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 ی ایرانقراردادهای خارجگاه تاریخی به ن

رسانه  ۲۵قرارداد   : ایسنا  اخبار  در صدر  است  مدتی  چین  و  ایران  میان  احتمالی  و ساله  گرفته  قرار  رویکردها    ها 

دفاع  تا  تیز  و  تند  حمالت  از  است،  بوده  مختلف  قرارداد  این  به  نگاه هنسبت  میان  همین  سرسختانه.در  به ای  ها 

ی با مقایسه تطبیقی عملکرد کشورمان در  اایران نیز خیلی پررنگ شد و عدهگذشته روابط و قراردادهای خارجی  

یکی از نکات   .ار نشدن خطاها، در قرارداد جدید هشدار دادندالمللی در گذشته نسبت به تکرحوزه قراردادهای بین 

باش داشته  آنها  کیف  و  کم  به  شفافی  نگاه  بتوانیم  که  است  این  خارجی  قراردادهای  مورد  در  شرایط  مهم  و  یم 

نژاد، عضو هیات علمی گروه علوم  دکتر سید احمد فاطمی   ها را به روشنی نگاه کنیم.افق پیرامونی هر یک از تو

کلی محیط  سی دانشگاه فردوسی »منافع مشترک میان طرفین قرارداد«، »نفع طرفین از قرارداد«، »ساختار  سیا

ر در روند قرارداد« را از  الملل« و »توان دیپلماتیک کشوین های موجود از سوی محیط بالملل و موانع و محرکبین

انعقاد قراردادهای خارجی می بیان میعوامل موثر در  و  این عوامل میکندداند  توان  : »با در نظر گرفتن مجموع 

از نظر مفید ونگاهی بی  تاریخ در مور  طرفانه به یک توافق  نکاتی که همواره در  از  د  مضر بودن آن داشت.«یکی 

ا توجه  قابل  ایران  خارجه  استسیاست  مساله  این  بر  مردم  شدید  حساسیت  و  نظارت  با     ست،  غالبا  که 

بودهواکنش  تندی همراه  این مساله »عواماند. فاطمیهای  به  توجه  با  از »آفات در سیاست  نژاد  یکی  را  زدگی« 

ایر به شمار می خارجه  ماو خاطرنشان می  .آوردان«  در  کند: سیاست خارجی یک  و  ساله بسیار تخصصی است 

، در عین  گذاری است، چرا که باید مسائل بسیار زیادی در نظر گرفته شودهای سیاستترین زمینه تخصصیزمره  

داد   قرار  نظر  مد  را  کشور  شرایط  باید  همچنین  و  هستیم  طرف  دیگر  بازیگران  با  عوامل،  حال  تمام  به  توجه  با  و 

ساله هستند؛ از جمله دستگاه سیاست  هایی که در خط مقدم این مر همانگیری صورت گیرد. از این منظتصمیم

درست فهم  نگران خارجی،  از  دارند.یکی  مساله  این  از  قراردادهای  یتری  مورد  در  مردم  جدی  و  همیشگی  های 

و  دارد چنان که از دوران قاجار و عقد قراردادهایی چون گلستان  به مساله حفظ منافع ملی اشاره    خارجی دولت 

ح با  مرتبط  مسائل  همواره  از  دارسی  برخی  حتی  و  روشنفکران  مردم،  عوام  سوی  از  ملی  مصالح  و  منافع  فظ 

می نخبه مطرح  و  ها  واکنششد  به  منجر  موارد  از  بسیاری  میدر  مختلفی  چنانهای  قرارداد  شد  عقد  از  پس  که 

د  بازپس گلستان  درصدد  ایران  اقدامات  نتیجه  رفته  ر  دست  از  مناطق  قراردگیری  به  منجر  نهایت  در  که  اد  برآمد 

که آیا در طول تاریخ    نژاد در مورد این باورهای دیگری از خاک ایران شد.فاطمیترکمانچای و از دست رفتن بخش

له را در نظر بگیریم که هیچ سیاستمداری به آن  اند، عنوان کرد: باید این مسافروش بودهکنندگان ایران وطنمذاکره

اند یا  هایی که بوده م که نگاه کنیم به عنوان مثال آن صدراعظمنیست، حتی در همان دوره قاجار ه فروشمعنا وطن

لی اند، اما این ادبیات در ایران خیفروش نبوده اند به آن معنا وطنکردهده ویژه مذاکره می افرادی که به عنوان نماین

ه فردوسی یات علمی گروه علوم سیاسی دانشگازاده، عضو هاند.اما مهدی نجف فروش بودهرایج است که وطن 

مصلحت نقش  مورد  در  بین مشهد  قراردادهای  در  با  ها  قاجار  دوران  از  ایران  »دولت المللی  اینکه  جرات بیان  ها 

کند: چیزهایی را واگذار کنند«، خاطرنشان می و     نداشتند به آسانی بر سر مصالح ملی با کشورهای دیگر معامله

در قاجاریه می   بنابراین حتی  که  دوره ضعیف  رعایت می بینیم  اینکه  مصالح ملی  با وجود  قاجار  پادشاهان  و  شود 

تا نگرش  هیچ  که  است  این  بر  کار میتصور  آگاهانه  زیادی  حد  تا  اتفاقا  ندارند،  داشته  ریخی  یاد  به  باید  اما  کنند، 

که   نداشتندباشیم  توانایی  و  بوده  خالی  آنها  قرارداده .دست  مورد  در  ترکمانچوی  و  گلستان  افکای  در  که  ار  ای 

شوند، افزود: شناخته می  المللیعمومی به عنوان نمادی از زیر پا گذاشتن منافع ملی در قراردادها و مذاکرات بین 

شان ند یعنی مصالح ملی را رعایت کردند، قدرت عباس میرزا با این قراردادها توانست خطه شمال و تبریز را حفظ ک

