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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 رقابت استراتژیک چین و هند در ایستگاه ایران/  یک روزنامه چینی تحلیل کرد

های مرزی ماه جاری که به کشته شدن نو در مورد درگیری اگرچه روند کاهش تنش بین پکن و دهلی : اقتصاددنیای 

بار نو اینرسد چالش بعدی پکن برای دهلینظر می سرباز هندی انجامید، با مذاکرات همراه شده است، اما به  ۲۰

تواند رویای دیرینه هند برای  انعی که می در هزار کیلومتر دورتر از مرزهای هند، یعنی در ایران ظهور یافته است. م

اقتصاد«  الملل روزنامه »دنیای به گزارش گروه اقتصاد بین .دسترسی به آسیای مرکزی از طریق ایران را از بین ببرد

های مرزی و کهنه چین و هند در مسیر کاهشی قرار گرفته  به نقل از روزنامه صبح جنوب چین، در حالی که تنش 

ایران می در خاک  پرجمعیت جهان  دو کشور  این  استراتژیک  منافع  تقابل  اکنون  برای  است،  منبع جدیدی  به  تواند 

ساله    ۲۵نویس توافق  ای که از پیشصفحه   ۱۸تایمز اخیرا با استناد به متنی  فات بدل شود. روزنامه نیویورکاختال

همکاری اقتصادی و امنیتی چین و ایران به طور غیررسمی منتشر شده است. در گزارشی عنوان کرده است که  

های ایران روانه کند؛ خبری که البته  رساختمیلیارد دالر را به سوی زی  ۴۰۰گذاری به ارزش  پکن قصد دارد سرمایه 

ها را تواند رویای دیرینه هندی چنین توافقی در صورت نهایی شدن می  .تاکنون توسط چین تایید یا رد نشده است

گذاری در بندر چابهار ایران در نزدیکی اقیانوس هند مختل کند. این پروژه که شامل ساخت یک خط  برای سرمایه 

اینراه  از  افغانستان می  آهن  و  ایران  به مرز  به  تواند مسیری کمشود، میبندر  دریایی هند  تجارت  برای  را  هزینه 

دهلی نیز  حال  عین  در  و  کند  افتتاح  میانه  آسیای  میسوی  مسیرنو  این  با  توسط  بن   تواند  که  سرزمینی  بست 

آن است که به گفته روزنامه هندوستان  خبر بد برای دهلی نو    .پاکستان در برابر هند ایجاد شده است را دور بزند

تایمز، ایران از کنار گذاشته شدن هند از پروژه خط راه آهن بندر چابهار خبر داده است. البته تهران این خبر را رد و  

اما توافق تجاری بین ایران و چین و نیز کنار    .باره به دست نیامده استاست که هنوز توافقی در این تصریح کرده 

آهن به یکدیگر مربوط هستند. کلود راکیستس، استاد دیپلماسی دانشگاه ملی شدن هند از پروژه خط راه گذاشته  

این  در  هندیاسترالیا  هزینه  با  و  چین  برای  بزرگ  پیروزی  یک  »این  است:  معتقد  بهباره  است،  از  ها  پس  ویژه 

ه ایران در نهایت برای توسعه بندر دهم کهای اخیر. من احتمال میشکست هند از نیروهای مرزی چین در هفته

شرقی  بندر چابهار در منطقه ساحلی جنوب  «.ها وادار شود تا هند را از این پروژه کنار بزندچابهار به دست چینی

ترین ایران بخش حیاتی از دیپلماسی دریایی هند و استراتژی اقتصادی این کشور است. کشور پاکستان که اصلی

رو مانعی عظیم برای دسترسی هند  جغرافیایی خود بین ایران و هند قرار دارد و از اینرقیب هند است با وسعت  

ها گوید:» مدت به ایران و آسیای میانه است.سفیر سابق هند در قزاقستان، یکی از کشورهای آسیای میانه می 

ی از هند از طریق خاک  اکند تا اجازه ندهد تا هیچ محمولهاست که این سیاست وجود دارد که پاکستان تالش می 

تصریح می منتقل شود.«او  و  پاکستان  پکن  کرده است، چراکه  پاکستان حمایت  استراتژی  این  از  نیز  پکن  که  کند 

وی    .ها در حال رقابت بوده و هستندنو به عنوان دو اقتصاد بزرگ در حال توسعه آسیایی در بسیاری از حوزهدهلی

»چینی داد:  پاکستان  ادامه  همیشه  کرده ها  تحریک  در  را  شود.  مرکزی  آسیای  به  هند  دسترسی  از  مانع  تا  اند 

جیانگ این راه عبور را برای هند میسر کند اما پکن در توانست از طریق شینصورتی که اگر چین تمایل داشت می

تین وزیر هند در جریان نخسنارندرا مودی، نخست   «.تالش است تا میزان دسترسی هند در منطقه را کاهش دهد

میلیون   ۲۰گذاری در بندر چابهار و  میلیون دالر را برای سرمایه   ۵۵۰، وعده داد تا  ۲۰۱۶سفر خود به ایران در سال  

زاهدان، برخی از تحلیلگران بر -آهن چابهارهای زیرساختی در ایران تخصیص دهد. بدون راهدالر دیگر را برای پروژه 

آ به  برای دسترسی  باورند که رویای هند  باد می سیایاین  بر  توافقمرکزی  از چین در  نامی  های نامه رود. اگرچه 

دولت  میمیان  اصلی  فاکتور  یک  را  چین  کارشناسان،  اما  است،  نشده  بیان  هند  و  ایران  تانیجا،   .دانندهای  کبیر 

شود و این  های چین به سوی ایران روانه  نو معتقد است: »اگر پولکارشناس ارشد اندیشکده بنیاد آبزرور در دهلی



 
های خود به چین تکیه کند، مشکل اساسی برای هند ایجاد خواهد شد. این موضوع  کشور برای توسعه زیرساخت

وی   «.کنند در برابر هند شودگیری یک بلوک از کشورهای مسلمان که با چین همکاری می تواند موجب شکلمی

ای ن نفوذ پیدا کند و در این صورت افغانستان که گزینه تواند در دو کشور ایران و پاکستا افزود: »در نهایت چین می 

شود ملحق  گروه  این  به  باید  نیویورک  «.ندارد  گزارش  برنامه  بنابر  است  کرده  تاکید  ایران  دولت  اگرچه  تایمز، 

ین  ساله احتمالی بین ایران و چ  ۲۵تواند تغییر کند. توافق  گذاری هند در چابهار پابرجاست اما این روند می سرمایه 

زیرساخت  توسعه  نیز میشامل  چابهار  بندر  نظیر  ایران  این   .شودهای  در  خاطرنشان میتانیجا  ایران  باره  که  کند 

موسسه مطالعات    .هرگز اعالم نکرده است که پروژه چابهار به صورت انحصاری در اختیار هند قرار خواهد گرفت

ا بین نکته  این  به  نیز در گزارش اخیر خود  با هند بسیار  شاره میالملل شانگهای  کند که اگرچه حجم تجاری چین 

تواند جریان پول چین را به سوی کشورهای دیگری نظیر ها با دهلی نو میتر از تجارت با ایران است اما تنش بزرگ 

ندارند با پکن  به دلیل تحریماین گزارش می  .ایران سرازیر کند که تضاد منافعی  و  افزاید که در سال گذشته و  ها 

با واشنگتن، روابط   برای توسعه روابط  را متوقف ساخت چراکه قصد دارد  ایران  آمریکا، هند خرید نفت  فشارهای 

های آمریکا کاهش داده است، اما خود با ایران را فدا کند. چین نیز اگرچه واردات نفت خام از ایران را در نتیجه تحریم

و در برابر درخواست واشنگتن مبنی بر توقف کامل خرید    شودترین شریک تجاری ایران محسوب میهمچنان بزرگ

های چین و  تری که پشت توسعه بندر چابهار قرار دارد، رقابت نفت از ایران مقاومت کرده است. در واقع بازی بزرگ 

تواند به عنوان خواهد مانع از دسترسی هند به آسیای میانه شود چون این بندر میچین می  .متحده استایاالت 

یک راه چین -ها به منطقه اوراسیا باشد و این امر در تضاد با ابتکار یک جادهاهی برای دسترسی بیشتر آمریکاییر

زیرساخت برای سرمایه  توسعه  در  دو  گذاری  از  یک  هر  که  صورتی  در  منطقه است.البته  مختلف  کشورهای  های 

چا بندر  توسعه  امتیاز  کسب  به  موفق  سرانجام  نیز  هند  یا  چین  وجود کشور  دلیل  به  جدی  موانع  با  شوند  بهار 

هایی نظیر هوآوی چین را به دلیل  داری آمریکا شرکت تاکنون نیز وزارت خزانه   .های آمریکا مواجه خواهند شدتحریم

های چینی دیگری نیز که قصد حضور در پروژه از همین رو شرکت .تداوم همکاری با ایران مورد تنبیه قرار داده است

های ایران قرار خواهند گرفت. با توجه به  ر را داشته باشند احتماال تحت پیگرد آمریکا به اتهام نقض تحریم بندر چابها 

های چینی حضور در این پروژه را به  ها علیه ایران پابرجا هستند، مشخص نیست که شرکتاینکه هنوز این تحریم 

  .هندداری آمریکا ترجیح دقرار گرفتن در فهرست سیاه وزارت خزانه 

 های تازه اتحادیه اروپا علیه چین تحریم

این    .کنگ اعمال کردهایی را علیه چین به دلیل اقداماتش در هنگشنبه تحریمفارس نوشت: اتحادیه اروپا روز سه

اتحریم روزی  در همان  بوده  محدود  که  درباره  عمال میها  را  خود  مذاکرات  اروپا  اتحادیه  و  چین  مقامات  که  شود 

دهد تا دسترسی های اتحادیه اروپا این امکان را میگذاری آغاز کردند که بر اساس آن به شرکتتوافقنامه سرمایه 

عادالنه  و  کنندوسیعتر  پیدا  چین  وسیع  بازار  به  تحریم  .تری  صادرات  اما  محدودیت  شامل  اروپا  اتحادیه  جدید  های 

های اتحادیه اروپا در  همچنین دولت   .تواند در سرکوب اعتراضات به کار برده شودشود که میتجهیزاتی به چین می

از سوی دیگر   .کنگ هستندهای پناهندگی برای ساکنان هنگ حال کار بر روی موضوع تسهیل صدور روادید و فرصت 

تا گام ات اروپا قصد دارد  اتخاذ کندحادیه  پایان سال جاری میالدی  تا  این زمینه  نمایندگی چین در    .های بیشتری در 

ها نداده اما ماه پیش سخنگوی نمایندگی چین در این اتحادیه اعالم کرد  اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این تحریم

ها کنگ، تحریف واقعیته تضعیف آزادی و حاکمیت قانون در هنگکه اتهامات سران اروپا به قانون امنیتی چین دربار

تقویت کننده روحت حاکمیت قانون در هنگ قانون امنیت  بر اساس  .آیدکنگ به شمار میبوده و قانون جدید چین 

کنگ که چند هفته پیش توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد، پکن ملی هنگ

را   ندتوامی خارجی  نیروهای  با  تبانی  و  تروریسم  براندازی،  جدایی،  ایجاد  به  مربوط  جرائم  قانون  این  اعمال  با 



 
برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از   .تواند حکم زندان ابد نیز باشدمجازات کند که این مجازات می

رها مدعی شده بودند که پکن باید حق آزادی بیان و  چین خواسته بودند درباره این قانون، تجدید نظر کند. این کشو

 .کنگ را حفظ کندبرگزاری اجتماعات و تظاهرات در هنگ

 چین از غرب انتقام گرفت 

کنگ با کانادا،  شنبه از تعلیق توافقنامه استرداد مجرمین هنگفارس نوشت: سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه 

داد خبر  انگلیس  و  سه  .استرالیا  روز  هنگچین  میان  مجرمین  استرداد  توافقنامه  کرد  اعالم  کانادا،  شنبه  با  کنگ 

می تعلیق  را  انگلیس  و  وا   .کنداسترالیا  در  چین  اقدام  در این  کشور  سه  این  که  است  مشابهی  اقدام  به  کنش 

پیش از این نیز نیوزیلند این    .اندکنگ اعمال کرده، اتخاذ کرده اعتراض به قانون امنیتی جدیدی که چین درباره هنگ

هنگ با  را  میتوافقنامه  انتظار  و  کرده  لغو  کندکنگ  اتخاذ  را  مشابهی  تصمیم  زودی  به  نیز  آمریکا  که  وانگ    .رود 

ین« سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس روزانه خود اعالم کرد: »اقدام اشتباه کانادا، استرالیا و انگلیس در  ونب

وی در ادامه    «.کندکنگ آسیب جدی به اساس همکاری قضایی وارد می سیاسی سازی همکاری قضایی با هنگ

توافقنامه  افزود: تا  گرفته  تصمیم  هنگ»چین  میان  استرداد  همچنین  کنگ  های  و  انگلیس  و  استرالیا  کانادا،  و 

کنگ که چند هفته پیش توسط قانون امنیت ملی هنگ بر اساس   «.توافقنامه همکاری قضایی جنایی را تعلیق کند

با اعمال این قانون جرائم مربوط   تواندکمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد، پکن می

تواند حکم زندان ازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند که این مجازات میبه ایجاد جدایی، براند

برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از چین خواسته بودند درباره این قانون، تجدید نظر    .ابد نیز باشد

کنگ را  اجتماعات و تظاهرات در هنگکند. این کشورها مدعی شده بودند که پکن باید حق آزادی بیان و برگزاری  

 .حفظ کند

 روزهای خوش تسال در شانگهای 

شرکت تسال یک اطالعیه استخدام را برای تکمیل کادر خود در کارخانه شانگهای منتشر کرده است   : اقتصاددنیای 

هزار کارگر جدید، چند طراح را نیز به چین بیاورد. این در حالی است که این  و در نظر دارد تا عالوه بر استخدام یک

ویی جهان است. این نخستین باری است که  ترین بازار خودرخودروساز در حال افزایش ظرفیت تولید خود در بزرگ

ای منتشر کرده است. تسال پیش از این در ماه ژانویه از قصد خود کارگیری طراحان در چین اطالعیه تسال برای به 

برای افتتاح یک مرکز طراحی در چین خبر داده بود تا بتواند از این پس خودروهای به سبک چینی را نیز تولید کند.  

های مونتاژ در  های کارهای دستی، نقاشی و کارگاه کارگر را در بخش  ۶۰۰ز آمریکایی در نظر دارد تا  این خودروسا

های وظایف لجستیک فرد دیگر نیز در بخش ۲۰۰کارگر دیگر برای بخش کنترل کیفیت و  ۱۵۰شانگهای استخدام کند. 

