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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 یران و چین الزامات توافق ا

ترابی تقی  برنامه  دکتر  رسانه ساله همکاری   ۲۵موضوع  از  بسیاری  در  روزها  این  که  چین  و  ایران  جامع  و  های  ها 

تواند یک توافق راهبردی بین دو شود، میساله ایران و چین« یاد می  ۲۵مطبوعات از آن با عنوان »سند قرارداد  

ز در  تمایالت دو کشور  آن  در  که  تلقی شود  تمینه همکاری کشور  اقتصادی  قرار است  های  آن  و طبق  بیین شده 

با ایران سرمایه ها در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و سایر زیرساختچینی گذاری مشترک داشته ها 

همکاری .باشند ضمن  برنامه  این  این در  تحقق  برای  ایران  اطالعاتی،  و  تسلیحاتی  نظامی،  مشترک  های 

بخش در طرح های اطمینانهای قیمتی و مشارکتایدار نفت، تخفیفهایی از قبیل عرضه پمشوق   هاگذاریسرمایه 

کمربند چین)یک  می  -بزرگ  اعمال  راه(  پیش  .کندیک  متن  بر  )پیشمروری  برنامه  این  طریق  نویس  از  که  نویسی 

همکاری این  موضوع  اوال  که  است  آن  از  حاکی  است(  دسترس  در  یجراید  حد  در  صرفا  یک   MOU ۱ کها  یعنی 

عبارتی دیگر نوعی تفاهم بین طرفین که عالیق برای همکاری  ه کلی بین دو کشور مطرح شده است؛ به نام تفاهم

های آینده بین  های همکاری ها و حوزه کند و در واقع چارچوب کلی درباره زمینه در جهت همگرایی آنها را تبیین می

ام و  شدن  نهایی  صورت  در  که  است  کشور  تفاهمدو  این  بضای  راه  همکاری نامه،  قراردادهای  رای  انعقاد  و  ها 

نامه هنوز نهایی نشده و طبعا هنوز قراردادهایی متاسفانه با وجود آنکه این تفاهم .متنوعی در آینده باز خواهد شد

و مغرضانه و غریب  اظهارنظرهای عجیب  نشده، شاهد  و منعقد  تنظیم  آن  آن هستیم؛  بر اساس  درباره  اظهار ای 

تحت  یا  که  بیتنظرهایی  جو  بی اثیر  یا  غرض اعتمادی  یا  میاطالعی،  صورت  این ورزی  برخی  که  آنجا  تا  گیرد، 

میتفاهم تشبیه  گلستان  و  ترکمانچای  قبیل  از  قراردادهایی  به  را  مفاهیم نامه  با  نه  اینها  که  پرپیداست  کنند. 

آید آنچه در این سطور می .ر ایرانو نه با قضایای تاریخ معاصهای آنها آشنایی دارند  نامه، قرارداد و تفاوت تفاهم

تفاهم بر  نقد  یا  به اظهارنظر  بلکه  نیست،  بحث  مورد  و  نامه  مالی  نابسامان  اوضاع  با  مقابله  برای  راهکاری  عنوان 

به  که  کشور  تحریماقتصادی  درآمددلیل  و  نفت  صادرات  شدید  کاهش  غرب،  سنگین  بعضا  های  و  نفتی  های 

میدیریتسوءم حادث شده،  تفاهم تواها  این  باشد.  بحث  قابل  به ند  کشور  اتخاذشده  استراتژی  و  یک نامه  عنوان 

اقتصادی می  -راهکار  همکاری سیاسی  گسترش  راستای  در  از  تواند  و  جهان  کشورهای  سایر  با  اقتصادی  های 

 .داست، سازنده و راهگشا باش  ها بستهجمله چین حرکتی بخردانه و در شرایط دشوار فعلی که بسیاری از راه 

تفاهم به این  ایران  استراتژی  که  است  مطلب  این  گویای  گسترش  نامه  دارد،  غرب  با  که  مشکالتی  دلیل 

سیاسی خود با شرق است. بنابراین در شرایط فعلی که امکان ایجاد و گسترش روابط با    -های اقتصادیهمکاری

یا  غرب )صرف  بد  با غرب  رابطه  اینکه  از  این جداینظر  یا مسبب  باشد  فاصله خوب  و  یا غرب(  ی  باشد  ایران  گیری 

کامال پذیرفته است. بنابراین اگر   ۲عنوان یک انتخاب دومبسیار محدود است، همکاری با سایرین و از جمله شرق به

چیصاحب جمله  از  و  شرق  با  سیاسی  اقتصادی،  روابط  موضوع  کلیت  پیرامون  باید  دارند  نقدی  یا  بحث  ن  نظران 

اعتمادی عمومی به این  بی .نامه و قرارداد و جزئیات آن تنزل دهندبه بحث در مورد تفاهم  باشد، نه اینکه موضوع را

در طول سال  این است که  از  ناشی  این مقاله خارج  حرکت  از حوصله  آن  به  پرداختن  که  به دالیلی  های گذشته 

اند. اعتبار این اعتماد شدهگیری کشور بی ادهای تصمیمهای اقتصادی، به نه دلیل ناکارآیی سیاستاست، مردم به

به  بهنهادها  است.  کمرنگ شده  حداقل  یا  باخته  رنگ  مردم  نزد  اجتماعی  یک سرمایه  به  عنوان  کمتر  مثال  عنوان 

های  کنیم کمتر آمار رسمی در این زمینه را باور دارند(، نهادنهادهای تولید آمار )در جریان بیماری کرونا مالحظه می 

بنابراین  ها و وعدهگذاری، گزارش عملکرد دستگاه طالعات، نهادهای سیاست دهنده اخبار و اارائه  ها اعتماد دارند. 

ای از کشور نسبت به  اعتمادی عمومی بخش عمدهنامه مورد بحث به بیای از نقد مردم در مورد تفاهمبخش عمده

نظر از هر تصمیم و سیاست صرفظران و اندیشمندان نیز به  نگردد. برخی از مردم و حتی صاحبها بازمی سیاست



 
یا غلط بودن آن به دیده تردید می یا بد بودن و درست  بدبینی و بی نگرند و تحتخوب  اعتمادی و عدم  تاثیر همین 

تصمیم نهاد  به تلقی  منصفانه گیر  و  درست  قضاوت  اجتماعی،  سرمایه  یک  ندارندعنوان  تصمیمات  به  نسبت   .ای 

اطالعی و عدم آشنایی افراد با موضوعات است. چه بسا کسانی که این  لیل بیدی از اظهار نظرها به دیگربخش  

ای زنند و اگر هم مطالعه کنند و صرفا از قول قلم یا زبان دیگری دست به قضاوت مینامه را نخوانده نقد می تفاهم

نیندیشیده عمیقا  آن  درباره  باشند؛  داشته  موضوع  از  غرب   .اندسطحی  و  آمریکا  که  نمیپیداست  نظر هم  توانند 

نامه داشته باشند، چرا که نزدیکی ایران به شرق برای آنها خوشایند و مطلوب نیست. خوشی نسبت به این تفاهم 

تواند آغاز یک حرکت استراتژیک و معنادار در جهت نزدیکی ایران به شرق و مآال  نامه میآنها خوب واقفند این تفاهم

ن اکاهش  و  باشد  غرب  به  ایران  مییاز  دیگر  سوی  و  ز  خاورمیانه  در  نفوذ  برای  چین  استراتژیک  حرکت  یک  تواند 

آمریکا شود به هژمونی اقتصادی و تصاحب جایگاه  تبدیل چین  ایده  به تحقق  بازارهای غرب و کمک  به   .نزدیکی 

ه شرق های مزورانغرب و نیز حرکتپاشی  نظران از ناحیه سمهای مردم و صاحبناگفته نماند بخشی از بدبینی

می  اظهارنظرنشأت  و  خبرسازی  اولین  اینکه  کما  تفاهمگیرد.  این  به  نسبت  بدبینانه  پترولیوم  های  سایت  از  نامه 

که  چین  با  ژاپن  و  غرب  و  آمریکا  دالری  میلیارد  صدها  و  سنگین  قراردادهای  حجم  ولی  شد؛  انجام  اکونومیست، 

پرواضح است که در شرایط فشار شدید آمریکا،   .نشد  ز از سوی این جراید خبرسازاکنون در جریان است، هرگهم

گر وضع حاضر باشد و بدیهی است باید درصدد چاره جویی باشد و  ایران نباید دست روی دست بگذارد و صرفا نظاره 

ای مشترک با چین باشد؛ هتواند همین برنامه همکاری به آلترناتیوهای دیگر بیندیشد. قطعا یکی از آلترناتیوها می 

هایی که این ها و مخالفت شود، همانند نگرانیاکنون توسط آمریکا و اسرائیل با نگرانی دنبال می وعی که همموض

نامه نیست، بلکه استراتژی  در اینجا، قصد دفاع مطلق از این توافق  .ها نسبت به برجام از خود نشان دادندکشور 

کی از آلترناتیوهای ممکن برای جمهوری اسالمی ایران، در عنوان ینامه به این تفاهماتخاذ شده و نمود آن در قالب  

های مزورانه شرق و غرب  های آمریکا، همراهیاندیشی برای مقابله با جنگ اقتصادی حاضر و تحریمراستای چاره 

کینه  می و  عربی  کشورهای  از  برخی  به عالتوزی  باشد.  مثبت  و  قبول  قابل  کارساز،  به تواند  یک حرکت  وه  عنوان 

است و     منزله یک هشدار و سیگنال به آمریکا و غرب و حتی روسیه و کشورهای عربی حائز اهمیتماتیک به دیپل

می کنداحتماال  تلطیف  ایران  به  نسبت  را  آنها  مواضع  تفاهم .تواند  این  کردن  نهایی  در  باید  ایران  شک  نامه  بدون 

های اخیر آمریکا، وج آمریکا از برجام و تشدید تحریمفراموش نکنیم چین پس از خرعمل آورد.  های الزم را به احتیاط

نامه و قراردادهای منتج از آن باید  های نفتی خود در ایران را با یک اشاره آمریکا رها کرد. بنابراین در این تفاهمپروژه 

قراردادتضمین احتماال  که  آتی  قراردادهای  تعهدات  اجرای  برای  کافی  سنگینهای  و  های  هستند  هم  نیز تری 

گذاری سنگین تحقق سرمایه .چگونگی رفع موانع ایجاد شده توسط آمریکا و همچنین پایبندی چین را مطالبه کرد

عنوان طرحی در بستر مسیر جاده ابریشم  یک راه« به   -چین در ایران و همکاری ایران در تحقق طرح »یک کمربند 

می به قطعا  ایران  برای  طرح  عتواند  این  اصلی  گذرگاه  توسعه نوان  و  آبادانی  افزایش  در  و  باشد  اهمیت  حائز 

ها کمتر از منافع  اقتصادی ایران نقشی مهم ایفا کند. در عین حال باید بپذیریم که منافع طرف مقابل در این همکاری

ی بیشتری برخوردار است ما نخواهد بود. باید پذیرا باشیم که طرف مقابل در این جریان از قدرت سیاسی و اقتصاد 

ها، در عقد  دلیل آن برتریلبته این به آن معنا نیست که امتیاز بیشتری به آنها بدهیم، بلکه فقط آگاه باشیم که بهو ا

به خرج دهیمتفاهم از آن، دقت و هوشیاری بیشتری  نهایی و قراردادهای منتج  شود که دوره  پیشنهاد می  .نامه 

سال ادامه یابد تا در شرایط   ۲۵افه شود در صورت توافق تا  ه در نظر گرفته شود و اضال س  ۱۰-۱۵نامه زمانی تفاهم

فعلی که ایران تحت فشار اقتصادی است، این نقطه ضعف تبدیل به برگ برنده در دست طرف مقابل و ابزار تحمیل  

و خواسته قراردادهای سرمایهنظرات  در  آنها نشود.  به  ها مگذاری مشترک، سهم چینیهای  درصد    ۴۵-۴۰حدود 

گذاری و مکان فعالیت  نامه، به لحاظ نوع فعالیت و زمینه سرمایه های اقتصادی موضوع تفاهمطیف فعالیت   باشد و 

بین اقتصادی  تعامالت  در  چین  گرچه  است،  اشاره  قابل  پایان  در  شود.  محدودتر  جغرافیایی(  المللی )محدودیت 



 
عنوان یک آلترناتیو ست، اما در شرایط فعلی بهآل و کامال مطمئن نیایده  دلیل تهدیدها و فشارهای آمریکا کشوریبه 

می  شمار  به  مناسب  غرب  مقابل  در  تهدید  یک  برای  و  شاید  دارند،  عهدشکنی  سابقه  که  کسانی  با  اتفاقا  رود. 

تفاهم محکم انعقاد  احتیاط،  و  اطمینانکاری  و  بهتر  باشدبخشنامه   Memorandum of -۱ :هاپاورقی .تر 

understanding۲- Second best 

 مقایسه سند همکاری ایران و چین با سایر قراردادهای تاریخی 

 ۲۵گیری از همکاری  الملل با اشاره به سند همکاری ایران و چین گفت: قابلیت بهرهیک پژوهشگر روابط بین : ايسنا

در شرایط فعلی که در  ایسنا درباره این که  وگو با  احمدی در گفت   .ساله با چین در شرایط کنونی تحریم وجود دارد

کند؟ گفت: سند  کشور به ویژه در ابعاد اقتصادی می های ایران و چین چه کمکی به  تحریم قرار داریم سند همکاری

مدت نوشته شده است و لزوما    ساله چین و ایران برای ایجاد نقشه راه همکاری بلند  ۲۵   برنامه همکاری جامع

ف های  تحریم  انجام  رفع  و  تولید  توانایی  جهانی  دوم  اقتصادی  قدرت  عنوان  به  چین  است.  نگرفته  هدف  را  علی 

ی را در سطح جهانی دارد که در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند سرمایهگذاری می باشد؛  زرگهای بپروژه 

ی مورد نیاز مشارکت کند. چین  چین می تواند در زمینه تامین مالی پروژه های زیربنایی و انتقال فناوری در حوزه ها

  ۱۰۰بر اساس آمار آنکتاد بیش از    ۲۰۱۹دومین قدرت اقتصادی در جهان پس از ایاالت متحده آمریکا بوده و در سال  

است داشته  خارجی  سرمایه  جذب  دالر  نیازهای    .میلیارد  است  ممکن  شدن سند  اجرایی  البته  کرد:  تصریح  وی 

را در طول تحریم و در صورت   به  ایران  بلند مدت و  با دید  ایران  به نظر می رسد  طوالنی تر شدن آن برطرف کند. 

ریدور یک جاده و یک کمربند توافق مذکور را به طرف چینی پیشنهاد کرده و تالش دارد  ن در مرکز کمنظور قرار گرفت

اث در پهنه ای از شرق اولویت ترانزیت کاال و انرژی از مسیر ایران در میان کریدورهای مختلف فعلی و در حال احد

ترانس خزر، خزر تا جنوب خزر،  اوراسیا، شمال  آسیا،  آ–به غرب  ترانس  گاز  دریای سیاه،  کریدور جنوبی  و  ناتولی 

از  آن  کردن  خارج  و  ایران  زدن  دور  برای  ای  ویژه  تالش  حاضر  حال  در  آمریکا  نمود  توجه  بایستی  نماید.  حفظ 

با نگاهی به جزئیات     .منطقه دارد  کریدورهای متنوع انتقال کاال و انرژی در این پژوهشگر روابط بین الملل افزود: 

می رسد از سوی ایران به طرف چینی پیشنهاد شده است؛ می توان طیف های ضمیمه سند و متنی که به نظر  

را  مختلفی از اولویت های کشور برای جذب سرمایه گذاری چینی و تشویق انتقال فناوری و همکاری های دوجانبه  

بازیافت،   نقل،  و  انرژی، حمل  نگهداری  زمینه استخراج،  در  گذاری  کرد. حوزه هایی چون سرمایه  انرژی  مشاهده 

کشورهای   در  انرژی  انتقال  و  تولید  های  پروژه  ساخت  بنادر،  توسعه  گردشگری،  اطالعات،  فناوری  جدید،  های 

و فناوری و تعهد از سوی طرف چینی    همسایه به صورت سرمایه گذاری های مشترک که حجم وسیعی از سرمایه

، متن نهایی سند مورد موافقت دو کشور می  احمدی در ادامه بیان کرد: در این زمینه   .به ایران را طلب می کند

تواند نشان دهد دو طرف تا چه حد به توافق بر روی بندهای یاد شده دست یافته اند. در این نوع از سرمایه گذاری،  

وچک چینی برای مشارکت در همکاری با بخش های مختلف در ایران فعال می شوند که به  شرکت های بزرگ و ک

باال می بردصورت طبیعی ریسک تحر را  آمریکا علیه این شرکت ها  این       .یم های  تبعات دیگر  از  وی اظهار کرد: 

ف چینی است که در فرآیند  قرارداد برای ایران، چگونگی تعریف فروش پایدار نفت و گاز در قالب قیمت و حجم به طر

راهبر اصلی  واقع سند  در  شود.  مشخص  آن  اجرایی  و سازوکارهای  تعریف  بایستی  بنیادی همکاری  اجرا  دهای 

  .میان دو کشور را مشخص ساخته اما ضمیمه سند، حوزه های همکاری را به صورت دقیق تر مشخص کرده است