بینیم که بعد از رسیدن  در دوردست بود، حفظ کنند ولی می  هایی را کهرسید که سرزمینن نمیدیگر بیش از ای



 
ایرا مرزهای  ناصرالدین شاه  می دوره  تثبیت  نجف ن  داریم.  ترکمانچای  قرارداد  از  که  است  اثراتی  این  و  زاده شود 

های ش ها با توجه به نگردهد: ایرانییکند و ادامه مالملل بدبین توصیف مینسبت به قراردادهای بینایرانیان را  

تاریخی دارد و علت آن    خواهی پیشینهتاریخی که نسبت به جهان پیرامونی خود دارند برای آنها مساله استقالل 

ران را تحت منگنه تاریخی قرار داده بودند و  هم این است که در دوره قاجار دو کشور روسیه و انگلستان به شدت ای

از همینخوااین استقالل ایرانیان مهی  آمد که  نکنند. در مجموع پیشینه خواستند قدرت ی جا  ها در کشور مداخله 

خواهی ایرانیان این احساس را شکل داده که اگر ما قراردادی ببندیم این قرارداد  لتاریخی این قراردادها و استقال

ز طرفی  ا  .فکار عمومی چنین دیدگاهی داردخواهد بود و حتی ممکن است به محتوای آن هم نگاه نکنیم اما اننگین  

اعتر مردم  »که  موارد  برخی  در  اینکه  وجود  با  که  هستند  باور  این  بر  تحلیلگران  کرده برخی  نتیجه  اض  در  و  اند 

توان به طور مطلق تاثیر حساسیت مردم را  های بدتری بسته شده است« اما نمیاند، توافققراردادها لغو شده

کند: این حساسیت نژاد در این مورد تصریح میکتر فاطمیحساسیت نتایج مثبتی نیز دارد، د  منفی تلقی کرد و این

مذاکرباعث می  وقتی  در  ه می شود سیاستمدار  باید  این حساسیت  اما  دهد،  انجام  را  کار  این  بیشتر  دقت  با  کند 

نه بماند،  انع  همین حد  و  لغو قراردادها  به  انقالب و نهضت که منجر  بدتر شود.در در حد شورش،  قاد قراردادهای 

حد باالیی های عمومی در  ساله مهمی با چین است حساسیت  ۲۵ع حال که ایران در آستانه انعقاد قرارداد  مجمو

این   در  مختلفی  نظرات  و  دارد  میقرار  مطرح  فاطمیخصوص  دکتر  و  شود.  اعتراضات  از  بخشی  مورد  در  نژاد 

ه این قرارداد وجود دارد به این دلیل گوید: بخشی از اعتراضاتی که بمی ها نسبت به قرارداد ایران و چین  نگرانی 

گرا است،  از نخبگان و هم در افکار عمومی خیلی غرب  است که سیستم فکری در ایران، هم در بخش قابل توجهی

ایرانی  توسعه  برای  پیشرفت،  معادل  تغها  امروز جهان  اشتباهی است،  تصور  این  که  تکنولوژی غرب است  ییر و 

ا به  ژاپن  و  کره  چین،  و  غربیکرده  خود  کردهذعان  پیدا  توسعه  بسیار  زمینه ها  از  بسیاری  در  و  پیشگام  اند  ها 

متفاوت نجف  هستند.دکتر نگرش  چین  تکنولوژی  و  صنعت  مورد  در  اما  می زاده  بیان  او  دارد.  لتری  از  حاظ  کند: 

ننده نیست، اقتصاد چین کبه یاد داشت که چین هنوز ابداعاقتصادی چین قدرتمند شده، اما همواره باید این نکته را  

کند و آنها  لوبی که خود دارد، استفاده می به این صورت است که از دستاوردهای صنعت دنیا با توجه به شرایط مط

ارزان راه گسترش می یکند و در اختیار دنیا قرار مسازی میرا  این  از  و  به ودهد  با توجه  این میان  ضعیت  یابد.در 

هایی را به نفع کشور  گذاری الملل علیه ایران برخی چنین سرمایهمده در محیط بین آاقتصادی کشور و شرایط پیش

گوید: هللا اسالمی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در این مورد می. دکتر روحدانندمی

ز چین، روسیه، آمریکا و د، کشور نیاز به سرمایه دارد و اتوان انجام داکاری نمیبدون داشتن قدرت و سرمایه هیچ

د و قراردادهای بلندمدت بسته شود برای  گذاری در کشور صورت گیرهر کشوری که تکنولوژی وارد شود و سرمایه

وی ادامه داد: چه خوب است اگر که چنین قراردادی بسته شود و سرمایه وارد کشور   .کشور بسیار مناسب است

های بزرگ داریم، اما کدام کشور در ایران گذاریند، ما نیاز به سرمایه ان راهی است که همه کشورها رفته ای  شود،

بینیم که کنیم میسال اخیر پیشرفت کرده است، نگاه می   ۴۰،  ۳۰ند؟ به هر کشوری که در این  کگذاری می سرمایه 

این باور است: در  المللی بر  های بینگذاری سرمایه نژاد هم در مورد  اند.فاطمیآنها با جذب سرمایه پیشرفت کرده 

سرمایه  که مساله  است  این  باشیم  داشته  نظر  در  باید  که  دیگری  نکته  مانند    گذاری  مسائلی  چنین  امروزه 

می سرمایه  تلقی  کارکردی  و  عادی  مسائل  فروش  و  خرید  پیوند  شونگذاری،  استقالل  به  کسی  را  اینها  و  د 

هایی که از سوی ایران وجود دارد با توجه به تحریمهایی که در مورد فروش نفت  گرانینزند.وی در مورد دل نمی

ساز  صورت مبادالت میان ایران و چین ممکن است برای چین نیز مشکل   آمریکا علیه ایران اعمال شده است و در 