 .کار گرفته خواهند شدو امنیت کارخانه به 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 

 

 شی: بانک زیرساخت آسیا بستر توسعه کشورهای عضو را فراهم کند 
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به بستر جدیدی شد   (AIIB) رییس جمهوری چین خواستار تبدیل بانک زیر ساخت سرمایه گذاری آسیا  -ایرنا  -پکن

به گزارش    .یل کندتا توسعه همه اعضای آن را ارتقا ببخشد و ایجاد یک جامعه با آینده مشترک برای بشریت را تسه

گذاری زیر ساخت آسیا که  نشست ساالنه بانک سرمایه  مراسم افتتاحیه ایرنا "شی جین پینگ" روز سه شنبه در

چین به دنبال توسعه مشترک با همه کشورهای دنیا است،  با اشاره به اینکه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد

با دیگر اعضای بانک ادامه خواهد داد و در  گفت: چین برای بهره برداری بهتر از بانک زیر ساخت آسیا به همکاری 

بانک سرمایه گذاری زیر ساخت   .مقابله با چالش ها و تحقق توسعه مشترک جهان، سهم بیشتری خواهد داشت

ن  به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرد ای میلیارد دالر ۱۰۰به ابتکار چین و با سرمایه گذاری  ۲۰۱۵آسیا در سال 

است شده  واقع  پکن  در  آن  مرکزی  اداره  و  است  المللی  بین  موسسه  یک  کشورهای    .بانک  در  گذاری  سرمایه 

آسیایی و کمک به اجرای طرح های زیربنایی در کشورهای عضو بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله 

بانک است این  از اعضای هیا  .برنامه های  یکی  به عنوان  ایران  بانک، فروردین  جمهوری اسالمی  این  ت موسس 

درصد سهام آن، در  ۱.۶۱به عنوان سی و چهارمین عضو آن پذیرفته شد و هم اکنون با در اختیار داشتن  ۱۳۹۴سال 

قرار دارد یازدهم  از   رتبه  اکنون  بانک هم  این  از    ۱۰۲اعضای  رفته است  ۶کشور  فراتر  تاکنون   .قاره  آمریکا  و  ژاپن 

و   (ADB) ر این بانک اعالم نکرده اند و به دلیل تسلط این دو کشور بر بانک توسعه آسیاتمایل خود را برای عضویت د 

یکی دیگر از اهداف بانک سرمایه    .شوند)زیر ساخت آسیا( محسوب می AIIB نوعی رقیب بانکبانک جهانی، به  

تا کنون  های زیربنایی مرتبط با جاده ابریشم نوین است این  گذاری زیر ساخت آسیا، اجرای طرح میلیارد    ۲۰بانک 

رییس جمهوری چین که در این نشست از پکن سخن می گفت با بیان اینکه کشورش    .داده است دالر به اعضا وام

صلح و توسعه هنوز موضوع اصلی عصر   همیشه از چند جانبه گرایی حمایت و در این راستا عمل می کند افزود:

او در اشاره    .ور اتصال کشورها، پایه توسعه آنها به شمار می رودکنونی ما است و سازندگی زیرساخت ها به منظ

تامین کند و سرمایه   را  نیازهای توسعه همه اعضای خود  باید  بانک  این  بانک سرمایه گذاری آسیا گفت  به نقش 

ارائه دهد برای سازندگی زیرساخت ها  را  پایدارتر  و  تر  با کیفیت تر، کم هزینه  تاکید کرد: بانک    .گذاری های  شی 

 .ت های سنتی و هم از ساخت زیرساخت های نوین حمایت کندسرمایه گذاری آسیا هم باید از سازندگی زیرساخ

یک  بشری،  جامعه  دهد  می  نشان  کرونا  بیماری  با  جهان  مشترک  مقابله  کرد:  خاطرنشان  چین  جمهوری  رییس 

با   و همکاری  و همبستگی  یکدیگر  از  کنونی حمایت  بحران  بر  غلبه  راه  تنها  و  با سرنوشت مشترک است  جامعه 

افزود:    .است  هم یک  او  تا  کنند  تالش  باید  اقتصاد، کشورها  روند جهانی شدن  در  کرده  برای حل مشکالت ظهور 

الگوی مدیریت جهانی فراگیرتر و یک سازوکار چند جانبه موثرتر ایجاد کرده و همکاری های منطقه ای را به طور 

 .فعال تری انجام دهند

 

 مقام چینی واکسن کرونا را روی خود آزمایش کرد 

را روی خود   -ایرنا  -پکن این کشور  بیماری های چین، واکسن ضد کرونا ساخت  از  رئیس مرکز کنترل و پیشگیری 

اعالم کرد  به گزارش ایرنا دکتر »گائو فو« سه شنبه شب در یک کنفرانس آنالین در جمع خبرنگاران    .آزمایش کرد

این مقام   .این اقدام را با هدف تشویق مردم و آماده سازی ذهنیت آنان برای استفاده از واکسن انجام داده است

یابد به واکسن ضد کرونا دست  پاپیز  تا  کرد  امیدواری  اظهار  که    .چینی  بود  ادعا کرده  پیشتر  بهداشت چین  رئیس 

ماه   تا  تواند  می  چین  کروناویروس  واکسن  آماده شودنخستین  است  .سپتامبر  ها حاکی  با شرکت  گزارش  چین 

سینوفارم و سینوواک   .های آمریکایی و بریتانیایی برای دستیابی به نخستین واکسن کرونا در جهان رقابت می کند

شده   آزمایش  نهایی  مراحل  وارد  برزیل  و  عربی  متحده  امارات  در  ترتیب  به  که  است  چین  ساخت  واکسن  دو 

شمار مبتالیان در چین کار را برای دانشمندان به منظور آزمایش این واکسن ها در داخل کشور    زیرا کاهش است

دزهای واکسن، امنیت آن، میزان تولید، ایمن بودن برای همه قشرهای جمعیتی، در دسترس    .دشوار کرده است
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که در ساخت واکسن برای    بودن آن برای همگان، هزینه های تولید و تاثیرات و عوارض آن از جمله عواملی است

در حال   .درمان کرونا با اهمیت است همین عوامل است که کار را برای دانشمندان و پزشکان پیچیده تر می کند

 .واکسن در سراسر جهان در حال ساخت است ۱۳حاضر طبق گفته سازمان جهانی بهداشت 

 

 وزیر خارجه چین: آمریکا بزرگترین ویرانگر نظم بین المللی است 

ایو لودریان« همتای فرانسوی خود از -»وانگ یی« وزیر خارجه چین در یک گفت و گوی تلفنی با »ژان  -ایرنا  -پکن

زرگترین ویرانگر نظم بین المللی یاد کرد که با هدف پیروزی در انتخابات و حفظ سلطه جویی تک قطبی آمریکا به ب

با اشاره به   به گزارش ایرنا وانگ یی سه شنبه شب در این تماس تلفنی  .خود، به سرکوب چین روی آورده است

پمپئو« »مایک  ا سخنان  اجتماعی چین  از سیستم  که  آمریکا  امور خارجه  بین حزب وزیر  دارد  و سعی  کرده  نتقاد 

ایدئولوژی های   بین  تقابل  ایجاد  با هدف  پمپئو  ایجاد کند خاطرنشان کرد: اظهارات  کمونیست چین و مردم فاصله 

او به جهانیان در مورد بحران های پیش رو از جمله جدایی    .مختلف و بازگرداندن کل جهان به عصر جنگ سرد است

آمریکا از یکدیگر هشد  تعارض و مخالفت تبدیل شود، چین و  به  ایاالت متحده  و  بین چین  اگر روابط  افزود:  ار داد و 

بود خواهد  خطر  در  نیز  بشر  کل  تصریح  .سرنوشت  چین  خارجه  شعار وزیر  برخی  کرد:  توسط  که  اول"  "آمریکا 

همین در  است  گرایی  جانبه  یک  از  کشور  این  قصد  نمایانگر  است  شده  مطرح  کشور  این  راستا   سیاستمداران 

مراتب   تعداد به  ترامپ  دولت  در  است  شده  خارج  انها  از  متحده  ایاالت  که  المللی  بین  های  سازمان  و  معاهدات 

نظم بین المللی تبدیل شده   وانگ با یاداوری اینکه ایاالت متحده به بزرگترین ویرانگر .بیشتر از هر زمان دیگری است

وی با بیان اینکه    .خی و همچنین جامعه بین المللی ایستاده استاین کشور در نقطه مقابل روند تاری است افزود:

که حقوق و منافع مشروع چین را نقض می کند اقدامات متقابل انجام دهد افزود:   چین مصمم است علیه حرکاتی

که   بود  متحده  ایاالت  علیه  الزم  و  قانونی  متقابل  اقدام  یک  چنگدو  در  متحده  ایاالت  کنسولگری  شدن  بسته 

حداکثر کنسول همیشه  و  کند  نمی  تحریک  را  دیگران  هرگز  چین  کرد  تعطیل  را  هیوستون  در  چین  عمومی  گری 

وزیر خارجه چین با بیان اینکه پکن و واشنگتن باید در یک »ارتباط منطقی« با هم کار    .محدودیت را اعمال می کند

نخواهیم داد تا روابط موفقیت آمیز مبادالت  افزود: ما هرگز به گروه کوچکی از نیروهای ضد چینی آمریکا اجازه   کنند

و همکاری های بین چین و ایاالت متحده را که در طی دهه های گذشته ایجاد شده است نابود کنند همچنین به  

وانگ تاکید کرد که سایر    .تعصبات ایدئولوژیک اجازه نخواهیم داد که توسعه آینده چین و ایاالت متحده را خراب کنند

ن نیز باید برای حفظ همبستگی و همکاری بین جامعه بین المللی و جلوگیری از یک جنگ جدید و  کشورهای جها

 .درگیری، تالش های مشترکی انجام دهند

 

 آیا لندن ترمز دستی رویکرد ضد چینی را کشید؟ 

وزیر امور خارجه انگلیس در یک عقب نشینی آشکار از همراهی از مواضع ضد چینی کاخ سفید، به   –ایرنا    –لندن  

هد است و برخی  همتای پکنی خود اعالم کرد که لندن همچنان به توسعه روابط سازنده و مثبت با دولت چین متع 

آبان ریاست جمهوری  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  پیروزی  کاهش شانس  از  ناشی  را  این سخنان  ماه    کارشناسان 

وگوی تلفنی با  به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، دومینیک راب در گفت   .آمریکا دانستند

های مشترک و فوری با  انگلیس تمایل دارند که در زمینه رفع چالش  »وانگ یی« افزود که او در کنار نخست وزیر

از فرصت   .پکن همکاری کنند این گفت وگو دو طرف همچنین درباره طیف وسیعی  های های همکاری در زمینه در 

که  گیرد  رایزنی وزرای خارجه دو کشور در حالی صورت می  .اقتصادی تا مقابله با تحوالت اقلیمی تبادل نظر کردند

انگلیس دو هفته پیش ناگزیر از فشارهای آمریکا، به همکاری چند صد میلیون پوندی با غول فناوری هوآوی پایان  

کرد تنش  دچار  را  چین  دولت  با  روابط  و  مقام   .داد  می هرچند  ادعا  انگلیسی  با  های  ارتباطی  تصمیم  این  که  کنند 

https://www.irna.ir/news/83888409/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83888400/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF


 
را مورد تحسین قرار داد و گفت: ما کشورهای بسیاری را    آمریکا ندارد اما دونالد ترامپ بالفاصله تصمیم انگلیس

از هوآوی استفاده نمی  -قانع کردیم دادم؛  انجام  را خود من  کار  این  کنم یک ریسک  کنم چرا که فکر می و بیشتر 

ناایمن است پسابرگزیت قصد  .امنیتی  دوره  برای  تبدیل   انگلیس  اروپا  در  تجاری چین  بزرگترین شریک  به  که  دارد 

به ارزش  شود انگلیس، یک بسته سرمایه گذاری  به  رئیس جمهوری چین  میلیارد دالر    ۶۲. در جریان آخرین سفر 

تبدیل شود اروپایی چین  بزرگترین شریک تجاری  به  انگلیس  تا  از   .میان دو طرف تکمیل شد  انگلیس پیش  و  چین 

  ۳۵اساس انگلیس ذخیره یوانی خود را به    اختالفات اخیر معتقد بودند که وارد عصر طالیی روابط شده اند. بر همین

با این ذخیره از فعالیت شرکت های خود در برنامه راه ابریشم چین حمایت کند تا  با این حال   .میلیارد دالر رساند 

 .سفیر چین در انگلیس هشدار داد که تصمیم دولت لندن درباره هوآوی به اعتماد دو کشور لطمه جدی زده است

تر رئیس سخنانی در مرکز اصالحات اروپایی، نخست وزیر انگلیس را شریک کوچک فته گذشته درلیو ژیاومنیگ« ه»

وی گفت: آنهایی که    .پندارندجمهوری آمریکا خواند که تسلیم فشارهای او و آنهایی شد که چین را دشمن خود می 

و مسیر اشتباهی را طی    رده کنند در اشتباه هستند؛ هدف غلطی را انتخاب کچین را یک رقیب یا دشمن فرض می

ها در آمریکا  گیرد که نتایج بیشتر نظر سنجیاینک عقب نشینی انگلیس در برابر چین در حالی صورت می   .کنندمی

تایمز یکشنبه  نامه ساندی هفته  .از احتمال شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه حکایت دارد

مطل  منابع  از  نقل  به  انتخابات  گذشته  در  ترامپ  دونالد  دارد  تمایل  لندن  که  داد  گزارش  انگلیس  دولت  داخل  از  ع 

بر اساس این گزارش، نخست وزیر انگلیس در    .شکست خورده و »جو بایدن« رقیب او از حزب دمکرات پیروز شود

د تا با در نظر گرفتن  کنشود اما دولت او در پشت پرده تالش میظاهر یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ دیده می

بگیرد فاصله  آمریکا  کنونی  رئیس جمهوری  از  بایدن،  پیروزی  نظری    .احتمال  اظهار  در  گذشته هم  جانسون هفته 

هراسی و اتخاذ مواضع ضد  خواهم وادار به چینگفته بود: باید در رابطه با چین تعادل را رعایت کرد و من هم نمی

شوم  عنوا     .چینی  انگلیس  وزیر  سیاستنخست  برخی  به  نسبت  لندن  که  کرد  سختن  پکن  عمل  های  گیرانه 

   .دهدخواهد بود اما به تعامل با این کشور ادامه می

 

 کاوشگر مریخ چین همزمان از ماه و زمین عکس گرفت 

ون  کاوش  -ایرنا  -پکن »تیان  به  موسوم  چین  مریخ  از  «  ۱گر  استفاده  با  شد  پرتاب  فضا  به  گذشته  هفته  که 

  .میلیون کیلومتری کره زمین، از ماه و کره زمین یک عکس ارسال کرد  ۱.۲حسگرهای ناوبری نوری خود در فاصله  

در   مرداد( پرتاب شد  ۲ژوئیه )  ۲۳که   ، نخستین مریخ کاو چین(CNSA) به گزارش ایرنا از آژانس فضایی ملی چین 

این کاوشگر از حوزه تاثیر گرانش زمین خارج و وارد مدار انتقال از کره   شرایط مطلوبی به مسیر خود ادامه می دهد