بیان کرد: دو الملل همچنین  بین  یر  طرف در خصوص ساز و کار تعیین فروش نفت، گاز و سا  این پژوهشگر روابط 

نموده و به طور مرتب مذاکره بر روی سطح فروش انرژی و  مشتقات آن باید ساز وکارهایی دائمی و فعال تعریف  

اجرا  و  ریزی  برنامه  بعد  در  مذکور  همکاری  سند  اجرای  که  است  سبب  همین  به  دهند.  ادامه  را  آن  های  قیمت 

احمدی گفت: سند مذکور در    .دقیق و همراه با جزئیات بوده که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد  نیازمند تعریف 



 
انتقال فناوری و حضور نیروی کار چینی در ایران نیز وارد جزئیات نشده است که به طور قطع از موضوعاتی  حوزه  

به دنبال آن خواهد بود که پروژه های مذکور    خواهد بود که در مذاکرات میان دو کشور به آن توجه خواهد شد. ایران

ای در  و  کرده  ایجاد  کار خود  نیروی  برای  زایی  اشتغال  این مالحظه خود معطوف  موقیت  به  را  توجه چین  زمینه  ن 

وی ادامه داد: نحوه شکل گیری و اجرای سند می تواند نشان دهد چگونه دو کشور می توانند با بهره   .خواهد نمود

ت های موجود روابط خود را در دورانی که به علت درگیری های استراتژیک میان قدرت های بزرگ در  گیری از ظرفی

یری مجدد می باشد؛ با همکاری های گسترده توسعه دهند. ایران با وجود تحریم های آمریکا می تواند  حال شکل گ

برنام این  ضمیمه  بندهای  متنوع  و  منظم  اجرای  و  اهداف  دقیق  تعریف  صورت  نیازهای  در  از  بخشی  همکاری،  ه 

پاسخ به سوال بایستی عنوان کرد این کارشناس مسایل بین الملل گفت: لذا در    .توسعه ای خود را برآورده سازد

که سند مذکور با توجه به ضمایم گسترده خود برای شرایط بلند مدت و فراتر از تحریم های فعلی برنامه ریزی شده 

رودهای عدم جذب سرمایه گذاری خارجی را با تدوین برنامه بلند مدت همکاری با چین و ایران درصدد است فراز و ف

ین برنامه به ازای تامین امنیت انرژی برای چین، سرمایه گذاری بلند مدت در سرزمین خود را  جبران کند. ایران در ا

ی و انتقال فناوری به ایران  از چین طلب می کند. برای طرف چینی برنامه های گسترده ای در زمینه سرمایه گذار

برای اجرای سند مذکور توجه به احمدی همچنین بیان کرد: نکته مهم در برنامه ریزی    .در نظر گرفته شده است

تجارب ناخوشایند برخی از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی هست که تجربه مشارکت چین با آن ها نتوانسته  

و آن ها را نسبت به چین مقروض و دارای تعهدات بلند مدت نگاه داشته به فرآیند توسعه کشورشان کمک کرده  

یازهای کشور به لحاظ اشتغال زایی پروژه های مذکور و نقش آن ها در حوزه است. مسلما این تجارب با توجه به ن

مال این  به  نظر  با  اجرا  بعد  در  و  گرفت  خواهد  قرار  مالحظه  مورد  کشور  اقتصاد  در  خود  به  مخصوص  حظات  های 

داکثری وی افزود: موضوع اصلی این است که در سایه تحریم ها و فشار ح  .تاکتیک های اجرایی تنظیم خواهد شد

آمریکا   های  تحریم  احتمال  شد.  خواهند  ایران  با  راهبردی  های  همکاری  وارد  مذکور  های  شرکت  چگونه  آمریکا 

قالب برنامه همکاری راهبردی مذکور را با چالش  شرکت های چینی سرمایه گذار در ایران، اجرای پروژه در   علیه

ادامه    .مواجه می سازد در  الملل  بین  روابط  پژوهشگر  برنامه همکاری  این  مقایسه  لحاظ حقوقی،  به  کرد:  ابراز 

ایران و چین با قراردادهای تاریخی که ایران به طور معمول پس از شکست در نبردها با کشورهای خارجی منعقد  

تفاو  به عنوان کشور شکست خورده در یک نبرد نظامی  کرده است  ایران  بدان جهت است که  این تفاوت  ت دارد. 

قلمرو سرزمینی خود را واگذار می کند. عهدنامه های مذکور بخشی از قلمرو سرزمینی کشور   بخشی از اراضی و

ساله مطلبی در خصوص    ۲۵را به عنوان غرامت واگذار می نمودند حال آن که در متن موسوم به برنامه همکاری  

برنامه مذکور در   انتقال حاکمیت آن به طرف خارجی موجود نمی باشد.  و  با عهدنامه های  واگذاری زمین  ماهیت 

دارد  تفاوت  شده  یاد  سایر    .تاریخی  که  هایی  نقص  تواند  می  برنامه  این  درست  اجرای  کرد:  نشان  خاطر  وی 

ب مواجه  آن  با  چین  های  گذاری  سرمایه  در  های  کشورها  هدف  داشتن  دیگر،  سوی  از  سازد.  برطرف  را  ودند 

گذاری خارجی و احراز از تمرکز بخشی در سرمایه تنوعمشخص و دقیق در حوزه اجرا مانند الزام طرف خارجی به  

حجم بزرگی از سرمایه در بخش اکتشاف و استخراج انرژی فسیلی و سوق دادن آن به عرصه هایی چون سخت  

ارتباطی، ت و ظرفیت های  ۵Gوسعه شبکه  افزارهای  از تجارب  ایران، استفاده  در  ارتباطاتی چین  برندهای  تولید   ،

گیری از تجارب آن کشور در توسعه مدل های هواپیمای مسافربری ساخت خود می تواند پایه    فضایی چین و بهره 

وی    .بستر تاریخی کنداصلی اجرای این برنامه باشد و آن را درگیر چالش های تعامالت سیاست خارجی کشور در  

هانی است همکاری داشته و چین به عنوان کشوری که در حال تبدیل به قدرت ج درباره اینکه چگونه می توانیم با

از جایگاه آن در شورای امنیت بهره الزم را داشته باشیم گفت: اتکا به این که همکاری با چین به عنوان عضو دایم 

فع و امنیت ملی ایران را حفظ نماید موضوعی است که از چند جهت باید مورد  شورای امنیت چگونه می تواند منا

مکاری با قدرت هایی که اهرم های قوی در سیاست بین الملل دارند و می توانند  از یک سو، ه بررسی قرار گیرد.



 
الملل   بین  در سیاست  میانه  قدرت های  برای  تواند  دهند می  تغییر  نفع خود  به  را  باشدمعادالت جهانی    .موثر 

است که باعث می احمدی تصریح کرد: از سوی دیگر، بعد متغیر در همکاری با چنین قدرت هایی منافع متنوع آنان  

قدرت  منافع  تمام شود  حیث  این  از  و  نموده  معاوضه  خود  همتایان  سایر  با  را  الملل  بین  نظام  در  کوچکتر  های 

این پژوهشگر   .هایی باشندزان و درجه اتکا به چنین قدرتکشورهای میانه در سیاست بین الملل باید مراقب می

بین  درگیری روابط  به نظر می رسد  افزود:  درگیری های  الملل  پایان  برای  افقی  و  آمریکا شروع شده  با  های چین 

با مخالفت  به  چین  روزافزون  یافتن  قدرت  درک  با  آمریکا  حقیقت  در  نمی شود.  دیده  کشور  دو  میان  بر  مذکور  آن 

خیزد که این مساله مختص به حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آن کشور نمی شود. قدرت یافتن چین موجب می

غییر ژئوپلیتیکی بزرگ در مرحله اول در آسیا خواهد شد و موجب تغییر سیاست طیف وسیعی از کشورهای  یک ت

نی ها با توجه به شروع کرونا در  آسیا در قبال چین به شکل مثبت و منفی خواهد شد. به همین خاطر است که چی

ت پزشکی در میانه کرونا، تصویر مثبتی از  ارائه کمک های بهداشتی، دارو و تجهیزا   سرزمین خود، تالش کردند تا با

کشور خود در اذهان عمومی جهانی ارائه دهند و نشان دهند که چین آماده پذیرش نقش های بین المللی بزرگ 

ای همکاری با چین می تواند کشور را از چالش های ناشی از اثر رنامه ریزی درست بروی در پایان گفت: ب  .است

با انعقاد  یه گذاری خارجی برهاند. تنوعتحریم ها بر کاهش سرما بخشی به سیاست جذب سرمایه های خارجی 

عنوان شریک  طیف وسیعی از سبد این گونه قرارداها حتی به شکل موضوعی و محدود با کشورها در کنار چین به  

رم های ذکر شده اثر بزرگ ایران در آسیا، موجب می گردد تا ایران شرکای متعددی یافته و بتواند با استفاده از اه

تحریم های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا را کاهش دهد. تعریف درست و مشخص از اهداف در اجرای چنین برنامه  

ایه گذاری الزم تامین گردیده و هم در بعد سیاسی در موارد  همکاری موجب می گردد هم در بعد اقتصادی سرم

  .برخوردار شدمشخصی، از حمایت خارجی ناشی این مدل همکاری  

 معاهده راهبردی و الزامات آن

صابری  تهراننژادمحمد  دانشگاه  گاز  و  نفت  حقوق  ارشد  کارشناسی  بحثدانشجوی  شاهد  اخیر  روزهای  و  در  ها 

العاده  ایم که این امر نشان از اهمیت فوقساله راهبردی ایران و چین بوده  ۲۵سند    وگوهای بسیاری بر سرگفت

عنوان یکی از گی با ایران به این سند دارد. چین کشوری با سابقه تمدنی غنی، در طول تاریخ همواره روابط تنگاتن

امورخقدرت  دکتر ظریف، وزیر محترم  آقای  نیز در صحن علنی  های آسیایی داشته است. همچنان که جناب  ارجه 

هبردی کشور براساس مجلس مطرح کردند، با توجه به جا به جایی مراکز قدرت در دنیا، تنظیم روابط خارجی و را

های اخیر به دنبال  ز سوی دیگر مساله احیای جاده ابریشم که چین در سالاین مساله، امری مهم و حیاتی است. ا

عنوان مرکز این جاده، همواره مورد  یا به خود جلب کرده و نقش ایران بهآن بوده است، توجهات بسیاری را در دن

است بوده  پیشرفت   .بحث  به  توجه  حوزهبا  در  چین  چشمگیر  سیاسی های  امتیازات  بودن  دارا  و  مختلف  های 

ی  تواند متحد راهبردی مناسبی برا وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، این کشور میالمللی همچون حقبین

به باشد،  ب ایران  چالش ویژه  وجود  موقعیت  ا  دلیل  به  ایران  دیگر،  طرف  از  است.  آنها  درگیر  ایران  که  فعلی  های 

تر دارا بودن ذخایر غنی انرژی از نظیر ژئوپلیتیک خود در غرب آسیا و قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه و از همه مهمبی

گذاری های بسیار سرمایه همچنین فرصتی پاک خورشیدی و بادی و  هاهای باالی تولید انرژی نفت و گاز تا ظرفیت

از   .های چینی فراهم کند گذاری شرکتتواند فضایی عالی برای سرمایه میلیونی، می  ۸۰توجه  سودآور و بازار قابل 

پیمان انعقاد چنین  پیمانهای راهبردی، فیسوی دیگر،  این  نگارش  به نحوه  بلکه کامال  ها،    نفسه مذموم نیست، 

نظارت بر این اجرا وابسته است. متاسفانه در تاریخ کشور ما، چنین قراردادهایی بسیار ضعیف  اجرای دقیق آنها و  

حاضر نیز این سابقه تاریخی موجب ایجاد  و بدون ضمانت اجرایی مناسب برای طرف ایرانی نگارش شده که در حال 

تا     بدبینی بنابراین الزم است  شده و پیش از انعقاد، موارد    این سند بررسی موشکافانهبه این سند شده است. 



 
بنابراین  است،  نشده  منتشر  پیمان  این  اصلی  سند  مذاکرات،  جریان  دلیل  به  البته  شود.  رفع  آن  برانگیز  اختالف 

به گفتهنمی با توجه  اما  از محتوای آن داشت،  بیان شده دو  های مسووالن و خواستهتوان قضاوت درستی  های 

می  گمانه کشور،  در زنیتوان  کردهایی  مطرح  آن  مفاد  حقوق   .باره  اساسی  اصول  مسائل،  این  کنار  در 

در  سرمایه  که  مهم  اصل  بررسی چند  به  دلیل  به همین  نظر گرفته شود.  در  باید  توسعه کشور  و  گذاری خارجی 

پیمان به اصلی توجه است، میهایی بسیار شایانچنین  ابتدا  در  انپردازیم.  پیمان که همان ترین موضوع  این  عقاد 

ترین  کنیم. امنیت انرژی که امروزه به یکی از حیاتیتضمین عرضه پایدار نفت به چین از جانب ایران است، توجه می

عرضه   امنیت  بحث  یکسو  از  است؛  تاثیرگذار  بعد  دو  دارای  مفهومی  است،  شده  بدل  کشورها  اقتصادی  مسائل 

منابع انرژی را برای مصرف کنندگان بزرگ انرژی الوصول  صرفه و سهلبه نانرژی وجود دارد که عرضه پایدار، مقرو

می برای  مطرح  را  مناسب  قیمت  با  و  پایدار  بازار  که  دارد  وجود  انرژی  تقاضای  امنیت  دیگر،  سوی  از  و  کند 

ای چین فراهم کند. پس بدین ترتیب با این پیمان، هم امنیت عرضه انرژی برتولیدکنندگان بزرگ این منابع، تامین می 

ایران، به شود و همی برای  انرژی  تقاضای  امنیت  به دلیل تحریمم  اینکه  ایاالت ویژه  آمریکا، در  های ظالمانه  متحده 

استحال شده  چالش  دچار  نیز  ایران  انرژی  تقاضای  امنیت  دیگر،   .حاضر  سوی  درگیر    از  نیز  ما  نفت  صنعت 

بهچالش  که  این  بر  عالوه  است.  شده  زیادی  تحریم  های  نفت  دلیل  صدور  میزان ها  کرده،  پیدا  کاهش  ما 

بهسرمایه  نیز  باالدستی  حوزه  در  حد  گذاری  از  بیش  استفاده  موجب  که  امری  است؛  یافته  کاهش  شدت 

تواند رسد همکاری مشترک ایران و چین می نظر می همسایگانمان از منابع مشترک نفتی شده است، بنابراین به 

با در دست داشتن فناوری دو طرف حل کند؛ چراکه چی  این مشکالت را برای هر روز صنعت نفت و منابع  های به ن 

می بسیار،  بهمالی  ایران  که  است  بدیهی  اما  کند.  ایجاد  حوزه  این  در  عظیم  تحولی  میزبان  تواند  کشور  عنوان 

بهره  قواعد  باید  و  سرمایه،  کرده  تنظیم  خود  شرایط  با  متناسب  را  منابع  این  از  کند. برداری  ارائه  مقابل  طرف  به 

باید بدان توجه داشت، بحث تولید صیانتی و حفظ حقوق نسل های آینده از این منابع است که  مساله دیگری که 

و  باید شرکت  کرده  رعایت  را  تولید  باید حد  منابع  این  از  برداشت  در  که  معنا  بدین  کنند؛  رعایت  چینی  نفتی  های 

دان نفتی و در نتیجه کاهش یا عدم امکان تولید در  وجب کاهش ضریب بازیافت میرویه از این منابع که مبرداشت بی

می نکندآینده  و   .شود،  باالدستی  صنایع  متوازن  توسعه  شود،  واقع  نظر  مورد  باید  که  اهمیتی  حائز  بسیار  نکته 

ه خودکفایی در  های ناشی از تحریم، موفق بهای اخیر باوجود محدودیت دستی نفت و گاز است. ما در سال پایین 

پاال تولید فرآورده زمینه  و  نادیده  یش نفت  پیمان مهمی  انعقاد چنین  نباید در  این دستاورد بزرگ  های نفتی شدیم. 

جای صادرات نفت خام، در صنایع پاالیشگاهی شود که طرف چینی را ملزم کنیم تا به گرفته شود. فلذا پیشنهاد می 

ها، ایران  گذاری افت کند. تا در نتیجه این سرمایههای نهایی را دریفرآورده گذاری کند و  و پتروشیمی ایران سرمایه

تولیدکنندگان فرآورده  بزرگترین  از  به یکی  تبدیل شودنیز  بهتر است    .های نفتی در جهان  باب صادرات گاز نیز،  در 

بازار    ، تاکنیم LNG گذاری در صنعتجای احداث خطوط لوله صادرات گاز، چین را موظف به سرمایه به  ایران بتواند 

ادرات گاز خود را متنوع کند؛ چراکه در صورت انتقال گاز از طریق خط لوله، بازار صادرات گاز ایران در شرق محدود ص

 شود. اما در صورتی که اگر صنعتگذاری گاز محدود می شود و اختیار ایران در صدور و قیمتبه چین و پاکستان می 

LNG توان سود سرشاری را از بازارهای متنوع جنوبی میظیم پارسذخایر عا کند، با توجه به  در ایران توسعه پید

البته سند فعلی تنها یک پیمان جامع است و نیاز به قراردادهای ضمیمه بسیاری دارد، اما نکات   .دست آوردجهان به

پایدار    اد کامال مشخص است: وارداترسد خواسته چین در قراردنظر میکالن نیز باید در آن در نظر گرفته شود. به

های ما نیز باید به دور از  عنوان مرکز جاده ابریشم. خواستهنفت از ایران و استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران به

این کلی چراکه  باشد،  غیرقراردادی  و  ابهام  خواستهگویی،  طرفین  گونه  میان  اختالف  ایجاد  موجب  همواره  ها 

نیازهای  می و  خواستهشود  این  که  را  طرفی  به ها  کرده،  نمی مطرح  برآورده  مناسب  و  کامل  مساله  طور  شود. 

