دانشگاه شیراز و دانشگاه  نشست ضمن از امضای یادداشت  زبان و فرهنگ    ابراز خرسندی 

ان و چین را  دوستی میان ایر نقش همکاری های دانشگاهی در تبادالت مردم با مردم دو کشور و تقویت پیوند پکن، 

با اشاره به افزایش چشم گیر همکاری های علمی میان دو کشور در سال  محمد کشاورز زاده    .ارزنده توصیف کرد

ر چین و همچنین افزایش دانشجویان ایرانی دانشگاه زبان و فرهنگ ایرانی د های اخیر و افزایش تعداد دانشجویان

های گفت: دانشگاه  ترین  قدیمی  از  شیراز  جزو  دانشگاه  و  بوده  در ایران  کشور  های  دانشگاه  زمینه    معتبرترین 

زبان و   وی ادامه داد: متقابال دانشگاه زبان و فرهنگ چین نیز از معتبرترین دانشگاه های چین در زمینه .علمی است

 .یک جاده دارد  -جایگاه ویژه ای در توسعه همکاری های علمی در طرح یک کمربند   فرهنگ های خارجی است که

اجرایی شدن تمام مفاد این یادداشت تفاهم، اعم از تبادل   کشاورز زاده در پایان ضمن ابراز امیدواری در خصوص

نشگاه شیراز و کرسی ایران شناسی در دانشگاه  تاسیس و تقویت کرسی چین شناسی در دا استاد و دانشجو و

زن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران  عباسعلی وفایی« رای»  .زبان و فرهنگ بر ادامه همکاری ها تاکید کرد

در چین هم در این نشست گفت: این تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی میان  

د کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و ایجاد اد و دانشگاه و ایجادانشگاه، تبادل است  دو

با اشاره به اهمیت توسعه و تقویت روابط علمی   .گاه شیراز امضا شده استکرسی چین شناسی در دانش وی 

ن دو دانشگاه از  قیقات مشترک علمی بیمیان دو کشور افزود: برگزاری دوره های دانش افزایی دانشجویان و تح

ت ضمن لیولی« رییس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن هم در این نشس»  .ر اهداف امضای این تفاهم نامه استدیگ

اظهار خوشحالی از برگزاری چنین نشستی گفت: امضای این تفاهم نامه باعث تقویت همکاری میان دو دانشگاه  

شد عل  .خواهد  های  همکاری  گفت:  آموزشیاو  و  فرهنگی  ب   می،  شیراز  دانشگاه  با  با  چین  همکاری  آغاز  یانگر 

است آموزشی  و  علمی  همکاری  زمینه  در  ویژه  به  ایرانی  های  کرد    .دانشگاه  امیدواری  اظهار  پایان  در  لیولی 

باشد داشته  ادامه  هم  آینده  در  چین  و  ایران  های  دانشگاه  میان  علمی  های  رییس  »  .همکاری  نادگران«  حمید 

وشحالی از امضای این تفاهم نامه با یکی از دانشگاه های مهم و  ین نشست ضمن اظهار خنشگاه شیراز هم در ادا

دانشگاه شیرا گفت:  چین  از  بزرگ  بیش  با  است  ۷۰ز  ایران  معتبر  دانشگاه های  از  یکی  قدمت  افزود:    .سال  وی 

ی طراز اول ایران  ی یکی از دانشگاه هاعضو هیات علم  ۷۰۰هزار دانشجو و    ۱8دانشگاه شیراز با داشتن بیش از  

در تقویت   به گفته وی همکاری های دو دانشگاه به ویژه در زمینه آموزش زبان فارسی و چینی نقش مهمی   .تاس

دارند دو کشور  میان  فرهنگی  وعمیق    .روابط  تعامالت علمی  و  آماده همکاری  دانشگاه شیراز  اساتید  افزود:  وی 

ها هسته  و  ها  گروه  و  دانهستند  این  در  پژوهشی  بی  تا  شده  تشکیل  روابط  شگاه  این  بیشتر  هرچه  تعمیق  ه 

عامل محرکه اقتصادی دو کشور، اموزش زبان های  نادگران تصریح کرد: گسترش زبان و فرهنگ به عنوان    .بپردازد

نشگاه، فارسی و چینی در دانشگاه های دو کشور، تالش برای تشکیل دپارتمان های فارسی و چینی در هر دو دا

رش دانشجویان تخصیالت تکمیلی و فرصت های مطالعاتی و اجرای پروژه های تید دو دانشگاه، پذیبکارگیری اسا

 .زمینه های همکاری میان دو کشور استعلمی مشترک از جمله 

 

 آباد اسالم-چین، فرصت همگرایی راهبردی تهران سند همکاری ایران و /   تانی تاکید کردروزنامه پاکس

مقاله   -ایرنا    -آباد  اسالم در  تریبیون«  »اکسپرس  پاکستانی  راهبردی  ای سند  روزنامه  و   ۲۵همکاری  ایران  ساله 

پک«، را دارای مزیت برای    قالب کریدور اقتصادی »سیچین همزمان با سرمایه گذاری کالن پکن در پاکستان در  

شداسالم خواهد  پاکستان  و  ایران  اقتصادی  و  راهبردی  همگرایی  باعث  تحول  این  نوشت:  و  دانست  این    .آباد 

دوشنبه   روز  زبان  انگلیسی  تحلیلگروزنامه  یوسف«  »کامران  مقاله  انتشار  مجری  با  و  پاکستان  ارشد سیاسی  ر 

افزود: سرمایه گذاری چی نیوز،  اکسپرس  این دو کشور  نیشبکه  باعث همگرایی  پاکستان  و  ایران  در  ها همزمان 

https://www.irna.ir/news/83862806/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83862806/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83862806/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83862806/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF


 
اقتصادی و  راهبردی  جمله  از  کلیدی  موضوعات  از  بسیاری  در  است:    .شودمی   همسایه  آمده  مقاله  این  در 

تواند همزمان در کنار شریک راهبردی خود جود دارد که این کشور چطور میهایی نیز پیش روی پاکستان وچالش 

آمریک یا چگونه میاییچین،  و  نیز راضی نگه دارد  را  را حفظ کندها  با جهان  تعادل در روابط  این کارشناس   .تواند 

راهبردی  پاکستانی معتقد است، س و چی  ۲۵ند همکاری  ایران  ت   نساله  نزدیکی  و اسالمموجب  آباد خواهد هران 

اب به دولتمردان پاکستانی توصیه وی خط  .شد، موضوعی که شاید دوستان عربی پاکستان از آن خوشحال نشوند

ردی بلندمدت  هایی با توجه به مزایای راهبهای دقیق و تصمیم گیریکرد که این وضعیت مستلزم تنظیم سیاست

ساله( به    ۲۵گفت: حضور چین در کنار ایران )در قالب برنامه همکاری راهبردی  یوسف    کامران  .برای پاکستان است

پاکستان دارا مزیت برای  انتظار می   وضوح  رود که بندر گوادر و طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و  است، 

امور خارجه کشورمان محمد جواد ظریف« وزیر  »  .ا منافع باشدچین )موسوم به پروژه سی پک( نیز برای ایران دار

بنادر چابهار  ایل خردادماه سال گذشته در جریان دهمین سفر خود به پاکستان، پیشنهادهایی درخصوص اتصال  او

اسالم  دولت  با  را  گوادر  کردو  راهروی    .آباد مطرح  زیرمجموعه طرح  راهبردی  و  مهم  یک بخش  گوادر  بندر  توسعه 

یر بنایی که درحال  های زای از طرح»سی پک« است، مجموعه  ک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به طرحمشتر

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان هفته    .باشدحاضر با سرمایه گذاری چین در پاکستان درحال ساخت می

بط آینده میان دو کشور مهم خواند و  های بلندمدت تهران و پکن را نقشه راه روشن برای رواگذشته برنامه همکاری 

ای در قالب ابتکار کمربند و جاده و طرح سی پک گسترش های منطقه یتوان به همکارها را میت: این همکاریگف

اهمیت ا  .داد بر  مبنی  پاکستان  خارجه  امور  وزیر  اخیر  سخنان  با  همزمان  حسینی«  علی  محمد  »سید  ظهارات 

به ایران  اسالمی  جمهوری  است  پیوستن  شده  مطرح  پک،  سی  اقتصادی  در    یرسف  .طرح  پاکستان  در  ایران 

ان آماده مشارکت  اسفندماه سال گذشته با استقبال از طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین، گفت: تهر

  .در این طرح اقتصادی است

 

 توافق استراتژیک ایران و چین؛ از متن تا حاشیه 

مورد حواشی ایجادشده پیرامون توافقنامه ایران و چین   روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: در  -ایرنا  -تهران

را به پنهانب باید گفت هر چند برخی وزارت امور خارجه  نکته اشاره کرد: در درجه نخست  به چند  ی و عدم  کاراید 

مر بخشی از فرایند رایج مناسبات دیپلماتیک در راستای  کنند، اما این اسازی در مورد این توافق متهم میشفاف 

روزنامه آرمان ملی یادداشتی را به قلم محمدمهدی مظاهری استاد    .المللی کشور استفظ منافع و وجهه بین ح

خوانیم  می  را  آن  ادامه  در  است،  کرده  منتشر  پذیرفته  :دانشگاه  عرف  واقع  مهم در  توافقات  انعقاد  در  شده 

انه در مورد کلیات توافق، تعهداتی که این است که مقامات کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمالمللی  بین

بپذیر باید  یک  گفتهر  و  بحث  متقابل  دستاوردهای  و  منافع  میند،  رفتوگو  جریان  در  دیپلماتیک  کنند،  وآمدهای 

با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط و تعهداتشان رمتعدد، مش تغییر میورت  بها  روزرسانی  دهند و 

ای کرده و توافقنامه را برای  نه های خود را رساورد کلیات به توافق رسیدند، موضوع تالشکنند و زمانی که درممی

مراجع ذی راهی  نهایی  و تصویب  اصالح خود میتایید  بنابراین  نه کنند.  راستا  این  در  امور خارجه  وزارت  تنها  قدام 

بی رایج  عرف  غنخالف  و  ایران  حساس  شرایط  به  توجه  با  بلکه  نبوده،  منطقه،  رضالمللی  کشورهای  ورزی 

یونیستی برای جلوگیری از هر توافقی که موقعیت ایران را بهبود ببخشد، این رویکرد  صهمتحده آمریکا و رژیمایاالت 

سی ایران بسیاری مواقع  نکته دوم این واقعیت تلخ است که در فضای سیا   .رسدی به نظر میتا حد زیادی منطق

رقابت فدای  ملی  جناحیمنافع  را  می  های  خارجه  امور  وزارت  این  از  پیش  تا  که  کسانی  برخورد بهشود؛  خاطر 

بحران  با  بینواکنشی  ایدههای  نداشتن  و  نالمللی  به  شرایط  تغییر  برای  ابتکاری  انتقاد  های  باد  به  کشور  فع 

ایی، به سیاست اند با دور زدن آمریکا و کشورهای اروپورمان تالش کرده گرفتند، حال که مقامات دیپلماتیک کشمی

https://www.irna.ir/news/83863773/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87


 
گذاری در کشورمان متقاعد کنند و به دوستان  سیایی را به سرمایه آتیه آخارجی کشور تنوع ببخشند، غول خوش

رو دارد.  پیش   های دیگری نیزایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند، کشورمان راه بدعهد نشان دهند که اگر آنها در شر

ده خود به  پرهای پشت خورده خارجی نیز دارد؛ که در حساب و کتاب مالبته توافق استراتژیک با چین دشمنان قس

های آمریکا با  تحریم  اند که اگر ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق استراتژیک دست یابد،این نتیجه رسیده

دادن به   های کشورهای اروپایی برای وادار کردن کشورمان به تندی شود و فشارها و بدعهرو می سدی جدی روبه

و سختگیرانه جدید  نمیتوافقی  نتیجه  به  نیز  ریشه   .رسدتر  باید  خاک  بنابراین  از  نگرفته  را شکل  توافق  این  های 

رسانه  هیاهوی  و  جنجال  با  و  گروه درآورد  کنار  در  شد.  آن  تصویب  مانع  منافع  ای  و  اهداف  که  فوق  فردی،  های 

زان واقعی کشور و هوادار منافع ملی هستند که نگرانند  جناحی و گروهی خاص خود را دارند، گروهی نیز دلسو

تحریم م و  کشور  خارجی  نابسامان  بدعهدیوقعیت  و  طرف ها  سمت های  به  را  دیپلماسی  دستگاه  غربی،  های 

اتوا نظر  ابراز  و  دهد. حضور  قدرت شرقی سوق  با  ناعادالنه  و  بد  گروه فقی  از  ین  برای هر سیستم سیاسی  ها 

اسالمی جمهوری  می  جمله  باعث  و  است  برکت  و  نعمت  کشایران  مقامات  هم  که  که  شود  بدانند  همواره  ور 

های خارجی طرف ایران واقف های ناظری وجود دارد که هر اقدام و حرکت آنها را زیر نظر دارد و هم قدرت چشم

افکار عمومی   و  زیاده شوند که جامعه مدنی  بنابراین حق  و  پویاست  و  زنده  ایران  ندادر  این وجود  خواهی  با  رند. 