، باید در نظر داشت که چین  غم این ذهنیتی که چین بیاید و نفت ما را ببرد و چنین مسائلیرکند: به شود بیان می

هستند که    هم به نفت ما نیاز ندارد، کما اینکه همین االن هم کشورهای دیگر مانند عربستان خیلی راغبخیلی  

ها د منافع مشترکی را برای چینیانهای ایرانی چگونه توانسته نفت خود را به چین بفروشند، باید ببینیم دیپلمات 



 
ها وگیری از وقوع تجارب گذشته در قرارداد با چینی کند: برای جلاه همچنین تاکید می ترسیم کنند.این استاد دانشگ 

بستان و  شود و هم اینکه توافق حالت بده در متن توافق ترسیم می  ترین مساله ضمانت اجراهایی است کهمهم

شود و منافعی را در   توافق به صورتی باشد که چین در ازای نقض عهد خود دچار هزینهمتقابل داشته باشد، اگر  

ده نیز در زامند خواهد بود که به صورت جدی توافق را پیگیری کند.دکتر نجفت بدهد قطعا او هم عالقهایران از دس

ها رها کنند که ایران د که غربیهمین رابطه اعتقاد دارد: اگر ایران به سمت چین کشیده شود، این گونه نخواهد بو

المصالحه  ود که ایران وارد یک منازعه تاریخی و وجهگیرد و در درازمدت باید مراقبت شدر کنار چین و روسیه قرار ب

آن   مشابه  نیز  قاجار  دوره  در  که  چناننشود  داشتیم،  وجهرا  ما  قاجار  دوره  در  و  که  روسیه  کشور  دو  المصالحه 

قرارداد یک مفری باشد که در    ضربه بسیار زیادی به ما زد.وی اضافه کرد: در مجموع اگر این  انگلستان شدیم و این

اهبردی و استراتژیک به آن  ها را بشکافیم و فراتر برویم، عاقالنه است. البته اگر نگاه رع بتوانیم دایره تنگ تحریم واق

باشد، اشکالی ندارد و در شرایط اضطراری که  داشته باشیم، قابل بحث است اما اگر یک نگاه تجویزی و تاکتیکی  

ایران   دارد  را  وجود  آن  که  با خطراتی  بتواند  کندتهدید میباید  مقابله  از سوی  .کند  نکات مطرح شده  به  توجه  با 

بین  روابط  برمی  آنالملل،  کارشناسان  موجود  شرایط  و  ایران  تاریخی  پیشینه  از  که  میطور  توافق  این  تواند آید 

ای هشداگر در قالب مفاد دقیق و حساب های خارجی  گذاریکه وقوع سرمایهحاوی منافعی برای ایران باشد، چنان

ای برای قتصادی و توسعه تواند فواید او نظارت هدفمند و مثمر ثمری بر آن صورت گیرد می    در قرارداد ذکر شود

هشدارهای مطرح شده درباره این قرارداد    کشور به همراه داشته باشد. در عین حال سیاستمداران باید نسبت به

 .یی در تمام قرارداد لحاظ شودهای اجراو توازن منافع و ضمانت  آگاهانه برخورد کنند

 استراتژی تقسیم منافع 

اقتصادایران در سه سال اخیر با بدترین شرایط درتاریخ معاصر رو به رو شده  حسین سالح ورزینایب رئیس اتاق ایران

شد ثروت ،در موقعیت سنجش ر  ن معیاراز نظر رشد اقتصادی به عنوا  ۱۴۰۰سال منتهی به    ۱۰است و به ویژه در  

های ت و دشمنیها و اختالفا المللی ایران در ادامه ناسازگاری بدی قرار دارد. از سوی دیگر مناسبات سیاسی بین

گیران سیاسی ایران به دالیل گوناگون، دست کم در دهه اخیر واقع شده است. تصمیم  ۴آمریکا در بدترین دوران  

اندیشند و از سوی دیگر این نکته واضح است که آمریکا کماکان با  ریکا نمیق با آمبه توافکوتاه وحتی میان مدت  

ت ونیروی نظامی و سیاسی این کشور در باالترین سطح قرار دارد. از  فاصله زیاد هنوز قدرت اول اقتصاد جهان اس

وضعیت   از  رفت  برون  برای  ایران  که  است  معلوم  اپیش  کشیدن  بیرون  ویژه  به  افعلی  وقتصاد  این  باید  ز  رطه، 

 .ای را پیدا کندهای تازه راه 

ای تواند با مجموعهسیده است که نمیگیری درایران به این نتیجه رراهبرد و نظام تصمیم //فلسفه نگاه به چین:  

زیر پرچمی به اسم غرب جمع شده و اقتصادهای توسعه یافته جهان رانیز در دست دارند همکاری    از کشورها که 

زیرا آرمان  کند،  با  این کشورها  دارد  اباور  و  نظام سیاسی  و میهداف منطقههای  دارند  ایران مشکل  خواهند  ای 

به شکل   ۱۳۸۰سی را با خود همراه کنند. این دیدگاه راهبردی دست کم از میانه دهه  ایرانی ضعیف به لحاظ سیا

هر چند یک   .ست خارجی تبدیل شده است بارزی در ادبیات سیاسی ایران، جا باز کرده و به مرور به حرف مهم سیا

ا پس  کوتاه  حاوقفه  اما  بست،  اندیشه  این  بر  کمی  مدت  به  را  راه  برجام،  قرارداد  امضای  تشدید  ز  با  و  ال 

اقتصادایرخصومت که  وضعیتی  در  و  ایران  علیه  آمریکا  دشواری های  با  خارجی  سیاست  البته  و  بسیار  ان  های 

به   نگاه  رو شده است،  به  رو  نهادهبزرگی  نیز سایر  و  وزارت خارجه  بایگانی  از  بازهم  بیرون کشیده شده  شرق  ا 