زایی همواره یکی  دیگری که در اینجا مطرح است، بحث توجه به اصل استفاده از نیروی کار داخلی است. اشتغال



 
دغدغه  دولتاز  اصلی  راهکارههای  از  بیشتر  مساله  این  برای حل  اما  است،  بوده  ما  استفاده  های  اقتصادی  ای 

تا می   شده  که  مواردی  از  یکی  اشتغالحقوقی.  باشد،  تواند  داشته  پیمان  این  انعقاد  نتیجه  در  بسیاری  زایی 

شایسته  قواعد  حفظ  بعدی  نکته  است.  پیمان  این  در  داخلی  کار  نیروی  از  استفاده  شرط  در  گنجاندن  ساالری 

پروژه  پیشواگذاری  این طرح  در  که  برگزاریهای عمومی است  این    بینی شده است. اصل  واگذاری  در  مناقصات 

ها باید رعایت شود و در صورتی که پیمانکاران چینی در این مناقصات برنده نشدند، چین از تامین مالی این  پروژه 

ان ها ممکن است طرف مقابل ما را ملزم به استفاده از پیمانکار قراردادها سرباز نزند، چراکه با وجود شرایط تحریم

صورت این  در  که  کند  پروژه خود  کنترل  برای  ما  اختیار  و  شد  خواهیم  مواجه  متعددی  با مشکالت  ما  به،  شدت ها 

سازی، باید در این پیمان به  های ما در امر خصوصیهای بسیار دولت از طرف دیگر با توجه به تالش   .یابدکاهش می

خصوصی باروند  دیگر،  عبارت  به  شود.  بسیاری  توجه  مدل   سازی  مایجاد  قراردادی  انتقال  های  روند  شارکتی، 

به شرکت  این شرکتفناوری  و همچنین  نظر گرفته شود  در  ایرانی  پروژه های  این  اداره و مدیریت  در  نقش  ها  ها 

تامین کاالهای موردنیاز شرکت و  تامین مالی  بر این، چین امکان  را فراهم  فعال داشته باشند. عالوه  ایرانی  های 

 .کند

 ریخت  چین   یوآن 

ها با آمریکا، ارزش پول ملی چین ریزش کرد.به گزارش »ایسنا« به نقل از رویترز، پول ملی  به دنبال تشدید تنش 

ای که ارزش دالر در برابر این ارز جهانی چین در پایان معامالت هفتگی با ریزش کار خود را به پایان رساند، به گونه

ا  ۱۰به باالترین سطح خود در طول   به حوزه  در روزهای اخیر دور تازه تنش   .یدخیر رسروز  های بین چین و آمریکا 

کنسولی کشیده شده است تا جایی که آمریکا دستور تعطیل شدن کنسولگری چین در شهر هوستون را صادر کرد 

را و چین در اقدام متقابل دستور داد کنسولگری این کشور در شهر چنگدو تعطیل شود. واشنگتن کنسولگری چین  

با  به جاسو ارزی  بازار  در معامالت  یوآن  بود.  تاریخ    ۰/  ۳۵سی متهم کرده  از  به کمترین سطح خود  درصد کاهش 

یوآن اعالم شد. بانک مرکزی چین پیش از شروع معامالت    ۷/  ۰۱۶۷چهاردهم ژوئیه رسید و نرخ برابری دالر معادل  

مح به  یوآن  عقبگرد  برای  را  زمینه  ارز  برابری  نرخ  کاهش  جدید  با  یوآن دوده  برابر  در  دالر  برابری  نرخ  کرد.  فراهم 

یوآن است و یکی از دالیل اصلی جنگ ارزی بین دو کشور در سال گذشته نیز همین   ۷/  ۱تا  ۶/ ۹معموال عددی بین 

شکسته شدن محدوده هفت یوآنی در برابر دالر بود. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است آمریکا و متحدانش 

خالقانه تر و متنوع تری برای تحت فشار قرار دادن حزب کمونیست چین استفاده خواهند کرد.روابط های  شیوه  از

تاثیر فاکتورهای مختلفی نظیر اختالفات تجاری، مساله دریای  بین دو اقتصاد نخست جهان در ماه  های اخیر تحت 

تیره شده است. به شدت  ویروس کرونا  برابر    چین جنوبی، هنگ کنگ و شیوع  نرخ در  ارزهای مهم جهانی،  دیگر 

 .یوآن اعالم شد ۷/ ۰۶یوآن و هر فرانک سوئیس  ۸/ ۸۹۶یوآن، پوند معادل  ۸/ ۱۶۵برابری یورو معادل 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 مه همکاری ایران و چین نگاه جناحی دارند ای به برنا اقتصاددان: عده

اقت  -ایرنا    -اصفهان عده یک  گفت:  اصفهان  در  نگاه  صاددان  جای  به  چین  و  ایران  راهبردی  همکاری  برنامه  به  ای 

این برنامه را    طرفانهاند درحالیکه باید بی های خود را بر روی حقایق بسته علمی، بیشتر نگاه جناحی دارند و چشم 

گذاری در راستای سرمایه  چین و ساله ایران۲۵برنامه همکاری راهبردی    .بررسی، تبیین و درباره آن استدالل کرد

https://www.irna.ir/news/83860566/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
هوشنگ شجری روز   .ویژه اقتصادی تدوین شده و در حال تکمیل استهای مختلف به بلندمدت و راهبردی در بخش 

علمی و فارغ   ساله ایران و چین نیاز به نگاه   ۲۵رنامه همکاری راهبردی  ب و گو با خبرنگار ایرنا افزود:  در گفت  شنبه

تا بتوان به  وی با بیان اینکه بر اساس اطالعات    .درستی درباره آن قضاوت و اظهارنظر کرداز مسائل جناحی دارد 

زمینه سرمایه  در  توافقنامه  یک  برنامه  این  بخشموجود،  در  داشت:  گذاری  اظهار  است،  مختلف  نوع  های  این  به 

متقابلتوافقنامه  بیع  م (Buy Back) ها،  گازی  یگفته  و  نفتی  قراردادهای  در  در کشورمان  را  آن  که سابقه  شود 

متقابل   .داشتیم بیع  روش   (Buy Back ) قرارداد  از  یکی  است  معروف  نیز  بازخرید  به  متقابل که  تجارت  های 

ظور  منافزاری را بهآالت یا سختقرارداد تجهیزات یا ماشین  باشد. معموال در این نوع قراردادها یکی از طرفینمی

فروشد و طی مدت زمانی معین، محصوالت تولید شده به واسطه همان تجهیزات تولیدات خاصی به طرف دیگر می

  این اقتصاددان با تاکید بر اینکه چارچوب قراردادهای بیع   .کندرا به عنوان تمام یا بخشی از طلب خود دریافت می 

م است جزییات فنی چنین قراردادهایی مانند مدت قرارداد،  متقابل )بای بک( در اصل اِشکالی ندارد، تصریح کرد: الز

 .دقیقتر آن را بررسی کرد رسانی شود تا بتوان بصورتالمللی اطالعهای بینگذاری و داوری ها، نحوه قیمتتعرفه

ساله ایران و چین، اعالم و چیزی هم امضا نشده است   ۲۵ی  شجری اضافه کرد: هنوز جزییات کامل برنامه راهبرد

پیش سمت  به  نباید  کردبنابراین  حرکت  آن  درباره  توافقنامه   .داوری  چنین  انعقاد  اینکه  به  اشاره  با  هایی  شجری 

می  سرمایهباعث  محل  از  را  سرمایه  کمبود  بتوان  تا  کشورهای  شود  از  برخی  گفت:  کرد،  تامین  خارجی  گذاری 

وی افزود: کشورمان بدلیل   .بینیمایج آن را میی پس از جنگ جهانی دوم به سمت این کار رفتند و امروز نتاروپای

تحریم  در چنین شرایطی سرمایهتشدید  و  مواجه شده  کمبود سرمایه  و  ارزی  ذخائر  کاهش  با  گذاری خارجی ها 

ی  های نخست پس از امضا ن کرد: در ماه شجری به برجام نیز اشاره و خاطرنشا  .تواند یکی از راهبردها باشدمی

گشایش  برجام،  در سرمایه هسند  انجامای خوبی  کشورمان  در  خارجی  حدود   گذاری  خارجی   ۲۰و  بزرگ  قرارداد 

وی با تاکید بر اینکه    .منعقد شد بطوریکه برای اولین بار پس از انقالب، محصوالت هواپیمایی بویینگ وارد ایران شد

داشت، تصریح کرد: دولت در آن   ورمان بهمراهگذاری خارجی برای کشبسیاری از نظر سرمایه  این قراردادها مزایای

و   هزار  نرخ سه  روی  را  دالر  توانست  زمانی  و همچنین    ۴۰۰برهه  ببرد  نرخی  ترک  به سمت  و  کند  تثبیت  تومان 

با اشاره به اینکه  صاددان  این اقت  .های ارزی بوجود آمدهای بلوکه شدن ایران آزاد شد و گشایشبخشی از دارایی 

های نخست  پیدا کرد، ادامه داد: سند برجام مزایای زیادی برای کشورمان در ماه بودجه دولتی نیز وضعیت بهتری  

وی به خروج    .جناحی و بصورت منصفانه بیان شود اجرا بهمراه داشت و الزم است همه این حقایق بدور از مسائل

امریکا به   دانستید می که ایران باگویند  ای میبرجام اشاره و تاکید کرد: عده  ترامپ رییس جمهوری امریکا از سند

آن خارج می  از  و  بود  نخواهد  پایبند  معاهده  بویژه  این  دیگر  آیا کشورهای  که  گفت  آنها  به  پاسخ  در  باید  اما  شود 

نیزاروپایی  پاریس خارج می می ها  اقلیمی  از معاهده  امریکا  روزی  ک دانستند که  برنامه شود  آن  بر اساس  ریزی  ه 

پاریس،  .کنند پیمانچارچو ذیل توافق  اقلیمب  انتشار   (UNFCCC) نامه سازمان ملل در تغییر  از  با کاستن  رابطه  در 

گلخانه  است سازگاری ای،گازهای  مالی  امور  در    .و  ترامپ  طرفدار  حزب  اگر  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 

اطرنشان کرد: ترامپ  شد، خاین سرنوشت دچار نمی شد شاید برجام بهبرنده نمی  جمهوری امریکاانتخابات ریاست

بین  موازین  و  اصول  رابر خالف  امریکا  بین  المللی، کشور  معاهده  بهداشت جهانی از چند  و حتی سازمان  المللی 

های ریکا از معاهده وی تصریح کرد: خروج ام  .خارج کرد و نزاع تجاری با کشورهایی مانند چین و ژاپن راه انداخت

برنامه جامع اقدام    .ه مختص به ایران باشد و در سایر موارد نیز مشاهده شدالمللی مانند برجام چیزی نبود کنبی

از   )برجام( پس  بین   ۱۳مشترک  تاریخ  سال مذاکرات  در  تفاهم (  ۲۰۱۵ژوئیه    ۱۴)  ۱۳۹۴تیرماه    ۲۳المللی فشرده، 

قطعنامه   با  بعد  هفته  یک  برجام  تأیید  ۲۲۳۱شد.  متحد  ملل  سازمان  امنیت  ضمیم شورای  عنوان  به  به  و  الف  ه 

ژانویه    .قطعنامه مذکور پیوست شد در  کاخ سفید  به  ترامپ  از ورود  ماه  )  ۲۰۱۷اما پس  از چند  (  ۱۳۹۵دی  و پس 

توا این  از  آمریکا  غیرقانونی  و  یکجانبه  خروج  با  برجام،  مغایر  مواضع  اتخاذ  با  نهایتاً  مقدماتی،  در  اقدام    ۱۸فق 



 
اجرای نامتوازِن برجام    .های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شدمرحله تحریم  ۲، در  (۲۰۱۸می    ۸)  ۱۳۹۷اردیبهشت  

های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس  از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم 

تاریخ در  نهایتاً  برجام،  از  آمریکا  خروج  جمه(  ۲۰۱۹می    ۸)  ۱۳۹۸اردیبهشت    ۱۸  از  ملی  امنیت  وری شورایعالی 

ای با اعطای  اسالمی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته

برجام    مانده درهای باقی ایران بارها اعالم کرده که اگر سایر طرف  .روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند  ۶۰های  فرصت

اجرا توافق  با  مطابق  را  خود  تعهدات  بگیرند  گام   تصمیم  قابل  کنند،  ایران  برجامی  تعهدات  کاهش  به  مربوط  های 

 .بازگشت خواهد بود

 

 های اوراسیا و آسیا هستیم و تداوم روابط متوازن با تمام قدرت موسوی: مصمم به حفظ 

تمام    -ایرنا    -تهران   با  دوستانه  و  متوازن  روابط  تداوم  و  به حفظ  مصمم  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

ربری  سید عباس موسوی روز شنبه در حساب کا  به گزارش ایرنا،   .یا، شرق و جنوب آسیا هستیمهای اوراسقدرت 

های اوراسیا و شرق و  ای متوازن و دوستانه با تمام قدرتابطه خود در توییتر نوشت: ایران از دیرباز سیاست حفظ ر

ین و روسیه و ادامه همکاری ما با هند در های بالقوه همکاری بلندمدت با چکند. توافقنامه جنوب آسیا را دنبال می

هیات وزیران پیش نویس سند    طی هفته های اخیر  .یاست هستیمچابهار، موید آن است. مصمم به تداوم این س

تصویب کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جریان سفر به  ساله با چین را  ۲۵نقشه راه همکاری  

د هایی با هنعالوه بر این دو قدرت ایران همچنین همکاری  .ساله با روسیه خبرداد  ۲۰فق  چین از به روز رسانی توا

ظرفیت  از  استفاده  و  چابهار  بندر  توسعه  در  ایران هایبویژه  راستا     ترانزیتی  این  در  اروپاست.  به  هند  مسیر  در 

میالدی( به اتحادیه    ۲۰۱۶)  ۱۳۹۵ر سال  همچنین ایران د  .ایران، هند و افغانستان توافقنامه چابهار را امضا کرده اند

م تجاری  آزاد  منطقه  یک  ایجاد  پیشنهاد  و  اوراسیا  گرفت  قرار  استقبال  مورد  و  داد  را  اتحادیه  و  ایران  مطابق   یان 

پایین ترین میزان تعرفه بین اعضا مبادله می شود و ایجاد    ۸۶۲افقت نامه اعضای اتحادیه اوراسیا،  مو با  قلم کاال 

راری  در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برق  بازار مشترک

و هدف های اتحادیه    تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی از مزایا

 .است

 

 بیانیه سفارت ایران در مورد نحوه تردد میان ایران و چین 

با توجه به از سرگیری پرواز خط تهران    ان درسفارت جمهوری اسالمی ایر  -ایرنا  -پکن گوانگجو و بالعکس،    -چین 

کرد صادر  تهران  به  چین  مقیم  ایرانیان  بازگشت  نحوه  مورد  در  ای  آمده    .بیانیه  اطالعیه  این  در  ایرنا  گزارش  به 

تالش  است: به  عنایت  پیگیریبا  و  سرکنسولگریها  و  سفارت  توسط  گرفته  صورت  اسالهای  جمهوری  می های 

ایر«ای پرواز هفتگی شرکت هواپیمایی »ماهان  با  از هفته پیش  به   ران در چین، خوشبختانه دولت محلی گوانجو 

در این بیانیه با    .ای نیز برای بازگشت هموطنان به چین در نظر گرفته شده استو تدابیر ویژه  گوانجو موافقت کرده

گیری بیماری کرونا، دولت چین، با توجه به همه است:  آمده  شده های صادر اشاره به ضرورت رعایت دستورالعمل

های معتبر اتباع خارجی مقیم چین را که در خارج از این روادیدهای ورود و نیز اقامت تمام  ۲۰۲۰مارس    ۲۶از تاریخ  

اهم  در حال حاضر این امکان فر در بیانیه آمده است با وجود این  .برند، به حالت تعلیق درآورده استکشور بسر می 

که نیاز ضروری   فعاالن بخش های اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری مقیم چین از جمله که هموطنان ایرانی دهش

های بهداشتی تعیین شده و با دریافت روادید ورود از سفارت چین  به حضور در چین دارند بتوانند با رعایت پروتکل 

نمایند به بازگشت  اقدام  تهران  افزاید:  .در  این راستا، ال  بیانیه می  آنها )بخش در  یا شریک چینی  زم است میزبان 

واقع در استانها و شهرها درخواست   (COC ) یا دفتر محلی وزارت بازرگانی دولتی یا خصوصی( از دفتر امور خارجه

https://www.irna.ir/news/83884180/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83883937/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
دید به سفارت چین  تواند جهت صدور روانامه برای فرد مدعو نموده و پس از صدور دعوتنامه، فرد می صدور دعوت 