های پشتوانه و قضاوت ضمن بیان نظرات و پیشنهادهای خود، از نقدهای بیرود که دلسوزان واقعی نیز  انتظار می

برخ با  و  کنند  پرهیز  دیپلمات عاجالنه  کمکی  نیروی  به  منطقی  امتیوردهای  گرفتن  برای  کشور  و  های  بیشتر  ازات 

تبد مقابل  با طرف  بهتر  توافقی  به  می دستیابی  نظر  به  شوند.  تنوعیل  ملرسد  و  خارجی  سیاست  به  زم  بخشی 

المللی را زنی کشورمان در عرصه بین های نوظهور به توسعه مناسبات استراتژیک با ایران قدرت چانه کردن قدرت 

 .کننده منافع ملی ایران خواهد بودد را طی کند، تامین دهد و در صورتی که بتواند روند طبیعی خوافزایش می 

 

 رییس جمهوری چین: فلسطین مساله اول خاورمیانه است 

»شی جین پینگ« رییس جمهوری چین در تماس تلفنی با »محمود عباس« رییس تشکیالت خودگردان   -ایرنا  -پکن

ایرنا  .فلسطین اعالم کرد: مساله فلسطین مسئله اصلی منطقه خاورمیانه است پینگ«    به گزارش  »شی جین 

ا در  چین  جمهوری  که  رییس  تلفنی  تماس  افزود:ین  گرفت  صورت  شب  مساله   دوشنبه  مورد  در  چین  موضع 

ما قاطعانه از مطالبات عادالنه فلسطین و همه تالش هایی که برای حل مساله   فلسطین دائمی و روشن است

با یاداوری اینکه جامعه بین المللی باید موضع عینی و منصفانه ای  .فلسطین مفید است حمایت می کنیم در   او 

اظهار کرد: چین مایل است همچنان به منظور تحقق  الش های خود را برای پیشبرد صلح متمرکز کندپیش گرفته و ت

کند اداء  بیشتری  پایدار مساله فلسطین سهم  و  عادالنه  و فصل جامع،  از    .زود هنگام حل  دیگری  بخش  در  شی 

را از دولت و مردم فلسطین مایت قاطعانه خود  سخنانش به نمایندگی از دولت و مردم چین، همدردی صمیمانه و ح

در مبارزه با همه گیری کرونا ابراز کرد و گفت: چین و فلسطین در مسائل مربوط به منافع و نگرانی های اساسی 

رییس جمهوری چین اظهار کرد: پس از شیوع بیماری همه گیر کرونا، چین   .یکدیگر، قاطعانه از هم حمایت می کنند

سیاری به فلسطین ارائه داد، هیات های کارشناس پزشکی ضد همه گیری  مکی ضد همه گیری بمحموله های ک

با حضور کارشناسان بهداشت چین نیز  به   و فلسطین به فلسطین اعزام کرد و چندین نشست ویدیویی  برگزار و 

داد ارائه  گیری  همه  با  مبارزه  برای  الزم  های  کمک  فلسطینی  ریی»  .پناهندگان  عباس«  تشکیالت  محمود  س 

کهداخودگر گفت  نیز  فلسطین  شیوع ن  با  مقابله  در  چین  مهم  دستاوردهای  و  COVID-۱۹ از  کند  می  قدردانی 

گیری   همه  با  نبرد  در  فلسطین  مردم  به  ارزشمند  و  موقع  به  کمک  و  پشتیبانی  ارائه  خاطر  به  چین  از  صمیمانه 

از عدالت در مورد مساله    ای چین برای حمایتوی همچنین ضمن قدردانی از تالش ه  .ویروس کرونا تشکر می کند

فلسطین مشروع  منافع  و  حقوق  از  پاسداری  و  چین  فلسطین  که  است  شده  ثابت  بارها  و  بارها  داشت  اظهار 

https://www.irna.ir/news/83863747/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
یک توافق   عباس با بیان اینکه انتظار دارد چین نقش مهمتری در ارتقا  .مطمئن ترین دوست مردم فلسطین است

یم روابط خود با چین ادامه خواهد داد و از موضع مشروع چین طین همچنان به تحکعادالنه داشته باشد گفت: فلس

 .در قبال منافع اصلی این کشور در هنگ کنگ، سین کیانگ و سایر موارد پشتیبانی خواهد کرد

 

 حضور سه فیلم ایرانی در جشنواره شانگهای چین 

در    -ایرنا  -تهران نماینده  با سه  ایران  فیلم شانبیستسینمای  المللی  بین  دوره جشنواره  گهای شرکت  وسومین 

در بیست وسومین دوره جشنواره بین المللی فیلم شانگهای که   خرچنگ و گورکن ،نجیبه سه فیلم ایرانی  .کندمی

تا    ۲۵از   )  ۲ژوئیه  برگزار می (  ۹۹مرداد    ۴-۱۲اوت  مجازی  و  فیزیکی  بخش  دو  داده خواهنددر  نمایش    .شد شود، 

بلند سینمایی هنجیب فیلم  گندمکار اولین  پرافتخار مصطفی  و  کوتاه  فیلم  ،  کاظم مالیی ساخته گورکن و آالن خالق 

پرده رفته و فیلم کوتاه در بخش استعدادهای جدید آسیایی خالق  اسدیشیوا صادق  آخرین ساخته خرچنگ روی 

یازدهم انیمیشن فیقدم  دیگر  با  جشنواره  این  طالیی  جام  بخش  در  نیز  میلم،  رقابت  به  حاضر      .پردازدهای 

دوشنبه   امروز  از  تعطیلی  ماه  چهار  از  پس  چین  براب  ۲۰سینماهای  با  ژوئیه  بازگشایی شدند. جشنواره   ۳۰ر  تیر 

جشنواره   شانگهای نیز قرار است سهم خود را در جلوگیری از انتشار گسترش ویروس کرونا ایفا کند؛ بدین ترتیب

های این رویداد از امروز و تنها به صورت آنالین به فروش  و بلیت شودرجی برگزار میامسال در غیبت میهمان خا

کارگردانی ینقصر شیر  .رسید  خواهد میرکریمی به  معتبر   رضا  این جشنواره  قبل  دوره  در  ایران  نماینده  عنوان  به 

 .جایزه از جمله جام طالیی را از آن خود کرد خوش درخشید و سه سینمایی

 

 رویارویی چین با آمریکا برای رهایی از جهان تک قطبی

برآیند رویارویی و زورآزمایی امروز چین با آمریکا که ریشه در تاریخ مناسبات و اختالفات شدید دو طرف    -ایرنا  -پکن

در عرصه های منطقه ای و جهانی دارد حاکی از شکل گیری نوع جدیدی از قطب بندی جهانی به ویژه خط بطالن  

یابد به همان هرچقدر ف  . شیدن بر جهان تک قطبی و یکجانبه گرایی استک شارهای آمریکا بر چین افزایش می 

نسبت جبهه بندی تازه ای در دنیا شکل می گیرد و کشورهای مختلف بیشتر در این اندیشه فرو می روند که نظم  

طه جویی و یکجانبه گرایی آمریکا را شاهد سل بین المللی در حال تحول است و آینده، دیگر نظم مبتنی بر قلدری،

بود باالی خود،   .نخواهد  و داشتن قدرت  اقتصاد  بزرگی  به همان  آمریکا  و  توان مدعی شد که چین  به جرات می 

دارای بیشترین اختالفات میان دو کشور در سراسر دنیا هستند مجموعه ای از اختالفات و منازعات، روابط دو کشور  

دن یک یا چند مورد این چالش ها هم  توسعه یافته را در حالی در بر گرفته است که برطرف کر  بزرگ در حال رشد و

 .برای بهبود مناسبات دو طرف کفایت نمی کند

آمریکا به رغم اینکه روابط رسمی با   تایوان مهمترین و حساس ترین مساله در روابط این دو کشور است  //  تایوان

فروشنده بزرگترین  اما  دارد  فروش    چین  از  نیز  بتازگی  که  طوری  به  است  گذشته  دهه  چند  در  تایوان  به  سالح 

برای چین نقطه و مهلت نهایی وحدت    .میلیون دالر به تایوان خبر داد  ۶۲۰محموله ای از تجهیزات موشکی به ارزش  

یگر نزدیک شود و وضع  میالدی تعیین شده است اما اگر روابط تایوان و آمریکا بیش از این به یکد  ۲۰۵۰با تایوان سال 

صورت لزوم برای وحدت با این جزیره از زور نظامی نیز استفاده  موجود در تنگه تایوان را تهدید کند آن زمان پکن در  

 .دخواهد کر

چین قانون امنیتی هنگ کنگ را در  هنگ کنگ حاال تازه ترین جبهه رویارویی میان چین و آمریکا است//    هنگ کنگ

کرد تصویب  شود،  پارلمان  بیگانگان  نفوذ  افزایش  باعث  اینکه  و  منطقه  این  در  اعتراضات  استمرار  از  زیرا  است  ه 

چین استقالل هنگ کنگ از این کشور یک معنا   برای  .ت اجازه چنین کاری نمی دهدخرسند نمی شود و طبیعی اس

ای خودمختاری عالی است این منطقه و مرکز مالی بزرگ، دار دارد و خودمختاری عالی معنای دیگری پیدا می کند

https://www.irna.ir/news/83862723/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
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این اصل و خط قرمز چین است از  به معنای عبور  اداره می شود و استقالل آن  زیر اصل »یک چین«  از   .اما  پس 

که   قانون  این  گران،  تصویب  فتنه  از   فقط  و شماری  آمریکا  دهد  می  قرار  را هدف  ها  تروریست  و  طلبان  جدایی 

اند  را تحت فشار گذاشته  و    کشورهای دیگر، چین  از طرف واشنگتن است که چندین الیحه  اما بیشترین فشارها 

مقابله به مثل کرده ه است هرچند چین نیز  مقررات جدید ضد چینی و تحریم علیه مقام های این کشور در نظر گرفت

 .است

 موضوع دیگر اختالفات طرفین، سین کیانگ )شین جیانگ( منطقه ای مسلمان نشین //    سین کیانگ )شین جیانگ(

زیادی کرده است سین کیانگ  در شمال غرب چین است که در سال های اخیر چین برای رشد و توسعه آن تالش  

است چین  خاک  در  انرژی  منابع  بیشترین  ترکی ملیت    .دارای  شبیه  زبانی  که  هستند  اویغورها  منطقه  این  مهم 

دا دارند با غرب  نزدیکی  ارتباطات  که  از جنبش ها  برخی  یا  در سال های گذشته  و  آمریکا  در  نیز  آنها  و سران  رند 

 .ین منطقه شده اندبرخی کشورهای غربی در تردد هستند و یا ساکن می باشند باعث بروز حمالت تروریستی در ا 

ن چین بتدریج برنامه های آموزشی را در نظر گرفته است تا مردم را در این منطقه با فعالیت های جدایی  برای همی

اما غرب این را نمی پذیرد و می گوید که چین با برپایی اردوگاه هایی در   آشنا سازد   رناکطلبانه و تروریستی خط

 .پذیرش عقایدی می کند که به آنها تمایلی ندارند  و آنها را به زور وادار به حال شستشوی مغزی ملیت اویغور است

بها  به  و  کرده  ورود  به مساله  نیز  آمریکا  دیگر  بار  تا  باعث شده است  در سین همین  بشر  پایمال شدن حقوق  نه 

 .این منطقه و برخی از مقام های امنیتی چین در نظر گیرد کیانگ، تحریم هایی را علیه مسئوالن ارشد

دو کشور سال ها   ارز ملی و جنگ تجاری دیگر جبهه بزرگ اختالفات چین و آمریکا است//    ارز ملی و جنگ تجاری

است روی قیمت ارز ملی چین اختالف نظر دارند دولت آمریکا می گوید چین ارز ملی را عمدا دستکاری می کند تا 

ایت ها به قیمتی پایین مهمزمان این کشور می گوید چین کاالهایش را با همین ح  .به صادر کنندگانش امتیاز بدهد

تر راهی آمریکا می کند و این باعث بیکاری هزاران نفر در آمریکا شده است واشنگتن در همین راستا تعرفه های  

دو طرف   .سنگین چندین میلیارد دالری در دو سال اخیر علیه چین اعمال کرده و چین هم تالفی جویی کرده است

میلیارد دالر کاال از آمریکا برای دو سال خریداری کند که به دلیل همه   ۲۰۰  نتوافق اولیه ای امضا کرده اند که چی

 .گیری کرونا با کندی مواجه است اما چین به تعهداتش تاکنون عمل کرده است

تا بتدریج این ویروس به دیگر نقاط دنیا سرایت    ۲۰۱۹شیوع کرونا از مرکز چین در اواخر سال  //    کرونا باعث شد 

هزار نفر به ویروس آلوده شده اند و دولت در مبارزه با آن، ناکارامد نشان   ۵۰۰میلیون و    ۳زدیک به  ن  در آمریکا کند

با این وصف مقام های ارشد آمریکا از جمله رییس جمهوری و وزیر خارجه این کشور بارها از چین انتقاد   .داده است

چین اطالع رسانی دقیقی درباره این ویروس د  کرده اند و این کشور را عامل شیوع ویروس می دانند و می گوین

این در شرایطی است که از بدو شیوع    .نداشته و باعث شده است تا کشورهای دیگر در دام کرونا گرفتار شوند

ویروس کرونا، چین اعالم کرد درگیر یک ویروس ناشناخته و مرموز شده است و این موضوع را به اطالع جهان از 

بهداشت   سازمان  بودجهجمله  رسانده  هم  آمریکا  و  کرونا   انی  گویند  می  آمریکایی  های  مقام  هنوز  حال  این  با 

در سازمان بهداشت جهانی نیز اختالفاتشان باال گرفت تا   ویروس چینی است و بارها از این نام استفاده کرده اند

 .آن خارج می شود ازجایی که آمریکا اعالم کرد دیگر کمک مالی در اختیار این سازمان قرار نمی دهد و 

این منازعات  //    دریای جنوبی بتدریج  از دیگر کانون های اصلی منازعات است در یک دهه گذشته  دریای جنوبی 

تشدید شده است تا جایی که آمریکا حتی موضوع تحریم چین را به دلیل حضور در این منطقه و استخراج منابع و  

است   گفته  هم  چین  است  کرده  مطرح  جزایر  اقساخت  کردهر  خواهد  تالفی  را  زمینه  این  در  در   .دامی  آمریکا 

اقدامی کم سابقه بارها در هفته های گذشته ناوهایش را به منطقه فرستاده است این کشور رزمایش برگزار می  

کند و جنگنده ها و هواپیماهای جاسوسی به این منطقه می فرستد تهدیدهای این کشور بتدریج باعث خطرناکتر 

 .دریای جنوبی شده استط در شدن شرای



 
پکن معتقد  //    برجام آن خارج می شد  از  نباید  آمریکا  که  المللی است  بین  توافق مهم  دیدگاه چین یک  از  برجام 

این  از  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  دولت  ارتباط، خروج  این  در  امروز  تنش های  ریشه همه  و  است علت 

چین در بیانیه های مختلف و در تازه ترین موضع    .را رسیده استضای آن فتوافقنامه است که پنجمین سالگرد ام

گیری اعالم کرده است از این توافق حمایت می کند و از کشورهای دیگر هم خواسته است با تحریم های آمریکا  

نکنند ایران همراهی  تحریم تسلیحات علیه  برای تمدید  امنیت  آمریکا در شورای  با هر تالش  ایران چین همچنین  ی 

 .مخالفت کرده و می گوید آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست و حق چنین درخواست هایی ندارد

آمریکا   در مورد کره شمالی هم دو کشور اختالف نظر دارند//     کره شمالی لغو تحریم های  بارها خواستار  چین 

از تسلیحات هسته   برنامه عاری سازی منطقه  این حال آمریکا    .ای شده استعلیه کره شمالی برای پیشبرد  با 

را علیه کره شمالی اعمال  همچنان رزمایش های مشترک در منطقه برگزار می کند و بیشترین تحریم ها و فشارها 

فعال   کرده است و هیچ امتیازی به این کشور به رغم سه بار دیدار رسمی رهبران دو کشور نداده است پیونگ یانگ

 .و گو با این دولت نیست و هر گفت و گویی را یک امتیاز برای دولت ترامپ می داندگفته است دیگر حاضر به گفت  