ساله با چین، این است که با چنین    ۲۵ای سند راهبردی  های پرشمار مدافعان امض است. دقت در سخنان و نوشته



 
ه به ضعف بنیادین  بنابراین، فلسفه نگاه به شرق با توج   توانیم از آثار تحریم آمریکا بکاهیم.توافق استراتژیکی می

 .یرکرده استاقتصاد روسیه، به نگاه به چین تغی

مجرایی که به تردیدی نیست که هر مسیر و // ع خواهد شد؟ منافع ایران: آیا ایران از قرارداد بلند مدت با چین منتف

ید که ماهیت  با این همه باید د .گسترش تعامل اقتصاد ایران با جهان منجر شود برای ایران منفعت خواهد داشت 

منعقد شود چچنین   که شاید  راهبردی  توافق قرارداد  تجارت وسیاست  از  موادی  بر سرچه  ایران  و  و چین  یست 

اما با توجه به آنچه از کلیات این     فت.تر درباره منافع ایران سخن گا بتوان با دقت بیشتر و به صورت جزئیکنند تمی

ایه ارزی و ورود  جذب سرم   قابلیت اجرایی پیدا کند، منفعت آن برای ایراندانیم و با فرض اینکه این سند قرارداد می 

ز اقتصاد است که به هرحال موثر و مورد نیاز است. اما باید  هایی اگذاری و توسعه بخشمنابع الزم برای سرمایه 

چین سرمایه   دید  ادعایی  دربرابر  از  ۴۰۰گذاری  دالری  پ   میلیارد  و  دارد  انتظاراتی  چه  و  ایران  دقت  با  آن  از  س 

 .صورت منصفانه داوری کردبه 

ا و متحدان آن در آسیا مثل  واقعیت این است که قدرت سیاسی و اقتصادی غرب که شامل آمریک //ان:  زیان ایر

عربستان نیز  و  جنوبی  کره  و  وبه    ژاپن  هند  و  برزیل   ، کانادا  مثل  مهمی  و همچنین شرکای  صهیونیستی  رژیم  و 

ات با چین در شرایط امروز که ود را نباید دست کم گرفت. از سوی دیگر اگر ایران در مناسبشتازگی اندونزی می

واند اروپا را  تبدهد که چین درمنازعه با غرب از آنها استفاده کند آمریکا می  اقتصاد ملی ضعیفی دارد امتیازهایی

زیان احتمالی دیگر در این توافق راهبردی،  و این یک زیان بزرگ دراز مدت است.     درکنار خود علیه ایران همراه کرده

یات به سویی برویم که رقابت به  ه چین را در بازارهای ایران تبدیل به یک انحصارگرکرده و در جزئشاید این باشد ک

بیف   عنوان سکه  از  کامیابی  سیاسی  کلید  نظام  با  کشوری  به  ایران  اقتصاد  شدن  وابسته  و  شدن  تد.گرفتار 

 .انحصار طلبانه، زیان احتمالی یک قرارداد ناکارآمد است کمونیستی و تمایالت

تحریم ها:   تجربه    شاید //دورزدن  دادن  اخیر مناسبات    ۱۰نشان  ایران وچینسال  تحریم   اقتصادی  اثر  بر  های که 

کارآمدی در امکان و اراده چین در دور زدن     آمریکا ، مسیر تجارت بسیار تنگ شده است، بهترین مصداق و مسیر

ها هرگز  . واقعیت این است که چین در این سالها علیه ایران باشد. داستان این مساله بسیار پیچیده استریمتح

بین و میالدستورهای  نگرفته  نادیده  را  ایران  تحریم  برای  کرد  مللی  ادعا  ارفاق همانند سایر توان  اندکی  با  فقط 

دالری چین به آمریکا و اروپا وصادرات قابل اعتنا به یاردمیل  ۶۰۰ها عمل کرده است. با توجه به صادرات حدود  کشور 

این کشور  ژاپ آیا  دید  باید  آمریکا،  متحدان  و سایر  جنوبی  کره  و  و میمی ن  میزان تواند  این  مدت  کوتاه  در  خواهد 

الفات و  اگر میزان اخت   میلیارددالری با ایران از دست بدهد؟   ۵۰قتصادی را برای یک تجارت حداکثر  تجارت و تعامل ا

سوی دیگر به جایی برسند که تجارتشان را تعطیل و مبادالت  وپا از  ها بین آمریکا وچین از یک سو و چین و ارتنش

های آمریکا علیه تحریم   ری خلق چینادی شان متوقف کنند، شاید در آن صورت بتوان متصور شد که جمهواقتص

یت موجود بعید است چنین تصمیمی اتخاذ یا چنین اقدامی را به  را نادیده بگیرد ، اما در حال حاضر و در وضع   ایران

 .عمل بیاورند

  .عمق و دامنه اندکی دارد   جهانی و حتی در سطح تعامل با چینمتاسفانه تولید ایرانی در تجارت   //تولید ملی:  

و نوعی از    ایران  ساله نزدیکی مناسبات اقتصادی  ۲۵اگر فرض بر این باشد که از جمله نتایج این توافق راهبردی  

گمرکی و   موانع   های تولید شده در دو کشور برای یکدیگر آزاد شده وارت آزاد باشد و راه ورود همه کاالبرقراری تج

بین دو کشور برداشته شود، تصور می  تولید غیر رقابتی  کنیغیر گمرکی  نظام  و  برای بخش صنعت  اتفاقی  د چه 

می دست افتد؟ ایران  که  نیست  امروز   تردیدی  وضعیت  با  و   کم  بهرهکیفیت  میزان  و  ایران  تولید  و کمیت    وری 

صنعت خودرو، بخش تولید لوازم خانگی،     خواهد شد.  پذیری موجود ،بخش صنعت ایران با تهدید جدی مواجهرقابت