از   بیش  و  مریخ شده  به  گرفته است  ۱.۵زمین  فاصله  زمین  از  کیلومتر  کاو چین   .میلیون  مریخ  از  ارسالی  عکس 

را هر ماه  و  زمین  و سفید  یکدیگر همراه   تصویر سیاه  با  در جهان گسترده  که  دهد  نشان می  به شکل هالل  دو 

به صورت    .هستند از زمین  این کاوشگر  ردیابی  و  کنترل  گیری،  اندازه  اینکه  به  با اشاره  آژانس فضایی ملی چین 

اضر در  دقیق در حال انجام است و کنترل پرواز و دریافت داده ها هم مشکلی ندارد گفت: این مریخ کاو در حال ح

های چین در تالش برای رسیدن به فعالیت   .شرایط پرواز مناسب و دارای تعادل انرژی طبیعی و شرایط کار است

رقیب خود یعنی آمریکا و تایید جایگاهش به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، میلیاردها دالر در ماموریت بین  فضایی

است کرده  گذاری  سرمایه  مریخ  سیاره  به  چندمامو  .کهکشانی  شامل  جمله  از  مریخ  به  چین  جدید  ریت  پروژه 

کشور این  که  است  می  فضایی  ودنبال  یک   کند  از  برخورداری  و  ماه  کره  در  چینی  فضانوردان  دادن  قرار  شامل 

میالدی برای پرتاب کاوشگر به مقصد مریخ  ۲۰۱۱چین پیش از این هم در سال   .است ۲۰۲۲ایستگاه فضایی تا سال 

ا این ماموریت شکست خورد و فضاپیمای چینی پس از پرتاب از پایگاه قزاقستان، در جو زمین تالش کرده بود، ام

ای از این بار چین نه تنها بطور مستقل برای اجرای این ماموریت وارد عمل شده، بلکه همزمان مجموعه  .سوخت 

https://www.irna.ir/news/83888281/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
ماموریت  انجام  تا سرعت  به مریخ فرستاده است  را  نورد  و یک مریخ  افزایش دهدهاییک مدارگرد  را  سرعت    .ش 

میالدی یانگ لیوی، به عنوان  ۲۰۰۳در سال  های فضایی چین در دو دهه اخیر قابل توجه بوده استپیشرفت برنامه 

ای فضاپیمای »چانگ  نیز  و سال گذشته  زمین شد  مدار  رهسپار  با »موفقیت  «  ۴-اولین فضانورد چینی  توانست 

در صورت موفقیت چین در فرود آوردن کاوشگر روی سطح مریخ، این    .کامل« توانست روی نیمۀ پنهان ماه بنشیند

ایاالت متحده  تنها  کنون  تا  و  کار بسیار دشواری است  نخبگان فضا خواهد شد فرود روی مریخ  وارد کلوپ  کشور 

سایت« در حال حاضر همچنان دو کاوشگر »این  توانسته است فضاپیماها را با موفقیت روی سیاره سرخ فرود آورد

فعالیت هستند ناسا، روی سطح مریخ مشغول  به  دو متعلق  نیز )سه   .و »کنجکاوی« هر  دیگر  شش فضاپیمای 

فضاپیمای آمریکایی، دو اروپایی و یک هندی( هم اکنون از مدار مریخ در تالش برای کسب دانش بیشتر درباره این  

 .سیاره هستند

 

 هایی را علیه چین اعمال کرد اتحادیه اروپا تحریم

نزدیک شدن به سیاست  -ایرنا    -ن  تهرا با  اروپا  را  های خصمانه واشنگتن علیه پکن، تحریماتحادیه  های محدودی 

روزنامه وال استریت ژورنال سه شنبه شب نوشت، اتحادیه اروپا درست در   به گزارش ایرنا،  .علیه چین اعمال کرد

اعمال  هایی را علیه چینپکن در هنگ کنگ تحریم  چین آغاز کرد، به علت رفتارهای زمانی که مذاکرات تجاری را با

تحریم   .کرد محدودیت هااین  پکن شامل  که  است  تجهیزاتی  اعتراضات می صادرات  سرکوب  برای  آنان  از  تواند 

   .اتحادیه اروپا همچنین برای تسهیل ارائه روادید و پناهندگی به ساکنان هنگ کنگ تالش خواهند کرد  .استفاده کند

تا  چین   .های بیشتری در این زمینه تا پایان سال جاری میالدی اتخاذ کندگر اتحادیه اروپا قصد دارد تا گام از سوی دی

اوایل ماه جاری سخنگوی نمایندگی چین    .های جدید در ارتباط با هنگ کنگ اتخاذ نکرده استکنون در مورد تحریم 

مبنی   اروپا  اتحادیه  پارلمان  رهبر  اتهامات  که  کرد  را  اعالم  قانون  حاکمیت  و  آزادی  جدید  امنیتی  قانون  اینکه  بر 

اروپا، قانون جدید پکن مظهر "روح     ."تحریف حقایق" است کند،تضعیف می اتحادیه  نماینده چین در  طبق سخنان 

قانون" است از سیاست   .حاکمیت  در حالی  اروپا  تبعید میاتحادیه  ترامپ علیه چین  از های دولت  برخی  کند که 

  .این منطقه از جمله آلمان به شدت بازار چین وابسته هستند کشورهای

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تسريع مذاکرات اقتصادي چین و اتحادیه اروپا  / معاون نخست وزیر چین اعالم کرد

ه  معاون نخست وزیر چین اعالم کرد، چین و اتحادیه اروپا به مذاکرات مشترک برای به نتیجه رساندن توافق سرمای

پایان سال جاری سرعت می-گذاری چین تا  اروپا  الملل .بخشنداتحادیه  بین  و   به گزارش سرویس  خبرگزاری صدا 

به نقل از رويترز، لیو هه، معاون نخست وزیر چین روز سه شنبه اعالم کرد، چین و اتحادیه اروپا به مذاکرات   سیما

تا پایان سال جاری سرعت می -به نتیجه رساندن توافق سرمایه گذاری چینمشترک برای    .بخشنداتحادیه اروپا 

بیانیه  در  چینی  اصالحات مقام  تقویت  به  همچنین  طرف  دو  گفت،  شد،  منتشر  چین  تجارت  وزارت  توسط  که  ای 

ا بهبود اقتصادی دنیا به  کنند تهای پولی موثری را اجرایی میسیاست اقتصاد کالن ادامه خواهند داد و سیاست

دهد ادامه  خود  معاون  .روند  دومبروسکیس،  والدیس  با  اینترنتی  جلسه  برگزاری  از  پس  را  موضوع  این  هه  لیو 

در این بیانیه گفته شده است، در زمینه مبارزه با همه گیری ویروس کرونا که   .اجرایی کمیسیون اروپا مطرح کرد

شدن   کشته  سراس  ۶۵۰باعث  در  نفر  گسترش هزار  از  جلوگیری  برای  اروپا  اتحادیه  و  چین  است،  شده  دنیا  ر 

طبق این بیانیه، چین  .های دو جانبه تالش خواهند کردویروس، تولید واکسن و تبادل کارشناسان از طریق همکاری

 .و اتحادیه اروپا همچنین روابط تجاری در بخش محصوالت کشاورزی را گسترش خواهند داد

https://www.irna.ir/news/83888374/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83888374/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83888374/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 :روزنامه اعتماد -

 بندی جدید در برابر غرب است؟ چین قادر به بلوک

ها منتشر شده است جمهوري اسالمي ايران و چین در حال نهايي كردن سندي براساس آنچه تا كنون در رسانه 

هاي اقتصادي و نظامي خود طي دو هستند كه براساس آن طرفین قصد دارند چارچوب مشخصي را براي همكاري 

كنند. ايجاد  آينده  رسانه  دهه  در  كنون  تا  آنچه  براساس  اعتماد:  اسالمي  هروزنامه  است جمهوري  منتشر شده  ا 

براي   را  مشخصي  چارچوب  دارند  قصد  طرفین  آن  براساس  كه  كردن سندي هستند  نهايي  حال  در  چین  و  ايران 

كنند.همكاري ايجاد  آينده  دو دهه  نظامي خود طي  اقتصادي و  و حمايت صرف   هاي  انتقادات  از  اين  نظر  كه  هايي 

از سوي مخالفان و موافقان دربار را مورد  روزها  اين موضوع  يادداشت پیش رو قصد دارد  اين سند مطرح شده،  ه 

انگیزه به امضاي چنین سندي متمايل كرده بررسي قرار دهد كه اوال چه  را  ايران  و  هاي احتمالي دو كشور چین 

  د باشد؟ توانها به خصوص در حوزه نظامي بر آينده روابط چین با غرب چه مياست؟ و دوم اينكه تاثیر اين همكاري 

الملل بین مواردي همچون معاهده پیش از ورود به بحث اصلي الزم است به اين نكته اشاره شود كه در حقوق بین

(Treaty ( تفاهم  يادداشت   ،)Memorandum of understanding( میثاق   ،)pact( پروتكل  و   )protocol  لحاظ از   )

نهايت توافق میان ايران و  رد. بنابراين اين مساله كه درهايي وجود داتعهدات حقوقي ايجاد شده براي طرفین تفاوت 

چین تحت چه عنواني به امضاي طرفین برسد از نظر حقوقي و بار تعهداتي كه براي هريك از طرفین )چین و ايران(  

مي  كامال  داشت  خواهد  همراه  به  به  توافقي  هر  حقوقي،  حوزه  در  تمايزات  اين  از  فارغ  اما  باشد.  متفاوت  تواند 

فايده و بررسي امتیازات داده شده و گرفته شده از سوي طرفین است و در عمل دستیابي    -عناي تحلیل هزينهم

از ستاده  طرفین  از  كه هريك  است  برآوردي  نتیجه  توافق  داده به  و  كه  ها  آنجا  از  آورده است،  به عمل  هاي خود 

ها و اهداف چین  صورت مختصر به بررسي انگیزه توافق ايران و چین نیز از اين مساله مستثني نیست، در ادامه به  

 شود. و ايران در سند راهبردي پرداخته مي

ايرانانگیزه   -الف   اهداف  و  پیش //    ها  با  رابطه  انگیزه راندر  و  مشاركت ها  براي  ايران  اسالمي  جمهوري  هاي 

با چین مي  مهمراهبردي  و شايد  اولین  كرد.  اشاره  مهم  دو علت  يا  انگیزه  دو  به  انگیزه توان  ايران  ترين  نزد  كه  اي 

توان سراغ گرفت شرايط اقتصادي و سیاسي است كه جمهوري اسالمي ايران پس از خروج امريكا از برجام با  مي

روبه  سرمايهآن  جذب  درآمد،  كسب  به  ايران  نیاز  كه  هستند  باور  اين  بر  توافق  اين  موافقان  است.  شده  هاي  رو 

اي جز ارتباط گرفتن  بست ايجاد شده در روابط ايران با غرب، چاره ط تحريم و بن خارجي و دريافت تكنولوژي در شراي

ترين مسیر  با چین پیش روي كشور قرار نداده است. به عبارت بهتر از نگاه اين دسته از افراد در شرايط كنوني مهم

ادي چین است. در كنار اين  گذاري روي توان و پتانسیل اقتصرفت ايران از وضعیت نامناسب اقتصادي، سرمايه برون

هايي كه راجع به نقش شرق )چین و الملل از دوران هژموني امريكا و برداشت انگیزه اصلي، ايده عبور نظام بین

بین  نظام  آينده  در  و حتي اليهروسیه(  كارشناسان  برخي  میان  در  ايران الملل  از دستگاه سیاست خارجي  هايي 

از د نیز شايد بتوان  را  انگیزه وجود دارد  بیانیه  يگر  رابطه قلمداد كرد. اشاره صريح در  اين  هاي تصمیم گیرندگان در 

بین  نظام  شدن  چندقطبي  روند  از  حمايت  بر  مبني  راهبردي  جامع  مشاركت  ميمشترك  را  بر  الملل  تايیدي  توان 

گرفت. درنظر  ايراني  نزد طرف  انگیزه  اين  فقدان چشمدر مجموع مي  وجود  گفت  روشنتوان  آينده    انداز  به  راجع 

الملل  دهي به نظم آينده بینهاي مثبتي كه از نقش چین و روسیه در شكلسو و برداشتروابط ايران با غرب از يك 

بخش  میان  تصمیمدر  از  مهم هايي  از  دارد  وجود  به  گیرندگان  را  ايران  اسالمي  جمهوري  كه  هستند  داليلي  ترين 

ها يعني  هايي از اين انگیزه اما حتي اگر بتوان با بخش  كرده است.  سمت دستیابي به چنین توافقي با چین ترغیب

هاي خارجي براي غلبه بر مشكالت اقتصادي خود موافق بود، در صورتي نیاز ايران به كسب درآمد و جذب سرمايه 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1020578/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1020578/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1020578/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
رسد در اين توافق مواردي وجود دارد  ها مطرح شده است درست باشد به نظر مي كه آنچه توسط برخي رسانه 

كه نیازمند تامل و بررسي بیشتري است. اولین موضوع در اين زمینه طول مدت اين قرارداد است. مشخص نیست  

الشعاع وضعیت كنوني  سال آينده يعني يك ربع قرن ديگر تحت  ۲5به چه داليلي روابط خارجي و اقتصادي كشور تا  

در اقتصاد كشور درنظر گرفته شده است.  هاي چیني يك وضعیت خاص و ويژه  تر از آن براي شركتترسیم و مهم

اين درحالي است كه كشورها معموال به منظور حفاظت بهتر از منافع خود به دنبال ايجاد تنوع و افزايش شركاي  

رسد ها منتشر شده درست باشد به نظر مي اقتصادي و سیاسي خود هستند. اگر آنچه از اين قرارداد در رسانه 

هايي را براي آينده اقتصادي و سیاسي كشور به  تواند آسیبر خارجي در اقتصاد مي دست باال دادن به يك كشو

باشد. داشته  تخفیف   همراه  ارايه  موضوع  ديگر  قابلمساله  و  هاي  گاز  و  نفت  خريد  براي  چیني  طرف  به  توجه 

رسانه  برخي  آنچه  با  مطابق  است.  ايران  پتروشیمي  كرده محصوالت  اشاره  درها  و  نهايتا  چین  يك   اند  از  مجموع 

درصدي براي خريد نفت و گاز ايران برخوردار خواهد بود كه اين مساله در صورت صحت داشتن يكي ديگر  ۳۲تخفیف  

توان توان مطرح كرد. عالوه بر اين مي ساله ايران و چین مي  ۲5هاي  از انتقاداتي است كه راجع به سند همكاري

ب اين موضوع هم اشاره كرد كه اختیار دادن  پرداختبه  براي معوق ساختن  يا ه چین  به مدت دو سال،  هاي خود 

پرداخت پول ايران با ساير ارزها غیر از دالر، نهايتا ايران را در استفاده بهینه از منابع درآمدي خود دچار مشكالتي  

مي  نظر  به  گرفت  قرار  اشاره  مورد  آنچه  داشتن  واقعیت  صورت  در  مجموع  در  كرد.  موخواهد  اين  همه  ارد  رسد 

 انداز مبهم ايران براي بهبود روابط خود با غرب ناديده گرفته شده است. تاثیر چشم تحت

انگیزه  -ب و  چیناهداف  رشد  //    هاي  براي  دارد  كه  بااليي  بسیار  جمعیت  و  اقتصادي  جايگاه  به  باتوجه  چین 

ن براي دستیابي به انرژي  شدت نیازمند انرژي و بازار ديگر كشورهاست. تا اينجاي كار تالش چیاقتصادي خود به  

تر و حضور در قراردادهاي پر سود امري طبیعي و كامال همسو با منافع اين كشور است. ضمن اينكه موقعیت  ارزان 

يك جاده   -ها ايران را به يك مسیر مناسب براي پیشبرد پروژه يك كمربندتواند از نگاه چینيژئوپلیتیك ايران نیز مي 

رسد كه ديدن موضوع تنها از زاويه انگیزه چین براي دستیابي به انرژي ارزان ما را در فهم ي اما به نظر م  تبديل كند.