ب  این مساله فقط  به تحریم ها حل و فصل می  از دیدگاه چین  پایان دادن  و  ا گفت و گو پیشبرد رهیافت سیاسی 

ورت راستی آزمایی  شود اما آمریکا تاکید می کند تا زمانی که کره شمالی برنامه نظامی تسلیحاتی خود را به ص

بات دوجانبه را به  وجود اختالفات عدیده میان چین و آمریکا که مناس  .شده نابود نکند، چنین امتیازاتی نخواهد داد

پایین ترین سطح در زمان فعلی رسانده است می تواند باعث سوق پیدا کردن هر یک از آنها به کشورهای دیگر و  

مین دلیل آرایش قدرت در آینده احتماال شاهد تحوالت زیادی خواهد بود و  شکل گیری جبهه های تازه ای شود به ه

با اختالفات فراوان دسته بندی های تازه و نوظهور بوجود خواه د آمد طبیعتا قطب بندی میان کشورها بی ارتباط 

 .میان بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا نخواهد بود

 

 ماه   ۶بازگشایی سینماهای چین بعد از 

صدور اطالعیه ای اعالم کرد با توجه به کنترل شیوع ویروس کرونا و کاهش مرکز ملی سینمای چین با    -ایرنا  -نپک

سطح هشدار بهداشت عمومی، سینماهای چین در مناطق با ریسک پایین شیوع کرونا از امروز دوشنبه به صورت  

سانی که  مقررات جدید، افراد بدون ماسک و ک   به گزارش ایرنا از این اطالعیه، طبق  .شوندای بازگشایی می مرحله

بلیط ها هم باید طوری فروخته شوند که  درجه داشته باشند اجازه ورود به سینما را نخواهند داشت ۳۷.۳تب باالی 

بر اساس این گزارش، تعداد تماشاگران در هر سانس    .تماشاگران بیش از یک متر از یکدیگر فاصله داشته باشند

ردن و آشامیدن در سالن سینما نیز ممنوع است زمان اکران  سالن باشد، خو درصد کل ظرفیت  ۳۰از  هم نباید بیش  

یعنی از حدود     /۱۳۹8بهمن    ۴ژانویه سال جاری میالدی /  ۲۴از    .هر فیلم هم حداکثر دو ساعت تعین شده است

درآمد  ۱8۰ تعلیق  به حالت  در سینماهای چین  فیلم  اکران  پیش،  ب روز  اکنون خبر  اتفاق  و  یک  ازگشایی سینماها 

برای می  خوب  شمار  به  چین  سینمای  از    .رودصنعت  بسیاری  برای  امسال  نخست  نیمه  در  کرونا  گیری  همه 

استشرکت کرده  ایجاد  زیادی  مالی  مشکالت  و  ضرر  چین  تلویزیونی  و  سینمایی  میالدی   .های  گذشته  سال 

چین(  ۲۰۱۹) در  سینمایی  های  فیلم  فروش  و  میل  ۶۴به   میزان  آ  ۲۶۶یارد  دالر  )هر  یوان  یوان(    ۶.۹مریکا  میلیون 

آن   رسید از  پیش  با سال  مقایسه  در  دهد  ۵.۴که  نشان می  افزایش  در سال   درصد  فیلم  تماشای  آمار  همچنین 

و   میلیارد  یک  به  میالدی  که  ۷۲۷گذشته  است  رسیده  آید میلیون  می  حساب  به  جدیدی  نصاب  ملی    .حد  اداره 

کرد گزارش  چین  سینمایی  سینمای  فیلم  فروش  دا میزان  با  تولید  گذشته  سال  در  به    8.۶۵خل  رشد    ۴۱درصد 

مرکز ملی سینمای چین    .درصد کل میزان فروش را شامل می شود   ۶۴.۰۷میلیون یوان رسید که    ۱۷۵میلیارد و  

است سال   آورده  در  و    ۹ میالدی  ۲۰۱۹همچنین  است  ۷۰8هزار  شده  اندازی  راه  جدید  سینمایی  ن  بدی  پرده 

 .رسیده است ۷8۷هزار و   ۶۹راسر چین به تعداد پرده های سینما در س ترتیب

https://www.irna.ir/news/83859132/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87


 
 

 جشنواره بین المللی فیلم شانگهای برگزار می شود 

رویداد رقابتی الف سینمای جهان که هر ساله  ۱۵جشنواره بین المللی فیلم شانگهای به عنوان یکی از  -ایرنا -پکن

کمیته   به گزارش ایرنا  .دمرداد برگزار می شو  ۱۲تا    ۴شد امسال نیز از  با حضور جمهوری اسالمی ایران برگزار می  

تشکیالتی جشنواره بین المللی فیلم شانگهای روز دوشنبه به طور رسمی اعالم کرد که بیست و سومین دور این  

یان ماه مه  این جشنواره که قرار بود در پا   .جشنواره هم بعد از کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا برگزار خواهد شد

به خ/ برگزار شود،   / افتاداوایل خرداد  تاخیر  به  و   اطر شیوع کرونا  آنالین  به دو شکل  این جشنواره  فعالیت های 

المللی فیلم شانگهای سال گذشته با نمایش بیش از  بیست و دومین دوره جشنواره بین  .آفالین برگزار می شود

جشن  ۱۰ این  پایان  در  که  شد  برگزار  ایرانی  میرکر  وارهفیلم  رضا  »سید  ساخته  شیرین«  »قصر  جام  فیلم  یمی« 

از آن خود کرد طالیی و دو جایزه دیگر این جشنواره  .را  بر "قصر شیرین"، فیلم کوتاه »تشریح« ساخته   در  عالوه 

می  که  »همانگونه  فیلم  و  کوتاه  فیلم  مسابقه  بخش  در  در  سیاوش شهابی  نیز  مصطفی سیاری  میرم« ساخته 

استعداده فیلم بخش  سایر  با  رقابت  به  آسیا  جدید  پرداای  سایر    .ختندها  با  مقایسه  در  شانگهای  جشنواره 

بهجشنواره که  برلین  و  کن  مانند  رسیده  تأیید هایی  سینما  کنندگان  تهیه  کمتری اتحادیه  بسیار  سابقه  از  اند، 

از بعد  این جشنواره  اما  کنندگ  تأسیس برخوردار است  تهیه  اتحادیه  توسط  از به سرعت  یکی  عنوان  به  ان سینما 

فیلمجشنواره رقابتی  سال    .شد تأیید بلند  های  در  که  شانگهای  فیلم  معتبرترین  پایه   ۱۹۹۳جشنواره  شد،  ریزی 

 .شودفیلم چین محسوب می المللی جشنواره بین

 

 های اقتصادی افزود ینی را به فهرست تحریمچشرکت    ۱۱آمریکا 

آمریکا    -ایرنا  -تهران بازرگانی  در    ۱۱وزارت  بشر  نقض حقوق  در  داشتن  نقش  که  آنچه  اتهام  به  را  چینی  شرکت 

به گزارش دوشنبه رویترز، وزارت    .های اقتصادی قرار دادن خوانده است، در فهرست تحریم کیانگ چیاستان سین

های ژنتیک فعالیت  شرکت که در زمینه انجام تحلیل ۲عالم کرد؛ چند شرکت نساجی و همچنین  بازرگانی آمریکا ا

قرار گرفته این فهرست  در  این شرکت  .انددارند،  وزارتخانه گفت که  وادااین  در  و سایر  ها  اویغور  شتن مسلمانان 

بار    .های مسلمان به کار اجباری نقش دارنداقلیت با   های چینی را در ارتباطشرکت   است که آمریکا این سومین 

جویانه با  به رویکردی مقابله   ۲۰۱۷دولت ترامپ از ابتدای روی کار آمدن در ژانویه    .کندکیانگ تحریم میاستان سین

آورده که بخش روی  بوده است  چین  تجاری  در حوزه  آن  تعرفه  .عمده  تجاری  در بخش  های سنگینی علیه آمریکا 

و کرده  وضع  چینی  تالفی  کاالهای  اقدامات  به  دست  نیز  استپکن  زده  دیگر    .جویانه  از  نیز  کنگ  هنگ  تحوالت 

های گذشته در ماه از سوی دیگر، روابط چین و آمریکا    .که روابط پکن و واشنگتن را تیره کرده است  مسائلی بوده

حول، دونالد ترامپ رییس  ترین تاست و در تازه  ترین سطح خود کاهش یافتهبه دلیل بحران ناشی از کرونا به پایین 

جمهوری ایاالت متحده اخیراً مصوبه کنگره آمریکا را که خواهان تحریم چین به دلیل »نقض حقوق بشر و سرکوب 

رییس جمهوری آمریکا همچنین تهدید خود برای قطع همه    .بود، امضا کردکیانگ«  مسلمانان اویغور در استان سین

که و گفت  کرد  تکرار  را  با چین  گزینه   روابط  از  یکی  پکن،  با  روابط  کامل  برای خود  قطع  واشنگتن  که  هایی است 

 .داردمحفوظ می

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های دانشگاه شیراز و زبان و فرهنگ پکن  گسترش همکاری

https://www.irna.ir/news/83862594/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83863616/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF


 
رئیس دانشگاه   تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در ارتباطی تصویری دانشگاه شیراز و دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

، گفت: با امضای این تفاهم نامه کرسی زبان و  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس شیراز در گفتگوی اختصاصی با

دکتر    اه شیراز ایجاد خواهد شد.ادبیات فارسی در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و نیز کرسی زبان چینی در دانشگ

ا نادگران  طرح حمید  اجرای  و  اساتید  برای  مطالعاتی  فرصت  ایجاد  دانشجو،  و  استاد  جانبه  دو  تبادل  های فزود: 

  ۱۶وی افزود: دانشگاه زبان و فرهنگ پکن دارای    پژوهشی و تحقیقاتی مشترک از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

در این مجموعه علمی خالی بود و ادبیات غنی فارسی   تلف دنیاست، اما جای زبانهای مخدپارتمان تخصصی زبان 

که با امضای این تفاهم نامه زمینه معرفی بیش از پیش فرهنگ و زبان فارسی به دنیا از شهر شیراز، زادگاه حافظ  

گاه شیراز به منظور  دکتر نادگران گفت: در حال حاضر دانش  و سعدی اساتید بنام زبان فارسی، فراهم خواهد شد.

دانشگاه، موسسه و پژوهشکده مطرح دنیا همکاری دو جانبه    8۰المللی با حدود    های علمی بینش فعالیت گستر

مراسم مجازی امضا این تفاهم نامه با حضور تصویری رییس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن، سفیر ایران در چین   دارد.

دانشجو در مقاطع    هزار  ۱8عضو هیات علمی و    ۷۰۰دانشگاه شیراز با    و رایزن فرهنگی ایران در چین برگزار شد.

دانشگاه زبان و فرهنگ   های طراز اول ملی و بین المللی است.کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه 

ش  گستر  کشور جهان است.  ۱۵۰هزار دانشجو از    ۶پکن نیز که ویژه دانشجویان بین المللی است، ساالنه پذیرای  

پ  همکاری فرهنگ  و  زبان  و  شیراز  دانشگاه  همکاریکنهای  فرهنگ   گسترش  و  زبان  و  شیراز  دانشگاه  های 

پکنگسترش همکاری  پکنگسترش همکاری  فرهنگ  و  زبان  و  دانشگاه شیراز  و    های  زبان  و  دانشگاه شیراز  های 

پکنگسترش همکاری پکنگسترش همکا  فرهنگ  و فرهنگ  زبان  و  دانشگاه شیراز  و    ریهای  دانشگاه شیراز  های 

پکنگستر فرهنگ  و  همکاری   همکاریش  زبان  پکنگسترش  فرهنگ  و  زبان  و  شیراز  دانشگاه  دانشگاه    های  های 

همکاری  پکنگسترش  فرهنگ  و  زبان  و  همکاری   شیراز  پکنگسترش  فرهنگ  و  زبان  و  شیراز  دانشگاه  های    های 

 دانشگاه شیراز و زبان و فرهنگ پکن

 

ساله ایران   ۲۵کارشناسی برنامه نشست /   هابین المللی اساتید مسلمان دانشگاه  با همکاری مجمع

 و چین 

به    .ساله ایران و چین با حضور تعدادی از کارشناسان حوزه شرق آسیا، آغاز شد  ۲۵نشست کارشناسی برنامه  

خبرنگار برنامه   سیما،  خبرگزاری صداو گزارش  تخصصی  با همکاری    هایساله همکاری   ۲۵نشست  چین  و  ایران 

در این نشست عالوه بر حضور سفرای اسبق ایران    .شودها برگزار میمجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه 

صور به  برخی  که  چینی،  کارشناسان  همچنین  و  حوزه  این  دانشگاهی  ارشد  کارشناسان  از  تعدادی  چین،  ت  در 

های خود درباره چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو ائه دیدگاو برخی دیگر از طریق فضای مجازی به ارحضوری 

می  آینده  همکاری   ۲۵برنامه    .پردازنددهه  کشورساله  دو  منافع  کننده  تضمین  چین،  و  ایران  سابق   های  سفیر 

  نشست   .ن را به نفع دو ملت و دولت دانستپک  -ان  های تهرساله همکاری   ۲۵جمهوری خلق چین در ایران، برنامه  

برنامه   با    ۲۵کارشناسی  آسیا،  حوزه شرق  کارشناسان  از  تعدادی  با حضور  )دوشنبه(  امروز  چین  و  ایران  ساله 

المللی اساتید مسلمان دانشگاه  بین  برگزار شدهمکاری مجمع  ایزدی کارشناس مسائل سیاسی   .ها  آقای فواد 

چین اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی  های ایران و  رت توجه به راهبرد همکاری به ضرو  آمریکا در این نشست،

کارشناس مسائل   .های مختلف استفاده کندها در بخش های چین برای توسعه همکاریتواند از ظرفیت ایران می

نگرانی  به  با اشاره  آمریکا،  از همکاریسیاسی  آمریکا  برنامه  های  و  و چین  ایران  میان همکاری ساله    ۲۵های  ها 

رت اقتصادی جدیدی در جهان در حال شکل گیری است و چین در این زمینه پیشتاز است، در  تهران و پکن، افزود: قد

نگرانی مقامات واشنگتن شده استهمین زمینه همکاری کشور  تاثیرگذار با چین، موجب  آقای سید محمد   .های 

اری چین، گفت: های اقتصادی و تجنشست، با تشریح ظرفیتدر این  حسین مالئک سفیر اسبق ایران در چین نیز  
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توانند با توجه به قدرت  ها صورت نگرفته است، ایران و چین میهنوز در داخل کشور شناخت دقیقی از این ظرفیت 