ن مراجعه  تهران  و   .مایددر  اقامتی  مدارک  و  سوابق  کلیه  تهران،  در  چین  سفارت  به  مراجعه  در  افراد  است  الزم 

باشند داشته  همراه  به  را  خود  شرکتی  و  تجاری  اطالعیه باید مسافران تمام  .فعالیت  توسط  به  صادره  های 

جه الزم را داشته ایط پذیرش مسافر توان ایر در زمینه شرهای هواپیمایی از جمله شرکت هواپیمایی ماهشرکت

در ادامه این بیانیه آمده است: بر   .از جمله این موضوعات انجام به موقع آزمایش بیماری کرونا در ایران است باشند

باید مسافران  کلیه  اساس،  اطالع این  ایر  ماهان  شرکت  توسط  که  مراکزی  کرونا  در  آزمایش  شد  خواهد  رسانی 

  .کان پذیرش در فرودگاه امام خمینی )ره( برای آنها امکانپذیر خواهد بودی بودن جواب آن، امو در صورت منف دهندب

قابل قبول  آزمایشی  در حال حاضر جواب  و مقررات دولت چین،  قوانین  بر اساس  تاکید کرده است  ایران  سفارت 

ایش )به  زم است که جواب آزمهمچنین ال شده باشدساعت قبل از زمان پرواز گرفته    ۷۲خواهد بود که در کمتر از  

باشند داشته  نیز همراه خود  را  انگلیسی(  افراد    .زبان  کلیه  از  گوانجو،  فرودگاه  به  ورود  از  پس  افزاید  می  بیانیه 

شود و چنانچه فردی عالئمی از بیماری داشته باشد، از جمع جدا شده و به مراکز آزمایش نوکلئیک اسید گرفته می

های جام آزمایش نوکلئیک اسید و خون و طی مراحل اداری با اتوبوسبقیه افراد پس از انله اعزام خواهد شد.  ایزو

ایام قرنطینه )حداقل   تعیین شده جهت گذراندن  قبل  از  راهی هتل  آمده   .روز( خواهند شد   ۱۴ویژه  بیانیه  این  در 

آزمایش است: چنانچ جواب  و  خواهد شد  ارائه  بعد  روز  مبعدازظهر  جواب  دارای  فردی  بیمارسته  به  باشد  ان  ثبت 

روز قرنطینه مجددا آزمایش نوکلئیک اسید از مسافران گرفته شده و جواب آن در    ۱۳پس از طی   گرددمنتقل می

بیانیه    .روز چهاردهم قرنطینه ارائه و در صورت منفی بودن آن، شخص قادر به خروج از قرنطینه اجباری خواهد بود

افزاید: الز کلیمی  ذکر است که  به  و مراحل ذم  و چینی  ه تشریفات  از خارجی  اعم  کلیه مسافران  برای  کر شده 

است هزینه  یکسان  غذاکلیه  و  اقامت  مسافر های  عهده  بر  هتل  هزینه   است در  محلی  مقامات  اعالم  اساس  بر 

ر  سفارت ایران د  .بود  یوآن برای هر شب در گوانجو خواهد  ۳۵۰اقامت هر اتاق یک نفره در هتل مورد نظر حداقل  

بیانیه   بر عهده مسافران استاین  نیز  تهیه غذا  و  نداشته  در هتل وجود  امکان طبخ غذا  تنها   آورده است:  و هتل 

همچنین امکان سفارش آنالین غذا از بیرون از   تواند از طریق اخذ وجه نسبت به تهیه غذاهای چینی اقدام نمایدمی

بود خواهد  فراهم  نیز  است:ا در  .هتل  آمده  بیانیه  در   ین  که  عزیزی  به هموطنان  تمایل  و  هستند  ساکن  چین 

توانند پس از برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر نسبت به تهیه بلیط بازگشت به کشور دارند نیز می

فرم نمودن  پر  از  پس  و  نمایند  اقدام  ببازگشت  عالئم  کنترل  نیز  و  ایران  بهداشت  وزارت  مخصوص  در  های  یماری 

در پایان بیانیه از مسافران خواسته شده است جهت تهیه بلیط و دریافت هر   .دنجو سوار هواپیما شونفرودگاه گوا

با دفتر نمایندگی شرکت ماهان ایر در گوانجو به شماره تلفن   گونه اطالعات  و    ۰۰۸۶-۲۱-۲۲۸۷۱۲۰۰در این زمینه 

گوانجو و عبور   رای پذیرش در فرودگاهین دسته از هموطنان با تماس حاصل نمایند sha@m۳eliteclub.com ایمیل

 .خود را ارائه کنند (در وی چت Health Kit برنامه ) از گیت ویژه کنترل بیماری، الزم است کد سوئیکانگ

 

 رسانه چینی تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ایرانی را »وحشیانه« خواند 

رادیو بین المللی چین در گزارشی تحلیلی با اشاره به اینکه طبق قوانین بین الملل هواپیماهای نظامی    -ایرنا  -پکن

آمریک های  جنگنده  تعرض  گیرند،  قرار  غیرنظامی  هواپیماهای  راه  سر  را  نباید  ایران  مسافری  هواپیمای  به  ایی 

در بخشی از این گزارش با   به گزارش ایرنا .یانه« خواند و از این تعرض با عنوان »اعمال وحشت آور« یاد کرد»وحش

اشاره به اینکه جامعه جهانی باید تعرض آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران را محکوم کند آمده است: این نوع  

بقه ای رسیده و جامعه جهانی باید نسبت به آن هوشیار  ن المللی را پایمال کرده، به حد بی سارفتار که مقررات بی

اولویت نخست   در کنوانسیون های بین المللی، هواپیماهای غیرنظامی .باشد و این موضوع را به شدت محکوم کند

گر چه   خشش تلقی می شودحفاظت را دارند و حمله به هواپیماهای مسافربری اقدامی ضد بشری و غیرقابل ب
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ت نادر است اما آمریکا یک بار علیه ایران این کار را انجام داده و آسیب های جبران ناپذیری به مردم  این نوع اقداما

  ۱۳۶۷تیرماه سال    ۱۲ناو جنگی »یو. اس. اس. وینسنس« نیروی دریایی آمریکا در تاریخ    .ایران تحمیل کرده است

 ۲۹۰قرار دارد و باعث کشته شدن تمامی    فربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدفبه صورت عمدی هواپیمای مسا

آن شد و خدمه  خونبار سال   مسافر  رویداد  به  بود شبیه  نزدیک  قبل هم  روز  دهد  ۱۳۶۷دو  رخ  اساس    .دوباره  بر 

د به سمت گزارش رسانه های ایران، شامگاه پنجشنبه یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت ماهان در مسیر خو

این هواپیمای مسافربری مجبور   جنگنده آمریکایی در حریم هوایی سوریه مواجه شدفرودگاه بیروت با مزاحمت دو  

زمین   به  لبنان  در  سالم  خوشبختانه  اضطراری،  فرود  با  و  دهد  انجام  ارتفاع  کاهش  و  مسیر  تغییر  ناگهانی  شد 

جنگنده های اساس آن به دنبال نزدیک شدن پی در پی  تلویزیون دولتی ایران تصاویری نشان داد که بر    .نشست

آمریکا به هواپیمای ماهان، مسافران شدیدا ترسیده بودند و خلبان برای جلوگیری از فاجعه ای بزرگ مجبور    ۱۵-اف

این مساله باعث ایجاد تکان های شدید شد و برخی از مسافران به  شد ارتفاع را به صورت ناگهانی کاهش دهد

آمر  .مجروح شدند  صورت سطحی ارتش  مرکزی  یک  فرماندهی  این  گفت:  آن  به  واکنش  در  این حادثه  از  پس  یکا 

بازرسی معمول برای تضمین امنیت پرسنل پایگاه »تنف« ارتش آمریکا در سوریه بود زیرا اطالعاتی وجود دارد که  

جنگنده های آمریکا پس از   ی کندبر اساس آن ایران با هواپیماهای غیرنظامی اقدام به انتقال اسلحه به سوریه م

هر چقدر هم آمریکا دلیل   .هویت هواپیمای مسافربری بالفاصله و بدون مزاحمت، موقعیت را ترک کردند تشخیص  

هواپیماهای   رهگیری  برای  را  خود  های  جنگنده  نباید  باشد  داشته  هم  دلیلی  هر  و  نیست  مهم  کند  تراشی 

انون در حریم هوایی سوریه زیرا ارتش آمریکا قدرت اجرای ق یل کندغیرنظامی در حریم هوایی کشورهای دیگر گس

ایاالت متحده متجاوز محسوب می شود ندارد و خود ارتش  ایاالت متحده وجود    .را  و  ایران  بین  هر چقدر اختالفات 

نظامی  داشته باشد اما تعرض به هواپیماهای غیر نظامی امری غیرقابل قبول است ارتش آمریکا با تکیه بر قدرت  

هوایی سایر کشورها حمله کرده، هواپیماهای مسافربری را با رهگیری خطرناک خود، به طور غیرقانونی به حریم  

 .مورد آزار قرار داده و زندگی غیرنظامیان بی گناه را در معرض خطر قرار داده است

 

 تلویزیون ملی چین  بازتاب یاغی گری هوایی آمریکا در

تلویزیون ملی چین در گزارشی ضمن بازتاب تعرض آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران نوشت که از    -ایرنا  -پکن

آمریکا هوایی«  گری  »یاغی  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد  جمله  از  تهران  های  مقام  اقدامی    دیدگاه 

خاطر نشان کرد   ایرنا، »سی.سی.تی.وی« روز شنبه در گزارشیبه گزارش    .تروریستی و کامال غیرقانونی است

نزدیک شدن جنگنده های آمریکایی به یک فروند هواپیمای مسافربری ایران که به سمت لبنان  وزیر خارجه ایران

کرده   توصیف  غیرقانونی  و  تروریستی  حرکتی  را  کرد  می  آمریکا    .استپرواز  توجیهات  که  کند  می  تاکید  گزارش 

تهران آن را محکوم کرده و نسبت به   نظارت بر این هواپیمای مسافربری، از دیدگاه ایران قابل قبول نیست،  مبنی بر

است داده  هشدار  آمریکا  سوی  از  اقداماتی  چنین  توسط    .تبعات  شده  منتشر  تصاویر  افزاید:  می  چین  تلویزیون 

به دلیل   ی متعلق به خط هوایی »ماهان ایر«نشان می دهد این هواپیمای مسافربر ن از این حادثه،  تلویزیون ایرا

اند شده  زخمی  نیز  آن  مسافران  برخی  و  شده  مواجه  خطر  با  آنی،  صورت  به  ارتفاع  کردن  کم  به  شدن   .مجبور 

مسافربری را حفظ کرده است اما  که فاصله ایمنی از این هواپیمای  گزارش ادامه می دهد که آمریکا اصرار می کند

معاون حقوق  از قول »لعیا جنیدی«   .و جیغ و فریاد کرده اند ه مسافران وحشت زده شدهتصاویر نشان می دهد ک

تعرض به یک   نیست قابل قبول و قانع کننده رییس جمهوری اسالمی ایران نیز آمده است که توضیحات آمریکایی

 .نوردی استکشور ثالث، نقض قوانین و نرم های بین المللی و هوا هواپیمای مسافربری برفراز خاک یک

 

 گرایی ترامپ پکن مقابل یکجانبه -محور تهران 
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های »دونالد  المللی یکی از عوامل همگرایی راهبردی ایران و چین را سیاستتحلیلگران مسائل بین  -ایرنا  -تهران

می  تحریم ترامپ«  ساختار  منظر،  این  از  جایدانند.  سفید،  کاخ  خارجی  سیاست  ابزار  مهمترین  عنوان  به  گاه  ها 

گذشته از همه نکات مثبت و منفی که در مورد برنامه همکاری راهبردی و    .کشدجهانی کاخ سفید را به چالش می

تهران و پکن در حرکت به  مند شدن  های آمریکا در عالقه شود، نقش سیاستبلندمدت میان ایران و چین بیان می

انگیزه و  با اهمیت است.  این سمت  نیز  به های درونی دو کشور  از تحلیلگران حتی در کشورهای غربی  بسیاری 

سیاست متحده  ایاالت  از ویژه  را  چین  و  ایران  علیه  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ«  »دونالد  خصمانه  های 

ساله ایران و چین«   ۲۵برنامه جامع همکاری  »  .دانندشور در ادامه این مسیر میمهمترین دالیل برای قاطعیت دو ک

شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین  »  ۲۰۱۶ل مورد توجه قرار گرفته بود؛ این موضوع در سفر سال  ها قباز مدت 

در    .تاثیرگذار بود  به تهران هم مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل تحوالت دو سال اخیر به شدت در تسریع فرایندها

ت. خروج ایاالت متحده از توافق برجام، سال اخیر فشار واشنگتن بر ایران و چین به شدت افزایش یافته اس  ۲حدود  

بی برقراری  و  فشارحداکثری  رویکرد  تحریمسابقه اجرای  گیری  ترین  اوج  شاهد  جهان  تا  شد  باعث  ایران  علیه  ها 

واشنگتن باشد دشمنی  تهران  سوی  .با  حوزه   از  در  چین  قدرت  افزون  روز  رشد  از  آمریکا  به  دیگر  اقتصادی  های 

زیرا   کرد  خطر  احساس  در  شدت  پکن  نفوذ  و  بازیگری  افزایش  به  تدریج  به  تحوالت  سفید  کاخ  سران  نگاه  از 

شد. همین امر موجب پافشاری ترامپ بر دشمنی و محدودسازی دامنه حرکت  های سیاسی هم منتهی میعرصه

را شد.  تعرفه پکن  و  تجاری  جنگ  اندازی  شرکته  گذاری  سرمایه  روند  محدودسازی  چین، ای،  در  آمریکایی  های 

کنگ زنگ های کاخ سفید در قبال دریای جنوبی چین، تایوان و هنگاقدامات واشنگتن در شرق آسیا و خط مشی

مقام  برای  را  آوردندخطر  در  صدا  به  نیز  چین  »استریت  .های  باره   (The Street) «نشریه  این  در  تحلیلی  در 

تفاوتی اتحادیه اروپا در قبال  رامپ در کنار بی های تمطرح بود اما تحریم  ۲۰۱۶است: اگرچه این توافق در سال  آورده 

این توافق در واقع از     .ای موجب تمایل ایران به امضای توافق شراکت بلندمدت راهبردی با چین شدتوافق هسته 

اوباما« در دستور کار تهران و پکن قرار گرفت اما ترامپ موجب شد دو کشور زودتر دوره ریاست جمهوری »باراک  

استفاده »بی   به  و  تجاری »مضحک«  فوق، جنگ  تحلیل  کنند. طبق  فکر  آن  مزایای  کنار  از  در  با چین  ترامپ  ثمر« 

نتیجه تهران چنین  ریاست جمهوحداکثرسازی فشار علیه  به همراه داشت. حدود چهار سال  را  ترامپ هیچ  ای  ی 

وزنامه »واشنگتن پست«  ر  .موفقیتی را برای سیاست خارجی و رژیم تحریمی کاخ سفید به دنبال نداشته است

ترین شکل ممکن عنوان داشت که هیچ کس به اندازه ترامپ به منافع و موقعیت ایاالت  هم این موضوع را به صریح

آمری جمهوری  رئیس  این  بر  عالوه  است.  نزده  ضربه  عملیمتحده  برای  را  مسیری  تا  کرد  کمک  چین  به  سازی کا 

ی واشنگتن و حرکت برای کسب رهبری جهانی پیدا کند. چین اکنون  هایش در زمینه هماوردی با قدرت جهانآرمان 

را در ایران قابل دستیابی می اهدافش  با  این روزنامه، رویکرد فشار حداکثری      .بیندهمکاری بلندمدت  به نوشته 

ترامپ مورد    دولت  نتیجه  ۲در  نتوانست  شکشور  آشکار  رویکرد  این  دستاورد  تنها  باشد.  داشته  همراه  به  دن ای 

به محدود کردن دامنه   از تحکیم جایگاه در خاورمیانه آغاز و سپس  قدرت سیاسی چین در سطح جهان است که 

ه نتیجه دلخواه یعنی تسلیم  این رویکرد کاخ سفید در مورد ایران هم ب شود.  حرکت واشنگتن در منطقه منجر می

را اتحاد دو کشور در مقابل ترامپ ارزیابی کنند اما  شاید برخی تحلیلگران توافق ایران و چین    .شدن تهران نیانجامید

رسد بی اعتمادی به غرب موجب شد تا این مسیر برای هر دو کشور بهترین گزینه باشد. نشریه »منافع  به نظر می 

آن   (National Interest) «ملی نتیجه  که  کرد  عنوان  ترامپ  مقابل  در  چین  و  ایران  استراتژیک  اتحاد  را  توافق 

حوزهمیلیارده در  چین  گذاری  سرمایه  دالر  حوزه ا  در  همکاری  و  نقل  و  حمل  مخابراتی،  ارتباطات  انرژی،  های 

مهمفناوری  نتایج  از  است.  نوین  حو  های  در  کشور  دو  میان  معامالت  تسهیل  جامع  برنامه  ویژه  این  به  انرژی  زه 

می دیده  ایران  نفت  بودن    .شودفروش  بلندمدت  آمریکایی،  پژوهشی  مرکز  نکته   این  مهمترین  را  توافق 

های واشنگتن شود تا اجرایی شدن خواستهداند زیرا به طور قطع باعث می هشداردهنده برای ایاالت متحده می



 
بسیاری از تحلیلگران توافق فوق را مسیر     .روبرو شود  در منطقه از جمله درمورد ایران با مقاومت مستقیم پکن

دو طرف می روابط  در  ولمنطقی  در  دانند  به چین  بلندمدت  راهبردی  آن شد. مشارکت  در  تسریع  باعث  ترامپ  ی 

دهد و پس  سال اطمینان خاطر می  ۲۵زمینه دستیابی به منابع مطمئن انرژی از سوی کشور غیرمتحد آمریکا برای  

ی با چین ها دگرگون شود. تهران نیز در همکارنیاز بشر به انرژی و سطح و نوع فناوری   از این دوره نیز ممکن است

سرمایه برای  مالی  منابع  به  زیرساختدستیابی  در  دریافت  گذاری  و  نقل  و  حمل  بنادر،  گاز،  و  نفت  جمله  از  ها 

بهرهفناوری  کنار  در  نوین  را محهای  المللی  بین  مجامع  در  پکن  قدرت سیاسی  از  این  قق میگیری  واقع  در  بیند. 