 
رابر صنایع  آوری در بهای مصرفی ایران توانایی و تاب آالت صنعتی و سایر کاالتولید ماشین   حوزهنساجی،  صنایع  

ل پتروشیمی ، فلزات اساسی و مواد اولیه موردنیاز  صنایع مث   است برخیچینی را خواهند داشت؟ هر چند ممکن

شاید بخش  .رشد و استقبال مواجه شوند   ین باولید این صنایع ، مانند سنگ آهن برای صادرات به بازار چبرای ت

های چینی در شرایط ترجیحی ید مسکن نیز به وسیله شرکتکشاورزی ایران هم کار سختی نداشته باشد، اما تول

 .ید در وضعیت بهتری قرار گیرندید داخل است. تولید نفت وگاز برای صادرات به چین نیز شایان تولبه ز

و با تاکید بر اینکه باید از جزئیات قرارداد در هر بخش    همانطورکه در بخش تولید یاد آور شدم //صادرات و واردات:  

بنابراین در شرایط عادی   .کشور خریدار  اه شد، در این جا نیز یاید توجه کرد چین اصوال کشوری فروشنده است تاآگ

االیی غیراز نفت وگاز وشاید پتروشیمی در دراز مدت به  های کتراز تجاری با چین در اغلب بخش   رسدبه نظر می 

این است که تصورکنی بعید  تنها احتمال  و  توافق راهبردی  سود چین خواهد شد  این  از طریق  به    ۲۵م چین  ساله 

اقت بخواهد  سیاسی  اهرم  دالیل  از  بتواند  تا  نماید  قوی  و  نیرومند  را  با  صادایران  منازعه  در  ایران  سیاسی  قدرت 

 .در ازای آن راه صادرات ایران را نیز هموار سازد  آمریکا استفاده کند و

 بخش خصوصی نامحرم است؟ 

ی با سایر کشورها، امری مرسوم است و  انعقاد قراردادهای همکارنمایندگان اتاق تهرانفریال مستوفیعضو هیات  

ها ران، کشوری که دست کم در یک دهه گذشته، گرفتار شدیدترین تحریمالمللی برای ایاین نوع قراردادهای بین 

می  تفاهمتبوده  عقد  رو،  این  از  بگشاید.  اقتصادی  توسعه  و  رشد  سوی  به  راهی  با  نامواند  قرارداد  امضای  یا  ه 

نگاه از  مختلف  که   کشورهای  نحوی  به  ایران  مراودات  که  است  این  انتظار  و  بوده  پسندیده  نیز  خصوصی    بخش 

گسترش یابد و البته این مناسبات    های متقابل با یکدیگر همکاری کنند، بیش از پیشطرفین بتوانند بر اساس مزیت

های جامع ایران و چین« اریهای گذشته، آنچه به عنوان »برنامه همکر هفتهبرد شکل بگیرد. اما د -بر پایه اصل برد

بته فعاالن اقتصادی برانگیخته است و شاید یکی از دالیل های بسیاری را نزد ناظران و المطرح شده، حساسیت

دامن زده  ها  های غیر رسمی از این برنامه منتشر شده و به سوءظنها آن است که نسخه شکل گیری این واکنش 

ات کلی، اطالعات بیشتری به افکار عمومی ارائه نکرده و همین سکوت است. عجیب آنکه طی این مدت، جز عبار

ر چند در حد» انتشار  اندرکاران تدوین این برنامه، تالشی هها افزوده است. در واقع دستدس و گمان به دامنه ح

به کار نبسته    نگرند،با دیده نگرانی به این نقشه همکاری میکه    برنامه تدوین شده توسط ایران« برای اقناع آنان 

ها را کم ها و نگرانی وانست بخشی از این دغدغهتاست. به احتمال بسیار اما رونمایی رسمی از این نقشه راه می

ر سال جمهوری چین به ایران داند، پس از سفر رئیس بر اساس آنچه مقامات وزارت امور خارجه اعالم کرده    .کند

بیانیه   ۱۳۹۴  ، دو کشور  بند  ،  که  کردند  راهبردی صادر  ارتقای سطح مشارکت  برای  برنامه    ۶ای  تدوین  به    ۲۵آن 

یرانی پیشنهادهای خود را برای تدوین این دارد. در سفر اخیر آقای ظریف به پکن، طرف اری اختصاص  ساله همکا

دهای خود را ارائه خواهد کرد، پس از آن برای نهایی شدن سند ارائه کرده و در مرحله بعد، طرف مقابل نیز پیشنها 

انتشار      ل عدمامه همکاری دو کشور را دلیالبته دولت نهایی نشدن برنهایی صورت خواهد گرفت.  این سند رایزنی

ن  رسانی شایسته در مورد ایتواند از انتظار افکار عمومی برای اطالع کند، اما این دلیل نمی ان میرسمی آن عنو

دست  دولت  بکاهد.  میبرنامه  درکم  گنجاند؛  خواهد  سند  این  در  را  مواردی  چه  که  کند  اعالم  صورت،    تواند  این 

تقویت پیشنهادهای ایران به     ایی برایهرسی خواهند گذاشت و توصیهاین موارد را به نقد و بر  نظران نیزصاحب

که اگر بخش عمده اجرای برنامه جامع بر عهده بخش   طرف مقابل ارائه خواهند کرد. اما نکته قابل تامل آن است،

تد در  را  خصوصی  بخش  حد  چه  تا  دولت  است،  کردخصوصی  دعوت  مشارکت  به  آن  حالی وین  در  این  است؟  ه 

نظر  توانند صاحبنزدیکی با فعاالن اقتصادی چینی دارند، می   نان که همکاریه فعاالن اقتصادی به ویژه آاست، ک