ارتقاء منطقه  پیش  از  بیش  را  روابط دوجانبه  باشند و سطح  یکدیگر  برای  تجاری بسیار قوی  و جهانی، شریک    ای 

ی اسالمی ایران در سازمان ملل متحد هم در این نشست، به  آقای غالمعلی خوشرو نماینده سابق جمهور  .دهند

های ایران و چین پرداخت و گفت: چین بعنوان قدرت بزرگ اقتصادی و  ای آمریکا علیه همکاری تبلیغات منفی رسانه 

چالش  با  را  آمریکا  استتجاری،  کرده  مواجه  متعددی  ایهمچنی   .های  در  سفیر  ن  مین"  لی  "هوا  آقای  نشست  ن 

های خود درباره چشم انداز مناسبات  هوری خلق چین در ایران، از طریق فضای مجازی به ارائه دیدگاه سابق جم

های دو  ساله همکاری   ۲۵سفیر سابق جمهوری خلق چین در ایران، برنامه    .پکن در دو دهه آینده پرداخت  -تهران  

 .نفع دو ملت و دو دولت دانست شدن به کشور را در صورت نهایی

 

ترامپ: چین هرگز نبايد اجازه خروج ويروس کرونا را    ه ناکارآمدي دولت آمريکا در مقابله با کرونا؛در ادام

 !به ديگر کشورها مي داد 

اما این چیني ها می توانستند جلوی این کار را بگیرند؛ آنها می توانستند به راحتی آنرا متوقف کنند.  ترامپ گفت  

نکردند را  ال  .کار  بین  سرويس  گزارش  صداوسیما مللبه  جمهور  خبرگزاري  رئیس  ترامپ  دونالد  رویترز؛  از  نقل  به 

زود چیني ها  وي اف   .آمریکا گفت ویروس کرونا از چین آمده است و اين کشور هرگز نباید اجازه خروج آنرا می داد

ند. آنها می توانستند به راحتی آنرا متوقف کنند. اما این کار را نکردند. چیني ها  می توانستند جلوی این کار را بگیر

انع از رفتن آن به سایر نقاط جهان مانع از رفتن آن به اروپا به کشور ما نشدند. آنها باید جلوی آن را می گرفتند. م

عملکرد شفافي در مقابله با ويروس  وي مدعي شد چیني ها به هیچ وجه .را انجام دهندآنها می توانستند این کار 

 .نداشتند و این خوب نیست

 

 شرکت چینی را تحریم کرد   ۱۱آمریکا 

بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد    رتوزا  رویترز؛ به نقل از خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل

آمریکا نقض حقوق بشر در سین کیانگ خوانده شده تحریم ش  ۱۱ به گفته دولت  بر سر آن چه که  را  رکت چینی 

ها در سین کیانگ در غرب چین متهم  ها را به مشارکت در رفتار دولت چین با اویغور آمریکا این شرکت  .کرده است

های  از اقلیت اویغور برای کار اجباری در شرکت  هاای اعالم کرد این شرکتآمریکا در بیانیه   نیوزارت بازرگا  .کندمی

کنند مي  استفاده  نساجی  شرکت  .متعدد  این  است  آمده  بیانیه  این  و  در  آزمایشات  از  همچنین  چینی  های 

 .کنندمیه  های مسلمان استفادها و دیگر اقلیتهای ژنتیک در سرکوب هرچه بیشتر اویغور تحلیل

 

چین مداخله انگلیس در امور داخلی خود را  /  هده استرداد هنگ کنگبعد از اقدام انگلیس در تعلیق معا

 محکوم کرد 

خبرگزاری   به گزارش سرویس بین الملل  چین مداخله انگلیس در امور داخلی این کشور را به شدت محکوم کرد.

های زارت امور خارجه چین روز دوشنبه به انگلیس تأکید کرد از برداشتن گام ، وانگ ونبین، سخنگوی وصدا و سیما

هایی مبنی بر تعلیق اظهارات این مقام چینی بعد از انتشار گزارش   بیشتر در مسیر اشتباه کنونی خودداری کند.

می مطرح  کنگ  هنگ  برای  استرداد  د  شود.معاهده  چین  گفت:  روزانه  خبری  نشست  یک  در  وبین  برابر  وانگ  ر 

از خود نشان می  سخنگوی وزارت خارجه چین   دهد.اقدامات مداخله جویانه در امور داخلی چین واکنش قاطعی 

اظه و گفت:  المللی  بین  قوانین  جدی  طور  به  کنگ،  هنگ  خصوص  در  انگلیس  اخیر  اشتباه  اقدامات  و  ارات 

حاهنجاری اولیه  میهای  نقض  را  الملل  بین  روابط  بر  مداخلهکم  و  محسوب   کند  چین  داخلی  امور  در  فاحش 
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کنیم از لیس تأکید می کند و قاطعانه با آن مخالف است. ما به انگشود. چین به شدت این مسئله را محکوم میمی

گام  رواب برداشتن  به  بیشتر  خسارت  مانع  تا  کند  خودداری  اشتباه  مسیر  این  در  بیشتر  من  های  شود.  دوجانبه  ط 

اضافه می  که چینهمچنین  قاطعانه   کنم  واکنش  داخلی چین  امور  در  مداخله جویانه  اقدامات  برابر  از خود در  ای 

روز یکشنبه دومینیگ راب وزیر امور خارجه انگلیس در مورد اقلیت اویغور  این مقام چینی اظهارات نشان خواهد داد.

که اقلیت اویغور در چین    دومینیگ راب روز یکشنبه گفته بود آشکار است  د.در چین را »شایعه و تهمت« توصیف کر

ژاپن خواسته گزینه  با نقض حقوق بشر روبرو هستند. از  انگلیس  این گزارش که دولت  برای  وانگ در مورد  هایی 

ه ناپذیر  های خاص بنا به دالیل توجیهای برخی کشورجایگزینی هوآووی در نظر بگیرد گفت چین با سرکوب شرکت

 خبرگزاری صداوسیما منبع: مخالف است.

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

ها،  شندههای نوسازی ناوگان تجاری، کساله ایران و چین در بخش ۲۵سرپرست وزارت صنعت: توافق 

 کند موتور برقی، گیربکس اتوماتیک، تایر سنگین و کشتی سازی، اهداف کشور را محقق می

  ۲۵: سند راهبردی  خواهد، افزودمدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امروز کشور به مدیر نیاز ندارد، بلکه فرمانده می

مختلفی از جمله نوسازی ناوگان تجاری،    هایهای بسیار مهمی است در بخشساله ایران و چین که دارای مزیت

تواند اهداف توسعه صنعتی کشور را ها، موتور برقی، گیربکس اتوماتیک، تایر سنگین و کشتی سازی می کشنده 

با تاکید بر    ( :Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی انتخاب )  محقق کند. اینکه امروز کشور به  سرپرست وزارت صمت 

های بسیار مهمی ساله ایران و چین دارای مزیت   ۲۵خواهد گفت: سند راهبردی  مدیر نیاز ندارد، بلکه فرمانده می

و می کند.است  را محقق  توسعه صنعتی کشور  اهداف  وزارت صمت، حسین   تواند  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 

های کنونی کشور وسازی صنایع ایران )ایدرو( با اشاره به اولویت مدرس خیابانی در بازدید از سازمان گسترش و ن

و   نفت  از  ایران  اقتصاد  که  دارد  قرار  جدیدی  شرایط  در  کشور  امروز  افزود:  وضع  این  در  سازمان  این  نقش  و 

ا شده و به سمت تامین مالی ارزی از محل صادرات غیرنفتی حرکت کرده است؛ به نحوی که  های نفتی جددرآمد 

روش  باید از  واگذاریبرخی  و  مدیریتی  میهای  روی  دولت  در  که  با هایی  و  کند  تغییر  گذشته  به  نسبت  دهد 

کارآمد مدیریت شود.روش  وابستگی  های  از  بر ضرورت خروج  تاکید  با  وزارت صمت  به منابع  های  سرپرست  ارزی 

ویت تامین ارزی از محل منابع ارز  های مختلف صنعتی و معدنی کشور، تصریح کرد: اولدولت و استقالل ارزی بخش 

های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی است؛ به همین دلیل قطع وابستگی ارزی  های اساسی، نهادهدولتی با کاال 

ک دستور  در  تولید  نیاز  مورد  اولیه  مواد  میتامین  تالش  و  است  گرفته  قرار  با  ار  مرتبط  اهداف  پیشبرد  با  تا  کنیم 

ب را  زمینه  داخلی،  کنیم.ساخت  تجهیزات داخلی فراهم  اولیه و  منابع و مواد  به  اتکای  با  تولید  رونق  گفته    رای  به 

اری برای های خود، ساختهای وزارت صمت آن است که با تغییر در یکی از معاونت مدرس خیابانی، یکی از برنامه

وزارتخانه نیز بر روی ساخت ای این  های توسعهتوسعه ساخت داخلی فراهم کند و به موازات آن، یکی از سازمان 

هزار دستگاه    ۲۴۶وی گفت: امسال بعد از دو سال رشد منفی در عرصه تولید خودرو،    داخلی متمرکز خواهد شد.

مدرس   درصد رشد داشته است.  ۱8مشابه سال قبل    خودرو در سه ماه ابتدای سال تولید شد که نسبت به مدت

به   اینکه امروز کشور  بر  تاکید  با  بلکه فرمانده میخیابانی  ندارد،  افزود: سند راهبردی  مدیر نیاز  ساله    ۲۵خواهد، 

مزیت دارای  که  چین  و  بخشایران  در  است  مهمی  بسیار  تجاری،  های  ناوگان  نوسازی  جمله  از  مختلفی  های 

تواند اهداف توسعه صنعتی کشور را ر برقی، گیربکس اتوماتیک، تایر سنگین و کشتی سازی می ها، موتوکشنده 

 محقق کند. 
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 : خبرگزاری فارس -

 دهد دهد/ این قرارداد مشکالت ناشی از تحریم را کاهش میهمکاری با چین آینده ایران را تغییر می

ترکان گفت: همکاری  با چین کم و بیش محل منازعاتی شده. یک طرف  اکبر  القا  های خارجگروه های جامع  نشین 

کنند که این ربطی به  طرف دیگر برخی منتقدان داخلی هم القا میکنند که این قرارداد فروش کشور است و از  می

 .دولت ندارد

 ۱۰درصد یا    5جمع نشوند، حتی اگر  ۱4۰۰های دولت تا مرداد سال  برای من مثل روز روشن است که اگر پروژه -

 .ها جمع نخواهند شد مه کار آنها باقی باشد، به این زودی درصد هم از ادا

های جامع با چین را داریم که خودش هم کم و بیش محل منازعاتی شده. یک ما بحث همکاریحاال در همین فضا   -

کنند که این قرارداد فروش کشور است و از طرف دیگر برخی منتقدان داخلی  نشین القا میهای خارجطرف گروه 

ا که توقعی نیست اما بحث آنها  هکنند که این ربطی به دولت ندارد. از خارجیها القا می دفاع از این همکاری   هم با

  .کندکه در داخل نظام هستند فرق می

دانم  تواند آینده ایران را تغییر دهد. من خودم در بخش دفاعی بودم و میقرارداد با چین یک اتفاقی است که می -

انیم روی این توهای غیرنظامی هم همینطور. یعنی میرا با چین در این زمینه داشتیم. در بخش که تجارب خوبی  

 .طور است عنوان یک همکاری بلندمدت حساب کنیم. در مورد روسیه هم همینهمکاری به 

زی - حد  تا  چین(  با  )قرارداد  قطعاً  ولی  بیشتر.  نه  است  کشور  یک  باالخره  باشد  قدرتمند  هم  هرچقدر  ادی  چین 

تحریمی و بدون این توافق داریم   تواند مشکالت ناشی از تحریم را کاهش دهد. ما به هر حال در همین شرایطمی

 .هایی داریمفروشیم و پروژه کنیم، نفت میبا چین کارهایی می 

هم در حال    تا از آنها تمام شد و بقیه  8-۷ها در همین دولت توافق شد که  پروژه در قالب »اویل پک« با چینی 40 -

 .مانجام هستند. چرا ما نباید از این ظرفیت همکاری بهره بیشتری ببری

می - اشتباه  هم  دارند  غریب  و  عجیب  ادعاهای  که  آقای  آنها  دوره  در  را  استراتژیک  قرارداد  همین  عین  ما  کنند 

 خاتمی با هند امضا کردیم و تا حدودی هم اجرا شد. آیا مستعمره هند شدیم؟

های قدرت  مؤلفه   زنند که در قرارداد با چین فالن شدند و بهمان شدند، به لحاظ که برخی مثال میکشورهایی   -

 .درصد ایران هم نباشند 5ملی شاید 

در دوره آقای هاشمی مثل همین قرارداد را با روسیه امضا کردیم. در آن دو قراردادی که اشاره کردم هم کارهای   -

  ی و هم غیر دفاعی. شاید البته به گستردگی این قرارداد نبودند اما باالخره در بزرگی انجام شد. هم در بخش دفاع

 .شدندهمین مدل تعریف می

قرارداد استراتژیک یک ظرفیت است که باید در قالب آن کارهای دیگری صورت بگیرد. یعنی شاید اسم قرارداد با  -

 .میلیارد دالر باشد اما ظرفیت آن خیلی بیشتر است 4۰۰چین 

را  خوشبختانه شنیده - مذاکرات  ادامه  مسئولیت  الریجانی همچنان  علی  آقای  که  هم ام  قبالً  دارد، چون   برعهده 

بخشی از کار توسط ایشان صورت گرفته بود و در جریان هست. حضور ایشان را هم من در این فرآیند با این شکل  

می  مثبت  نقطه  و  یک  شده  داده  ایشان  به  که  است  نقشی  موافق  هم  دولت  دارم،  اطالع  که  جایی  تا  باز  دانم. 