قدركه نیازمند دريافت انرژي ارزان و قراردادهاي پرسود است، نیازمند  دقیق موضوع دچار مشكل كند. چین همان

ها هرگونه برهم  از نگاه چیني  ثبات در مسیرهاي جريان انرژي و تضمین دريافت انرژي نیز هست، به همین خاطر

اي كه نقش اصلي در تامین انرژي چین را دارد تهديدي علیه امنیت اقتصادي اين كشور به  خوردن ثبات در منطقه 

فارس، هم از حیث رفع نیاز اين كشور به انرژي  حساب خواهد آمد. در اين میان روابط چین با كشورهاي عرب خلیج

بازار كاالهاي صادراتي از اهمیت بسزايي در سیاست خارجي چین برخوردار است و  و هم از حیث ابعاد تجاري و  

چیني نگاه  از  باشد  داشته  را  روابط  اين  براي  تهديد  ايجاد  احتمال  كه  موضوعي  اهمیت  هر  حائز  موضوعي  ها 

ه  اي خواهند داشت. اهمیت اين مسالشود كه در محاسبات سیاست خارجي خود به آن توجه ويژه محسوب مي 

اي است كه از نگاه برخي كارشناسان، چین به خاطر بر هم نخوردن رابطه خود با امريكا و  ها به اندازه براي چیني

نیست.كشورهاي شوراي همكاري خلیج پیمان شانگهاي  در  ايران  پذيرش عضويت  به  نبايد    فارس همچنان حاضر 

ركاي تجاري چین در خاورمیانه هستند و همین فراموش كرد كه عربستان و امارات متحده عربي اولین و دومین ش

مساله چین را در گسترش روابط با ايران دچار مالحظاتي خواهد كرد. بنابراين پرسشي كه مطرح است اين است  

هاي اقتصادي با ايران هزينه تیره شدن روابط خود با ديگر كشورها  ها حاضر هستند به خاطر مشاركت كه آيا چیني 

كنند،   پرداخت  تحريمبه را  و  غرب  با  ايران  روابط  بودن  تیره  اينكه  همكاري  ويژه  گونه  هر  يقین  قطع  امريكا  هاي 

توان مشاهده كرد. به هاي آن را در گذشته مياقتصادي میان چین و ايران را با موانعي مواجه خواهد كرد كه نمونه

دنبال مي نظر مي  راهبردي  اين سند  در  آنچه چین  ايرسد  دريافت نفت  ايران  كند  ازاي مجبور كردن  در  آن هم  ران 

هاي زيرساخت نیز نهايتا چین نه  هاي مرتبط با نفت و گاز يا پروژه براي واردات كاالهاي چیني است، در زمینه پروژه 

آن ايران  صنايع  توسعه  يا  فني،  دانش  و  تكنولوژي  انتقال  دنبال  ميبه  سند  اين  داخلي  حامیان  كه طوركه  گويند 



 
كسب سود و احتماال اشتغالزايي براي نیروي كار خود در ايران با رعايت مالحظات گفته شده براي    بیشتر به دنبال

هاي شده در رابطه با تاثیر همكاري   استدالل گفته  برهم نخوردن روابطش با ديگر شركاي تجاري و سیاسي است.

هاي نظامي  توان در مورد همكاري المللي را عینا مي اقتصادي چین با ايران بر روابط اين كشور با ديگر بازيگران بین

توان از سیاست خارجي چین استنباط كرد اين است كه  درنظر گرفته شده در اين سند به كار برد. آنچه تاكنون مي 

پیروي مي در سیاست خارجي  مدلي  از  اقتصادي،  توسعه  و  بر رشد  تمركز  با  كه ميچین  نوعي  كند  را  آن  توان 

تنش  ايجاد  از  دور  به  و  اقتصادمحور  خارجي  نظر سیاست  به  كه  است  حالي  در  اين  كرد.  قلمداد  سیاسي  هاي 

بارزه با تروريسم، تبادل تجربیات  هاي نظامي ايران و چین شامل مانورهاي مشترك، همكاري در مرسد همكاري مي

برنامه همكاري  نهايي  ويرايش  با  ... )مطابق  و  وزارت خارجه نظامي  توسط  و چین منتشر شده  ايران  هاي جامع 

هزينه  ايجاد  به  قادر  چنین  ج.ا.ا(  پرداخت  سمت  به  است  حاضر  چین  آيا  كه  سوال  اين  و  باشد  چین  براي  هايي 

اهزينه نظر مي   ست.هايي حركت كند سوال مهمي  در حال  به  و شرايط موجود، چین  به شواهد  با توجه  كه  آيد 

اي در روابط خارجي خود خصوصا در رابطه با امريكا را نداشته باشد. بنابراين  حاضر آمادگي ورود به چنین مرحله

متحده اياالت تواند براي اين كشور چه از جانب  هاي احتمالي كه حضور نظامي چین در منطقه مي باتوجه به هزينه 

هاي  فارس ايجاد كند، موانعي در طرف چیني براي اجرايي شدن بخشامريكا و چه از جانب كشورهاي عرب خلیج

نظامي اين توافق وجود خواهد داشت. اما شايد بتوان اين نكته را هم مدنظر قرار داد كه چین در مسیري كه براي  

نمايي نظامي و  كند و از همین رو قدرت براي امريكا تصور مي   نظر گرفته است خود را در نقش جايگزينيآينده در 

 اي درنظر گرفته است.سازي و دستیابي به چنین آيندهفرا رفتن از قدرتي صرفا اقتصادي را عاملي براي محقق 

ثروت  كه  است  باور  اين  بر  زكريا  دولت فريد  نهايتا  زياد  ارتش اندوزي  ايجاد  به  را  آوردن  ها  روي  و  بزرگ  به  هاي 

مي سیاست نیز  چین  مورد  در  آيا  اينكه  حال  كرد؛  خواهد  متمايل  تهاجمي  بود  هاي  وضعیتي  چنین  به  قائل  توان 

در   تغییراتي  اتخاذ چنین  به  تمايل چین  بود.  آتي  تحوالت  بايد منتظر  آن  در مورد  براي قضاوت  كه  موضوعي است 

چین و امريكا باشد كه خاورمیانه را در مركز    سیاست خارجي خود ممكن است يادآور نوعي جنگ سرد اين بار میان

رقابت  از اين  براي كاسته شدن  راهي  بر خاورمیانه  امريكا  تمركز  افزايش  نگاه چین  از  و شايد  داد  قرار خواهد  ها 

نگارنده بر اين باور است كه شواهد موجود از    گذاري اين كشور در جنوب شرق آسیا به حساب آيد.توجه و سرمايه

هايي نزد چین براي ورود به يك جنگ سرد با امريكا حكايت دارد. نیاز چین به جريان امن انرژي از  ن انگیزهفقدان چنی

هاي اروپايي و امريكا از سوي ديگر سو و درهم تنیدگي اقتصاد چین با اقتصاد فارس و ثبات اين منطقه از يك خلیج

د در برابر غرب را نخواهد داد. همچنین بايد به اين  مجال و فرصت چنداني به اين كشور براي ورود به يك جنگ سر

و جذاب است كه همین مساله  رقیب  ايدئولوژي  يك  فاقد  برابر غرب  در  باشیم كه چین  توجه داشته  موضوع هم 

اما با همه اينها اگر امكان   شدت دچار ضعف خواهد كرد. بندي و يارگیري اين كشور در برابر امريكا را به امكان بلوك

بعدي سو و قدرت چندبندي در آينده میان قدرت اقتصادي چین و قدرت نظامي روسیه از يك یري چنین بلوكگشكل

گیري در  امريكا از سوي ديگر وجود داشته باشد سوالي كه مطرح است اين است كه آيا ايران توان و آمادگي قرار

جبهه چنین  به  ايران  ورود  آيا  و  دارد  را  رقابتي  بچنین  قادر  از  بندي  آنچه  بود؟  خواهد  ايران  ملي  منافع  تامین  ه 

توان استنباط كرد ايجاد نوعي توازن در روابط با شرق و غرب است؛ هرچند كه اين  سیاست عدم تعهد ايران مي

غربي تبلور داشته اما آنچه بیش از هر    نه   -توازن در تئوري نوعي توازن منفي بوده كه در قالب شعار نه شرقي

با  خارجي ما ضرورت دارد تاكید بر ابعاد ايجابي عدم تعهد و برقراري موازنه   چیز براي سیاست اي مثبت در روابط 

 شرق و غرب است. 

 

 :الف -



 

 دست از حمایت صنعت نابالغ و نازپروده خودروسازی بردارید

" مردم" از این ماجرا " غصه خودروسازی "در ایران تبدیل به قصه "پر غصه ای " شده که سهم "   محمدسعادتمند،

" و سهم " از ما بهتران " ؛ سودهای سرشار و رانتهای بی انتهاست. خودروسازی در کشورهایی که دارای این  

به عنوان "موتور محرک  ترین و سودآورترین صنایع برای آن کشورها و اغلب  پویا  از  صنعت هستند ؛ معموآل یکی 

در   اما  باشد.  دیگری است"دیگر صنایع مطرح می  از  "  .ایران قصه جور  بسیاری  مانند  به  ایران  در  صنعت خودرو" 

کشورهای در حال توسعه آن روزگار مانند کره ، هند ، چین و ... با مونتاژ محصوالت خارجی شروع شد. در بسیاری  

سمت طراحی و    از دیگر کشورهای هم رده ما ، آنها پس از سالها ؛ از مرحله مونتاژ کاری گذشته و رفته رفته به 

می   هستیم.  مبتال  آن  به  امروز  که  آنچه  شد  و  خورد  رقم  دیگری  گونه  به  ماجرا  ایران  در  رفتند.اما  داخلی  تولید 

  " قرن  "نیم  از  بیش  از  پس  ؛  کشور  خودرو  صنعت  در  بار  تاسف  وضعیت  این  ایجاد  اصلی  مقصر  ببینیم  خواهیم 

منظور ما از دولت در اینجا صرفا دولت فعلی و    ر خودرو ؟ دولت ؛ خودروساز ؛ یا مردم خریدا خودروسازی کیست؟  

  .فقط دولت به عنوان قوه مجریه نیست و دیگر ارکان نظام از قبیل مجلس ، قوه قضائیه و... را نیز شامل می شود

به   نتوانسته  که  چیست  ما  خودروسازی  اصلی  مشکل  که  شود  مشخص  باید  ؛  بپردازیم  مقصر  به  اینکه  از  قبل 

به عقیده بنده ؛ مهمترین مشکل صنعت خودرو کشور طی دهه های گذشته تا     . قعی خود دست پیدا کندجایگاه وا 

به امروز ؛ " پشتیبانی و حمایت بی حد و حصر ، غیر منطقی ، غیر اصولی و مخرب دولت " از خودروسازان می  

عدم رقابت ، بازار انحصاری   باشد و مقصر اصلی این ماجرا کسی نیست جز خود مجموعه دولت . موضوعاتی مانند

، عدم نظارت بر خودروسازان و عواملی از این دست ، در واقع زیر مجموعه و از عوارض جانبی همان "حمایت غیر 

اینکه هر دولتی از صنایع داخلی خود حمایت کند ؛ فی نفسه امر بدی نیست ؛ اما در    .منطقی دولت " می باشد

  .متعارف و منطقی خود خارج شده و در واقع به ضد خودش تبدیل شده استاین مورد خاص ؛ این حمایت از حد  

دولت با بستن واردات خودرو ، ایجاد بازار تضمینی و انحصاری برای خودروسازان ، عدم نظارت بر آنها و عدم توجه  

ردم را در  به شکایات بی شمار مردم ، تزریق بی حساب میلیاردها ریال سرمایه به خودروسازان و قس علیهذا م

جالب ماجرا این است که    .بی پناه رها کرده است   مقابل مجموعه بزرگ ، بی سرو ته و گاه بی رحم خودروسازی

معموال هر دولتی در رقابتهای انتخاباتی و در اوایل زمامداری خود ؛ جهت همراه نمودن مردم ؛ اولین کار ی که می  

ا برای خودروسازان است.  نشان کشیدن  و  در جهت کند خط  اقدام عملی  تنها هیچ  نه  ؛  کوتاهی  از مدت  پس  ما 

احقاق حقوق مردم انجام نمی دهد ، بلکه در همراهی با خودروسازان محترم ؛ گوی سبقت را نیز از دولتهای قبلی  

در نتیجه به طور قطع می توان گفت که تا وقتی سیطره و هیمنه دولت بر سر خودروسازی افکنده    !نیز می رباید

های این صنعت باشد ؛ در بر همین پاشنه چرخیده و ها و ناتوانیو دولت مسئول رفع و رجوع تمام ناکارآمدی است  

صنعت خودرو ما به مانند بچه لوس و ناز پرورده ای    .سال دیگر هم اوضاع خودرو سازی ما بهتر نخواهد شد  ۱۰۰تا  

ناز پرورده  "  : ارش قرار گرفته و می دانیم کهبی هیچ تالش ، زحمت و مرارتی در اختی   است که هر چه خواسته

است نبرده  جایی  به  راه  دهه  چند  این  در  که  "؛ همانطور  جایی  به  راه  نبرد  و   .تنعم  اصلی   ، نهایی  راه حل  پس 

اصولی قطع ارتباط حمایتگرانه غیرمنطقی خودروسازی و دولت می باشد و این امر محقق نمی شود ، مگر با عزم  

و بویژه ورود مجلس به این موضوع بسیار مهم و حیاتی ، و اقدام قاطع در اصالح این فرایند    ملی همه مسئولین

 .بسیار معیوب ، مخرب ، فسادزا و پر هزینه ؛ برای مردم ، کشور و نظام

 

 :کنایا -

 الملل امروزی ندارد های دینی و روابط بیننامه ایران و چین منافاتی با چارچوبتفاهم  :قاسم جعفری
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تفاهم متن  مطالعه  معتقد است  ایران اسالمی  دانشگاهیان  کانون  و    ۲۵های  نامه همکاریسخنگوی  ایران  ساله 

متنوع همکاری دو کشور نشان می ذکر موارد  و  با چین  نه  و  و درست است  این همکاری حکیمانه  دهد که اصل 

ها را نفی المللی امروز این نوع همکاری مبانی دینی و قرآنی ناسازگار است و نه اصول تعامالت دیپلماتیک و بین

 .های ضروری در توافق نهایی لحاظ شودها و دقت خیاالنه رفتار کرد و باید مراقبتکند؛ هرچند حتماً نباید خوشمی

ساله ایران و چین این روزها سؤاالت و ابهاماتی را در اذهان مردم درباره ماهیت   ۲۵های راهبردی  موضوع همکاری

این همکاری و ابعاد آن ایجاد کرده و این شبهات با عملیات روانی آمریکا و غرب با طرح مسائل خاص و    و چرایی

بر این مبنا    هایی را در میان مردم سبب شده است.ها و دغدغهغیرواقعی در خصوص مفاد این همکاری، نگرانی 

گفت  در  پیشین  ایکنا  نماینده  و  اسالمی  ایران  دانشگاهیان  کانون  سخنگوی  جعفری،  قاسم  با  تفصیلی  وگویی 

های غیراسالمی و بررسی مصداقی رابطه با  مجلس، به بررسی ابعاد قرآنی و دینی رابطه دولت اسالمی و دولت

قاسم   وگو به شرح ذیل است:بخش دوم گفت   ببینید. اینجا توانیدوگو را میچین پرداخت که بخش نخست این گفت

با دولت غیر ساله ایران و چین براساس چارچوب   ۲۵جعفری درباره ابعاد همکاری   های مصرح دینی درباره ارتباط 

جلسه اخیراً  گفت:  مسلاسالمی  اساتید  مجمع  سوی  از  دانشگاه ای  آن مان  در  که  شد  برگزار  اسالم  جهان  های 

نظران ایرانی و چینی درباره این همکاری و زوایای مختلف آن صحبت کردند. متأسفانه تعدادی از اساتید و صاحب

از عدم مطالعه متن پیش  این همکاری ناشی  انتقادات وارده به  انتقاد من  برخی  و  ایراد  نویس منتشرشده است. 