 
که ه نحوی  به  توصیهباشند؛  به م  اما  باشند.  این همکاری  از  بخشی  حال،  عین  در  و  کنند  ارائه  را  الزم  رغم های 

ا  تاکیداتی طی  رهبری،  مقام معظم  مشورت ین سالکه  مورد  در  داشتهخها  بخش خصوصی  از  دولت انواهی  د، 

است. نگذاشته  میان  در  اقتصادی  کنشگران  با  را  نقشه همکاری  یک  نیز،     حتی  بخش خصوصی  روی اما  دست 

نگذاشته است؛ چنان ادست  نمایندگان  آخرین نشست هیات  در  چند ساعته  و شنود  گفت  از  پس  تهران، که  تاق 

کمیته  شد،  کلیمقرر  چارچوب  بررسی  برای  همکاری  ای  سند  اساسی  مشکالت  از    و  دعوت  با  چین  و  ایران 

شود.صاحب تشکیل  بخش   نظران  حال،  عین  در  کمیته  این  نیازدر  کلیدی  سرمایه های  بخش مند  در  های گذاری 

هفته  از  نقشه همکاری،  این  بررسی  البته  خواهد شد.  بررسی  کمیسیون  هایمختلف  در  مشوگذشته  رتی  های 

ها و آنچه در کمیته مذکور ارائه  رائه شده در این کمیسیونست و قرار است پیشنهادهای ااتاق تهران آغاز شده ا

شود،  ها استنباط میزنی آن طور که از گمانه   اد مذاکره کننده قرار گیرد.شود، پس از جمع بندی در اختیار نهمی

غذ و  این نقشه راه در چند برگ کایافته است. اگر چنین باشد  های مختلفی تعمیم  به حوزهمذاکرات ایران و چین  

به دقت مورد نظر  بندی نخواهد بود. از سوی دیگر الزم است این مساله  صالح قابل جمعبدون مشورت با افراد ذی 

با    وضوع حائز اهمیت دیگر آنکهم    قرار گیرد که برای تعامل با یک کشور باید از مزیت خاص آن کشور بهره گرفت.

ها گام  ر صورت امضای تفاهم نامه با ایران فراتر از مرزهای تحریما از سوی آمریکا، آیا چین دهتوجه به اعمال تحریم

آیا چین    FATF های بانکی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاهدیگر، با وجود تحریم   برخواهد داشت یا خیر؟ به بیان

کاری خود را با  پس همها خواهد بود، ساین کشور در انتظار تعدیل تحریمحاضر به همکاری با ایران خواهد بود؟ یا  

ضرورتی به مونوپول کردن روابط با  ها بنشیند، بنابراین  ایران آغاز خواهد کرد؟ چنانچه چین در انتظار تعدیل تحریم 

 .مهم خواهد بود نه انحصار چین یا هر کشور دیگری وجود نخواهد داشت؛ در شرایط عادی رقابت

ناکام ماندن اسناد   دیگری که مطرح است، مساله  از  نگرانی  برخی کشورهاست. بسیاری  برای  با چین  همکاری 

اسناد همکاری  در  آنچه  موجب  به  با چینکشورها  متضرر شده   شان  که  مندرج شده  دارد  وجود  تضمینی  چه  اند. 

نشود؟  دچار  کشورها  این  سرنوشت  به  نیز  مراودات  //      ایران  آنکه  چین  برخالف  و  ایران  برای  اقتصادی  و  دیرپا 

گاه هم تالش نشده  های فرهنگی بین دو کشور بسیار است و هیچما متاسفانه شکاف همیشه حسنه بوده است، ا

 های های متعددی به دلیل این شکاف ود. چه آنکه، در بسیاری از مذاکرات بین دو کشور سوءتفاهماین شکاف پر ش

اک بنابراین  آمده،  پیش  ارتباطاتفرهنگی  سطح  ارتقای  ضرورت  طرفین  نون  کافی  شناخت  و  یکدیگر   فرهنگی  از 

می  نظر  به  امامضاعف  است،  تحسین  قابل  اخیر  دهه  چند  ظرف  چین  چشمگیر  پیشرفت  در    رسد.  که  ضعفی 

نکته     های چین باشد.و ظرفیتها  تواند مانع بهره گیری ما از توانمندی شناخت فرهنگ این کشور وجود دارد، می

داد، این است که این کشور اکنون به کارخانه دنیا  ر چین باید مورد توجه قرار  یگری که در رابطه با کشوری نظید

گیرد. اینکه در ایران، عمدتا  دقیق کشورهای سفارش دهنده انجام می تبدیل شده است، اما این تولید تحت نظارت  

انتقاد م نظارتی از کاالهای چینی  این  نبود  دلیل  به  را  شود،  ما  این ضعف  و  رابط   است  این کشور نشان  در  با  ه 

رخواهی  به نظ  اما اگر دولت در تدوین برنامه جامع همکاری ایران و چین مصمم است، ضرورت دارد نسبت دهد.می

ها و اسناد  ان، برنامه خصوصی در تدوین این برنامه اقدام کند. همچنین الزم است، دولت ایرو جلب مشارکت بخش 

توفیق این اسناد را در مذاکرات خود مورد   و دالیل عدم   ند و نقاط ضعفرا بررسی ک   ین با سایر کشورهامشابه چ

با با اسناد  برنامه همکاری  تدوین توجه قرار دهد. تطبیق  تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در  الدستی و 

 .های بخش خصوصی استهدستی برنامه از دیگر خواستاسناد پایین

 !نوعویژه مم امتیاز 



 
ک رئیس  آرگوننایب  تهرانعباس  بازرگانی  اتاق  و سرمایه  پول  بازار  قطب میسیون  تعامل،  و  ناهمتوسعه  نامی های 

یکدیگر دور ش از  پیدا می هستند که هرقدر  و قدرت کشورها کاهش  تعام وند، جذب ثروت  دیگر  از سویی  الت  کند. 