 /یامانتهای پ .ار را ادامه دهدمند است که آقای الریجانی این ک عالقه 

 

 ساله ایران ـ چین طلیعه جهان چندقطبی است  ۲5قرارداد 

ای از جهان جدید باشد تواند طلیعه یا نشانه ساله ایران و چین می  ۲۵کارشناس مسائل استراتژیک گفت: قرارداد  

غربی  که  دورانی  دادهدر  دست  از  را  خودشان  سابق  موقعیت  شدنها  چندقطبی  و  شکل  اند  به  رو  گیری  جهان 



 
وگو محمّدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت   .است

ساله ایران و چین گفت: جهان در حال تغییر   ۲۵د نویس قراردابا خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به پیش 

دهند.  و اروپا موقعیت سابق خودشان را به نفع شرق از دست داده و می قطبی به چندقطبی است و آمریکا  از تک 

ها در موارد  وی ادامه داد: غربی  .دهدآمریکا و اروپا و سایر مسائلی که پیش آمده این را نشان می   میزان بدهی

ن داده مختلفی  ندشان  نیت  ُحسن  ما  کشور  جمله  از  و  سوم  جهان  اصطالح  به  کشورهای  به  نسبت  که  و  اند  ارد 

های مختلفی را برای جلوگیری از پیشرفت این کشورها به کار  اند و راه همواره درصدد تضعیف این کشورها بوده 

 .اندگرفته 

قدیری ابیانه با بیان اینکه کشورهایی مثل //    ستتر از فرودآمدن بمب اتم در این کشور احذف دالر آمریکا خطرناک 

آن  که  و چین  موردروسیه  اکنون  اظهار    ها هم  دارند،  ما  درباره کشور  بهتری  مواضع خیلی  آمریکا هستند،  هجوم 

داشت: اگرچه چین و روسیه هم در دورانی به تحریم ایران در قطعنامه سازمان ملل رأی دادند امّا با تغییر شرایط  

تحریم آمریکا های تسلیحاتی ایران هستند و خودشان هم مورد  ر کرد و اکنون مخالف تمدید تحریم شان تغییموضع

المللی بوده و آمریکا از این اهرم به کّرات استفاده کرده  وی ادامه داد: اینکه دالر پول انحصاری بین   .اندقرار گرفته 

المللی باشند و این برای آمریکا بسیار خطرناک  ین باعث شده کشورها به فکر رهایی از دالر به عنوان پول تجارت ب

اگر دالر حذف بشود خسار  آیداست.  این کشور فرود  اتم در  این است که چندین بمب  از  آمریکا بیش  برای   .ت آن 

اینکه تحریم  بیان  با  به روز دالر در  کارشناس مسائل استراتژیک  باشند و روز  به فکر چاره  باعث شده کشورها  ها 

جمله چین ت دادن موقعیت سابق خودش است، اظهار داشت: شاهد این هستیم که برخی کشورها از  حال از دس

 .تجارت بین خودشان را با پول خودشان انجام دهند  اند کهو روسیه مقرر کرده 

ساله ایران و چین را اتفاقی مثبت ارزیابی    ۲۵قدیری ابیانه، توافق  //    ساله به نفع هر دو کشور است ۲۵قرارداد  

ای تبدیل  ن به قدرت فرامنطقه کرد و افزود: هم چین کشور مقتدری است و موقعیتش رو به افزایش است، هم ایرا

شده و موقعیت آن روبه بهبود است. بنابراین به نفع دو کشور است که از این موقعیت و توانشان برای روابط بین 

الملل هر کشوری به دنبال منافع  ینکه در روابط بینوی با بیان ا  .خودشان استفاده کنند و روابط را گسترش دهند

گیرد که دوطرف از یک رابطه، سود ببرند. قطعاً هم ایران و  قعی این منافع شکل می خودش است، تصریح کرد: مو

 .هم چین از این روابط سود خواهند برد

یک و استرالیا ادامه داد:  سفیر اسبق ایران در مکز//    تواند ضامن تأمین سوخت چین در درازمدت باشدایران می

ها مشارکت دارند،  رچه عربستان و کشورهای دیگر در تأمین نفت آنچین بیشترین نیاز را به واردات نفت دارد و اگ

ها به دالیل مختلفی گوش به فرمان آمریکا هستند و ممکن ها برای چین قابل اعتماد نیستند، چرا که اینامّا این 

روزی بخواهند چین   اینکه است یک  دچار مشکل شود.  نیازمند سوخت است  که  و چین   را تحت فشار قرار دهند 

نیست می  تأثیر غرب  تحت  و  و  ایران کشوری مستقل است  باشد  درازمدت  برای  تأمین سوخت چین  تواند ضامن 

را می بین دو کشور و هر دو سود خود  این تجارتی است  از  .برندالبته  ادامه داد: دشمن که  ابیانه  انعقاد   قدیری 

ورده است. اینکه قرار است ایران جزایرش را  چنین قراردادی بسیار منفعل و ناراحت است به شایعه پراکنی روی آ

خواهد افکار عمومی را با آن اساسی است که میها سخنان بیبه چین واگذار کند یا تحت سلطه چین دربیاید این

 .تحت تأثیر قرار دهند

باشیم که در دفاع  وی با بیان اینکه باید توجه داشته  //    ه، صرفاً نیاز خود را مطرح نکنیمسال ۲۵در دفاع از قرارداد  

از این توافق، صرفاً از موضع منافع خودمان نگاه نکنیم و نیاز چین را هم مطرح کنیم، اظهار داشت: اگر خودمان را  

ن  خیلی نیازمند این قرارداد معرفی کنیم، ممکن است طرف چینی به فکر گرفتن امتیاز بیشتر باشد. در حالی که چی

تواند ساله ایران و چین می   ۲۵کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: قرارداد    .به شدت نیازمند این قرارداد است

نشانه  یا  غربیطلیعه  که  دورانی  در  باشد  جدید  جهان  از  داده ای  دست  از  را  خودشان  سابق  موقعیت  و  ها  اند 



 
مراقب باشیم اینکه در توافق با هر کشوری باید   قدیری ابیانه با بیان  .گیری استچندقطبی شدن جهان رو به شکل

های های چینی از ماهیعنوان مثال در موافقتی که با استفاده از کشتیکه بتوانیم روابط را کنترل کنیم، گفت: به

سوءاستفاده شد،  فارس  ماهیگیران خلیج  شدن  متضرر  باعث  شد  گرفته  کار  به  که  روشی  و  شد  انجام  هایی 

 .های الزم را دارنده خوشبخنانه مجلس و سایر نهادها دقتوضوع باید مورد مراقبت قرار گیرد کخودمان شد. این م

بر اهمیت جذب سرمایه  تأکید  با  گذار خارجی، گفت: چین در موقعیتی قرار دارد که  کارشناس مسائل استراتژیک 

واردی  گذاری باید در مالبته این سرمایه   ای را دارد.بیش از هزار میلیارد دالر از آمریکا طلبکار است و چنین سرمایه 

 /انتهای پیام .طور خواهد بودباشد که منافع ملت هم در آن حفظ شود که حتماً همین

 

 :نیاقتصادآنال -

 گرداند میسعیدلیالز: قرارداد با چین موازنه را به روابط خارجی ایران بر

های بلندمدت ایران و اری اقتصادی معتقد است که حتی غربگرایان هم باید از همک   -سعید لیالز، تحلیلگر سیاسی 

کنند استقبال  گزارش  .چین  ایران، اقتصادآنالین به  از  نقل  لیالز به  گفت  سعید  از  بخشی  جماران  در  با  خود  وگوی 

گفت: این قراردادی بسیار خوب است؛ بویژه در موقعیتی که ایران قرار دارد. به نظرم کسانی که طرفدار مصالحه 

این قراردابا امریکا هستند یا حتی غربگرایا این قرارداد حمایت کنند. زیرا  از  باید  پای میز  د مین  به  امریکا را  تواند 

بکشاند ایران  با  »ایران    .مذاکره  یک  نشانه  باشد،  که  نیتی  هر  با  نخبگان  دغدغه  و  عمومی  حساسیت  افزود:  او 

موازنه  است.  غرب  و  شرق  با  ایران  موازنه  حفظ  ضامن  و  بوده  ناب«  سالدوستی  از  که  بخش ای  دور  یان 

خارجی الینفک مراقب حکومت سیاست  باید  ما همواره  مردم  است.  بوده  مرتکب  ایران  مبادا خطایی  تا  باشند  ها 

هر دولتی در دنیا از امریکا و انگلیس و فرانسه گرفته تا چین و ایران و... تنها به دنبال حداکثرسازی منافع    شوند.

شود به آن جایزه داد. ما نیز باید به  توان هیچ کشوری را لعن و نفرین کرد و نه می خودش است و از این بابت نه می

این    .یل، من در چنین موقعیتی طرفدار همکاری با چین هستمدنبال حداکثری کردن منافع خود باشیم. به همین دل

کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم این قرارداد در وهله اول موازنه را به روابط خارجی ایران بازمی گرداند و در  

از دوم  خواهی  مرحله  مثبزیاده  پاسخی  اروپا  عملی  بی  به  و  جلوگیری  امریکا  متحده  ایاالت  بویژه  غرب  ت  های 

تواند با آن کار کند. کار کردن ایران با چین یک ضرورت  ترین اقتصادی است که ایران میدهد. اقتصاد چین ارزان می

است   دلیل  به همین  است.  اقتصادی  ضرورت  بلکه  نیست،  و سیاسی  می ژئوپلیتیک  رها  را  مردم  تا  به  که  کنیم، 

قتصاد دالری ارزان و در دسترس ایران است. مابقی یا دالری  آورند. زیرا تنها اروند و از آنجا کاال می سراغ چین می

یا اینکه ارزان و در دسترس نیستند. موقعیت فعلی ما ایجاب می  بست اقتصادی  کند از هر قراردادی که بن نبوده 

هم    لیالز گفت: مسأله این نیست که ما نباید هیچ قراردادی ببندیم. ایران  .کند، استقبال کنیمشفعلی کشور را می 

زیاده  راندن  عقب  و  موازنه  حفظ  برای  خودش  موقعیت  اساس  بر  فعلی  شرایط  در  بتواند  امریکا  خواهیباید  های 

گر فرانسه و آلمان  های ما در تجربه اخیر برجام نشان داده که اروپا عمالً وجود خارجی ندارد. اکاری کند. ولی یافته 

نابراین، ما باید به فکر برقرار کردن مجدد این موازنه باشیم. راه  زنند. بکنند، حرف زیادی می و... ادعایی مطرح می 

تواند باشد؛ برای اینکه روسیه که شریک بالقوه دیگر ایران است، همسایه ما است و امکان حل فعالً جز چین نمی

ایران عالوه به  بتواند  مز  اینکه  از  یکی  از چین است.  بیاورد، بیشتر  اقتصادی، فشار سیاسی  ایای بستن  بر فشار 

تحت سلطه   را  ما  بتواند  اینکه  امکان  اصالً  پس  نیست،  ایران  کشور همسایه  آن  که  است  این  در  چین  با  قرارداد 

ندارد درآورد، وجود  االن کسانی که می  .سیاسی خود  بلیالز تصریح کرد:  زنده  ایران  را  خواهند  ایران  ماند و غصه 

زنی کند و هم قدرت چانه رای اینکه هم فشار را از روی کشور کم میخورند باید از این قرارداد استقبال کنند. بمی

برد. ما اگر از این فرصت خود با چین استفاده نکنیم، غرب هیچ گاه فرصتی برای ما فراهم ما را در برابر غرب باال می
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این  کند. تجربه نشان دنمی امریکا نیست.  ایاالت متحده  ثانوی چیزی جز  تا اطالع  حرف بسیار مهمی اده که غرب 

می مطرح  که  مشابه  است  شاید  و  است  خأل  روی  محاسبه  اروپا،  اتحادیه  یا  آلمان  روی  محاسبه  هرگونه  کنم. 

 .های کنار دریا باشدای روی ماسه ساختن خانه

 

 ها با سند همکاری ایران و چین شکستن تحریم  :الملل مطرح کردیک کارشناس مسائل بین

الملل با بیان این که های و هوی به راه افتاده و انتقادات به سند همکاری ایران و چین  یک کارشناس مسائل بین 

ود تحریم ها شکسته ها است، گفت: اگر سند همکاری ایران و چین اجرایی شتحت تاثیر غضب و ناراحتی آمریکایی 

شوند گزارش  .می  همکاری اقتصادآنالین به  سند  از  خود  ارزیابی  در  آبشناس  عماد  ایسنا،  از  نقل  و  به  ایران 

کنند، اگر دلسوز هستند از ماهیت سند اطالعی  ی که در این زمینه بحث هایی را مطرح میگفت: قطعا آنهای چین

وی تصریح کرد: در مفهوم علوم سیاسی   .را تحت تاثیر تبلیغات آمریکا در نظر دارند همکاری ایران و چین ندارند و

تفاهم نامه ها تنها یک سند همکاری است و سند همکاری برای کشورها الزام آور نیست و چیزی به نام واگذاری  

کشورها تعهد کنند مناطقی را برای مدتی در اختیار سایر کشورها  اریم ممکن است در سند همکاری به فرض  ند

گیرد، صورت  برداری  بهره  تا  دهند  این     قرار  مناطق  از  برخی  در  تا  دهد  می  اجازه  چین  نیز  این سند همکاری  در 

 .اشیمرا برای ذخیره نفت در اختیار داشته بسال مخازن بزرگ تری   ۲5کشور از طریق دریاها و اقیانوس ها به مدت  

بین  لذا  این کارشناس مسائل  از چاه ها مشکل پیدا می کند  تولید نفت را کاهش دهیم بسیاری  اگر  افزود:  الملل 

وزارت نفت بخشی از نفت تولیدی براساس معیارهای اوپک را از طریق کشتی ها   برای این که چنین اتفاقی نیفتد

را   آبشناس ادامه داد: از طرف دیگر ایرانی ها هم گفته اند که یکسری هتل ها در کیش  .می کنددر مناطقی ذخیره  

ها اجاره می دهند اما این مساله به معنای واگذاری نیست به عنوان مثل ایران هم یکسری  برای مدتی به چینی

آیا این هم به معنای واگذاری بخشی از  وی     ستان به ایران است؟ عرب   هتل در عربستان زمان حج اجاره می کند 

همکاری با آنها است و آن ها   همچنین بیان کرد: تفاهم نامه این اطمینان را به چینی ها می دهد که ایران پایبند به

های شورای امنیت علیه ایران چینی ها نفت ایران را   تحریم زیرا در دوره   برای سرمایه گذاری دلگرم می شوند،

احمدی  ۹-8خریداری کردند حدود   آقای  زمان  در  کردند بخشی  ما کمک  به  و  پیش  و بخشی هم در سال  بود  نژاد 

م سیاسی و الملل یادآور شد: ما در سیستاین کارشناس مسائل بین  .ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای روحانی

به سمت کشورهای اروپایی داریم و پس از امضای برجام بسیاری از قراردادها با     یش زیادیاقتصادی کشور گرا 

با آنها رفتیم اما یکباره با خروج آمریکا از برجام، تحریم ها     چین را تعلیق کردیم و به سراغ اروپایی ها و همکاری 

تعهدات   همه  زیر  هم  ها  اروپایی  و  چیبرگشتند  سراغ  که  اکنون  لذا  میزدند،  ها  آن  رفتیم  ها  چه  نی  با  گویند 

وی با بیام این که از    .تضمینی. در نتیجه این تفاهم نامه تضمین را به آن ها می دهد اما قراردادی الزام آور نیست

ین سند همکاری گفت: آمریکا به خوبی می داند اگر ا   آمریکا و اروپا بسیار ناراحت هستند،   همکاری ایران و چین،

چینی ها هم تعهد     حریم ها شکسته می شوند لذا تالش می کند جلوی فروش نفت ایران را بگیرد،ت   اجرا شود،

البته در هر موردی وقتی شما خرید عمده داشته  با تخفیف جزئی،  اند روزانه یک میلیون بشکه نفت بخرند  کرده 

ر ما حاضر هستند برای  اطرنشان کرد: کشورهای همجواآبشناس خ  .می شود باشید حتما فروشنده تخفیف قائل

تا ایران و روسیه را   این که ما را زمین بزنند هر کاری انجام دهند مثال عربستان در فروش نفت خود تالش میکند  

وی با اشاره     .بنابراین های و هوی به راه افتاده بیشتر تحت تاثیر غضب و ناراحتی آمریکایی ها است   زمین بزند.