صورت گرفته تاکنون تبدیل به توافقنامه نشده و از طرفی چرا    ۱۳۹۴نامه که در سال  چرا این تفاهماین است که  

اعالم   مجلس  در  تصویب  از  پس  باید  مسئله  این  من  اعتقاد  به  است.  منتشر شده  توافقنامه شود،  اینکه  از  قبل 

 نویس است.شد نه االن که در حد پیشخبری می

حم موضوع  از  ایران  بیشتر  بیننفع  مجامع  در  یکدیگر  از  حداقل  //    المللیایت  چین  و  ایران  کشور  دو  افزود:  وی 

دارد؟  تمدن کهن چه اشکالی  دو  میان  رابطه راهبردی  برقراری  لذا  و  دارند  تمدنی  و  تاریخی  هزاران سال سابقه 

و  پیش مقدمه  یک  منتشرشده  و  ۱۴نویس  متقابل  احترام  کشور،  دو  مشترکات  بر  آن  در  که  دارد  حفظ    ضمیمه 

حاکمیت ملی در همه شئون تأکید شده است. نکته مهم دیگری که در این متن ذکر شده حمایت از مواضع یکدیگر  

شود سود و المللی میالمللی است. سؤال این است وقتی صحبت از حمایت متقابل در مجامع بیندر مجامع بین

ران به دلیل اینکه چین در شورای امنیت از حق  شود؛ غیر از این است که ایمنافع آن بیشتر نصیب کدام طرف می

جعفری اظهار کرد: از    برد.وتو، به رغم نادعادالنه و ظالمانه بودن آن، برخوردار است نفع بیشتری از این موضوع می

این متن، همکاریجمله موارد همکاری در  تروریسم است.   های ذکر شده  با  مبارزه  و  امنیتی  اقتصادی،  در حوزه 

شود. دوستان  گر احیای مدل هزاره سومی جاده ابریشم است که اتفاقاً باعث ثبات و رونق اقتصادی مینکته دی

ترین مسیر آن از خاک ایران به اروپا بود باید از مسیر  ای که نزدیکمنتقد به این مسئله توجه کنند که چرا خط لوله

گذارند خط لوله صلح بین ایران ـ پاکستان ـ هند نمی  هاطوالنی جمهوری آذربایجان و ترکیه عبور کند. چرا آمریکایی 

ها بین پاکستان و هند است تا توجیه ایجاد شود؟ برای اینکه الزمه ایجاد آن برقراری امنیت و ثبات و کاهش تنش 

وم  ها میان پاکستان و هند و به تبع آن محرها در تداوم اختالفات و تنش اقتصادی داشته باشد، اما منافع آمریکایی

 ماندن جمهوری اسالمی ایران از منافع خط لوله صلح است. 

منطقه  کل  برای  ابریشم  جاده  احیای  جاده  //    مزایای  احیای  مورد  در  کرد:  بیان  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 

ابریشم نیز مسئله به همین شکل است؛ الزمه این اتفاق آن است که چین و کشورهای در مسیر این جاده از جمله 

مت تأمین و حفظ امنیت این مسیر مهم و راهبردی حرکت کنند و نفع این مسئله برای کل این منطقه  ایران به س

جعفری با بیان اینکه   ثباتی در این منطقه است.است که این موضع دقیقاً خالف خواست واراده آمریکا در تشدید بی 

شیمی ایران از سوی چین است، گفت: این  نامه خرید تضمینی نفت و محصوالت پتروامتیاز و مزیت دیگر این تفاهم 

ها در چند سال اخیر برای به صفر رساندن فروش نفت ایران بوده است؛ آیا این در حالی است که تالش آمریکایی 

https://iqna.ir/fa/news/3912327/


 
های تر به چین بفروشیم از اینکه با ریسک مان را چند دالر هم ارزان به ضرر کشورمان است؟ حتی به فرض اگر نفت 

وی یادآور شد: زمانی    تر است.کند، بهتر و عاقالنه های بیشتری را به ما تحمیل میریم که هزینهباال و دور زدن تح

میلیارد دالر برای خرید هواپیما داده شد. همان زمان ما در مجلس به وزیر و معاونانش گفتیم   ۲۵که برجام امضا شد 

جمهور گفت شما از سوارشدن بر هواپیمای  یسها به شما هواپیما نخواهند داد. حتی رئکه مطمئن باشید اروپایی

ها اگر واقعاً به  ها بود و همان زمان بیان کردم اروپایی آید؟ در حالی که بحث عدم اطمینان به اروپایینو بدتان می

و سرمایه  اقتصادی  رابطه  قطار سریع دنبال  بیایند  ایران هستند،  در  ـ  گذاری  ـ شیراز  تهران  ـ مشهد،  تهران  السیر 

دانند که دهند و همه هم میاند چنین کاری را انجام می ها اعالم کردهاندازی کنند. اما االن چینیرعباس را راه بند

با آن بسیار کمتر از هواپیماست. رئیسامنیت قطار و هزینه  جمهور چین آن زمان که به ایران آمد اعالم  های سفر 

کند. در همان روزها وزیر وقت راه و شهرسازی راه اندازی می  السیر تهران ـ مشهد راکرد چین دو ساله قطار سریع 

تا قرارداد را امضا نکند که باعث ناراحتی رئیس سخنگوی کانون دانشگاهیان ایران    جمهور چین شد.به اروپا رفت 

ب نامه قرار است چین با کمک ایران پاالیشگاه اسالمی ابراز کرد: همچنین براساس این تفاهم  سازد  هایی در چین 

ویژگی  با  فقط  از که  دو جانبه است.  روابط  در  ثبات  تقویت  معنی  به  این  و  باشد  داشته  ایران مطابقت  نفت  های 

ها و های طرفینی در مناطق ویژه اقتصادی، گسترش فرودگاه نویس ایجاد شعب بانکجمله مزایای دیگر این پیش 

ه شهرک  سهام  خرید  مکران،  سواحل  توسعه  هوایی،  نوین  تأسیس فناوری  ایران،  توسط  چین  مصنوعی  وش 

پنجم  نسل  گسترش  و  شیالت  و  آبخیزداری  کشاورزی،  همکاری  فناوری،  و  علم  حوزه  در  مشترک  ملی  صندوق 

 های زیرساختی است. ارتباطات و شبکه

با توسعه گردشگری بین دو کشور با بیان اینکه مسئله توسعه گردشگری از جمله موارد  //    رونق اقتصادی  وی 

میلیون گردشگر در دنیا دارد که اتفاقاً هزینه   ۱۴۰نامه است، گفت: چین ساالنه حدود شده در این تفاهم مهم مطرح

کنند. اگر ارتباطات  ها پول خرج میآیند بسیار کمتر از چینیهایی که به ایران میکنند در حالی که اروپاییهم می

گردشگری صنعت  برای  آن  نفع  یابد،  توسعه  کشور  دو  رونق   گردشگری  و  اشتغال  نهایت  در  و  کشور  هتلداری  و 

توسعه کمتر  مناطق  در  پروژه  اجرای  همچنین  است.  همکاری اقتصادی  فقر،  خط  کاهش  و  کشور  دو  های  یافته 

گذاری برای انرژیهای  علمی و دانشگاهی و اعطای بورس تحصیلی متقابل و ساخت بندر جاسک و چابهار، سرمایه 

ایران و صاد  انرژی به کشورهای همسایه و ساخت مترو در ده کالن پاک در کویرهای  این  از جمله  رات  ایران  شهر 

این پیش دیگر  اولیه است.مزایای  باید    نویس  نهایی  قرارداد  در جزئیات  که  نیست  البته شکی  کرد:  تأکید  جعفری 

و نباید قصاص قبل از    نامه استدقت الزم شود تا زمینه هر نوع سلطه بر کشور ایجاد نشود. اما االن در حد تفاهم

جنایت کرد و این حرکت خوب را زیر سؤال برد. لذا اصل این همکاری حکیمانه و درست است. در مجموع در کل این  

های قرآنی و دینی ارتباطات حکومت اسالمی با  ای را پیدا کرد که خالف اصول و چارچوبتوان نکته نویس نمیپیش

انتقاد اغلب  باشد.  غیراسالمی  گمانه حکومت  براساس  بیشتر  نیز  وارده  و  ات  متن  به  مستند  اینکه  نه  است  زنی 

 نامه باشد.واقعیت این تفاهم 

رسد این نماینده پیشین مجلس یادآور شد: به نظر می//    خواهند کشور از سلطه دالر نجات پیدا کندای نمیعده

ای با هیاهو فضا را  خواهد گشایشی در کشور ایجاد شود تا ایران از سلطه دالر نجات پیدا کند عدههر زمان که می 

دی  نامه برقراری مبادالت تجاری و اقتصاکنند. زیرا یکی از موارد این تفاهم برای تحقق چنین اتفاقی تیره و تار می 

ها باشد و قطعاً  تر از چینیمنهای دالر و با ارزهای ملی دو طرف است. اتفاقاً ایران باید نسبت به این همکاری جدی 

ها و دستورات دینی و حفظ استقالل و عزت کشور پیش برد. از طرفی  ها را براساس چارچوبتوان این همکاری می

ر نیست و آنها نیز به دنبال این نیستند. ایران چهل سال است  پذیدانند ملت ایران سلطهها هم به خوبی میچینی

خیاالنه رفتار  ها هم قرار نخواهد گرفت. البته حتما نباید خوشمقابل امریکا ایستاده و لذا قطعاً تحت سلطه چینی

کرد: براین  جعفری در پایان اظهار    المللی لحاظ شود.های ضروری در انعقاد یک توافق بینها و دقت کرد و مراقبت 



 
تفاهم این  در  آنچه  تعامالت  نامه مشاهده می اساس  اصول  نه  و  ناسازگار است  قرآنی  و  دینی  مبانی  با  نه  شود 

نظران و تحلیلگران کشور از کند. اتفاقاً در نگاه صاحب ها را نفی میالمللی امروز این نوع همکاریدیپلماتیک و بین

مدت بین ایران و چین و حتی با روسیه  دارد که ارتباط راهبردی میان  چپ و راست، امروز یک اجماع حداکثری وجود

آمریکا، اقدامی عاقالنه و مدبرانه و درچارچوب شعار »عزت، حکمت، مصلحت« در سیاست   و شکستن هژمونی 

نگاه  با  و  در خارج  ریشه  نیز  نقدها  از  ایران است. بسیاری  ایرانی  خارجی جمهوری اسالمی  رویکردهای ضد  و  ها 

باز  ارد، اما اکثر کسانی که در داخل و خارج کشور مسائل را مید فهمند معتقدند این مسیر درستی است؛ البته 

انتهای    های صریح دینی در رابطه با دولت غیراسالمی باید رعایت شود.کنم حتما باید قیود و چارچوب هم تأکید می 

 پیام 

 

 : ایلنا -

شود/  توافق تهران و پکن موجب تغییرات مهمی در صحنه جهانی می :استاد دانشگاه رایرسون کانادا

 این قرارداد، هشدار ایران به واشنگتن و اتحادیه اروپاست/ به نفع همه است که برجام زنده بماند 

توافق  آمریکا قلمداد کرد و گفت:  با  را مخالفت جسورانه پکن  ایران و چین  توافق  استاد دانشگاه رایرسون کانادا 

ایران باید مراقب وابستگی بیش از حد   شود اما مسئوالنتهران و پکن موجب تغییرات مهمی در صحنه جهانی می

استاد علوم سیاسی دانشگاه رایرسون کانادا است. وی به صورت   (Arne Kislenko) آرنه کیسلنکو  .به چین باشند

 .الملل و سیاست خارجه تحقیق و بررسی کرده استهای روابط بینتخصصی در حوزه

این توافق هشداری از سوی ایران خطاب به  /    شودتوافق ایران و چین موجب تغییرات مهمی در صحنه جهانی می

اروپا است اتحادیه  و  پیامدهای   آرنه کیسلنکو//    واشنگتن  توافقنامه  این  و چین گفت:  ایران  توافق  در مورد  ابتدا 

یست که هر یک از طرفین تا چه اندازه قصد ای و بین المللی دارد. هنوز مشخص نبسیار جدی برای روابط منطقه

نامه را توسعه دهند، اما روی کاغذ این پیشنهادات چند تغییر بسیار مهم در صحنه جهانی را نشان  دارند این توافق

مهممی و  اول  میدهد؛  فکر  من  همه،  از  از  تر  بسیاری  با  خود  دیپلماتیک  روابط  کردن  جدا  برای  ایران  تالش  کنم 

در ن است. سرمایه کشورهای جها ویژه  به  از چین،  گاز، می   گذاری  و  واقع  نفت  در  و  ایران  اقتصاد  بهبود  به  تواند 

مدت نیاز دارد، بنابراین این توافق  های ایاالت متحده و غیره کمک کند. اما این امر به توسعه طوالنیتضعیف تحریم