خاکی، بستگی به میزان  ای از این کره  کشورها در هر نقطه   ای است که توسعهالملل این روزها به گونهنظام بین 

همکاری کیفیت  و  سطح  دارد.  یکدیگر  با  آنها  همکاری  و  ویژگی مشارکت  با  نیز  کشورها  جغرهای  و  های  افیایی 

تعامالت  ظرفیت روند  از  کشیدن  پس  پا  دارد.  نزدیکی  رابطه  منطقه  هر  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  های 

ساله ایران و چین نیز در راستای همین روند، قابل   ۲۵مکاری  ع ممکن نیست. برنامه جامع هطور قط  مللی بهالبین

است تحلیل  و  از     .بررسی  بیش  با  نفر جم۱/  ۴چین  بهمیلیارد  پعیت  سومین  رجمعیتعنوان  و  جهان  کشور  ترین 

دهه  در  ملل  سازمان  امنیت  درشورای  دائم  عضویت  با  و  وسعت  نظر  از  گذکشور  قابل  های  اقتصادی  رشد  شته 

پس   جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  جایگاه  توانسته  و  داشته  به توجهی  را  آمریکا  اساس از  بر  و  آورد  دست 

ابل توجه آینده به اقتصاد برتر تبدیل خواهد شد. از همین رو، با توجه به سهم قهای صورت گرفته دردهه  بینیپیش

انجام   های وسیعگذاری گسترده آن با کشورهای مختلف و سرمایهاین کشور در اقتصاد جهانی و مراودات بسیار  

ت ارتباط و تعامل با  الملل مطرح شده که اهمیکی از بازیگران اصلی و تاثیرگذار در سطح بینعنوان یشده، چین به

عدد در  های متی گسترده جمهوری اسالمی ایران و چین در زمینه هابا توجه به همکاری    آن را دوچندان کرده است.

از بزرگ مابین، جمهوری خلق چین  فی   های گذشته و حجم مبادالت تجاری و اقتصادیسال ترین  ترین و مهمیکی 

می محسوب  ایران  اقتصادی  نگاشرکای  سال شود.  در  کشور  تجارت  روند  به  به هی  توجه  همچنین  و  اخیر  های 

بررسی این ارتباط تجاری بسیار مهم و اثر المللی علیه کشورمان، شناخت و  های بیناصل از تحریم های حآسیب

ب است.  گگذار  کشور  اقتصاد  بر  آنچه  قدرت ررسی  با  خود  روابط  از  بسیاری  که  است  آن  بیانگر  بزرگ  ذشته،  های 

صاد ایران را توسعه و ارتقا بخشید  ایم. این درحالی است، که چین نقش خود در اقتدی جهان را از دست دادهاقتصا

ای مشترک، هساله همکاری ۲۵در چنین شرایطی برنامه    .رین بازیگران در اقتصاد ایران تبدیل شدتو به یکی از مهم

هد بود که بر اساس آن چین در صنایع نفت، گاز،  یک توافقنامه راهبردی میان جمهوری اسالمی ایران و چین خوا

خواهد داد. همچنین، این توافق  ای انجام  گذاری گسترده و نقل، کشاورزی و... سرمایه  پتروشیمی، زیرساخت حمل 

و اطالعاتی میان دو کشور نیز خواهد شد. از همین رو به   های نظامی، تسلیحاتیر حوزهها دشامل سایر همکاری 

ی اسالمی ایران در اقتصاد  ها وافزایش قدرت چانه زنی جمهورها در کم اثر کردن تحریماین همکاری رسد،  نظر می 

و و و بازار مناسب کشور از یک سهای فراوان، موقعیت استراتژیک  منابع انرژی و ظرفیت  الملل موثر خواهد بود.بین

امور زیر بنایی و دارا بودن تجهیزات و تکنولوژی های بزرگ درگذاری مستقیم و تامین منابع مالی پروژه توان سرمایه

اقتصا و  تجاری  میوتوان  سو  دیگر  از  چین  بلندمدی  قرارداد  یک  درقالب  گسترش تواند  موجب  واستراتژیک  دت 

و   اقتصادی  دوجانبه  در  همکاری  اثرگذاری  افزایش  در  حوزهتجاری،  راهبردی  گردشگری، مشارکت  و  فناوری  های 

یت از مواضع  های اقتصادی، حماکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاری های اقتصادی، همحوزه

منطقه  مجامع  در  بینیکدیگر  و  و  المللی،ای  نظامی  گسترش همکاری  تروریسم،  با  مبارزه  در  و    همکاری  دفاعی 

   ی طرفین به ارمغان آورد.ای دیگر منافع متقابل هر دو طرف را تامین و امتیازات فراوانی را برا ههمکاری در زمینه 

ایر اقتصادی  و  تجاری  روابط  میزان  و  مهموضعیت  عنوان  به  چین  با  می ان  تجاری  رابطه  ب   تواندترین شریک  یک  ه 

دهنده خدمات وافزایش های ارائه شرکت  هایمبادالت کاال به فعالیتپایدار و مستحکم تبدیل و از سطح تجارت و  

از     دهاییمختلف بین دو کشور ارتقا پیدا کند. همچنین باید توجه داشت انعقاد سنهای  ها در زمینه گذاریسرمایه 

این امر  المللی و ضامن ثبات جمهوری اسالمی ایران است. همچنیننشان از قدرت باالی سیاسی و بین  این دست

نیز منتج شود. در این بین ها که به فکر تعمیق روابط دو جانبه و تامین منافع مشترک هستند کشور تواند با دیگر می

ها نامه همداشته باشیم و تجربه تفا   جزئیات این مشارکت راهبردیبهتر آن است که توجهی جدی و همه جانبه به  