فشار تاثیر  کاهش  موجب  کشور  دو  ایسیاست تصمیم  می های  متحده  خصومتاالت  کشور  دو  از  شود.  دیده 

تا تحریم  با این اقدام خود تالش دارند    سازی کاخ سفید علیه خود را تضعیف کنند وها و جریان واشنگتن و ترامپ 

 .شندگرایی ایاالت متحده را به چالش بکیکجانبه 

 

 ساله ایران و چین بازارهای نفتی دنیا را متحول می کند  ۲۵نیکی ژاپن: برنامه 

تارنمای نیکی ژاپن گزارش کرد که چین در جهانی که اتحادهایش در حال تحول است به دنبال روابطی    -ایرنا-پکن

این رسانه ژاپنی روز    .ری فزاینده می تواند بازار انرژی دنیا را دستخوش تغییر کندقویتر با ایران است و این همکا

دو طرف در   و می گوید: به عنوان مناسبات مشارکتی دو کشور یاد کرده روابط ایران و چین ی ازشنبه در گزارش

را دربر   مله اقتصادساله هستند که موضوعات مختلف از ج  ۲۵حال رایزنی درخصوص پیشبرد برنامه جامع همکاری  

گیرد تو  .می  می  برنامه  این  اساس  بر  مهم  مسایل  از  یکی  که  کند  می  تاکید  دو  گزارش  نفتی  های  اند همکاری 

ایران به چین عاملی  کشور باشد انرژی دنیا و چین دومین اقتصاد دنیاست و ریزش نفت  ایران منبع بزرگ  صورت 

میلیارد دالر سرمایه گذاری    ۴۰۰گزارش به موضوع    .ران استمهم برای درهم شکستن تحریم های آمریکا علیه ته

برنامه قلمروهای متفاوتی از مخابرات و ارتباطات گرفته تا ساخت بنادر و    چین در ایران می پردازد که بر اساس این

ای دو  این گزارش چنین سرمایه گذاری را بر  .راه آهن را دربرمی گیرد و مزایای فراوانی برای ایران خواهد داشت

رای مقابله با  در این راستا نه تنها برای گسترش مناسبات بلکه ب طرف مهم معرفی کرده و نوشته است: فعالیت

یکی از   نیکی تاکید کرده است  .این روند می تواند تحوالت جدی در دنیا بوجود بیاورد و تحریم های آمریکا مهم است

انرژی و نفت هنوز نقش بسیار   مایه گذاری متقابل استاصلی ترین بخش های این همکاری تبادالت نفتی و سر

دارد   المللی  بین  در معادالت  ای  کننده  بازارهای    ۲۵و همکاری  تعیین  در  را  تحوالتی  تواند  و چین می  ایران  ساله 

 .نفتی دنیا بوجود بیاورد

 

 کرونا در آسیای مرکزی ؛ از کریدور سبز چین تا کمک های اتحادیه اروپا 

آسیای میانه درگیر موج دوم کرونا و مشکالت اقتصادی به عرصه دیپلماسی کرونایی قدرت های   –ایرنا    –تهران  

ارتباط کشور چی تبدیل شده و در همین  با کشورهای منطقه در  منطقه ای و فرامنطقه ای  اولین نشست خود  ن 

کرد  ۵+۱قالب   برگزار  چ  .را  ، کشور  میانه  آسیای  رسانه های  روز  به گزارش  )پنجشنبه    ۱۶ین  ماه(    ۲۶ژوییه  تیر 

با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی در قالب   را  ابتکار    ۵+۱اولین نشست خود  به  این نشست  برگزار کرد. 

چین در جریان این نشست   .آن بر همکاری در زمینه مبارزه با شیوع کرونا در این منطقه بودپکن برگزار شد و تمرکز  

ی ارائه یک کریدور سبز به منظور انتقال محصوالت چینی به منطقه آسیای میانه و خرید بیشتر آمادگی خود را برا

کشورهای منطقه که در نتیجه   در این زمینه گزارش داد:   نشریه دیپلمات  .محصوالت کشاورزی منطقه اعالم کرد

رو آورده اند. چین جدیدترین   موج دوم کرونا و مشکالت اقتصادی تحت فشار قرار دارند برای دریافت کمک به چین

قالب   در  که  کره    ۵+۱کشوری است   ، ژاپن  این کشورهای  از  پیش  پردازد.  منطقه می  با کشورهای  به همکاری 

 .پا در چنین ترتیباتی برای همکاری با کشورهای آسیای میانه وارد شده اندجنوبی و آمریکا و همچنین اتحادیه ارو

https://www.irna.ir/news/83883573/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.irna.ir/news/83883466/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم روز جمعه در بیانیه ای رسمی در همین ارتباط ، وزیران بهداشت  

کردند تاکید  کرونا  با  مبارزه  برای  همکاری  ادامه  با    .بر  مجازی  بصورت  مشترک  های  رایزنی  دور  شرکت سومین 

 .وزرای بهداشت قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، چین، پاکستان و هند برگزار شد

اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته برنامه پاسخ بحران  //     امه اتحادیه اروپا برای پاسخ به کرونا در آسیای مرکزیبرن

ای   (CACCR) کرونا آسیای مرکزی آغاز کرد که بسته  به  می  ۳را  میانه  به منطقه آسیای  برای کمک  یورویی  لیون 

با شیوع کووید از    ۱۹-منظور مبارزه  برنامه سود  طرف هایاست و کشور قزاقستان یکی  این  از  اصلی است که 

اسون اولوف کارلسون" نماینده اتحادیه اروپا در قزاقستان اعالم کرد: شیوع کرونا نشان داد که نظام  "  .خواهد برد

درمانی   اضطراری  های  شرایط  با  برخورد  های  روش  در  بازنگری  حد  چه  تا  و  هستند  پذیر  آسیب  حد  چه  تا  ما 

جهانی بهداشت اجرا خواهد   برنامه دو ساله اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی را سازمان    .بهداشتی ضروری است

همبستگی    .کرد بسته  یک  از  بخشی  کمک  این  گفت:  که  ۱۲۴کارلسون  است  یورویی  فوری    میلیون  نیازهای 

برنامه در عین حال شامل سه مرحله اس را در نظر می گیرد. این  ت که در قزاقستان و سایر کشورهای منطقه 

  ۴۰۰مرحله آخر نیز با هدف تقویت نظام های درمانی اجرا خواهد شد. قزاقستان به عنوان بخشی از این برنامه ،  

 .یص کرونا دریافت خواهد کردهزار ست تجهیزات محافظتی شخصی و یک هزار کیت تشخ

قزاقستان  ۶۳.۸بهبود   در  کرونا  به  مبتالیان  به//     درصدی  ایرنا  روز شنبه  گزارش  آغاز    به  از   ، کازاینفورم  از  نقل 

کنون   تا  کرونا  و    ۸۰شیوع  در   ۲۲۶هزار  ابتال  کنون   قزاقستان مورد  تا  که  شده  و    ۵۱ثبت  را    ۲۶۰هزار  کرونا  نفر 

نیز تا  قرقیزستان در  .درصد رسیده است  ۶۳.۸ان باخته اند. نرخ بهبودی در این کشور به  نفر ج  ۵۸۵شکست داده و  

نفر رسید. از زمان آغاز    ۲۴۷هزار و    ۳۱کل مبتالیان به  مورد جدید ابتال به کرونا شمار    ۹۲۱روز جمعه با اضافه شدن  

تا کنون همچنین  از     شیوع کرونا  بیماری در قرقی  ۱۹بیش  این  از  نفر  با جان  هزار  اند. همچنین  یافته  بهبود  زستان 

  نفر   ۲۱۱ساعت منتهی به روز جمعه شمار کل تلفات کرونا در قرقیزستان به یک هزار و    ۲۴نفر دیگر در    ۴۲باختن  

در همین حال   .نفر در بیمارستانها و مراکز درمانی تحت درمان هستند  ۳۸۵هزار و   ۱۲رسیده است. از میان مبتالیان  

قرقیزستا داده دولت  خبر  کشور  این  های  بدهی  بازپرداخت  موقت  توقف  و  خارجی  دهندگان  وام  با  مذاکره  از  ن 

  ۴.۶بدهی دولت قرقیزستان به   در حال انجام است.    هااست. در حال حاضر مذاکره درباره شرایط تعلیق بازپرداخت 

از جمله   دالر  و    ۳.۸میلیارد  خارجی  بدهی  است   ۷۴۵میلیارد  رسیده  داخلی  کرونا    .میلیون  به  مبتالیان  کل  شمار 

هزار و    ۱۰نفر مبتال رسید. در این کشور در مجموع   ۱۷۹هزار و    ۱۹مورد افزایش به    ۱۹۳تا روز جمعه با   ازبکستان در

و    ۵۳فرد مبتال معادل    ۲۰۳ اند  یافته  بهبود  و    ۸درصد  ت  .نفر تحت درمان هستند  ۸۷۲هزار  درصد    ۸۲اجیکستان  در 

ان شده  درمان  خبری/    دبیماران  رسمی  منابع  شنبه  روز  گزارش  کرونا   ۴۵ ،   تاجیکستان به  بیمار  جدید  در   مورد 

طبق گزارش   .نفر رسیده است  ۶۰هزار و    ۷ژوئیه این تعداد به    ۲۳آوریل تا    ۳۰تاجیکستان گزارش شده است و از  

درصد از مبتالیان    ۸۲ عادل  نفر م  ۷۹۳هزار و    ۵وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، تاکنون  

وزیر بهداشت تاجیکستان    .نفر نیز بر اثر این بیماری جان باخته اند  ۵۸ستان درمان شده اند و  در تاجیک  ۱۹-به کووید  

هم اعالم کرده که میزان ابتال به کرونا در مقایسه با زمان اوج آن در اواسط ماه مه کاهش یافته و وضعیت در حال  

عبدهللا زاده همچنین تاکید کرد که تاجیکستان از ذخایر محصوالت دارویی برای  الدین جمال .رسیدن به ثبات است

تا  درمان بیماران برخوردار است   و در حال حاضر وضعیت در شهر دوشنبه به ثبات رسیده است. وی تاکیدکرد که 

هیچ  ترکمنستان که در کشوراین در حالی است     .کنون هیچ پزشکی در این کشور بر اثر کرونا جان نباخته است

نهادهای   با  و هماهنگی های خود  تدابیر  به  این کشور  و  ثبت شده  کرونا  به  ابتال  از  برای  موردی رسمی  جهانی 

بهداشت ادامه می دهد. سازمان جهانی  از شیوع کرونا  پیشگیری  و  اینکه  کنترل  رغم  به  ترکمنستان خواست  از 

هیاتی از     .ده، طوری رفتار کند که گویی موارد ابتال در این کشور وجود داردهیچ موردی از ابتال به کرونا گزارش نکر

نستان سفر کرده بود، روز چهارشنبه در پایان سفر خود از دولت این نمایندگان سازمان جهانی بهداشت که به ترکم



 
ایش آنان، رهگیری  بهداشتی مانند شناسایی موارد مشکوک به ابتال، قرنطینه و آزم  کشور خواست که اقدام های  

با آن  انجام دهد.افراد در تماس  را  بیماران  به کوو ها و درمان  ابتال  از  تاکنون هیچ موردی  گزارش    ۱۹یدترکمنستان 

نکرده، اما سازمان جهانی بهداشت از این کشور آسیای مرکزی خواسته است طوری اقدام کند که گویی مواردی  

جهانی بهداشت نبود موارد ابتال در ترکمنستان را زیر سوال نبرد، اما تاکید    هیات سازمان از ابتال در آن وجود دارد.

 .بیعی را گزارش کندکرد که این کشور باید هرگونه مشاهدات غیرط

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های اوراسیا هستیم مصمم به حفظ روابط با قدرت   :آقای موسوی

تدا و  به حفظ  گفت: مصمم  امور خارجه  وزارت  قدرت سخنگوی  تمام  با  دوستانه  و  متوازن  روابط  اوراسیا،  وم  های 

به نقل از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش  .شرق و جنوب آسیا هستیم

ای  " نوشت:  مجازی  فضای  در  موسوی  آقای  خارجه،  امور  رابطهوزارت  حفظ  سیاست  دیرباز  از  و ران  متوازن  ای 

های بالقوه همکاری بلندمدت  کند. توافقنامه های اوراسیا و شرق و جنوب آسیا را دنبال می دوستانه با تمام قدرت 

 " .سیه و ادامه همکاری ما با هند در چابهار، مؤید آن است. مصمم به تداوم این سیاست هستیمبا چین و رو

 

 دارد برخی القائات درباره قرارداد با چین صحت ن :اییآقای حامد وف

های ساله همکاری   ۲۵مدیر گروه مطالعات چین مجمع اساتید مسلمان گفت: برخی القائات غلط در خصوص برنامه  

آقای حامد وفایی عضو هیات علمی   .شودتهران و پکن به هیچ وجه صحت ندارد و تنها موجب ناامیدی مردم می

هایی  افزود: در فضای مجازی چین هم ادعا  خبرگزاری صداو سیما در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار  دانشگاه تهران

د شد و چند هزار نیروی چینی به  که در ایران صورت گرفته مبنی براینکه با این قرارداد جزیره کیش فروخته خواه

وی اضافه کرد: اگر یک ورق کاغذ در مورد این مطالبی که در فضای مجازی    .شودمضحک شمرده می  آیندایران می

این   .شد درباره آن صحبت کرد، اما چنین چیزی اصال وجود نداردشود در این برنامه و تفاهم نامه بود میعنوان می

سال    ۲۵ه  رعمومی کشور به برنامکارشناس مسائل چین همچنین در ادامه با اشاره به حساسیت بخشی از افکا

های کارشناسی فکری  ایران و چین گفت: این حساسیت امری خوب و طبیعی است، اما تا جایی که به سمت بحث

تحلیل و  عمیق  کندو  مانع سازی  تصمیم سازان  برای  اینکه  نه  باشد  گشا  راه  کشور  وبرای  منجر شود  اقای   .ها 

ها حداقل در میان ردی دانست و تصریح کرد: چینیمشارکتی، جامع و راهبوفایی همچنین مناسبات چین و ایران را 

وی افزود: چین به    .کندها را رفع میمدت به دنبال جهان چند قطبی هستند و این موضوع نگرانی برای همکاری 

یا تصوراتی کند  تکرار  بود  پیگیری کرده  المللی  بین  نظام  در  آمریکا  که  را  آن نیست که حرکاتی  افکار    دنبال  که  را 

ا قدرتعمومی  گیردز  بکار  ایران  علیه  داشتند  بزرگ  هدف   .های  کرد:  تاکید  همچنین  تهران  دانشگاه  استاد  این 

رهبران چین یکجانبه گرایی نیست که آمریکا آن را در دستور کار خود قرار داده است و ما باید از فرصت پیش آمده  

اقای وفایی در ادامه گفت: اگر ما خواهان   .ی با چین استفاده کنیمهای تجاری و اقتصادبرای ارتقاء سطح همکاری 

های فرهنگی وی نقش نهاد   .فق جامع راهبردی با چین هستیم باید شناخت خود را از این کشور افزایش دهیمتوا

مام ها را برای آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه بسیار ضروری خواند و تصریح کرد: تجامعه از جمله رسانه

قرار داده اند و حتی آمریکا که بزرگترین رقیب   های دنیا امروز مناسبات گسترده با چین را در دستور کار خودکشور 

دارد این کشور  با  را  روابط  بیشترین  در عین حال دشمن چین است  کارخانه     .و  واقع  در  گفت: چین  وفایی  اقای 

 .د در واقع خود را محروم ساخته استجهان است و اگر هر کشوری از این ظرفیت استفاده نکن
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 چین سه ماهواره غیرنظامی در مدار زمین قرار داد /   در شمال چین اتفاق افتاد

داد خبر  زمین  مدار  به  غیرنظامی  ماهواره  سه  آمیز  موفقیت  پرتاب  از  چین  فناوری  و  فضایی  علوم  به    .شرکت 

ها  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک از مسکو، پرتاب این ماهواره خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل گزارش

  ( در شمال چین انجام شد. Shanxi( در استان شانکسی )Taiyuanصبح روز شنبه از پایگاه پرتاب ماهواره تیایوان )

به فضا پرتاب و در عرض چند دقیقه، هر سه ماهواره وارد    ۴B-النگ مارچها توسط موشک ماهواره بر  این ماهواره 

های ساخت چین برای عملیات نقشه برداری  یکی از ماهواره (  Ziyuan-III)  ۳-ماهواره ژیوان  مدار مورد نظر شدند.