ا است که اگر مواضع غرب تغییر نکند، ایران  برای واشنگتن است. همچنین هشداری برای اتحادیه اروپ یک هشدار

 .یک سیاست خارجی طرفدار چین را دنبال خواهد کرد

پکن است تهران نشانه سیاست جسورانه  با  به چین  /    توافق  از حد  بیش  وابستگی  باید مراقب  ایران  مسئوالن 

المللی  اثیر آن در عرصه بینوی با اشاره به انتخابات آمریکا و ت   //  چین عالقمند به مخالفت با آمریکا است/    باشند

افزود: امیدوارم بایدن برنده انتخابات شود و در اینصورت ممکن است او دوباره با ایران در بسیاری از موضوعات، به  

، وارد مذاکره و تعامل شود. و گرچه توافق با چین از بسیاری جهات برای ایران بسیار مثبت است، اما     ویژه برجام

د مراقب وابستگی بیش از حد به چین باشند؛ این توافق برای پکن، نمایشی از سیاست خارجی مسئوالن تهران بای

های اصلی چین نبوده است، اما  اگرچه »خاورمیانه« هیچگاه از اولویت :یادآور شد کیسلنکو  .»جسورانه« آن است

منطقه است. چین همچنین به آمریکا و عربستان سعودی در    آشکار است که پکن عالقمند به مخالفت و مقابله با

می نظر  به  است.  هند  با  مقابله  فکر  به  زیاد  جهت احتمال  در  هند  فزاینده رسد  طور  به  شریک  گیری  طرفدار  ای 

 .آمریکایی است

/   سیاست خارجی ایاالت متحده فاقد درک متفکرانه از جهان است/    توافق تهران و پکن برای آمریکا خطرناک است

ندار دیپلماسی  هنر  است  //  د ترامپ  خطرناک  متحده  ایاالت  برای  توافق  این  کرد:  تاکید  ادمه  در  سیاست  .وی 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/946437-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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از جهان است متفکرانه  درک  یا  انسجام  فاقد هرگونه جهت،  متحده  ایاالت  واقعی  تخصص ترامپ .خارجی  یا هنر 

ترامپ اغلب به طور چشمگیری نادان     کند،تصمیماتی را مبتنی بر ارزیابی شخصی اتخاذ می دیپلماسی را ندارد و

فقط   کیسلنکو  .است نیست؛ فشار معموالً  دیپلماسی  برای  راهکار  یک  واقعاً  گفت: فشار  ایران  بر  مورد فشار  در 

 .کنداوضاع را تشدید می

استاد دانشگاه در ادامه گفت: درک من این است  این  //    ها باعث تشدید ویروس کرونا در ایران شده استتحریم

 .های اقتصادی باعث تشدید آن شده استکه ایران با ویروس مشکل وحشتناکی دارد و بدون شک تحریم

تواند زنده بماند، به  وی با اشاره به سرنوشت برجام تاکید کرد: برجام می //   به نفع همه است که برجام زنده بماند

رسد روسیه و اتحادیه  تواند آمریکا را به برجام بازگرداند. به نظر میبه آن برگردد. بایدن می  ویژه اگر ایاالت متحده

اروپا نسبت به آن متعهد هستند، گرچه مسئوالن ایران به طور مرتب ایاالت متحده را به دلیل خروج از برجام محکوم  

 .که برجام زنده بماندکنند که به نفع آنها هم هستکنم آنها هم درک می کنند، فکر میمی

 

 :وزیاقتصادن -

در سفر به چین از عزت مردم و استقالل ایران  ای هللا خامنهآیت  ساله باچین؛  ۲۵دفاع کیهان از توافق 

ها با این توافق انگلیس و آمریکاست/قرارداد ایران و چین ترکمنچای دوم  دفاع کردند/سرمنشا مخالفت

 نیست 

 .ساله ایران وچین دفاع کرد و منتقدان آن را مورد حمله قرار داد  ۲۵اقتصادنیوز: کیهان در سرمقاله خود از توافق   

اق گزارش  است:به  آمده  نوشته  این  از  بخشی  در  خبرسازی تصادنیوز  همکاریبیشتر  سند  درخصوص  های ها 

تند    ۲۵راهبردی   دو مقاله  با  اکونومیست«  انگلیسی »پترولیوم  نفتی  از سایت  بار  اولین  برای  و چین  ایران  ساله 

همکاری )شهریور  علیه  سپتامبر  سوم  در  یکی  چین  و  ایران  دیگری  (  ۹۸های  شیرین سپتامب  ۱۲و  قلم  به  ر 

اندیشکده از  هانتر)طهماسب( عضو  قبل  در  ایران  خارجه  وزارت  و عضو  و سازمان سیا  آمریکا  خارجه  وزارت  های 

انقالب سرچشمه گرفت و حاال بعد از ده ماه با فرمان وزیرخارجه آمریکا آمار و ارقام دروغ این دو مقاله مبنای همه 

های داخلی قرار گرفته است! اینکه پمپئو در  های بیگانه و برخی رسانه اساس ارائه شده در رسانه های بیتحلیل

رسانه  و  است«  دوم  ترکمنچای  همان  چین  و  ایران  »قرارداد  بنویسد  خود  فارسی  توئیتری  برخی  حساب  و  ها 

تحلیل و  تیتر سخنان  را  عنوان  داخلی همین  و رسانه جریانات  نشان  ها  این  و  بسیار عجیب است  بکنند  های خود 

کنند اما برخی هنوز های خود چقدر هماهنگ عمل میها علیه ایران از طریق نفوذیها و آمریکاییدهد اروپایی یم

با  گذاری خارجی به عنوان نجات اقتصاد ایران یاد می خواهند بفهمند! لذا: اوال کسانی که از سرمایه نمی کردند و 

گذاری چین نگران هستند؟!  حمیل کردند، حال چرا از سرمایهفریبکاری و فضاسازی دروغین برجام را بر ملت ایران ت

برجام که درها را به روی کشورهای مورد نظر برجامیان یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان و آمریکا باز کرد اما آنها در  

وعده  با  فقط  آشکار  انقالب  خیانتی  معظم  رهبر  قول  به  و  داشتند  باز  پیشرفت  از  را  کشور  فریبکارانه  های 

اروپایی»انگیزه  دشمنی  کردند  های  ادعا  ثانیا  ندارد.«  آمریکا  دشمنی  با  اصولی  تفاوت  اسالمی  جمهوری  با  ها 

ندادند که  »چگونه می اما پاسخ  کنید«  را حل  ایران  اقتصاد  و مشکل  را بسازید  تکنولوژی چینی کشور  با  خواهید 

رصدمیلیون نفر جمعیت حل شده و اکنون این کشور  چگونه با این تکنولوژی مشکل اقتصاد چین با یک میلیارد و چها

ترین ارتش جهان فراهم کرده، درحال تبدیل شدن به اقتصاد اول جهان است؟! و چرا ما  زیر سایه امنیتی که بزرگ 

با بومی توسط جریان مقاومت  ایجاد شده  امنیت  زیر سایه  پیشرفت کشورِ  نتوانیم  تکنولوژی در مسیر  این  سازی 

میلیونی با    هشتاد  که  هستند  کسانی  همان  ضدشرقی  غربگرای  جماعت  این  اینکه  جالب  کنیم؟  استفاده  آن  از 

واردات لوازم آرایشی و غذای سگ و اسپرم گاو و مکمل جنسی از کشورهای اروپایی که به برکت برجام سه برابر  



 
خون حتی  و  وارشد  هنگام  و  رسیدند  هنگفتی  بادآورده  سودهای  به  فرانسه  از  آلوده  خودروهای های  کردن  د 

گیر شدن صنعت خودرویی کشور شده، به غیرتشان برنخورد که با  فرانسوی و الکچری اروپایی که منجر به زمین

خواهند گروکشی خواهند کشور را بسازند!! ثالثا با فضاسازی علیه این قرارداد در حقیقت میاین کاالها چگونه می 

زدایی کنند و با انحراف افکار عمومی از شکست عه بار بوده و هست اتهام نمایند و از قرارداد برجام که حقیقتا فاج

از اذهان بزدایند و به  تا  جای آن به همکاری  برجام، ترکمنچای بودن آن را  های ایران و چین مارک ترکمنچای بزنند 

ران آن را لغو کند! رابعا  عنوان یک قرارداد تحمیلی عهد قاجاری یاد نکند و کسی نتواند در ایدیگر کسی از برجام به 

پکن موجب محرومیت   -های بلندمدت تهرانرقصی برای کدخدای خود ادعا کردند همکاری اما این جماعت با خوش

فرصت از  میایران  اروپا  و  آمریکا  در  اقتصادی  نمیهای  که  درحالی  علیرغم  شود!  تاکنون  مگر  دهند  پاسخ  توانند 

ها، برای کشور  الحات و روحانی و بعضا دولت سازندگی از آمریکا و اروپایی های اصبرجام هفت ساله و دلبری دولت

آمریکا اجازه داده کسی با  فرصت های اقتصادی در آمریکا و اروپا ایجاد شده؟! و مگر اصوال در چهل سال گذشته 

تلخ برجام و تشدید تحرایران همکاری اقتصادی داشته باشد و مهم  با وجود تجربه  اینکه مگر  برای  یم تر  ها، افقی 

کنند؟ لذا درد این جماعت دلسوزی برای منافع  همکاری اقتصادی ایران و آمریکا متصور است که چنین ادعایی می

ای برای گذارید مثل عربستان گاو شیرده ها این است که چرا نمیزاده و امنیت ملی نیست، درد آنها مثل امثال تقی

گاه یک صدم  ریزند هیچنامه ایران و چین میاشک تمساحی که برای تفاهم ن  آمریکا و غرب باشیم! جالب اینکه چنی

ذلت توافقنامه  برای  را  خواندن  آن  ترکمنچای  با  همزمان  حال  و  نریختند  محض  خسارت  همه  آن  با  برجام  بار 

های این ردازی پهرچند دروغ این روزنامه در ادامه نوشت:  !خوانندچین برجام را سند افتخار می  -نامه ایرانتفاهم

عجیب چیز  می    روزها  ادعا  اینکه  در  اما  نیست  پاسخگویی  نیازمند  نه  و  و  غربی  نه  اصل  اسالمی  کنند جمهوری 

زیرپا گذاشته و می را  اوال پاسخ دهند  شرقی  باید گفت  با    ۱۲۰خواهد مستعمره و تسلیم چین شود  کشوری که 

های راهبردی با پکن راق در همسایگی ما که همکاری کشور جهان از جمله ع   ۳۰چین همکاری اقتصادی دارند و  

آیت سفر  به  است  کافی  ثانیا  شدند؟!  کشور  این  مستعمره  آیا  کردند،  خامنهامضا  سال  هللا  در  عنوان   ۶۸ای  به 

جمهور کشورمان به چین توجه شود که چگونه از عزت ملت ایران و استقالل کشور دفاع کردند و در نتیجه آن رئیس 

   دو   و رهبر چین نیز   ای رسیدخامنه   هللاآیت   وزیر چین شخصا برای عذرخواهی به حضورمانه نخست مواضع حکی

 .وگو کردجمهور ایران گفتبرابر زمان تعیین شده با رئیس

 

 : گیهان -

 کشد؟!)یادداشت میهمان( چین /آمریکا چرا جیغ می  -ن روابط راهبردی ایرا 

تر اینکه بعد از این  ها و حمله به روابط ایران و چین و فروکش کردن نسبی آن بسیار عجیب بود و مهمفضاسازی 

رسانه فضاسازی  رسانه های  معاند،  تحلیل  های  سوی  به  خود  مخاطبان  ریزش  از  جلوگیری  برای  جهان  های 

ساله برای دو ملت ایران و    ۲۵پکن بعد از شکست برجام و مزایای تفاهمنامه    -رایی روابط تهرانتری از چمنطقی

توان به موشکافی بهتری از  ها می های جعلی و این اذعان چین پرداختند.حال با فروکش کردن نسبی آن فضاسازی 

فضاسازی  پرداختچرایی  چین  و  ایران  روابط  علیه   .ها 

ای رهبر معظم انقالب بیش از هر کسی خطر محصور کردن کشور در مذاکره کانالیزه  هبا شروع مذاکرات هست -۱

ها را درک کردند. شده با آمریکا و چند کشور اروپایی و انزوا و تسلیم کامل ایران در نتیجه نگاه خیانتکارانه نفوذی 

از یک چالش اساسی در آینده، با  ایشان با تبیین »سناریوی نفوذ جریانی و موردی از طریق برجام« برای جلوگیری  

جمهور تذکر دادند؛ »عالج مشکالت در  ای، خصوصی و علنی به رئیس اظهار خوشبین نبودن به نتایج مذاکرات هسته 

داخل کشور« و »گسترش روابط با همسایگان و نگاه درست و منطقی به شرق« است. ایشان با توصیه به دولت 

http://kayhan.ir/fa/news/194526/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%DB%8C%D8%BA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86


 
جهان و تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود« تاکید کردند؛ »دنیا که  برای »گشودن چتر دیپلماسی بر همه  

فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست؛ با تدبیر و سیاستگذاری درست با دنیا ارتباط برقرار کنید... شرق دنیا یعنی  

است  منطقه  عظیمی  قدرت  یک  مرکز  امروز  نمی  ...آسیا  كس  ملت  هیچ  و  دولت  بگوید  كشور  تواند  فالن  با  ایران 

اشتباه به غرب وارد  جا تجارت نكند!« اما دولت تدبیر و امید با خوشبینی کاذب و نگاه  رابطه برقرار كند و یا با فالن 

خصوص در شرق دانست و در حال  نیاز از تعامل با دیگر کشورها و به مذاکرات برجامی شد و متوهمانه خود را بی

که این رویکرد غلط و نافی منافع و امنیت ملی موجب ایجاد شک و  د بود. تا جایی های پشت سر خوخراب کردن پل

سال   و  شد  دوست  کشورهای  در  برخالف    ۹۳تردیدهایی  او  و  داد  نشان  را  خود  پکن  به  روحانی  آقای  سفر  در 

بینپروتکل  دیپلماتیک  شانگههای  شهردار  معاون  و  امورخارجه  وزیر  معاون  استقبال  مورد  فقط  در المللی  ای 

آینده پایین  و  تیزبینی  و  درایت  با  شرایط  این  در  گرفت!  قرار  دیپلماتیک  رده  و  ترین  روابط  رهبری؛  حکیمانه  نگری 

های ایران با پکن و مسکو در سطح حاکمیت سه کشورِ مهم تحریم شده از سوی آمریکا در غرب و شرق و  همکاری

جمهور چین با ایشان تایید و تاکید  رئیس۹۴در دیدار بهمن    شمال آسیا وارد مرحله راهبردی شد. رهبر معظم انقالب

نیز   ۹۴آمیز است.« در آذر  ساله، کامالً درست و حکمت  ۲۵کردند: »توافق ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  