گفت: چند سال است که هند به بهانه تحریم ها بازی در می    ندی ها در دست داشتند،به اجرای پروژه چابهار که ه

چینی ها گفتند ما حاضر هستیم پول نقد را بیاوریم این     آورد و زمانی که بحث همکاری ایران و چین مطرح شد،

ایجاد کر این ماجرا  که  لذا ترکشی است  اجرا کنیم  را  بین  .دپروژه  کارشناس مسائل  کرد:  این  ابراز  پایان  در  الملل 

آمریکایی ها احساس می کردند برجام هیچ منفعت اقتصادی برای آنها ندارد همه منافع را اروپایی ها می برند و  
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وقتی  بنابراین  اند  کرده  زدن  پا  و  دست  به  شروع  ها  اروپایی  شده  مطرح  ایران  و  چین  همکاری  بحث  که  اکنون 

دتوانیمی با  م  و قطع همکاری  ایم  ایجاد کرده  المللی  بین  یا معادله  توزان  کنیم که نوعی  ایستادگی  آنها  ر مقابل 

 .ایران به این معنا نیست که ما نمی توانیم با دیگران کار کنیم

 

 : وزیبولتن ن -

ا توافق ایران و چین/ ایران یا چین؛  ها بپشت پرده مخالفت  / ي كارشناس مسائل اقتصادي عطا بهرام 

 کدام به این توافق نیاز دارند؟

ای را امضا کنند، اما برخی به دنبال ایجاد بدبینی نسبت به این  ساله   ۲5قرار است توافقنامه تجاری    ایران و چین

س از چند سال رجام چید و پهای خود را در سبد بمرغ، دولت یازدهم همه تخمبولتن نیوز به گزارش  قرارداد هستند

ربیعی سخنگوی  علی  گفته  به  بود؛  »هیچ«  کشور  برای  امید  و  تدبیر  دولتمردان  گفته  به  ماحصلش  آن  اجرای  از 

امضای جان کری تضمین برجام بود؛ قرار بود گالبی و هلوی برجام    .داده استدولت، برجام کارکرد خود را ازدست

تمامی   ایران  بااینکه  ولی  بچینیم  ررا  اما غربیتعهدات خود  کرد  اجرا  پیش  پیش  نها  انجام ها  را  تعهدات خود  تنها 

پس    .المللی نفعی برای کشورمان نداشته باشدکشی باعث شدند این توافق بیننداند، بلکه با کارشکنی و وقت

ها بی ، چیزی از غراینکه برجام کارکرد خود را از دست داد و عمالً هیچ نصیبمان شد؛ حاال دولت که جز پشت پا زدن

توافق تجاری با چین است به دنبال  توافق تجاری  پیش  .نصیبش نشده نگاهش به سمت شرق چرخیده و  نویس 

چینی پیشنهادی  متن  و  شده  نهایی  حدودی  تا  چین  و  بررسی ایران  حال  در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  در  ها 

جا بحث شود و همهندمدت صحبت مین قرارداد بلاست؛ اما چندی است که در فضای مجازی و رسمی در مورد ای

طرفه به نفع  کنند و برخی هم آن را یکآن است؛ برخی واگذاری یا فروش جزایر ایرانی همچون کیش را مطرح می 

ها دنبال ایجاد فضای بدبینی نسبت به چین بوده تا  طلبان نیز با تشدید این ادعا برخی از اصالح  .دانندها میچینی

ایجامعه ر تجاری  ا در مورد  توافق  نماندند و در   ۲5ن  از غافله عقب  بدبین کنند. خارج نشینان هم  ساله ملتهب و 

قرارداد فضاسازی می  این  در مورد  مدام  مجازی  نداردفضای  اصالً صحت  موارد  این  که  این    .کنند  اولیه  البته متن 

ای برای ایجاد شد و ظاهراً شبکهنشنال منتشر  سعودی ایران اینتر  -توافقنامه تجاری توسط شبکه تلویزیونی لندی

ها در  گرفته و هدفشان این است که این توافق اجرایی نشود؛ اما واقعاً نفع آن بدبینی نسبت به این قرارداد شکل

پکن چیست؟  و  تهران  بین  توافق  این  امضای  زمزمه دراین  /  عدم  اروپایی بین  برخی  مذاکره  از  )بازگشت  هایی  ها 

سال خود را نشان دادند  4۰ها بارها در طول این  شود؛ البته غربیادها( با ایران شنیده میجرای قراردها و اشرکت

بر اساس این گزارش    .و هرچند صباحی به ایران آمدند و به بهانه واهی رفتند و جز ضرر چیزی حاصل کشور نشد

ابهار و امضاء قرارداد اما مدام  وژه بندر چگذاری در توسعه پرها هم که بیش از دو دهه تمایل برای سرمایه هندی

کردند، حاال با جدی شدن امضاء توافق ایران و چین، به تکاپو  های آمریکا اعالم میتعلل کرده و علت را هم تحریم

همه این موارد قطعاً با نظر    .افتادند و قرار است هیئتی از این کشور برای اجرایی شدن قراردادشان به ایران بیاید

انجاآمر می یکایی  آمریکاییم  و  توافق شودشود  این  اجرای  و  امضاء  مانع  دارند  قصد  برخی    .ها  چرا  حال  بااینکه 

شود، صحت دارد؟ پشت پرده این ساله ایران و چین هستند و مواردی که مطرح می ۲5مخالف امضاء توافق تجاری 

ضفضاسازی  به  یا  چین  یا  هست  ایران  نفع  به  قرارداد  این  چیست؟  بها  و  غرب  و  رخیرر  اروپایی  سفر  چرا  ها؟ 

 ها چیست؟هندی

برد توافق  ملی؟ -یک  امنیت  یا  اقتصاد  چیست  چین  هدف  واقعی/  اقتصاد  //    برد  حوزه  کارشناس  بهرامی،  عطا 

ها رفت و هیچ ازآنکه به سمت غربیساله ایران و چین، اظهار کرد: دولت پس  ۲5الملل در مورد توافق تجاری  بین

به سمت شرق گرایش پیدا کرده و قرار است توافقی با چین امضا کند که ظاهراً آقای    نداشت،  دستاوردی برایش

https://www.bultannews.com/fa/news/674561/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/674561/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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با بیان اینکه توافق تجاری ایران با چین از چند جهت یک توافق برد  .روحانی هم نسبت به آن تمایل دارد برد -وی 

افزود: چینی ایران میواقعی است،  با  قرارداد  از  که  اقتصادی  منافع  فها،  برخی خواهند،  البته  موضوع است  رع 

ها به این  ست، ولی چینیمیلیارد دالر ا  ۲۰میلیارد و با ایران حدود    5۰۰گویند منافع و حجم تجارت چین با آمریکا  می

نگرد که اگر ایران باشد  الملل ادامه داد: چین به این میاین کارشناس اقتصاد بین   .کنندتوافق، اقتصادی نگاه نمی

دست خاورمیانه  آنبه  برود،  دست  از  ایران  اگر  و  دارد  در  رسی  و  ندارند  انرژی  به  امنی  دسترسی  هیچ  عمالً  ها 

گاهی نخواهند داشت؛ به همین دلیل بحث امنیت ملی کشور چین مطرح است و این  خاورمیانه و شمال آفریقا جای 

های شانگهای را برای  مکاری بهرامی با اشاره به اینکه روسیه و چین سازمان ه .موضوع در مورد روسیه وجود دارد

به پل خاورمیانه از دست    مقابله با آمریکا ایجاد کردند، تأکید کرد: اگر ایرانی در کار نباشد، دسترسی این دو کشور 

آمریکایی می به  تمام منطقه  و  دلیل چینیها میرود  به همین  نگاه رسد؛  راهبردی  از جهت  ایران  با  توافق  به  ها 

 .خودشان را مدنظر دارندکنند و امنیت ملی می

فع ایران با  وی در مورد تأمین منا//    ریزد؟ ها فرومیشود/ دیوار تحریمایران عضو سازمان همکاری شانگهای می

با این قرارداد می  بعد از  امضاء توافق با چین گفت: ایران  تواند با عضویت در سازمان همکاری شانگهای که حتماً 

اثر ها را بی م خواهد شد، توان امنیتی خودش را باال ببرد و از سوی دیگر عمالً تحریمها انجا امضای توافق با چینی

اضاف  .کندمی اقتصادی  کارشناس  به میزان یکاین  پاریس  توافقنامه کانال فروش نفت  این  امضا  با  میلیون ه کرد: 

های آمریکا علیه ما  د و عمالً تحریمشووانتقال مالی غیر دالری برای ایران باز می بشکه در روز و همچنین کانال نقل 

میبی ایران  همچنین  شد.  خواهد  به خاصیت  کردتواند  خریداری  را  کاالیی  هر  چین  که  واسطه  چیزی  هر  و  یا  ه 

زنی ایران برای مذاکره با دیگران بهرامی بیان کرد: توافق تجاری با چین، توان چانه   .بخواهد مانند انرژی را بفروشد

ها را ها بستیم و عمالً همه هزینهبرد؛ یعنی قرارداد ناقصی مانند توسعه بندر چابهار که با هندیی شدت باال مرا به 

ها کار کنیم؛ زیرا بسا اصالً نیازی نباشد که با هندیند؛ حاال باید موردبازنگری قرار بگیرد و چهبه عهده ایران گذاشت

زنی ما در مقابل ترکیه را  بی ندارند؛ یا اینکه قدرت چانه این کشور دشمن استراتژیک چین است و با دنیا روابط خو

می  افزایش  گاز  فروش  خواهیم  برای  هم  دیگری  مشتریان  زیرا  هندی  .داشتدهد،  مورد  در  داد:  وی  توضیح  ها 

تواند از مسیر روسیه، چین، پاکستان و یا ایران هندوستان معادن افغانستان را خریده و برای دسترسی به دریا می 

برای هندیاست مابقی مسیرها  ایران،  از مسیر  کند که غیر  را  فاده  قرارداد چابهار  دلیل  به همین  ها بسته است؛ 

آهن آن، حاضر نشدن تأمین مالی کنند و آن را به عهده ایران انداختند اما حاال  حتی برای ساخت راهامضا کردند ولی 

 .یابد ها افزایش می زنی ما با هندیتوافق با چین، توان چانه 

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ایران با امضاء توافق با  //    واردات فناوری و کاال با امضای توافق چین و ایران

ها تک و فناوری مانند کاالهایی تولید آلمان، دسترسی پیدا کند، زیرا آلمانی تواند برای تأمین کاالهای های می  چین

ها دارند قرار است کاالهایی با فناوری  دند و بر اساس توافقی که با چینیدر تحریم چین، با آمریکای همکاری نکر

این کشور قرار خواهند داد؛ این را در اختیار  ایران رخ دهدموضوع می  باال  با واسطه برای  بهرامی در مورد    .تواند 

ایران و چین هستند توافق  به  بین مردم و جامعه  بدبینی  ایجاد فضای  به دنبال  ، گفت: مواردی مانند  اینکه برخی 

خارجی   گذاریشود، اصالً صحت ندارد. موضوع دیگر اینکه همواره از سرمایهواگذاری فالن جزیره و... که مطرح می

پروژه  در  میمستقیم  استقبال  می ها  استقبال  دنیا  و همه  هزار  کردیم  دو  دیگری  کشور  در  کشور  فالن  مثالً  کند؛ 

دهد تا این خط آهن ایجاد شود  گذار قرار می رمایه پذیر زمین در اختیار سرمایه سازد و کشور سآهن میکیلومتر راه 

 .گذاری مستقیم خارجی استکه این سرمایه 

وی با طرح این سؤال که ایراد و اشکال  //    کردند؟ شد، آن را نقد میها با فرانسه قرار بسته می جای چینیبه اگر  

جای چین با فرانسه قرارداد امضاء کنیم، مطمئناً همین افرادی بود بهگذاری خارجی چیست، گفت: اگر قرار سرمایه 

به  هستند،  منتقد  امروز  می که  استقبال  آن  از  هشدت  فرانسه  کردند.  رنو  شرکت  با  و  رفتن  که  نرفته  یادمان  نوز 



 
داد که چین  گفتند قرارداد خوبی است ولی حاال در امضاء این قرارهم با شرایط وحشتناک و می قرارداد بستند آن

ایران  که می در صنایع  قرار است  و  کند، می میلیارد دالر سرمایه   4۰۰خواهد  و... است گذاری  بدی  قرارداد    .گویند 

گذاری خارجی چیست؟ جز این کنم؛ مگر سرمایهلگر اقتصادی تصریح کرد: واقعاً منطق این افراد را درک نمیتحلی

گذاری، فناوری و سرمایه خودش دهید تا با سرمایه یار دیگری قرار میهای بالقوه خودتان را در اختاست که ظرفیت

 .دهندای است که در همه دنیا انجام می هرا بیاورد و هرکسی سهم خود را بردارد. این اقدام هوشمندان

ها بهرامی افزود: کشورهای غربی //    هاها فقط ضرر کنند/ نقش پشت پرده آمریکاییخواهند چینیای میعده 

چینی احداث کردند، طبیعتاً  کارخانه  انجام داده و  اقدامات  این  از  در چین خیلی  آن خودشان  به  و  ها  دادند  ها فضا 

کنند ها تسهیل کردند که امروز فولکس واکن، بی ام و تویوتای و... در چین خودرو تولید می ضور آن قوانین را برای ح

گذاری  خواهند در ایران سرمایه ها میخ دهد چه ایرادی دارد؟ چینیفروشند؛ حاال اگر این اتفاق برای ایران رو می

هرحال توافق باید دوطرفه باشد وی با بیان اینکه به   .افزوده ایجاد کنند و بعد سهم خودشان را بردارندکرده و ارزش 

وقت سی هیچکها فقط ضرر کنند ولی هیچخواهند چینیای میها؛ گفت: عدهیعنی هم ما سود کنیم و هم چینی