وری چین، فته شرکت علوم فضایی و فنابه گ  است. وزارت منابع طبیعی چین از این ماهواره استفاده خواهد کرد.

که پیشتر در مدار  ( Gaofeng-۷) ۷-این ماهواره به همراه دو ماهواره دیگر از همین سری و در کنار ماهواره گائوفنگ

( نام دارد مجهز به ردیاب اشعه  Lobster Eyeماهواره دوم که البستر آی )  کنند.زمین قرار گرفته بود، فعالیت می

های چین به سومین ماهواره نیز بخشی از شبکه ماهواره   کند.می  ر زمینه کیهان شناسی پژوهشایکس است و د

 منظور توسعه فناوری اینترنت اشیاء خواهد بود. 

 

 افتتاح بیست و سومین نمایشگاه خودرو چنگدو در چین  /  با حضور خودروسازان چینی و خارجی

خودرو ساز داخلی و خارجی در جنوب غرب چین آغاز به کار    ۱۲۰بیست و سومین نمایشگاه خودرو چنگدو با حضور  

، آسیاویژن به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .کرد

روز جمعه در شهر چنگدو واق اعالم کرد، نمایشگاه  یافت.چین  در استان سیچوان گشایش  نمایشگاه خودروی     ع 

در مجموع    رود.آ چین در سال میالدی جاری به شمار می  -چنگدو اولین نمایشگاه از چهار نمایشگاه بزرگ کالس  

با بیش از  خ  ۱۲۰بیش از   هزار مترمربع در این    ۱۶۰خودرو در زمینی به مساحت    ۱۵۰۰ودروساز داخلی و خارجی 

اند.نمایشگاه شرک انرژی جدید کار میخودرو   ت کرده  با  از  هایی که  کنند جایگاه مهمی در نمایشگاه چنگدو دارند 

مدل  معرفی  با  بزرگ  خودروسازان  رو  یکدیگر  این  با  زمینه  این  در  جدید  می های   کنند. رقابت 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع نمایشگاه تا دوازدهم مرداد ادامه دارد.

 

 تخلیه کارکنان کنسولگری آمریکا در چنگدو چین /  اقدام متقابل چین علیه آمریکا

پس از اقدام ناگهانی آمریکا در تعطیلي کنسولگری چین در هیوستون، چین نیز در اقدامی متقابل دستور تعطیلی 

کرد صادر  را  چنگدو  شهر  در  آمریکا  بین    .کنسولگری  سرویس  گزارش  سیما المللبه  و  صدا  شبکه    ،خبرگزاری 

هایی به کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو در چین برای تخلیه کارکنان آن  رویترز تصاویری از ورود خودرو  تلویزیونی

این گزارش، روز شنبه، دو خودرو در حال وربر اس  .را منتشر کرد آمریکا در شهر  اس  ود به ساختمان کنسولگری 

این   ساختمان  تخلیه  برای  را  خود  کنسولگری  این  کارکنان  که  است  حالی  در  این  و  شدند  مشاهده  چنگدو 

کا به چین برای  کنند. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که چین در واکنش به دستور آمریکنسولگری آماده می

هیوست در  اش  کنسولگری  در   ونتعطیلی  را  خود  کنسولگری  داد  دستور  آمریکایی  مقامات  به  تگزاس،  ایالت  در 

کنند. تعطیل  را  آن  و  تخلیه  کنسولگری  چنگدو  این  متقابل  بزرگترین تعطیلی  بین  روابط  شدن  بدتر  سبب  ها 

است.اقتصاد  شده  جهان  در  بزرگ  می  های  نشان  تصاویر  این  داین  داخل  از  آمریکا  کنسولگری  عالمت  که  هد 

واگن سا دادن  هل  حال  در  را  آن  کارکناِن  و  است  شده  تخلیه  می ختمان  مشاهده  بار  حامل  همچنین  های  شوند. 

های پلیس چین، از جمله شمار زیادی از افسران نیرو  چندین خودرو در حال ورود و خروج از این کنسولگری هستند.

ها مسدود به آن را بر روی تردد خودرو   ساختمان کنسولگری تجمع کرده و خیابان منتهی  لباس شخصی، در مقابل

یعنی،    -ساعت  ۷۲روزنامه گلوبال تایمز چین در صفحه توئیتر خود نوشت: به کنسولگری آمریکا در چنگدو    کرده اند.

افتتاح شد و   ۱۹۸۶سال    این کنسولگری در  برای تعطیلی، فرصت داده شده است.   -صبح روز دوشنبه  ۱۰تا ساعت  
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از ج  ۲۰۰حدود   این    ۱۵۰مله حدود  کارمند  در  اکنون  کارکنان  این  از  تعداد  نیست چه  دارد. مشخص  پرسنل محلی 

دیپلمات  از  زیرا بسیاری  دارند،  تخلیه شده  کنسولگری حضور  از چین  به سبب شیوع کرونا، پیشتر  آمریکایی  های 

رفت و آمد بودند و برخی   اد در خیابان مقابل ساختمان کنسولگری در حال در تمام طول امروز، شماری از افر  بودند.

خبرگزاری  :منبع  ها را از این محل دور کرد.ها اقدام به گرفتن عکس و فیلم کردند، اما متعاقباً پلیس چین آناز آن

 صداوسیما

 

 : لنایا -

توافق تهران و پکن برای اقتصاد تحریم شده ایران   :وگو با ایلنااستاد دانشگاه ملی سنگاپور در گفت

ها فراموش  نگتن و تالویو شده/ آمریکاییای ایران کابوسی برای واشحیات دوباره است/ برنامه هسته

 نکنند ایران سرزمین امپراتوری داریوش بزرگ است 

ایاالت متحده محسوب می  برای  بزرگ  ایران و چین شکستی  توافق  اینکه  بر  تاکید  با  شود،  استاد علوم سیاسی 

دنیا دیگر کالنتر  و  تمام شده  از جنگ جهانی دوم  دوران پس  بداند  باید  آمریکا  ایاالت  نیست و سیاست  گفت:  های 

الملل و علوم  ، استاد روابط بینبیلویر سینگ .است گرا کردهمتحده بیش از گذشته، ایران را تبدیل به یک کشور ملی

را درباره تنش سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور است. وی در گفت  ایلنا نظرات خود  با خبرنگار  های اخیر میان وگو 

 .ایران و آمریکا مطرح کرد

یکدیگر شده است با  آنها  اتحاد  به  منجر  از کشورها  بسیاری  با  آمریکا  مورد  بیلویر سینگ//    دشمنی  در  ابتدا  در 

مدتت از  بعد  مهم  تحول  نکته  و  عطف  نقطه  یک  این  گفت:  چین  و  ایران  بود؛  وافق  خواهد  کشور  دو  هر  برای  ها 

این است که به جا ایاالت متحده  با کشورها، سعی میبزرگترین اشتباه سیاست خارجی  تمام  ی دوستی  با  کند 

و دیگران مانند ونزوئال منجر به اتحاد بین  های آنها در مورد صدمه زدن به چین و ایران  دنیا دشمن باشد همه تهدید

ایاالت متحده سعی کرده است از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی به     که  کشورها شده است؛ کشورهایی

 .آن آسیب برساند

ایران حیات دوباره استتوا برای اقتصاد تحریم شده  تهران و پکن  های ساله غلط بودن سیاست   ۲۵توافق  /    فق 

ق در  می واشنگتن  منعکس  را  چین  و  ایران  توافق همه //    کندبال  افزود:  برای  وی  چین  و  ایران  استراتژیک  جانبه 

دوباره خواهد بود و حضور چین در منطقه نه  اقتصاد تحریم شده ایران ، به ویژه صنعت نفت این کشور، نوعی حیات  

ب بزرگ  نظامی یک شکست استراتژیک  نظر  از  بلکه  اقتصادی  و  نظر سیاسی  از  پیروزی  فقط  و  ایاالت متحده  رای 

های واشنگتن در قبال ایران، چین و بسیاری دیگر از  بزرگ برای ایران و چین است. این توافق غلط بودن سیاست

برد، بدتر از د، اکنون هیچ چیزی برای واشنگتن که از کرونا و مشکالت اقتصادی رنج می کنکشورها را منعکس می 

  .این نیست

استاد دانشگاه سنگاپور یادآور  //    تواند حرکت رو به جلوی روسیه، ایران و چین را تماشا کندی آمریکا اکنون فقط م

کنند. روسیه، ایران و دیگران رو به جلو حرکت میتواند به سادگی تماشا کند که چگونه  آمریکا اکنون فقط می   شد:

است و برای ایران، این یک پیشرفت مهم برای چین، معامله با ایران بخشی از ابتکار عمل کمربند و جاده ابریشم  

 .اقتصادی است و تقویت اقتصادی خوبی برای ایران و مردم آن خواهد بود 

وی در ادامه خاطرنشان کرد:  //    تمام شده و دیگر کالنتر دنیا نیست  آمریکا باید بداند دوران پس از جنگ جهانی دوم

تواند کسی را متوقف کند. اینک دوران پس از ایی نمیدهد که ایاالت متحده به تنهتوافق ایران و چین نشان می

با توافق   ای از جهان نقش داشت، آمریکاجنگ جهانی دوم نیست، دورانی که آمریکا کالنتر دنیا شد و در هر نقطه
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ایران و چین در درازمدت متضرر خواهد شد. این یک شکست ژئوپلیتیکی است، اما نه برای ایران بلکه برای ایاالت  

 .دهمتح

این استاد دانشگاه  //    گرا کرده استهای ایاالت متحده بیش از گذشته، ایران را تبدیل به یک کشور ملی سیاست

ایاالت متحده بیش از گذشته، ایران را تبدیل به یک کشور     ایران گفت:  در مورد تداوم سیاست فشار حداکثری بر

های صهیونیسم توسط اسرائیل و عوامل نفوذ آن در بیگرا کرده است، ایدئولوژی و سیاستی که از طریق ال ملی

ه واشنگتن  اکنون شکست خورده از این رو، تغییر آن دشوار است. تنها راهی کایاالت متحده، بسیار رایج است هم

آمریکایی  که  زمانی است  رها خواهد کرد،  را  احمقانه خود  آمد و سیاست  میز مذاکره خواهد  باالیی  به  ها هزینه 

فارس.بپردازن خلیج  بر  چین  تسلط  مانند  طور   د؛  به  بود.  خواهد  متحده  ایاالت  برای  استراتژیک  شکست  یک  این 

کند و به  آوری شروع به افزایش می های فنو حتی توانایی مشابه این را از طریق چین، هنگامی که اقتصاد ایران  

ود البته ایران اکنون نیز قدرت مهمی است.  کند هم شاهد خواهیم بنوبه خود ایران را به یک قدرت مرکزی تبدیل می 

  .ها مشهود استنقش ایران در شکست داعش، محافظت از دولت اسد و حتی عراقی

در  بیلویر سینگ//    تر کرده استای مقام برای مقابله با قلدرهای جهانی و منطقه   های آمریکا فقط ایران راتحریم

ها به ایران و مردم آن آسیب رسانده است.  ها در این موضوع گفت: تحریممورد شیوع کرونا در ایران و تاثیر تحریم

پایه  و  است  متحده  ایاالت  غیرانسانی  سیاست  غماین  نکته  ندارد.  اخالقی  که انگیز  ای  است  این  آمریکا  برای 

سیاستتحریم تغییر  برای  و  نیستند  مؤثر  ایران  ها  بوده بیهای  شدندنتیجه  موفق  فقط  مقاوم    اند  را  و  ایران  تر 

تا با سیاستمصمم ای مانند اسرائیل، حمایت منطقه  های یک قلدر در سطح جهانی ، که توسط یک قلدرتر کنند 

 .شود، مقابله کندمی

متحده نمی  ایاالت  باشدهرگز  کسی  دوست  می   /تواند  باقی  ناکام  ایران  درباره  آمریکا  استاد  //    دماناهداف  این 

اسرائیل برای فشار     کار و صهیونیستی، بههای نومحافظه دانشگاه سنگاپور تصریح کرد: ترامپ، با حمایت از البی 

ها را اعمال کرد، سیاست  ن را پاره و تحریم ای با ایرابر ایران خدمت کرده است. از آنجایی که ترامپ توافق هسته

با   رساند،  آسیب  ایران  مردم  به  را  آمریکا  ایران  دولت  ایرانیان،  زندگی  سختی  باشد  امیدوار  آمریکا  که  هدف  این 

ماند، تا زمانی که  کند؛ هدفی که تاکنون ناکام مانده است. این هدف همین گونه هم ناکام باقی میسرنگون می

متو ایران  شد.ملت  خواهد  مواجه  شکست  با  آنها  سیاست  آمریکاست،  هدف  نمی   جه  هرگز  متحده  اند توایاالت 

سیاسی   نظر  از  اما  باشد  قوی  نظامی  نظر  از  متحده  ایاالت  است  ممکن  دلیل  همین  به  باشد.  کسی  دوست 

ن است که با  ترین مراکز شیوع کرونا در جهاوی افزود: در حال حاضر ایران یکی از گسترده   .کشوری ضعیف است

 .های آمریکا وضعیت بدتر شده استتحریم

هم چنین در مورد سرنوشت برجام   بیلویر سینگ//     ای ایران کابوسی برای آمریکا و اسرائیل استبرنامه هسته 

ای نیاز دارد. نه فقط برای انرژی بلکه برای امنیت، به ویژه تا  گفت: من معتقدم که ایران همیشه به انرژی هسته 

را با حمایت ایاالت متحده دارند. به پاکستان نگاه   ای خودهای هستهی که اسرائیل و عربستان سعودی، برنامه زمان

اثر کرده است. همین مسئله در مورد ایران هم صادق است و به همین دلیل کنید و اینکه چگونه قدرت هند را بی 

ل است. زنده ماندن برجام نه به ایران بلکه به آمریکا  ای ایران کابوسی برای آمریکا و اسرائیاست که برنامه هسته 

 .ستگی دارد. اگر ایاالت متحده عقل سلیمی داشته باشد، باید ایران را در برجام نگاه داردب

  نژاد ایران در جهان منحصر به فرد است  /ها فراموش نکنند که ایران سرزمین امپراتوری هخامنشی استآمریکایی

م   // ایاالت  گفت:  را نمیوی  ایران  آنتحده  فکر میشناسد.  یها  فقط  ایران  که  که  کنند  فئودالی است  ک کشور 

از  می ایرانی  بزرگ شاه  بزرگ، شاه  داریوش  این سرزمین  که  است  کرده  فراموش  رانده شود.  با شکست  تواند 

شده است که از اروپا  هایی بود که تاکنون در زمین دیده  امپراتوری هخامنشی است که یکی از بزرگترین امپراتوری 

این    .دانندها وضعیت تمدنی ایران و روحیه مردم پارسی آن را نمیریکاییکنم آمتا آسیا امتداد داشت. من فکر می



 
استاد دانشگاه سنگاپور ادامه داد: نژاد ایران در این جهان یک نوع نژاد منحصر به فرد است و اینجاست که ایاالت  

کنم آمریکا کر نمیدهد. فگذاری انجام داده و همچنان ادامه میا در مورد سیاستمتحده اشتباهات کشنده خود ر

توافق هسته  ایاالت متحده نمیبرای نجات  زیرا  ایرانیان چه معنایی دارد. چگونه و ای تالش کند،  برای  داند قدرت 

شته باشد و این چیزی است که در چرا ایران در این زمان توانسته از آمریکا سرپیچی کند، هیچ ارتباطی با آمریکا ندا

طوالنی از  یکی  مردم  تمدنتاریخ   ترینذات  و  آمریکایی ها  در  که  چیزی   ، دارد  قرار  نمیها  درک  وها  ترامپ   کنند 

 .تواند آن را بفهمدنمی

 

 : زانیم یخبرگزار -

 سابقه علیه سند راهبردی ایران و چین ای بیرسانه   واکاوی عملیات جنگ روانی  |وگوگفت

میزان روز کارشناس مسائل سی -خبرگزاری  در  اینکه  بیان  با  روانیاسی  یک عملیات جنگ  بروز  اخیر شاهد    های 

بیرسانه  بودیم،  ای  وچین  ایران  راهبردی  سند  علیه  و   سابقه  تحریم  همه  آن  با  آمریکا  خارجه  وزارت  گفت: 

داشتهفشار  روا  ایران  ملت  علیه  که  علیه سندهایی  و  مردم شده  دلسوز  پهلوی  ربع  و  و  اند  ایران  چین  راهبردی 

های ها و چالشوگو با میزان، با اشاره به فرصت در گفت  عشرت شایق ۶۴۰۵۸۹ کد خبر: - اند.آستین خود را باال زده 

شاهد بروز یک عملیات جنگ     بارهر روزهای اخیر، به یکد   بین ایران و چین، بیان داشت:   سند راهبردی اقتصادی

کارشناس مسائل     ها و بنادرتان را فروختند.به گوش باشید که دریا   هابودیم که ایرانی   سابقه ای بیرسانه    روانی

از  ایران  جزایر  مالکیت  واگذاری  چین،  و  ایران  راهبردی  به سند  مربوط  بین شایعات  در  کرد:  خاطرنشان    سیاسی 

ه به چین بیشتر از سایر موارد به چشم می خورد؛ حال آن که براساس قانون اساسی هر قراردادی ک   جمله کیش

سال جنگیدیم و    ۸شایق با اشاره به اینکه ما    بخواهیم با کشور دیگری منعقد کنیم، باید در مجلس تصویب شود.