به  دیپلماتیک  از تشریفات  پوتین خارج  تکه  ایشان  رفت،  انقالب  دیدار رهبر معظم  به  فرودگاه  از  اکید  طور مستقیم 

اشتراک مهم برای گسترش روابط جهت مهار آمریکاست.« کردند؛ »تحریم ایران و روسیه از سوی آمریکا یک نقطه  

گذاری پنگ در سفر به تهران، از جمله هدفجینمتاسفانه یک هفته بعد از شروع اجرای برجام پیشنهادهای شی

اشتباه به غرب از سوی  سال با همان نگاه    ۲۵طول    میلیارد دالری دو کشور در   ۶۰۰اقتصادی  -حجم مبادالت تجاری

گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی، حتی سال    دولت جدی گرفته و پیگیری نشد و به 

رئیس   که  و حصول گذشته  فشرده  مذاکرات  روز  چهار  از  بعد  و  کرد  سفر  چین  به  هیئتی  راس  در  کمیسیون  این 

بر خوبی  بسیار  ناخشنودی  توافقات  از  جلوگیری  برای  ظاهرا  ولی  کرد،  ارائه  خارجه  وزارت  به  را  نتیجه  و  گشت 

های آقای روحانی در سایه برجام و امضاء  آمریکا! به آن عمل نکردند. با این وجود با آشکارتر شدن شکست وعده 

الملل آن سونگ تائو وزیر بین  ای به پکن فرستادند و بعد ازکری، باز رهبری به کمک دولت آمدند و نماینده ویژه جان

ساله ایران و چین شد. لذا اصل این تفاهمنامه ناشی از    ۲۵های  حزب حاکم چین به ایران آمد و پیگیر سند همکاری

نگری و تیزبینی رهبر معظم انقالب برای حفظ کشور از خطر اصلی برجام بود و نه ابتکار  درایت و هوشیاری و آینده 

عنوان  های مشکوک آن را به سرش، بخواهد در میان این فضاسازی های پشت خراب کردن پلدولت که حاال بعد از  

کند القا  خود  عملکرد  و   .تدبیر 

ساله ایران و چین برای اولین بار از سایت نفتی    ۲۵های راهبردی  ها درخصوص سند همکاریبیشتر خبرسازی  -۲

های ایران و چین یکی در سوم سپتامبر )شهریور مکاری انگلیسی »پترولیوم اکونومیست« با دو مقاله تند علیه ه 

های وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا  سپتامبر به قلم شیرین هانتر)طهماسب( عضو اندیشکده   ۱۲و دیگری  (  ۹۸

و عضو وزارت خارجه ایران در قبل از انقالب سرچشمه گرفت و حاال بعد از ده ماه با فرمان وزیرخارجه آمریکا آمار و  

تحلیلا مبنای همه  مقاله  دو  این  دروغ  بیرقام  رسانه های  در  ارائه شده  رسانه اساس  برخی  و  بیگانه  های های 

همان  چین  و  ایران  »قرارداد  بنویسد  خود  فارسی  توئیتری  حساب  در  پمپئو  اینکه  است!  گرفته  قرار  داخلی 

های خود  ها و رسانه یتر سخنان و تحلیلها و برخی جریانات داخلی همین عنوان را تترکمنچای دوم است« و رسانه

های خود چقدر ها علیه ایران از طریق نفوذی ها و آمریکاییدهد اروپایی بکنند بسیار عجیب است و این نشان می 

گذاری خارجی به عنوان خواهند بفهمند! لذا: اوال کسانی که از سرمایه کنند اما برخی هنوز نمیهماهنگ عمل می

کردند و با فریبکاری و فضاسازی دروغین برجام را بر ملت ایران تحمیل کردند، حال چرا از ان یاد مینجات اقتصاد ایر

فرانسه،  سرمایه  یعنی  برجامیان  نظر  مورد  کشورهای  روی  به  را  درها  که  برجام  هستند؟!  نگران  چین  گذاری 

وعده  با  فقط  آشکار  خیانتی  در  آنها  اما  کرد  باز  آمریکا  و  آلمان  و  باز  انگلیس  پیشرفت  از  را  کشور  فریبکارانه  های 



 
ها با جمهوری اسالمی تفاوت اصولی با دشمنی های دشمنی اروپایی داشتند و به قول رهبر معظم انقالب »انگیزه 

خواهید با تکنولوژی چینی کشور را بسازید و مشکل اقتصاد ایران را حل آمریکا ندارد.« ثانیا ادعا کردند »چگونه می 

سخ ندادند که چگونه با این تکنولوژی مشکل اقتصاد چین با یک میلیارد و چهارصدمیلیون نفر جمعیت  کنید« اما پا

ترین ارتش جهان فراهم کرده، درحال تبدیل شدن به اقتصاد  حل شده و اکنون این کشور زیر سایه امنیتی که بزرگ 

سازی این تکنولوژی  ان مقاومت با بومیاول جهان است؟! و چرا ما نتوانیم زیر سایه امنیت ایجاد شده توسط جری

در مسیر پیشرفت کشورِ هشتاد میلیونی از آن استفاده کنیم؟ جالب اینکه این جماعت غربگرای ضدشرقی همان 

کسانی هستند که با واردات لوازم آرایشی و غذای سگ و اسپرم گاو و مکمل جنسی از کشورهای اروپایی که به  

های آلوده از فرانسه به سودهای بادآورده هنگفتی رسیدند و هنگام وارد  ی خونبرکت برجام سه برابر شد و حت

زمین به  منجر  که  اروپایی  الکچری  و  فرانسوی  خودروهای  به کردن  شده،  کشور  خودرویی  صنعت  شدن  گیر 

می  چگونه  کاالها  این  با  که  برنخورد  قراغیرتشان  این  علیه  فضاسازی  با  ثالثا  بسازند!!  را  کشور  در  خواهند  رداد 

اتهام حقیقت می بوده و هست  بار  فاجعه  برجام که حقیقتا  قرارداد  از  و  نمایند  گروکشی  با  خواهند  و  کنند  زدایی 

های ایران جای آن به همکاری  انحراف افکار عمومی از شکست برجام، ترکمنچای بودن آن را از اذهان بزدایند و به 

ب از  دیگر کسی  تا  بزنند  ترکمنچای  به و چین مارک  و کسی  رجام  نکند  یاد  قاجاری  تحمیلی عهد  قرارداد  عنوان یک 

خوش با  جماعت  این  اما  رابعا  کند!  لغو  را  آن  ایران  در  همکاری نتواند  کردند  ادعا  خود  کدخدای  برای  های رقصی 

تهران فرصت   -بلندمدت  از  ایران  محرومیت  موجب  میپکن  اروپا  و  آمریکا  در  اقتصادی  که  های  درحالی  شود! 

های اصالحات و روحانی و بعضا دولت  توانند پاسخ دهند مگر تاکنون علیرغم برجام هفت ساله و دلبری دولت نمی

اروپایی  و  آمریکا  از  برای کشور فرصتسازندگی  ایجاد شده؟! و مگر اصوال در  ها،  اروپا  و  آمریکا  های اقتصادی در 

اقت ایران همکاری  با  کسی  داده  اجازه  آمریکا  گذشته  سال  مهمچهل  و  باشد  داشته  وجود صادی  با  مگر  اینکه  تر 

تحریم و تشدید  برجام  تلخ  ادعایی تجربه  که چنین  متصور است  آمریکا  و  ایران  اقتصادی  برای همکاری  افقی  ها، 

ها این است زادهکنند؟ لذا درد این جماعت دلسوزی برای منافع و امنیت ملی نیست، درد آنها مثل امثال تقی می

اینکه چنین  ذارید مثل عربستان گاو شیرده گکه چرا نمی  آمریکا و غرب باشیم! جالب  برای  اشک تمساحی که  ای 

تفاهم میبرای  چین  و  ایران  هیچنامه  ذلت ریزند  توافقنامه  برای  را  آن  صدم  یک  خسارت  گاه  همه  آن  با  برجام  بار 

تفاهم خواندن  ترکمنچای  با  همزمان  حال  و  نریختند  ایرانمحض  می چین    -نامه  افتخار  سند  را   !خوانندبرجام 

کنند جمهوری و نیازمند پاسخگویی نیست اما در اینکه ادعا می    های این روزها چیز عجیبپردازیهرچند دروغ -3

خواهد مستعمره و تسلیم چین شود باید گفت اوال پاسخ اسالمی اصل نه غربی و نه شرقی را زیرپا گذاشته و می 

چین  ۱۲۰دهند   با  که  و    کشوری  دارند  اقتصادی  که    ۳۰همکاری  ما  همسایگی  در  عراق  جمله  از  جهان  کشور 

آیتهمکاری سفر  به  است  کافی  ثانیا  شدند؟!  کشور  این  مستعمره  آیا  کردند،  امضا  پکن  با  راهبردی  هللا های 

ستقالل  جمهور کشورمان به چین توجه شود که چگونه از عزت ملت ایران و ابه عنوان رئیس   ۶۸ای در سال  خامنه

نخست حکیمانه  مواضع  آن  نتیجه  در  و  کردند  دفاع  حضورکشور  به  عذرخواهی  برای  شخصا  چین   هللا آیت   وزیر 

رسیدخامنه نیز   ای  چین  رهبر  رئیس    دو   و  با  شده  تعیین  زمان  گفتبرابر  ایران  کردجمهور   .وگو 

سرعت گرفتن پیشرفت و قدرت جمهوری اصل داستان چیز دیگری است. نگرانی از سرعت گرفتن افول آمریکا و   -۴

های خود  الشعاع قرار دادن و جلوگیری از وقوع این دو اتفاق مهم به کمک نفوذی اسالمی و تالش آمریکا برای تحت

نویسد: »توافقات راهبردی ایران با چین و روسیه و عراق از نظر استراتژیک و پراگماتیک است. نشریه نیوزویک می

های تحریمی و نظم نوین جهانی آمریکا و امری معقول است که توازن قدرت در  یه سیاستیک ائتالف جهانی عل

 دکتر محمدحسین محترم   «.جهان را تغییر داده و موجب نگرانی واشنگتن شده است

 



 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیاپ -

کند؟ / چین احتماال از  ساله ایران و چین، پکن را به َحَکم خاورمیانه تبدیل می  ۲۵توافق  نشریه هیل:

 ای ایران استفاده خواهد کرد ای ممانعت از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهابزار اقتصادی خود بر 

با روسیه امضا کرده بود. در  ۲۰۱۴و    ۲۰۱۳ای است که این کشور در سال  معامله چین با ایران مشابه موافقت نامه 

تن نفت خام را با    میلیون  ۳۶۰سال،    ۲۵این امکان برای روسیه فراهم شد که در طول   ۲۰۱۳آن توافق نامه در سال 

کردند که ارزش  ها استدالل میمیلیارد دالر از ایران تأمین کند. هنگامی که این معامله اعالم شد، بدبین   ۲۷۰ارزش  

دیده می که ظاهراً  از چیزی است  کمتر  مراتب  به  توافق  این  نگاه  واقعی  تردید  با  نیز  این موضوع  به  شود. حتی 

اندازه می به  بخرد.ای که  شد که روسیه  نفت  ایران  از  بود،  توافق مشخص شده  انتخاب    در  تحلیلی  پایگاه خبری 

(Entekhab.ir: )    نشریهThe Hill    آمریکا نوشت: اگر اوباما موفق شد اسرائیل و اعراب خلیج فارس را در مواجهه با

دشمن مشترکشان یعنی ایران به یکدیگر نزدیک کند، ترامپ در آستانه نزدیک کردن چین و ایران در مقابل دشمن 

شده   گزارش  گسترده  طور  به  که  همانطور  دارد.  قرار  آمریکا  یعنی  شان  حال  مشترک  در  ایران  پارلمان  است، 

توافق   نامه،    ۲5بررسی  موافقت  این  تصویب  صورت  در  است.  پکن  و  تهران  بین  سرمایه    4۰۰ساله  دالر  میلیارد 

گذاری چین در ایران، تخفیف نفت ایران برای پکن و همکاری های مشترک نظامی و فناوری میان طرفین تضمین 

بود که د نتیجه همان چیزی خواهد  بین    و کشور "مشارکت استراتژیک" می نامند.می شود.  به گزارش سرویس 

؛ در ادامه این مطلب آمده است: در صورت نهایی شدن این معامله، با توجه به روابط عالی پکن با  الملل »انتخاب«

  اسرائیل و ایران، بسیار محتمل است که چین به عنوان واسط میان دو دشمن دیرینه یعنی تهران و تل آویو عمل

کند. به این ترتیب، با وجود حضور عمده نظامی آمریکا در منطقه، در عمل این چین خواهد بود که از ثبات و امنیت 

معامله چین با ایران مشابه موافقت نامه ای است که    منابع نفت، گاز و فناوری منطقه اطمینان حاصل خواهد کرد.

این امکان برای روسیه    ۲۰۱۳د. در آن توافق نامه در سال  با روسیه امضا کرده بو  ۲۰۱4و    ۲۰۱۳این کشور در سال  

میلیارد دالر از ایران تأمین کند. هنگامی   ۲۷۰میلیون تن نفت خام را با ارزش    ۳6۰سال،    ۲5فراهم شد که در طول  

 که این معامله اعالم شد، بدبین ها استدالل می کردند که ارزش واقعی این توافق به مراتب کمتر از چیزی است

توافق  در  که  ای  اندازه  به  روسیه  که  شد  می  نگاه  تردید  با  نیز  موضوع  این  به  حتی  شود.  می  دیده  ظاهراً  که 

اما اقدامات مسکو در طول زمان، در حال ثابت کردن نادرستی ادعای بدبین    مشخص شده بود، از ایران نفت بخرد.

نفت خام به چین تحویل داد. بر اساس میزان  تن    ۱۲5میلیون بشکه یا حدود    ۹۰۰روسیه    ۲۰۱۹ها است. در سال  

میلیون تن را    ۱65میلیارد بشکه نفت خام یا حداقل    ۱.5۲۰تحویل تا مارس امسال، تخمین زده می شود که روسیه  

پیشی خواهد گرفت. به    ۲۰۲۱میلیون تنی در سال    ۳6۰تحویل دهد. با این سرعت، روسیه از هدف    ۲۰۲۰در سال  

احتم مسکو  مشابه،  توافقنامه  طور  در  آنچه  مطابق  را  طبیعی  گاز  به  چین  نیازهای  شده   ۲۰۱4االً  مشخص  آنها 

میلیارد دالر تکمیل   55است، برآورده می کند. گفتنی است، روسیه اخیراً خط لوله انتقال قدرت سیبری را به ارزش  

وجه به نیاز سیری ناپذیر چین به  با ت  تحویل گاز طبیعی به چین را آغاز کرد.  ۲۰۱۹کرد. این خط لوله از دسامبر سال  

انرژی برای اقتصادش، به ویژه هنگامی که این کشور از شرایط بحرانی کرونا ویروس رهایی یابد، هیچ دلیلی وجود 

 ندارد که تصور کنیم، توافق آتی و احتمالی نفت چین با ایران، موفقیت کمتری نسبت به موارد مشابه داشته باشد.