نمی انجام  کاری  بردچنین  باید  توافق  و  باشد-دهد  زمزمه   .برد  اینکه  مورد  در  اقتصادی  کارشناس  از  این  هایی 

برخی میشرکت  بازگشت  شنیده  ایران  به  اروپایی  سرانجام  های  برای  است  قرار  هندی  هیئت  اینکه  یا  شود 

ها است، گفت: ه ظاهراً این موارد با هماهنگی آمریکایی ها تعلل به ایران بیاید؛ ک توسعه منطقه چابهار پس از سال

 .هم استدانند این قرارداد تهران و پکن چقدر مها میکامالً درست است و آمریکایی 

ای نیست، ادامه داد: آمریکا  بهرامی با بیان اینکه این توافق تجاری، قرارداد ساده //    خواب آمریکا برای پکن و تهران

هایی  کند و از سوی دیگر تمام سیاستاثر میهایی که ساختن را بیان و چین تمام رژیم تحریم داند توافق ایرمی

ها قرار دهد خواهد هند را مقابل چینیرد. آمریکا خوابی برای چین دیده و میبکه برای چین ایجاد کردند، از بین می

ابت تسلیحاتی را در شرق آسیا راه بیندازند تا  خواهند رقو از هند کاال بخرند تا این کشور تقویت شود؛ همچنین می

وی   .خودش را تأمین کند  های چین و امنیت دسترسی این کشور به انرژی را از بین ببرند و نتواند انرژیسرمایه 

سیاست هم  ایران  برای  آمریکا  کرد:  فلجتأکید  تحریمی  پیش های  در  را  حاضرند کننده  دلیل  همین  به  و  گرفته 

ها و برخی کشورها باز کنند تا قرارداد ایران با چین امضا  ی را برای تعامل با ایران از سوی اروپایی های خفیفکانال 

ها به های اروپایی ر مورد سفر هیئت هند هم گفت: اصالً نباید این سفر و یا وعده این تحلیلگر اقتصادی د    .نشود

تواند ایران را در یک کند و میها را بیشتر میبا چینیزنی ما  ایران را جدی گرفته شود البته این موضوع قدرت چانه

ها توانیم روی صداقت چینیبر اینکه می بهرامی با تأکید   .موازنه مثبت قرار دهد تا قرارداد بهتری با چین امضا شود

بر شرایط  با  حاضرند  علت  همین  به  و  دارد  ایران  با  قرارداد  به  مبرمی  بسیار  نیاز  چین  گفت:  کنیم،  و  حساب  ابر 

 .منصفانه با ایران قرارداد ببندد 

آمریکا امپراتوری  به  ایران  شدید  چین  //    ضربه  و  ایران  تجاری  توافق  آیا  که  سؤال  این  مورد  در  به  میوی  تواند 

امپراتوری آمریکا یا همان دالر آسیب وارد کرده و زمینه حذف آن از مبادالت ارزی را فراهم کند، پاسخ داد: قطعاً این  

را خیلی ضعیف میبه دالر ضربه شدید میتوافق   توافق حدود  زند و آن  این  با  زیرا  میلیارد دالر مبادالت    ۱۰۰کند 

دالری خارج می از چرخه  نیست  شودارزی  رقم کمی  اساس    .که  بر  کرد: همچنین  بیان  اقتصادی  کارشناس  این 

یک بحث ناموسی شود و این دالر حذف می   میلیون بشکه نفت عمالً از چرخهتوافق ایران و چین، معامله بیش از یک

گذارد و دالر  برای آمریکاست که معامله انرژی حتماً باید با دالر انجام شود و این موضوع اثر منفی بر ارزش دالر می 

 .خورددوباره از این بخش هم به ضربه می

تأمین منافع کشور و اقتصاد    بهرامی در مورد//    شک نکنید دسترسی ایران به بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد

شود و دسترسی به بازارهای  ایران عمالً از تحریم خارجی می  ایران با اجرای این توافق تجاری، گفت: شک نکنید

گذاری در صنعت نفت و گاز هم حل خواهد شد و اد خواهد شد؛ از سوی دیگر بحث سرمایه جهانی برای کشور ایج



 
بیشت زیادی حتی  بسیار  ظرفیت  میعمالً  فراهم  ما  برای  داشتیم،  تحریم  از  قبل  که  چیزی  از  کانال ر  و  های شود 

 منبع: دانا .بسیاری برای کشور باز خواهد شد

 

 :شفاف -

 یوسفی: ملت ایران و چین شناخت فرهنگی از یکدیگر ندارند 

گاه مطالعات بین الملل شانگهای چین گفت: یکی از مشکالت ما در رابطه با چین، مدیر برنامه آموزش آنالین دانش

به  .ها هیچ شناختی در ایران از شرق وجود نداردنبود شناخت فرهنگی میان دو ملت است. در بحث روابط دانشگاه 

چین در نشست  اه مطالعات بین الملل شانگهای  گزارش شفاف، مهدی یوسفی مدیر برنامه آموزش آنالین دانشگ 

پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو دهه -های تهرانساله همکاری   ۲5کارشناسی تحت عنوان برنامه  

به شهر شانگهای چین سفر کردم و این برهه   ۲۰۱6آینده طی سخنانی اظهار داشت: من با توجه به اینکه از سال  

ی بود در این مدت سعی کردم دیدگاه های اندیشنمدان چینی دیدار رئیس جمهور چین با رهبر  دقیقا چند ماه پس از

وی افزود: یکی از مشکالت ما در رابطه با چین، نبود شناخت فرهنگی میان دو ملت   .نسبت به ایران را جویا شوم

 شناسی نداریم ر ایران رشته چینها هیچ شناختی در ایران از شرق وجود ندارد. ما ددر بحث روابط دانشگاه  است.

شناسی در و متقابال در ایران امروز چین شناسی به زبان و ادبیات چین منحصر شده است. ما مراکز پروازی چین 

های چینی  یوسفی خاطرنشان کرد: هیچ گاه ایران به عنوان هدف توریست   .ایران و ایران شناسی در ایران نداریم

بزرگترین د نبوده است.  ایمطرح  درباره  کارشناسان چینی  ونزوئال  غدغه  در  آنها معتقدند که قبال  که  این است  ران 

ها از دست رفته و این مسئله بسیار  گذاری گذاری کردند ولی به دلیل عدم ثبات در این کشور این سرمایه سرمایه 

سرمایه  که  است  مهم  آنها  باشدبرای  شده  ضمانت  ایران  در  آنها  آم  .گذاری  برنامه  دانشگاه  مدیر  آنالین  وزش 

بی برای  مطالعات  ایران  فرهنگ  بنیادی  مفاهیم  از  بعضی  توضیح  دیگر  سوی  از  گفت:  چین  شانگهای  الملل  ن 

اندیشمندان و محققان چینی دشوار است. در حالی که تجربه بنده با توجه به اینکه چند سال در چین بودم این بود  

: ما در ایران هنوز این موضوع را  یوسفی یادآور شد .ور وجود داردکه از نظر فرهنگی ظرفیت های زیادی بین دو کش

درک نکرده ایم که چین به گفته خود آمریکایی ها در سالهای آینده جای آمریکا را به عنوان قدرت اقتصادی در دنیا  

در ایران باید  خواهد گرفت. چین در بحث کرونا توانسته مدیریت خوبی داشته باشد و اقتصاد خود را کنترل کند. ما  

ب چین  که  در  بدانیم  چین  اصلی  تمرکز  و  بگیرد  را  سیاسی  قدرت  سیستم  در  آمریکا  جای  که  نیست  این  دنبال  ه 

بیند. که این مسئله البته می تواند برای  سیاست خارجی و داخلی این است که همه چیز را در رشد اقتصادی می 

نیز البت  .باشد   این کشور یک مولفه منفی  افزود:  دارد کوی  واقعیت  نیز  این مسئله  توجه  ه  ایران هیچگاه مورد  ه 

مدیر برنامه آموزش    .کنندها نبوده و کارشناسان این کشور بیشتر در ارتباط با روابط با پاکستان صحبت میچینی

نگرانی امروز  الملل شانگهای چین گفت:  بین  دانشگاه مطالعات  د   هاییآنالین  آمریکایی وجود  برتر  ارد  در اساتید 

این مسئله در میان مدت اجتناب     اند جای آمریکا را در اقتصاد دنیا بگیرد در حالی کهتومبنی بر این که چین نمی

ابعاد رسانه  با  ارتباط  در  اما  گفته است سیاستمداران  ناپذیر است.  و چین صحبت رهبر چین که  ایران  قرارداد  ای 

بزرگ را  قرارداد  یک  که  ندارند  را  عادت  این  آمریکا   چینی  رسانه های  برخالف  اگر کنند  را حتی  یک مسئله  یی که 

وی با طرح این سوال   .خیلی کوچک هم باشد به آن بپردازند و اصطالحا سر و صدا راه بیندازند، یک واقعیت است

  شود، گفت: چینی ها می گویند کهکه چرا تالشی برای اصالح تصویر چین برای ایرانیان از سوی طرف چینی نمی

ا تصویر مثبت داشته باشند و معتقدند که همین که رابطه تجاری میان ایران با چین نیازی داریم که ایرانیان از م  چه

تفاهم که  شده  موجب  مسئله  همین  است.  کافی  آنها  برای  است  هنوز  برقرار  که  حالی  در  چین  و  ایران  نامه 

ها است که چینی کردن آن هستند. بنابراین الزم  مخدوش     جزئیاتی از آن منتشر نشده رسانه های ایرانی به دنبال

http://www.shafaf.ir/fa/news/508968/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
تاثیر قرار   به اصالح تصویر خود در افکار عمومی ایران کار کنند تا این مسئله روابط اقتصادی ایران و چین را تحت 

یوسفی خاطرنشان کرد: یک شیطنت رسانه ای در این رابطه صورت گرفت و کشورهایی که عالقه ای به    .ندهد

ارتب ایران و چیشکل گیری  بلند مدت میان  ندارند، در حال شیطنت و دامن زدن به شایعات بی اساس در  اطات  ن 

ساله هستند. البته براساس همان مطلب که به آن اشاره کردم برای رسانه ها چینی    ۲5نامه  ارتباط با این تفاهم

در رابطه  دی دارد و لزومی نمی بینند که  اهمیتی ندارد که افکار عمومی ایران در ارتباط با این تفاهم نامه چه اعتقا

ساله با چین داشته باشیم   ۲5اگر ما بخواهیم توافقی    .با این مسئله موج رسانه ای برای روشنگری براه بیندازند

تمرکز سیاست خارجی ما در     سال در ارتباط با جزئیات این توافق صحبت کنیم. با جریان داشتن این روال که  5باید  

رفا با سفری به پکن و گرفتن عکس یادگاری با مقامات این کشور نمی طه با غرب باشد و در این بین صبرقراری راب

 تسنیم  :منبع /انتهای پیام .انتظار برقراری رابطه ای مستحکم و بلند مدت با این کشور داشته باشیم  توانیم

 

 نیا: باید از رابطه بازاری با چین به سمت روابط راهبردی برویم شریعتی

شود  تی گفت: سال آینده روابط ایران و چین وارد پنجاهمین سال خود میعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهش

به   .شود که وارد تفاهم شویمسال است که تالش می  ۱۰چهل سال از این روابط در قالب تعامل بوده است و    که

انداز روابط ایران و  گزارش شفاف، محسن شریعتی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست چشم

ها ها در آن نقشی ندارند و اولویت و ملت چین در دو دهه آینده گفت: قرارداد بین ایران و چین رابطه دو دولت است  

وی با بیان اینکه ایران و چین   .ها تعیین کنند البته شناخت فرهنگی دو ملت در درازمدت مهم خواهد بودرا باید دولت 

ها رچه عمق روابط تاریخی بین دو کشور زیاد است اما در سطح دولت روابط تاریخی با یکدیگر دارند ادامه داد: اگ

جد نمیچین  را  یکدیگر  خیلی  جدید  ایران  و  استید  ضعیف  بسیار  شناخت  این  و  علمی    .شناسند  هیئت  عضو 

تفاهم، همکاری،  بخش  دو کشورها شامل چهار  روابط  الملل  بین  روابط  در  اینکه  بیان  با  بهشتی  دانشگاه شهید 

شود که چهل سال از خود می  تعامل است، اضافه کرد: سال آینده روابط ایران و چین وارد پنجاهمین سالاتحاد و  

شود که وارد تفاهم شویم و ممکن است این سال است که تالش می  ۱۰این روابط در قالب تعامل بوده است و  

تر از گذشته و چین وارد مرحله سختسند همکاری نماد رسیدن به یک تفاهم باشد با امضای قرارداد روابط ایران  

ایشریعتی  .شویممی بر  تأکید  با  اجرایی شدن سند  نیا  برای  عملیاتی   ۲5نکه  برنامه  باید  چین  و  ایران  بین  ساله 

ها بتوانند این سند را اجرایی کنند باید بروکراسی راهبردی تدوین کنند  تدوین شود، تصریح کرد: برای اینکه دولت 

زمینه   این  در  تقویت شودکه  راهبردی  اعتماد  است  ای  .الزم  رابطه  تاکنون  اینکه  بیان  با  در سطح وی  چین  و  ران 

ها دوجانبه نبوده است، افزود: نکته مهم این است که باید تعریف مشخصی از نوع برخورد آمریکا با این توافق  دولت 

عضو هیئت   .ا چین به سمت راهبردی برویمو نقش آن داشته باشیم تا قرارداد اجرایی شود و باید از رابطه بازاری ب

در برنامه     و باید   ها در سیاست خارجی نیز مهم استکرد: مدیریت در تفاوتعلمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه  

جمع را  آنها  راهبردی  بروکراسی  همکاریعملیات  مسیر  به  تا  کنیم  شگفتیبندی  باید  البته  نزند.  آسیب  های ها 

 .بط دو کشور گذاشتها کرونا بود که در زمانی تاثیراتی بر روات کنیم که یکی از این شگفتیراهبردی را نیز مدیری
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 وری است بازار امالک چین در حال ریکا

مینشانه  دیده  کرونا  پاندمی  دنبال  به  چین  مسکن  بازار  در  ریکاوری  از  ایستادن  هایی  پا  روی  دوباره  با  و  شود 

فرصتتوسعه سرمایه دهندگان،  جدهای  اوراق  در  استگذاری  آمده  وجود  به  گزارش  .ید  مهر به  نقل   خبرنگار  به 
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دنبالنشانه سی،  بیانسی از به  چین  مسکن  بازار  در  ریکاوری  از  می پاندمی هایی  دیده  دوباره  کرونا  با  و  شود 

توسعه ایستادن  پا  اوراق جدهای سرمایه دهندگان، فرصتروی  در  آمده استگذاری  به وجود  تعطیل شدن    .ید  با 