نعزیزان اشغال  را  مان  خاک  از  وجب  یک  تا  کردیم  تقدیم  را  یک  مان  مالکیت  صلح،  زمان  در  حال  کرد:  عنوان  کنند، 

که قراردادی    اگر این چنین است چرا در زمان عقد برجامجزیره و یا بنادرمان را به یک کشور بیگانه تحویل دهیم؟  

قراردادی    ۲۵ توتال که  یا  و  نکرد؟   ۲۰ساله است  گله  بود، کسی  درباره سند    ساله  عامالن طرح شایعات  به  وی 

ها دالر دارایی ایران را بلوکه کرده  راهبردی ایران وچین اشاره و عنوان کرد: آمریکا همان کشوری است که میلیارد

می  و تشکیل  دادگاهی  ازگاهی  آنهر  از  بخشی  و  می دارایی    دهد  مصادره  خود  نفع  به  را  همچنین  ها  و  کند 

داوریی،سال صنعت  ها   هاست  تحریم  این  با  و  است  کرده  تحریم  را  ما  فلزات  و  پتروشیمی  و  نفت  هواپیمایی، 

لوی است که مدام درباره سند ایران فشارهای زیادی به زندگی مردم ایران تحمیل می کند. دومین عامل هم ربع په

ته باشند که همین اعضای این استاد دانشگاه اضافه کرد: مردم باید توجه داش  دهد.و چین به مردم ایران تذکر می

صندوقجه و چمدان مملو از  ۳۵۰مطرم کردند حدود   خانواده پهلوی بودند که در مصاحبه های خود بعد از فرار کشور

جواهر و  سکه  و  جزیرهطال  مالک  امروز  و  بردند  کشور  از  را  ویال ات  و  جهان ها  سراسر  در  هوا  و  آب  خوش  های 

اهبردی ایران و چین قرارداد نیست، گفت: از سند راهبردی ایران و چین ممکن شایق با بیان اینکه سند ر   هستند.

در برخی صنایع   ی حق پیمانکاری قرارداد بیرون بیاید. اولویت راهبردی ایران در این سند راهبردی اعطا   ۱۵۰است  

آن تخفیف   به چین در  و  تخفیفش حدود  است  قائل شده است.  نیز  تنظیم ریسک    ۱۲هایی  نیز  درصد و    ۸تا    ۶آن 

راه    درصدی است. نیز گفت: قرار است  انجام خواهد شد،  راهبردی  بر اساس سند  که  اقداماتی  به  با اشاره  وی 

ود. ایران وچین قصد احیای جاده ابریشم را دارند و این راه آهن ایران را  آهن ایران به شهر ارومچی چین متصل ش

کارشناس مسائل     ف هستندتا به اتحادیه اوراسیا متصل شوند.کشور در ص  ۴۰کنند،  به چین و اوراسیا وصل می

ی تازه  هاپیش بینی شده است، برخی تجهیزات نظامی از سوی روسیه در پایگاه  در این سند سیاسی عنوان کرد:

تاسیس چابهار و بندرعباس و آبادان تعبیه شوند که امری، دو طرفه است؛ این اقدام از نظر نظامی برای ما قابل  
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بلندا و  کوتاه  برد  با  شلیک  هشدار  سیستم  چون  است،  پایگاه    همیت  است.دراین  شده  بینی  پیش  شایق     ها 

های سه جانبه؛ منطقه را  و عقد این قرارداد   ایران  خاطرنشان کرد: ترکیب دو قدرت چین و روسیه با قدرت نوظهور

پایگاه از لحاظ شرایط فعلی به شدت متحول می و  را دچار خطر می   ها آمریکاییکند  از  در خلیج فارس  آنها  و  کند 

 انتهای پیام/  اند.سند زده  همین موضوع نگران شده و دست به تبلیغات منفی علیه این

 

 :ستاره صبح -

 جایگزین تفاهم نامه ایران و چین چیست؟ / تفسیر روز

با لباس مبدل  -ستاره صبح آنهائی که  نه  بهنود در حساب توئیتری خود می نویسد: “تحلیل گران واقعی،  مسعود 

یک ورقه پاره بی امضاء و بی ارزش  روی صفحه ظاهر می شودند، خوب می دانند قراردادی با چین در کار نیست،  

)تفاهم نامه( تهدیدیست سیاسی تا از فشارهای آمریکا کاسته گردد. آفرین بر دستگاه دیپلماسی که از ارزشی 

ها و اپوزیسیون برانداز به هرقیمت ، دشنام می شنود و کار می کند.” در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که  

بیر برجام  از  امریکا  این  چرا  دلیل  داد؟  قرار  ضعف  موضع  در  را  طلبان  اصالح  و  رئیس جمهور  طرفداران  و  رفت  ون 

شکست چه بود؟ صیهونیست های قدرتمند در آمریکا و دولت اسرائیل با همدستی و رضایت عربستان سعودی و  

پست دائر بر تحقق   امارات بدنبال پیاده کردن طرح اودد یینیون مشاور پیشین اریل شارون و روزنامه نگار جروزآلم

میالدی در نشریه عبری “کی وونیم” منتشر   ۱۹۸۲اسرائیل بزرگ می باشند. طرحی که در قالب یک مقاله در سال  

شد . این مجله در جهت پیشبرد اهداف سازمان جهانی صیهونیسم فعالیت می کرد و مقر اصلی آن در اورشلیم 

گرایی زدن و گسترش فرقهسیاسی برای دامن   شدهریزیبرنامه    بود. این مقاله در آن زمان بعنوان نخستین پروژه

اندیشهدر خاورمیانه شناخته می از پژوهشگران،  باور بسیاری  بر  بنا  به     شد  یینون بر روی دو مبحث مربوط  اوِدد 

شد و  است. نخستین تأثیر آن بر روی سیاستهای دولت جرج دابلیو بوش ارزیابی  خاورمیانه تأثیر بسزایی گذاشته

های هایی مطرح کرد که آیا این مقاله تنها بصورت تصادفی بحران های توطئه بود و پرسشدیگری نیز ایجاد تئوری 

ای از پیش تعیین شده توسط سران اسرائیل بود که به سرنگونی خاورمیانه را پیشبینی کرده بود، یا اینکه برنامه 

د بروز جنگ  و  داعش  ظهور  و  عراق  در جنگ  توسط صدام حسین  طرح  این  که  ختم شد.ادعا شده  اخلی سوریه 

آمریکا در  صهیونیسم  راهبردهای  بهره (Institute for Zionist Strategies ) انستیتوی  و  مورد  گرفته  قرار  برداری 

به قطعیت  با  نه درنهایت  تا  شده  گرفته  رؤیای  کار  بلکه  باشد،  خاورمیانه  در  آمریکا  متحده  ایاالت  منافع  حافظ  تنها 

شود که در  دیان برای تحقق اسرائیل بزرگ را هموار کند که زمینی با مساحت بزرگ در خاورمیانه را شامل مییهو

یهودیان وعده داده شده  به  این نقشه شوم    است.کتاب مقدس عبری  لذا همانگونه که مشاهده می کنیم هدف 

حتی عربستان. و    ایران و   عراق، ترکیه،  چیزی نیست به جز تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه مانند لبنان، سوریه،

اسرائیل ایران را مانعی بزرگ بر سر این راه می بیند. و در اینجاست که در می یابیم چرا آمریکا علیرغم مخالفت  

غرب از برجام بیرون آمد و هم اکنون نیز به هیچ قیمتی حاضر به سازش با ایران نیست جز به تسلیم این کشور. و  

باید   بدانند که خروج ترامپ از برجام قولی بوده است که وی به شلدون ادلسون سرمایه دار صیهونیست  همگان 

آمریکائی و یکی از ثروتمندترین افراد زنده بر روی کره زمین، داده است. اینها ایران را تحمل نمی کنند حتی با آمدن 

بایدن به اسرائیل دست کمی از ترامپ ندارد چرا    جوبایدن بر سرکار. چرا که جو بایدن با اوباما فرق دارد. وابستگی

که وی علنا خود را صیهونیست نامیده است. بایدن به شبکه اول تلویزیون اسرائیل گفت: »من یک کاتولیک معتقد 

می پای  اصل  این  بر  سرسختانه  کاتولیک  هر  مانند  و  مسیحی هستم،  آنکه  از  قبل  کاتولیک خوب  یک  که  فشارم 

دانم، و نه تنها این، دی خوب باشد و من نیز پیش از آنکه مسیحی باشم خود را یک یهودی می باشد، باید یک یهو

افتخار می  بودن خود  به صهیونیست  و  بگویم که من یک صهیونیست هستم  که  دارم  افتخار  به وجود بلکه  و  کنم 

http://setaresobh.ir/fa/news/detail/82401/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.setaresobh.ir/


 
بسته اند یاداور شد که دونفر از  گرایی یهودیان سخت پای بندم«. باید به آنهائی که به جوبایدن امیداسرائیل و ملی

بطور قطع بلیکن” هستند که  “آنتونی  و  عهده دار پست های مهمی چون     مشاورین اصلی وی “جیک سالیوان” 

وزارت امورخارجه خواهند گردید. هردو نفر اعالم کرده اند که تحریم ها برداشته نخواهد شد مگر آنکه ایران بطور  

باالتر اینکه قرارداد درازمدت تر و عمیق تری را بپذیرد. بدین ترتیب جوبایدن برای ایران    کامل به برجام برگردد و از آن

می تواند از ترامپ خطرناک تر باشد چرا که بعد از همراه کردن ایران، همراهی اروپا و ژاپن را نیز کسب خواهد کرد  

ح ساخت.  خواهد  دشوارتر  مستقل  کشور  یک  بعنوان  ایران  توسعه  برای  راه  که  و  روحانی  دولت  پرسید  باید  ال 

با   نامه  به تفاهم  المللی پول بوده و می باشد چگونه  بانک جهانی و صندوق بین  طرفدار اجرای احکام و مقررات 

ایران است.   کننده سرنوشت  تعیین  تعارف  بدون  که  پاسخ هائی رسید  به  باید  این جا  در  داده است؟  تن    -۱چین 

  -۲اید به آمریکائی ها نشان دهیم که اگر امتیاز ندهید بطرف چین خواهیم رفت و آنطور که مسعود بهنود می گوید ب

به  بهنود  آنچه  یا  اقتصادی  و  ناپذیر  تحمل  وضعیت  از  نظام  احساس خطر  است  نگرفته  نظر  در  دوم  احتمال  عنوان 

ناکرده “نه از    ختم شود که آن گاه خدای  ۹۸و    ۹6توسط مردم است که ممکن است به حوادثی بزرگتر از اتفاقات  

  “ تاک نشان!!  از  و  ماند  اینصورت  -۳تاک نشان  در  برد     که  قرارداد  نعقاد یک  به-ا  با چین  عنوان دومین قدرت برد 

اقتصاد جهان به یک امر حیاتی تبدیل می گردد. و هم اکنون بهتر میتوان از زاویه دید دولت و در مجموع حاکمیت  

و در دام تحلیل های دروغین تلویزون های من وتو و ایران اینترناشنال )روزنامه  به این تفاهم نامه نگاه کرد     ایران

گاردین وابستگی این رسانه ها به عربستان را فاش کرد( و اپوزیسیون قالبی فراشگرد و حسن شریعتمداری و...  

پاره بی ارزشی   این یک ورق  بهنود  نیفتاد. بقول  به چین  بیش نیست چرا که مثال در واگذاری کیش و غیره ذالک 

تائید به  بیشتری   هنوز  متانت  با  تا  ماست  بر  است.  نرسیده  ایران  در  ذیربط  مراکز  جمله  از  طرفین  امضای     و 

های ضد ایرانی که سراسر جامعه را فرا گرفته است، هم نوا این پایگاه    های دور از واقعیتبیاندیشیم و با تحلیل

 ۱۳۹۹مرداد  4  -تهران  -اصغرشهدی .نگردیم

 

 : کیهان -

 گذاری اولویت همکاری چین و ایران)خبر ویژه( انتقال فناوری و سرمایه

و  تواند در حوزه سرمایه عنوان قدرت اقتصادی بزرگ دنیا می معاون سابق وزیر صمت معتقد است چین به گذاری 

باشد ایران  برای  مناسبی  شریک  تجاری،  گفت   .همکاری  در  کرباسیان  مالحظات و مهدی  درباره  و  شرق  با    گو 

از نظر اقتصادی به   ابرقدرت اقتصادی و سیاسی دنیاست. جایگاهش  با چین اظهار داشت: چین  همکاری تجاری 

پیش  اساس  بر  و  شده  نزدیک  قدرت  بینیآمریکا  نظر  از  را  دنیا  اول  جایگاه  است  ممکن  حتی  نزدیک  آینده  در  ها 

تکنولوژی  که  کشوری  باشد.  داشته  همچاقتصادی  و  دارد  هم  پیشرفته  و  های  دارد  را  دنیا  اول  ارزی  ذخایر  نین 

می داشته،  اختیار  در  مناسبی  بسیار  برای سرمایه سرمایه  باشدتواند  موثر  ایران  در  در   .گذاری  چین  با  همکاری 

حوزه میبعضی  گردشگری  و  پتروشیمی  و  نفتی  محصوالت  و  معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه  مانند  مثبت ها  تواند 

این به  توجه  با  عالقباشد.  سرمایه ه که  به  میمند  است،  متعدد  گذاری  کشورهای  در  و  آفریقا  در  که  بینید 

گذاری وسیع دارد، عنوان مثال حتی در معادن بوکسیت گینه سرمایه های هنگفتی کرده است و بهگذاریسرمایه 

د هنوز  چین  سیاسی  و  اقتصادی  نظر  از  افزود:  وی  دارد.  بوکسیت  به  احتیاج  چین  آلومینیوم  صنعت  حوزه  زیرا  ر 

از سرمایه  غیر  و  ندارد  مناسبی  به خاورمیانه جایگاه  ابریشم  برای جاده  که  و شاید  عمل میگذاری سنگینی  آورد 

کند تا چین از غرب به بندر گوادر پاکستان متصل شود و با میلیارد دالر فقط در پاکستان هزینه می  ۶۰تا    ۵۰بیش از  

کند برقرار  ارتباط  عمان  دریای  طریق  از  آینده،  دنیا  در  کشور  این  بپذیریم  باید  اما  ندارد.  چندانی  فعالیت   ،

تواند با رعایت اصل استقالل و  گذاری و توسعه در خاورمیانه را در برنامه دارد. ایران قطعا از این مسئله می سرمایه 

http://kayhan.ir/fa/news/194206/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
http://kayhan.ir/fa/news/194206/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
http://kayhan.ir/fa/news/194206/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87


 
را کند از    .منافع ملی حسن استفاده  یازدهم  تصریح کرد: در دولت  فاین   ۲۰کرباسیان  یورو  برای  میلیارد  انس چین 

آلومینیوم، فوالد و صنایع معدنی استفاده شد که سرمایه  یوروی آن در صنایع  پنج میلیارد  گذاری در کشور، حدود 

تا    .ها به افتتاح رسیده استسه میلیارد آن را ایمیدرو استفاده کرد که بحمدهللا پروژه  اما نکته مهم این است که 

صورت محدود انجام شده که در شأن  اند، اگر مواردی بوده، بهگذاری نکرده یهامروز در ایران به معنای واقعی سرما

نکته نیست.  چین  و  ایران  میروابط  فکر  ها  بعضی  که  گرفت  نظر  در  باید  شاید  را  و  ای  چینی  محصوالت  کنند 

و از نظر    آمریکایی است  -اروپایی یا چینی  -آالتی پیشرفته که اکثرا چینیآالت چینی ضعیف است؛ ماشینماشین

اند و تولید  های بزرگ آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در چین کارخانه زده تر از اروپایی است. شرکتکیفیت خوب و ارزان

با توجه به ایندهند. بهکنند و از آنجا صادرات انجام می می با ایران همکاری خوبی ندارد و  نظر می رسد  که اروپا 

اروپایی )اتحادیه ا از کرونا شده اکثر کشورهای  آمریکا  روپا( دچار مشکل مالی جدی حتی قبل  اند و کشوری مثل 

  .تواند مناسب باشدگذاری خارجی است که رابطه ندارد، بنابراین ارتباط صنعتی با چین میمحور اصلی سرمایه 

 

 :شفقنا -

 تاک ابزار جاسوسی دولت چین است؟ آیا تیک

گذشته وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد شبکه اجتماعی تیک تاک، اطالعات کاربران را به دولت چین می   هفته

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا   اند.فرستد. اکنون برخی از کارشناسان فضای سایبری نیز این ادعا را تایید کرده 

مدعی   تازگی  به  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  فوربس،  از  نقل  ابزار  به  تاک  تیک  اجتماعی  شبکه  که  شده 

جاسوسی برای دولت چین. وی در گفتگو با یک رسانه انگلیسی گفت عاقالنه نیست که شما اطالعات شخصی 

تاک   تیک  مقامات  اما  بیفتد.  چین  کمونیست  حزب  دست  به  نهایت  در  که  بفرستید  چینی  سرور  یک  روی  را  خود 

آمریکایی ادعاهای  این  تکذیهمواره  را  کرده است.ها  کارشناسان شرکت    ب  از جانب  گزارش جدیدی  این حال،  با 

این تکذیب ها را زیر سوال برده است. این گزارش هشدار می دهد : مراقب    ProtonMailسوئیسی امنیت سایبری  

باشید.غول رسانه های اجتماعی نه تنها داده های شخصی شما را جمع می کند ، بلکه با حزب کمونیست چین 

اکنون سوال درباره تیک تاک این است    می کند تا نظارت و سانسور را تا ورای مرزهای خود گسترش دهد.  همکاری

را قطع   آمریکایی  تا دسترسی ده ها میلیون کاربر  یافت  برنامه خواهد  این  برای ممنوع کردن  آمریکا راهی  آیا  که 

این برنامه بر روی کامپیوترها و گوشی های  کرده و رشد روزافزون کاربران آن را متوقف کند؟. هفته گذشته نصب  

کارمندان دولت آمریکا ممنوع اعالم شد که عده ای این امر را نشانه ای از اقدامات گسترده تر دولت ترامپ در این  

در دنیایی که گفته می شود دستکاری و اطالعات نادرست در داده های فیسبوک آسیب های    باره تفسیر کرده اند.