بخش های بانکی، ارتباطات از راه دور و زیرساخت های ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. در   چین به نوبه ی خود در

تقویت راهبرد "رشته مروارید" پکن   باعث  ایران توسط چین  بنادر و فرودگاه های  انتظار می رود توسعه  حقیقت، 

و به جیبوتی در شاخ آفریقا می رود.  شود که هم اکنون از هامبانتوتا در سریالنکا و گوادار در پاکستان امتداد دارد  

باید توجه داشت که آنچه تحت عنوان تعهدات تجاری چین از آن نام برده می شود و تحوالت بندری چین به وضوح از  

اهمیت نظامی برخوردار است. این موضوع با آموزش ها و مانورهای مشترک، تحقیق و توسعه نظامی مشترک و  

https://www.entekhab.ir/fa/news/564820/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%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-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%8E%DA%A9%D9%8E%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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با این وجود ، حتی در    تهران نیز شامل آنها می شود، تقویت خواهد شد.-فق پکنهمکاری های اطالعاتی که توا

حالی كه چین خود را در اقتصاد و ساختار نظامی ایران درگیر كرده است، همچنان به عنوان سرمایه گذار اصلی در  

را برای واشنگتن  بخش فناوری پیشرفته اسرائیل مطرح است. سرمایه گذاری های پکن در اسرائیل، نگرانی هایی  

فشارهای آمریكا، اورشلیم از اعطای قراردادی برای ساخت     ایجاد کرده است. در همین ارتباط باید گفت که بر اثر

بزرگترین كارخانه نمك زدایی در جهان به شركت چینی هاچینسون خودداری كرد. اما شرکت های چینی مشغول  

نزدیکی مقر وزارت آویو که در  راه آهن تل  بود، شدند. تمامی شرکت های چینی    ساخت  این کشور خواهد  دفاع 

داوطلب، در حال کار در زمینه ی ساخت راه آهن، مترو یا احداث بزرگراه در ایران هستند. در همین حال، یک شرکت 

بندر  بندر کانتینری در حیفا است. شرکت مهندسی  بندر شانگهای در حال ساخت  المللی  بین  نام گروه  به  چینی 

مربوط چین   اسرائیل  دریایی  مهم  پایگاههای  به  بندر  دو  هر  است.  اسرائیل  اشدود  در  بندری  حال ساخت  در  نیز 

 هستند. به همین دلیل، نیروی دریایی ایاالت متحده در نظر دارد تا به تمامی بازدیدهای بندری از حیفا خاتمه دهد. 

اقتص ابزار  از  است  ممکن  چین  که  ترسند  می  اسرائیلی  منظور  تحلیلگران  به  اویو  تل  بر  فشار  برای  خود  ادی 

جلوگیری از هرگونه حمله برنامه ریزی شده به تأسیسات هسته ای ایران استفاده کند. همچنین امکان دارد پکن از  

اعمال هر گونه اهرم سیاسی اورشلیم در سازمان ملل یا هر جای دیگر علیه ایران جلوگیری به عمل آورد. اسرائیل  

د را مجبور به هماهنگی عملیات هایش در سوریه با مسکو می داند. به نظر می رسد، در آینده  در حال حاضر خو

باید عملیات هایش در مورد ایران را با چین هماهنگ کند. جالب است که برخی از مخالفان در ایران نیز از توافق  

 مل تهران را در منطقه مهار کند.پیشنهادی با چین می ترسند. آنان می گویند، ممکن است که قدرت پکن آزادی ع

سرانجام، روابط نظامی و اقتصادی فزاینده پکن با روسیه که مانند ایران و چین هدف تحریم های آمریکا است، چین  

را در خاورمیانه بیشتر تقویت می کند. مگر در مواردی که واشنگتن بتواند در چارچوب یک استراتژی منسجم همه  

یز دیگری غیر از تحریم ها درگیر کند. یا اینکه واشنگتن بتواند فراتر از تحریم ها، خود را به  بازیگران منطقه را با چ

 عنوان چیزی بیشتر از یک تماشاکننده ی چین در حال ظهور به عنوان داور ثروت در خاورمیانه ببیند. 

 

 : خبرگزاری دفاع مقدس -

 شد سال پیش نهایی می ۱5نامه ایران و چین باید تفاهم :دبیرکل جامعه اسالمی کارگران 

سال پیش این اقدام صورت داده    ۱5نامه ایران و چین بسیار کار درستی است و البته باید  احمد کرمی گفت: تفاهم

خبر  .شدمی انتشار  ۴۰۸۰۲۶ :کد  سایر  /    ۲۹July 2020  -  ۰۸:۵۴  -  ۱۳۹۹مرداد   ۰۸ :تاریخ  گروه  گزارش  به 

گفتپرسدفاع  هایرسانه  در  کارگران  اسالمی  جامعه  دبیرکل  کرمی  احمد  چین  ،  و  ایران  قرارداد  درباره  وگویی 

وی    .شدسال پیش این اقدام صورت داده می   ۱5نامه بسیار کار درستی است و البته باید  اظهار داشت: این تفاهم

ر با  استعمارگر  آمریکای  در حوزه افزود:  پیش میویکرد تک محوری  به  نظامی  و  اقتصادی  برتر  های  را  و خود  رود 

های نظامی ما ثابت کرد که رویکرد تک محوری و عرض اندام کردن در این حوزه بی داند و البته توانمندیجهان می

انتاظر داریم این قرار داد    کرمی با تاکید بر اینکه تفاهنامه ایران و چین باید قطعا نهایی شود، گفت: ما  .معنا است

نامه تالش تر در جهت نهایی شدن این تفاهمنیز فقط در حد حرف باقی نماند و دولت به کمک مجلس هرچه سریع

 ۳4۱انتهای پیام/ /  منبع: فارس .کند
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 های فنی در مدارس چین در راستای توسعه اقتصاد روستایی ارائه آموزش دهد؛ ایسکانیوز گزارش می

ای را در راستای توسعه اقتصاد های فنی و حرفههای مختلف چین موظفند آموزشایالت   /۱۰۷6۰۳۱کد مطلب:     

این   فناوری  از  با استفاده  و  نظر گرفته  در  و آموزش روستایی  در کشاورزی  و فناوری  از علم  روستایی، استفاده 

کنند استفاده  آن  از  روستاها  توسعه  راستای  در  و  برسانند  اجرایی  مرحله  به  را  خبرنگارب  .علوم  گزارش  گروه   ه 

رود، مدارس ترین ارکان آموزشی به شمار میای همواره یکی از مهمهای فنی و حرفه، آموزش دانشگاه ایسکانیوز

های علمی آنان به  مهارت های مختلف را آموزش داده تا از  آموزان فنون و حرفهها، به دانش با ارائه این نوع آموزش 

بازار کار استفاده کنند به  های آموزشی کشورهای  ایسکانیوز در نظر دارند در قالب یک پرونده نظام   .هنگام ورود 

ای مختلف از مدرسه تا دانشگاه و بازار کار را بررسی کند، در گزارش زیر به بررسی سیستم آموزش فنی و حرفه

پرداخته چین  مدارس  آموزش  .ایمدر  وحرفه  هایقانون  دائفنی  کمیته  جلسه  نوزدهمین  در  مدارس  در  می  ای 

تاریخ   در  کنگره ملی جمهوری خلق چین  با استراتژی جوان   ۱۹۹6مه    ۱5هشتمین  به تصویب رسید. کشور چین 

آموزش حرفه توسعه  آموزش،  و  از طریق علم  و ساز و  سازی  ارتقای ساخت  و  کارگران  فعالیت  بهبود کیفی  ای، 

ایحرفهو فنی  پیشرفت تکنولوژی، قانون آموزش به تصویب رساند.  را  با  ای  ابتدایی و متوسطه  ن قانون در مقاطع 

های دولت و یک راه مهم برای  های مهم آموزش آموزش شغلی یکی از مؤلفه   .شودهای متعددی اعمال میروش 

را   این قانون در نظر دارد آموزش فنی  با تصویب  ارتقای اشتغال است. دولت چین  و  توسعه اقتصادی، اجتماعی 

ف فراگیری  کیفیت  و  داده  پیشرفت ارتقا  و  بازار  اقتصاد  بهبود  زمینه  در  تا  دهد  افزایش  را  مدارس  در  حرفه  و  ن 

 .اجتماعی موثر واقع شود

ای مدارس چین از آموزش فنی و حرفه//    رودای به صورت ایالتی پیش میهای فنی و حرفههای آموزشسیاست

میسیاست پیروی  ایالتی  آموزشی  دانش های  به  و  ایدئوکند  زمینه  در  حرفهآموزان  اخالق  و  سیاست  ای لوژی، 

ارائه میآموزش را  آموزشهایی  بر  معلمان  و حرفه دهد.  فنون  درباره  علمی  توسعه  های  چگونگی  مختلف،  های 

حرفهتوانایی  فنی  دانش های  در  دانش ای  در  جانبه  همه  شغلی  مهارت  کیفیت  ارتقای  و  متمرکز آموزان  آموزان 

، حمایت از  ای در مناطق روستاییدولت چین موظف است که تدابیری برای توسعه آموزش فنی و حرفه   .شوندمی

تحصیل در   .ای در مناطق اقلیت قومی، مناطق مرزی دورافتاده و مناطق فقیرنشین اتخاذ کندتوسعه آموزش حرفه

توانند در این مدارس به تحصیل  آموزان می ای چین مختص قشر خاصی نیست و تمامی دانش مدارس فنی و حرفه 

های توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی ای را در برنامه حرفهبپردازند، مسئوالن دولتی نیز موظفند توسعه آموزش  

های دولتی بر اساس وظایف از پیش تعیین شده ها و سازمانهای صنفی، شرکتخود مد نظر قرار دهند. سازمان

 .ای همکاری خواهند کردبا این مدارس در زمینه آموزش فنی و حرفه

دولت چین موظف است که تدابیری برای  //    مناطق محرومای در  های فنی و حرفه حمایت دولت چین از آموزش 

ای در مناطق اقلیت قومی،  ای در مناطق روستایی، حمایت از توسعه آموزش حرفهتوسعه آموزش فنی و حرفه

دریافت   در  زنان  به  کمک  برای  تمهیداتی  دولت  از طرفی  کند.  اتخاذ  فقیرنشین  مناطق  و  دورافتاده  مرزی  مناطق 

 .کندای از معلوالن نیز حمایت میهای حرفهظر گرفته است، همچنین در زمینه توسعه آموزشای در ن آموزش حرفه

حرفه و  فنی  دانشآموزش  به  کار  بازار  واقعی  نیاز  اساس  بر  می ای  ارائه  و آموزش//    شودآمزوان  فنی  های 

شود، در این نوع آموزش  میآموزان ارائه  ای با توجه به نیازهای واقعی بازار کار از سوی دولت چین به دانش حرفه

گواهینامه دانش  حرفه آموزان  مدارک  و  آموزشی  می های  دریافت  را  است ای  موظف  نیز  دولت  مقابل  در  کنند. 

بازار کار، آموزش فنی و حرفه ای الزم را دریافت  سیستمی را اتخاذ کند که به موجب آن کارگران قبل از ورود به 

 .کنند

دولت چین از تحقیقات علمی //    ایهای فنی و حرفه پژوهشگران در زمینه آموزشحمایت دولت از تحقیقات علمی  

ها و اشخاصی که در آموزش فنی کند و به سازمانهای فنی و حرفه ای حمایت میپژوهشگران در زمینه آموزش 
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شورای آموزش پرورش چین تنها وظیفه    .کندای دستاوردهای چشمگیر داشته باشند، جوایزی را اهدا می و حرفه 

برنامه  هماهنگیدارد  و  کلی  آموزش ریزی  زمینه  در  کالن  و  جامع  حرفههای  و  فنی  کند،   ایهای  تعیین  را 

 .شودها به صورت ایالتی تدوین میهای جزئی آموزشسیاست

ای در مدارس متوسطه  آموزش فنی و حرفه//    ای در مدارس متوسطه چین چگونه است؟ آموزش فنی و حرفه

آموزش کارآموزی،  غیرنظامی،  و  نظامی  فنون  آموزش  اشتغال،  از  قبل  آموزش  شامل  نحوه  چین  کار،  محل  های 

آموزی در زمینه مشاغل باید از دوران ابتدایی  مهارت  .ای استها با ماهیت فنی و حرفهآموزش  ار و سایر انتقال ک

حرفه و  فنی  متوسطه  مدارس  آموزش  حال  این  با  شود.  توسط آغاز  بازار،  واقعی  و شرایط  نیازها  با  مطابق  ای 

ای در مدارس آموزش فنی و حرفه  .شودای یا موسسات آموزش عالی در این زمینه انجام می مدارس عالی حرفه 

های محل کار، آموزش قبل از اشتغال، آموزش فنون نظامی و غیرنظامی، کارآموزی، آموزش  متوسطه چین شامل

ای توسط مدارس فنی  های فنی و حرفهآموزش  .ای استها با ماهیت فنی و حرفه آموزش  نحوه انتقال کار و سایر 

ه به ظرفیت آموزشی گیرد، با این حال سایر مدارس یا مؤسسات آموزشی ممکن است با توجای صورت می حرفه

 .آموزان یاد دهندای را برای رفع نیازهای جامعه به دانش خود، اشکال مختلفی از آموزش و محتوای فنی و حرفه

آموزش  حرفهارائه  و  فنی  روستاییهای  اقتصاد  توسعه  راستای  در  موظفند ایالت //    ای  چین  مختلف  های 

حرفه آموزش و  فنی  روستایی،  های  اقتصاد  توسعه  راستای  در  را  و  ای  کشاورزی  در  فناوری  و  علم  از  استفاده 

آموزش روستایی در نظر گرفته و با استفاده از فناوری این علوم را به مرحله اجرایی برسانند و در راستای توسعه 

روستاها از آن استفاده کنند. از طرفی دولت نیز موظف است از مدارس را برای استفاده از روشهای نوین تدریس  

 /انتهای پیام  .ای ترغیب کندآموزش حرفه در زمینه پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: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 ؛  

خداوند عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ 

 پس از گوشت قربانى به ایشان بخورانید . 

  59ثواب األعمال ، ص 

 ( "ع "قر  ت شهادت امام باسب نابم)  « داوندـوب خ ـمل محبع»

   :ودفرم   ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه    امام محمد باقر

 ، وإن قَلَّ  هِی عَلَ داوَمُ یأحَبَّ إلَى اللّهِ عَزَّوجلَّ مِن عَمَلٍ  ءٍیمِن شَ  ما

که بر آن   ستینزد خداوند عزّوجلّ محبوبتر ازعملى ن زیچ  چیه

 .مداومت شود ؛ هر چند اندک باشد

 3 ، ح 8۲، ص   ۲: ج  یالکاف 



 

 "" نچي  و یرانا  خبرنامه"" هرایگان ب

 «خبـرنامه»  هب

  ،"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 

mailto:icfabulliten@gmail.com