با پاندمی اقتصاد چین پس از آغاز های رسمی  شدید روبرو شد. اما داده افتی کرونا فروش مسکن در این کشور 

می  است نشان  بهبود  حال  در  مسکن  بازار  اوضاع  کشور  این  اقتصاد  مجدد  شدن  باز  با  که  نشان داده  .دهد  ها 

درصد جهش کرده است. این در حالی است که  ۹.۷مالک در چین از نظر مساحت میزان فروش ا می دهد در ماهمی

دهندگان مسکن در گذاری توسعههای سرمایه سقوط کرده بود. همچنین صندوقدرصد    ۲.۱در ماه آوریل این میزان  

تا ژانویه  بود ۶.۱ می دوره  رفته  آب  بزرگترین صادرکنند  .درصد  بین  در  در چین  دهندگان مسکن  اوراق  توسعه  گان 

داده  طبق  دارند.  قرار  آسیا  در  گذشته   هایمسکن  سال  در  آنها  اورا  ۴۶.۲۳رفینیتیو،  دالر  صادر  میلیارد  مسکن  ق 

 4979079 کد خبر .بوده است  ۲۰۱8برابر میزان مربوط به سال  ۲کردند که این 

 

 :۲4ساعت  -

هنگفت چین از دور زدن  درآمد /   امین زاده فهرستی ازرفتارهای غیر اصولی چین با ایران را برشمرد

ها نیز  از تعهدات اخالقی متعارف میان دولت ملی کشورش دولت چین برای تأمین منافع /   تحریم ایران

 عدول کرده است 

محسن امین زاده در دوره اصالحات معاون وزیرخارجه بود و در آن منصب از نزدیک رفتار چینی ها با    -  ۲4ساعت  

هزار کلمه فهرستی از رفتارهای غیر اصولی چین با ایران را  ۷ایران را دیده ونیز برای نوشتن یک مقاله نزدیک به  

ین مقاله فقط بخش کمتری از مقاله مشروح وی را در  تاکید می شود ا  .می خوانیدفهرست کرده است که در ادامه  

از روزنامه شرق نقل می شود: نقل  به  به    برمی گیرد که  آمریکا دارد و  با  رغم باوجود مناقشات جدیدی که چین 

رفتار مستقل  قطع برخی  وتوی  مانند  در شورای  نامه تر جدید سیاسی چین  آمریکا  نظر  مورد  امنیت سازمان  های 

یه و باوجود موضع متعادل چین در حمایت از برجام که البته بیشتر به هویت برجام و موضع مشترک ملل علیه سور

با پنج عضو دیگر برجام مربوط می از محتوای سند همکاریچین  ساله، با سوابق ذیل   ۲5های  شود و صرف نظر 

می نظر  به  ام بعید  به  حاضر  چین  خلق  جمهوری  که  اسالرسد  جمهوری  با  سند  این  وضعیت  ضای  در  ایران،  می 

در این سند روابط ایران و چین راهبردی تعریف شده است. پیش از  (1   .بحرانی کنونی روابط ایران و آمریکا بشود

بودن روابط دو کشور اشاره کرده است. به دلیل آنکه در چین برخالف ایران، جمهور چین به راهبردیاین نیز رئیس 

گویند، این موضع به معنای تغییر بیان دولت چین درباره تعریف  ارجی سخن میکم و دقیق درباره مسائل خ  مقامات

سال گذشته دولت چین بارها در مذاکرات اعالم کرده که از نظر جمهوری خلق چین    ۲5روابطش با ایران است. در  

رف ایرانی نیز  برای توصیف روابط از سوی طروابط ایران و چین راهبردی نیست و چین انتظار دارد که این عنوان  

پافشاری چینیبه  این  به  در دوره مسئولیتم نسبت  نرود. وقتی من  از  کار  و معترضانه  دادم  نشان  ها، حساسیت 

همتای خود پرسیدم که دولت چین چه تعریفی از روابط دو کشور دارد؟ اظهار کرد: ما روابط چین با ایران را در حد  

اولین  .روابط با همسایگان در سیاست خارجی چین اهمیت زیادی دارد کنیم که البتهان تعریف میروابط با همسایگ

برد و های میانویژه موشکهمکاری مهم تجاری ایران و چین پس از انقالب اسالمی، مربوط به فروش سالح و به

هیکوتاه  که  شرایطی  در  است.  صدام  رژیم  با  جنگ  دوران  در  ایران  به  چینی  سالح برد  ایران  به  کشوری  چ 

کردند، فروخت و شوروی و در درجه بعد فرانسه، نیاز تسلیحاتی رژیم صدام را بسیار سخاوتمندانه تأمین می نمی

شد، برای ایران ارزشمند بود. البته  های کره شمالی که با اجازه چین به ایران فروخته می های چینی و سالح سالح

این دوره   به ربعدها مشخص شد که در  ایران  برابر  سال پیش دولت  3  .ژیم صدام سالح فروخته استچین چهار 

های آمریکا علیه چین، به معامله  ای ایران در اصفهان را به قیمت رفع تحریم چین توقف همکاری خود با پروژه هسته 



 
هایی رفع تحریم   اصفهان، راه را برای UCFایگذاشت و توانست با خروج یکجانبه از قرارداد ساخت کارخانه هسته 

از سوی کنگره   ۱۹8۹خصوص پس از کشتار صدها نفر در میدان تیانانمن پکناز سال آمریکا هموار کند که به در کنگره 

ای  های هستههای شدید آمریکا، همکاری آمریکا علیه این کشور اعمال شده بود. در ادامه نیز، چین تحت مراقبت

کرد محدود  را شدیدا  ایران  با  براب  ۲5  در  .خود  در  چین  گذشته  لحاظ سیاسی سال  به  آمریکا  و  ایران  مناقشات  ر 

منفعل عمل کرده و هرگز حاضر به دادن امتیازی به ایران در مقابل آمریکا نشده است. رأی چین در شورای امنیت  

تن نه  گذشته  قرن  ربع  در  است.  بوده  آمریکا  رأی  با  منطبق  ایران  به  مربوط  مسائل  درباره  ملل  چین  سازمان  ها 

یران وتو نکرده است، بلکه حتی حاضر به دادن رأی ممتنع هم نشده و عینا مانند آمریکا رأی  موضوعی را به نفع ا 

های ویژه مقامات ایران به چین و ارائه پیشنهادهای از نظر ایران جذاب سال پیش اعزام فرستاده  15  .داده است

نتیجههمکاری اقتصادی،  چین های  رهبران  نداشت.  گ  ای  از  استقبال  ضمن  پاسخ  به  در  اقتصادی،  روابط  سترش 

المللی خود را حل کنند و نگذارند روابط ایران با کشورهای همسایه  های بین مقامات ایران توصیه کردند که بحران

ابراز می  آنان به صراحت  اولویتشان توانمندکردن اقتصاد چین و رفع فقر مردم چین ایران بحرانی شود.  کردند که 

ن کشورهای داوطلب پیوستن به پیمان امنیتی شانگهای متشکل از کشورهای آسیای  با اینکه ایران از اولی  .تاس

میانه و چین و روسیه بوده و با وجود آنکه پاکستان و هند بعد از ایران داوطلب شدند و به این پیمان پیوستند، اما  

تنها عام اگر چین  ناظر است.  پیایران هنوز عضو رسمی نشده و  ایران در  تعلیق عضویت  تا زمان  ل  مان شانگهای 

است  تعلیق  اصلی  عوامل  از  یکی  حتما  نباشد،  آمریکا  و  ایران  روابط  بحران  تجاری    .کاهش  منافع  از  هرگز  چین 

تحریم آورده است. دورزدن  به دست  راه  این  از  درآمدهای هنگفتی هم  و  نبوده  رویگردان  ایران،  علیه  آمریکا  های 

های بانکی با  قدام به تأسیس بانک کوچک »کونلون« صرفا برای همکاری های پیش از برجام، اتحریمچین در دوران  

دورزدن  به  از کمک  منافع سرشاری  که  ثروتمندی شده است  بسیار  بانک  اکنون  بانک  این  کرد.  تحریم  تحت  ایران 

بهتحریم ایران  تحریمهای  اخیر  دوره  در  را  آنچه چین  آورده است.  آمدست  تقریبا  های  و  متوقف  ریکا خیلی محدود 

های همکاری با ایران برای دورزدن های مالی بسیار سنگینی است که آمریکا به طرف کرده است، اجرای مجازات 

این هزینه ها تحمیل میتحریم بر  با آمریکا به سر  ها، چین در یک مناقشه تعرفه کند. عالوه  ای حساس و پرهزینه 

برای حفمی این کشور  اقتصادیبرد.  تداوم مناسبات  و  بزرگ   ظ  با  اقتصادی خود  که  ترین شریک  آمریکا  یعنی  اش، 

روابطش با فاصله خیلی زیاد چند برابر هر شریک دیگر چین است، تحت هیچ شرایطی حاضر به ریسک نخواهد بود 

ا آمریکا شود، از سر ترشدن روابط اقتصادی چین بو قرار نیست هیچ همکاری اقتصادی با ایران را که منجر به تیره 

میلیون دالر    5۰۰بار در رقابت با ژاپن، داوطلب اعطای  سال پیش هنگامی چین برای اولین 19  .یا ادامه دهد  بگیرد

تسهیالت برای روابط تجاری ایران و چین شد که اندکی پیش از آن، ژاپن یک وام سه میلیارد دالری با بهره پایین و  

بود؛ داده  ایران  به  می   غیرمشروط  به هفت  نهایتا  که  بالغ شد.  وامی  دالر  قبال    ۱۰لیارد  در  چین  دولت  پیش  سال 

میلیاردیورو از دارایی خود در خارج   ۱5نژاد برای اعطای تسهیالت به ایران، پیشنهاد داد که ایران  درخواست احمدی

ایران   به  میزان  همان  به  کونلون  بانک  درمقابل  و  کند  سپرده  چین  کونلون  بانک  در  دولت را  بدهد.  تسهیالت 

نژاد این شرط غریب را پذیرفت. ماجرای این سپرده که همچنان داستانی در روابط بانکی دو کشور است؛  احمدی

وانتقال، حتی برای خرید کاالهای چینی،  های نقلهای تبدیل مکرر یورو به یوان و برعکس و نرخنرخ تسهیالت و نرخ 

گران از  یکی  به  را  فرایند  این  غیرمنصفانه عمال  و  بین کاریترین همترین  بانکی  کرده استهای  بدل  ایران   .المللی 

گذاری خارجی خود، قراردادی با دولت پاکستان برای تأسیس  ترین سرمایه هشت سال پیش، دولت چین در بزرگ 

  4۰چینی و  هزار    8۰ساله با مشارکت    4۳وسازهای این قرارداد  پاکستان منعقد کرد. ساخت  -کریدور اقتصادی چین

و پاکستانی  اعتبار    هزار  به    4۲با  نهایتا  که  دالر  )  6۲میلیارد  شده  بالغ  دالر  و  ۲۰میلیارد  وام  درصد  8۰درصد 

گذاری مستقیم چین( در حال اجرا است. محور اصلی پروژه، بندر گوادر پاکستان در جوار مرز ایران در خلیج سرمایه 

کراچی که بازسازی، نوسازی،   -هن گوادرآنوع و مدرن، از جمله راهونقل متگواتر در دریای عمان است. شبکه حمل



 
راه به  و  در استان مسلمانتکمیل  پروژه کیانگ متصل مینشین سینآهن چین در شهر کاشغر  شود، بخش مهم 

  هزار   ۲5تا    ۱۰مگاواتی و یک نیروی امنیتی مشترک    ۳۰۰المللی گوادر، مرکز درمانی، نیروگاه  است. فرودگاه بین

گوادر در استان بسیار فقیر و پرخطر بلوچستان پاکستان را تأمین خواهد کرد. این قرارداد نفره، نیازهای فوری بندر  

منزله حضور حتی نظامی چین در مجاورت مرزهای دریایی ایران  ساله بندر گوادر به چین و به   4۳به نوعی اجاره  

»ا به  موسوم  بزرگ  پروژه  از  بخشی  قرارداد،  این  کمربنداست.  مطرح   -بتکار  شیجاده«  ازسوی  پینگ،  جینشده 

سال   در  چین  حمل  ۲۰۱۳رهبر  مسیرهای  که  می است  تعریف  را  جهان  نقاط  سایر  با  چین  آینده  تقریبا  ونقل  کند. 

راه هم کریدور  ساخت  چین  قرارداد،  این  با  مسیر زمان  در  روسیه  و  قزاقستان  ازطریق  آلمان  به  چین  عظیم  آهن 

دریای خز به شمال  را  بزرگ ر  م عنوان  کمربندترین  پروژه عظیم  از  بخش مهمی  و  اروپا  و  آینده چین  ارتباطی   -سیر 

می ترکمنستان  و  قزاقستان  ازطریق  آهن  خط  این  فرعی  مسیر  است.  کرده  دنبال  و  جاده،  برسد  ایران  به  تواند 

صت  صورت اجرا، بخش مهمی از فرهای عظیم در  آهن ایران به ترکیه و اروپا وصل شود. این دو پروژه ازطریق راه 

کند. باوجوداین، ظاهرا ایران آخرین کشور طبیعی مسیر ایران به عنوان پل تاریخی میان آسیا و اروپا را تضعیف می

نویس وگو قرار گرفته و موضوعاتی مرتبط با آن در پیش های عظیم طرف گفتبا این پروژه مهمی است که دررابطه 

از ظرفیتاین    .شور گنجانده شده استساله دو ک   ۲5سند همکاری   های متنوع، بسیار مهم و موارد همه نشان 

با صالبت چینیگسترده همکاری  و  رفتار سخاوتمندانه  از  اما نشانی  دارد؛  و چین  ایران  ندارد. دولت چین های  ها 

عدول کرده است. این ها نیز  برای تأمین منافع ملی کشورش، در صورت لزوم از تعهدات اخالقی متعارف میان دولت 

های درازمدت با جمهوری خلق چین خیلی جدی و مصمم، ولی  حاکی از آن است که ایران باید در همکاری   پیشینه

 .نگر و طبعا با رعایت مداوم منافع ملی ایران عمل کندجانبهدقیق، همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 18)هفته یثدح  - خبرنامه:

  «ب محبّت جل های خصلت»

 (ه السالمئمه عليشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

   :ودفرم   ،باد ش و خاندان  بر او اخد سالم که   ئمهاال جواد ، محمد تقیامام 

ثَالثُ خِصال تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: االْنْصافُ فِی 

الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ االْنْطِواعُ وَ 

 .جُوعُ إلی قَلْب سَلیم الرُّ

 : سه خصلت جلب محبّت می کند 

دی در انصاف در معاشرت با مردم، همدر

 مشکالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.

 »349، ص ۲کشف الغمّه، ج «



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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