آیندهای سیاسی ، وارد کرده است فرض اینکه تیک تاک هیچ تهدیدی جدی به شمار نمی آید بسیار  بسیاری به فر

با این حال این یک مساله فنی است و برای این ادعا که تیک تاک اطالعات کاربران را به چین می   مضحک است.

یا این اطالعات را به گونه ای متفاوت از دیگر شبکه های اجتماعی استخرا ج می کند دلیل قاطعی وجود فرستد 

از    ندارد. یکی  دارد.  ریشه  آمریکا  و  چین  تیره  روابط  در  که  است  تبلیغات سیاسی  ادعاها  این  گوید  می  تاک  تیک 

مسئوالن این شرکت با اشاره به سئوی آمریکایی این شرکت اعالم کرد: اطالعات نادرست زیادی درباره تیک تاک 

د می  اطمینان  شرکت  این  دارد.  شود.وجود  نمی  فرستاده  چین  به  هرگز  آمریکایی  کاربران  اطالعات  که  اما   هد 

گویند  آنها می  امنیت شبکه هستند.  آنها مهندسان  نیست؛  پروتنون میل سیاسی  تحلیلگران شرکت  تازه  هشدار 

مل  استفاده تیک تاک از زیرساخت های چینی و روابط نزدیک مسوالن آن با حزب کمونیست چین آن را به ابزاری کا

 انتهای پیام  برای نظارت جمعی و گردآوری اطالعات فردی کاربران از سوی دولت چین تبدیل کرده است.

 



 

 : شهروند -

ایران در مسیر  /  نامه بلندمدت با چین و روسیه چه دستاوردهایی خواهد داشتایران با امضای توافق

 سازی با روسیه و چین ائتالف

از  قهرمان  »روسیه  در    ۲۰۱۲پور:  هم  سوریه  در  و  باشد  داشته  استراتژیک  حضور  خاورمیانه  در  گرفته  تصمیم 

ایران داشته است«چارچوب محور آستانه همکاری با  زیادی  در     های  ایران  که  [ در شرایطی  یاسمن طاهریان   [

پیش بر سر  بیستحال مذاکره  راهبردی  توافق  با  نویس یک  به  چین است که حاشیهوپنج ساله  را  های بسیاری 

های دوجانبه، وضع  شنبه گذشته به روسیه سفر کرد تا درباره همکاری همراه داشته است، محمدجواد ظریف سه

منطقه  مسائل  و  در  برجام  بازبینی  سفر  این  دلیل  ظریف  گفته  به  کند.  رایزنی  و  دیدار  کشور  این  مقامات  با  ای 

زمانامه توافق در  ریاست ای است که  در صورت  ن  آن  با روسیه بسته شده که طبق مفاد  جمهوری محمد خاتمی 

عنوان  طور خودکار به مدت دو دوره پنج ساله تمدید شده است. آمریکا و چین به بودن طرفین از اجرای آن به راضی

یروس کرونا این  گیری وبرند و پس از شیوع و همهدو اقتصاد بزرگ دنیا مدتی است که در جنگ اقتصادی به سر می

جمهوری ایاالت متحده بارها کرونا را »ویروس  ای که دونالد ترامپ، رئیساند؛ به گونه ای پیدا کردهها ُبعد تازه تنش

هایمان را قطع کنیم. از سوی دیگر  چینی« خطاب و اعالم کرده است که برای برخورد با چین حاضریم تمام همکاری 

انتقادهای شدید روسیه از عملکرد دولت ترامپ را به همراه داشته است.   ۹۷شت  خروج آمریکا از برجام در اردیبه

اند. موضع این دو کشور در  عنوان سندی معتبر به شدت حمایت کردهروسیه و چین در طی این مدت از برجام به 

 برجام حتی نسبت به موضع سه کشور اروپایی نیز متفاوت بوده است.

گوید که پیشبرد این  وگو با »شهروند« میکارشناس مسائل روسیه در گفت   شعیب بهمن،//    چرا روسیه و چین؟ 

می نامه موافقت شرق  به  نگاه  راهبرد  چارچوب  در  راهبردی  اسناد  یا  سیاست ها  حوزه  در  گذشته  از  که  گنجد 

به سمت   وخیزهایی همراه بوده است. به گفته بهمن ایران به دو علتخارجی ایران مطرح شده و تا به امروز با افت 

موافقت می نامه چنین  پیدا  سوق  همچنین  هایی  و  استراتژیک  کاالهای  و  نیازها  تأمین  منظور  به  اول  علت  کند؛ 

های اقتصادی در کشور شده و دلیل  جانبه آمریکا علیه ایران است که باعث ایجاد چالشهای یککاهش تأثیر تحریم 

بی است. بهمن معتقد است که ایران برای تأمین بخشی از  دوم تجربه ناموفق توسعه روابط ایران با کشورهای غر

گوید:  کم در حوزه اقتصادی ناگزیر به همکاری با کشورهایی مثل روسیه و چین است. او مینیازهای خود دست

»در فضای برجام و پسابرجام موقعیتی پیش آمد که روابط ایران با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا بهبود پیدا کند،  

پایبندی کشورهای  نقض تعهد از سوی ایاالت متحده آمریکا و خروجش از پیمان برجام، همچنین ناتوانی و عدم  ولی

بهبود   از  نتیجه رسانده است که در شرایط فعلی اساسا  این  را به  ایران  به تعهدات خود درواقع  اروپایی در عمل 

الملل نیز در  پور، کارشناس امور بینرحمان قهرمان  «تواند به منافع و اهداف خود دست پیدا کند.رابطه با غرب نمی

ویژه در حوزه تسلیحاتی داشته است،  هایی به وگو با شهروند با اشاره به اینکه ایران با روسیه از قبل همکاریگفت

قهرمانمی یکدیگر است.  از  متفاوت  ایران  رابطه  در  و چین  روسیه  داستان  که  توافق پور میگوید  گوید: »مسأله 

وپنج ساله ایران با چین مسیر نسبتا طوالنی را طی کرده، چون در داخل کشور در زمینه همکاری استراتژیک بیست 

یعنی بخش نگرفته است،  نظر نسبتا مستحکمی شکل  اجماع  از تصمیمبا چین یک  در قوه  هایی  گیران مخصوصا 

تواند خیلی برای ایران مفید باشد، چون  ن نمیمجریه بر این باور بودند که درواقع همکاری استراتژیک ایران با چی

ای ندارد یا از نظر مالی در سطح جهانی حرف زیادی برای گفتن ندارد. از طرف دیگر گروه چین تکنولوژی پیشرفته

آمریکایی  که وقتی  بودند  معتقد  اصولگرایان  میان  در  تحت فشار می دیگری مخصوصا  را  ایران  گذارند، عقالنیت  ها 

برویم. یک گروه سومی هم یک دهه است بحث میکاقتضا می  با چین  کنند که چین ند که ما به سمت همکاری 

های سیاسی داخلی در مورد نسبت چین با آمریکا ما  درواقع یک قدرت اقتصادی آینده جهان است و فارغ از بحث



 
قتصادی است، داشته باشیم.«  ای که چین درواقع قدرت اول اباید یک طرح استراتژیک برای مواجهه با جهان آینده 

ها ارتباطی به فشارهای آمریکا ندارند، چون مسأله اصلی این است که چین در  نامه پور این توافقبه گفته قهرمان 

باید رویکرد جدیدی نسبت به این کشور  چند   سال آینده قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد بود و در هر صورت ایران 

  -که جزو متحدان نزدیک آمریکا در منطقه هستند-اشاره به عربستان، کویت و امارات    پور باداشته باشد. قهرمان

گوید: پور میگوید که آنها نیز به دنبال بستن نوعی قرارداد همکاری استراتژیک بلندمدت با چین هستند. قهرمانمی

ست و هر کشوری که قاعدتا برای  الملل به عملکرد و رویکرد و سیاست و اقتصاد چین گره خورده ا»آینده نظام بین

برنامه  دارد.«آینده  چین  قبال  در  سیاستی  چه  که  بگوییم  باید  کند،  قهرمان  ریزی  با  اما  استراتژیک  همکاری  پور 

می بررسی  دیگری  منظر  از  را  میروسیه  او  از  کند.  »روسیه  حضور   ۲۰۱۲گوید:  خاورمیانه  در  گرفته  تصمیم 

های زیادی با ایران داشته است.« این هم در چارچوب محور آستانه همکاری   استراتژیک داشته باشد و در سوریه

ای روسیه و نقشی که این  گوید که موضوع روسیه با چین هم از منظر سیاست خاورمیانه الملل میکارشناس بین

د دارد،  خواهد در آینده منطقه داشته باشد و هم از منظر رقابت سیاسی که بین روسیه و آمریکا وجوکشور می 

قهرمان گفته  به  است.  تعریف شوند، متفاوت  مختلف  بسترهای  در  باید  روسیه  با  ایران  و  چین  با  ایران  رابطه  پور 

ترین قدرت اقتصادی در جهان تبدیل  ای نزدیک به بزرگ ترین رقیب اقتصادی آمریکاست که در آیندهچراکه چین بزرگ 

 لحاظ سیاسی خود را رقیب اصلی آمریکا معرفی کند.   خواهد شد و از سوی دیگر کرملین سعی دارد تا از

کشور  داخل  در  روسیه  و  چین  رقابت  سند  //    امکان  امضای  صورت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهمن  شعیب 

تر شدن روابط ایران و روسیه آیا به معنای ایجاد رقابت در داخل  وپنج ساله ایران و چین و همچنین گستردهبیست 

های اجرایی نیستند، بلکه یک نقشه راه  ها یا اسناد راهبردی دارای جنبهنامه »این موافقت  گوید:کشور است، می

توسعه همه برای  و جامعی  قراردادهای  بلندمدت  آن  ذیل  در  و  این کشورهاست  با  ایران  روابط  و  مناسبات  جانبه 

ینه اقتصادی، تکنولوژی و فناوری  توانند منعقد شوند.« بهمن با اشاره به تفاوت چین و روسیه در زماجرایی هم می

می یکدیگر  حوزهبا  در  کدام  »هر  میگوید:  خاصی  تحریمهای  زدن  دور  در  ایران  به  و  توانند  نیازها  تأمین  در  یا  ها 

 کاالهای استراتژیک ایران کمک کنند، ولی رقابت جدی وجود نخواهد داشت.« 

آمریکا تحریم  تحت  کشورهای  بلوک  قهرمان//    تشکیل  و  پور  رحمان  چین  و  ایران  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 

»بلوک گفت:  هستند،  غربی  کشورهای  برابر  در  بلوکی  تشکیل  دنبال  به  شکل  روسیه  شرایطی  در  اصوال  ها 

دهند، وجود داشته باشد. ایران، چین و  گیرند که یک توازن قدرتی بین کشورهایی که آن بلوک را تشکیل میمی

درواقع هم نیستندروسیه  نیز همسطح  با چین  با  . خود روسیه  زیادی  تفاوت بسیار  اقتصاد روسیه  نیست.  سطح 

پور گفت: »قاعدتا اگر  سازی کند. قهرماناقتصاد چین دارد.« او همچنین تأکید کرد که ایران باید از این روابط فرصت 

حکوم و ضعیف خواهید ها سراغ شما بیایند، همیشه منفعل و مالملل منتظر باشید که فرصتشما در سیاست بین

»این رابطه بستگی به عملکرد ما دارد، یعنی کشورهایی هستند که از قِبَل همکاری اقتصادی با  ماند.« او افزود:  

تنها توسعه پیدا نکردند، بلکه به  چین هم توسعه پیدا کردند و اقتصادشان رشد کرد و کشورهایی هم بودند که نه 

 سیطره چین درآمده است.« توان گفت اقتصادشان تحت نوعی می

المللی  ها موجب حمایت از ایران در مجامع بین نامه شعیب بهمن درباره اینکه آیا این توافق//    های موضوعیائتالف 

بود، میمی برجام خواهد  برای حفظ  و همچنین ضمانتی  که  ها، هم چینیگوید: »هم روسشود  دارند  تمایل  ها 

به  بینبرجام  توافق  یک  کنترل    المللیعنوان  رژیم  یک  از  موفق  الگوی  یک  برجام  بهمن  گفته  به  شود.«  حفظ 

این مدل در مورد سایر کشورهایی که احتماال بخواهند    ای پراغتشاش مثل خاورمیانه است وتسلیحات در منطقه 

گوید: یباره مپور دراین کند. رحمان قهرمانای بروند هم کاربرد پیدا میدر سطح منطقه به دنبال تسلیحات هسته 

فارس دیدیم نه کنند. ما در داستان خلیجکار میای و خاورمیانه چه  »باید ببینیم که )چین و روسیه( در موضع هسته 



 
چین و نه روسیه از مواضع ایران حمایت نکردند، ولی در شورای حکام آژانس هر دو از مواضع ایران حمایت کردند.  

 ها موقتی و موضوعی شده است.«ی امروزی ائتالفالمللگویند که در سیاست بیناصطالحا می 

ها با چین و روسیه امضا شوند، آیا  نامه شعیب بهمن درباره اینکه اگر این توافق //    واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ 

ها درحال حاضر هم وجود دارند،  های بیشتر مانع اجرای آنها خواهد شد، گفت: »این تحریمآمریکا با اعمال تحریم 

ها پیش اجرا کرده است، به های ثانویه را هم از مدت ریکا صرفا به تحریم مستقیم ایران اکتفا نکرده و تحریمیعنی آم

کند، تحت تحریم قرار داده است.« او  این معنی که هر شرکت یا کشور خارجی را که با ایران همکاری اقتصادی می 

رو  هم  »قاعدتا  چینیسافزود:  هم  راهها،  زدنها  دور  تحریم  های  نوع  سال این  طول  در  و  بلدهستند  را  های  ها 

کرده  آزمایش  که شرکت گذشته  است  ممکن  موارد  از  بسیاری  در  پولیاند.  و  مالی  نهادهای  یا  تشکیل  ها  صوری 

شرکت طریق  از  یا  کوچکشوند  میهای  گیرند.  صورت  تبادالت  این  راهتری  مجموع  در  گفت  و توان  مختلف  های 

زد دور  برای  تحریممتعددی  چینین  االن  اینکه  کما  دارد.  وجود  تحریمها  باوجود  که  هستند  کشوری  تنها  های ها 

می نفت  ایران  از  قهرمانآمریکا  اما  کردند.«  اعالم  علنی  هم  را  این  و  آمریکا  خرند  اقدامات  که  است  معتقد  پور 

»مثال برخورد آمریکا با هوآوی را     گوید:شوند. او میهایی دارد که با ایران وارد معامله میبستگی به نوع شرکت

تحریم را  اریکسون  و  نوکیا  کرده شرکت  تهدید  چین هم  کرده،  تحریم  را  هوآوی  آمریکا  موضوع میببینید.  این  کند. 

ای رفتار کنیم که چین یا روسیه یا هر کشور بستگی به نوع تعامل آن کشورها و ما دارد. ما هم قطعا باید به گونه

 اراده الزم برای حمایت از ما را داشته باشد.« دیگری انگیزه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:19)هفته یثدح  - خبرنامه:

 ( بانرعيدق سبت نابم)  «  انـربدقـعيعلت بنيان »

  :ودفرم  ، باد شو خاندان  بر او  اخد سالمکه   بزرگ اسالم  پیامبر

 إنَّما جَعَلَ اللّه ُ األضحى لِشبَعِ مَساکِینِکُم مِنَ اللَّحمِ فَأطعِمُوهُم ؛  

د عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ خداون

 پس از گوشت قربانى به ایشان بخورانید . 

  59ثواب األعمال ، ص 

 ( "ع "قر  دت امام بات شهاسب نابم)  « داوندـوب خ ـمل محبع»

   :ودفرم   ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه    امام محمد باقر

 ، وإن قَلَّ  هِی عَلَ داوَمُ یوجلَّ مِن عَمَلٍ أحَبَّ إلَى اللّهِ عَزَّ ءٍیمِن شَ  ما

که بر آن   ستینزد خداوند عزّوجلّ محبوبتر ازعملى ن زیچ  چیه

 .مداومت شود ؛ هر چند اندک باشد

 3 ، ح ۸۲، ص   ۲: ج  یالکاف 
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