دهیم. این پیمان با وجود همه نقاط جذاب  سیار دقیق مورد بررسی قرار  و قرار دادهای پیشین و همچنین برجام را ب 



 
اقتصاد برای  که  تاملی  قابل  زوایایی مبهم است. هوش   و  و  نکات  دارای  اما کماکان  دارد،  تجارت کشور  و و  مندی 

واکا را  نکات  این  که  آن است  به طور قطع  پیمانیدرایت  به چنین  جانبه  آگاهی همه  و  با قدرت  و  کرده  ورود    وی 

تصاد را محقق کرد. های بلندی در تجارت و اقتوان با بهره مندی حداکثری از آن گامکه میداشته باشیم. پیمانی  

و فرصت از سرمایه  در صایران سرزمینی سرشار  به سرمایه هاست.  توجه  و فرصتورت  پیشرو میها  توان های 

انی ندارد. آنچه نیازمند آنیم  از زاویه سرمایه مادی وانس  بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. کشور کمبودی   هاییتظرف

المللی کشور در روند تجارت و اقتصاد  های بیناز تحریمفعلی حاصل  رو مشکالت    خودباوری ملی است. از همین

ظرفیت فراموشی  به  منجر  آننباید  کشورمان شود.  خاموش  ظالمانه  های  رویکرد  حاصل  آنیم  دچار  روزها  این  چه 

ایی  کشور نیز اثری نامطلوب داشته است. این اما به معنی تهی بودن از توانالملل است که بر اقتصاد سیاست بین

ده و بر اساس افقی روشن مورد بررسی قرار  و سرمایه نیست. بنابراین چنین سند مهمی را باید با نگاهی به آین

دارد.    عملکردی مطلوب و قابل دفاع  ن تجربه بیانگر آن است، که بخش خصوصی در چنین شرایطیدهیم. همچنی 

میاین انتظار  که  است  برنامه چنین  سازی  شفاف  با  مسووالن  تفاهمرود  این  بخش های  جایگاه  و  نقش  نامه، 

فعالیت گسترده     و  . به همان میزان که بخش خصوصی در این برنامه، همکاریخصوصی را نیز در آن روشن کنند

روند مطلوب   باشد، شاهد  داشته  اتری  بود.  آینده خواهیم  در  و تری  بخش خصوصی  به  اعتماد  روند مطلوب،  ین 

به یقین  البته با گذر و غرق نشدن در توفان امروز محقق خواهد شد. این توفان    فراموش نکردن ساحل امن آینده،

د. ورود به هر  ریزی کر را باید بر اساس شرایط معمول و آرام برنامه   های اقتصادیپایدار نیست. از همین رو برنامه

های تفاهم ها باید ظرفیت نمندی ی از نقطه ضعف، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین، با اتکا به توااتفاهم نامه 

ولید، افزایش صادرات  و ثمره شیرین آن را به تماشا نشست. افزایش و رونق ت  ای با شرایط برابر را فراهم کردنامه 

به معنای موفقیت در این تفاهم نامه است. هیچ ای است که در صورت تحقق  رهو در نتیجه کاهش واردات همان ثم

های این  جذابیت  ر این پیمان شکل بگیرد. در صورت حرکت در مسیری برابر و شفاف، یکی ازای نباید د امتیاز ویژه 

برا دائم  مشتری  یک  وجود  نامه،  مطلوبتفاهم  ارزآوری  نتیجه  در  و  کشور  انرژی  حوزه  محصوالت  بود.   ی  خواهد 

و توسعه اقتصادی را رقم    برد امنیت-الملل و با رویکردی بردهای اقتصاد بینادی براساس واقعیتتوافق در قرارد

است که اما یکی از نکات ابهام این سند همکاری، رفتار متقابل چین است. همچنان این پرسش مطرح    .خواهد زد

خواهد   ایران  با  مستمر  اقتصادی  ارتباط  وارد  شرایطی  چه  در  چین  خلق  تحریمجمهوری  روی  هر  به  های شد؟ 

تحریمبین همین  و  است  ناپذیر  انکار  کشورها  المللی  دیگر  با  ایران  اقتصادی  تعامل  و  ارتباط  برای  را  موقعیت  ها 

ه  ل توجهی که در تعامل اقتصادی با آمریکا دارد، حاضر بکرده است. از همین رو باید دید، آیا چین با رقم قاب   سخت

های قابل اکنش ؟ تعامل اقتصادی با ایران در نهایت منجر به آن خواهد شد که آمریکا وشود چرخش به نفع ایران می

 .شودی گسترده بین چین و آمریکا چه میتوجهی به چین نشان دهد و باید دید نتیجه تعامل اقتصاد

 رویدات پیشها و تهدفرصت

تهران  علیرضا کالهی بازرگانی  اتاق  رئیس کمیسیون صنایع و معادن  بین جمهوری برنامه همکارینایب  های جامع 

ایران ک ایران و چین« خلق چین و جمهوری اسالمی  ه توسط »دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی 

برنامه تن شده،  همکاری ظیم  برای  جامع  ای  و    ۲۵های  استاقدامات  ساله  آن  و    .اجرایی  تهدیدها  بررسی 

برنامه  فرصت این  مهم  ۲۵های  که  است  متفاوتی  و  گسترده  ابعاد  مشمول  و  ساله،  تاریخی  رویکرد  آن،  ترین 

از منابع زیرزمینی نفت و  برداری  های آینده است. عدم بهرها در خصوص حفظ منابع نفت و گاز برای نسل نادرست م

ما را در سراشیبی قیمت این دو کاال، با    تباه که ما موظف به حفظ آنها برای آینده هستیم،گاز با این استدالل اش

یرقابل انکاری به درآمدهای ارزی حاصل از فروش  مشکالت جدی مواجه کرد، به ویژه آنکه اقتصاد ایران وابستگی غ

ی اخیر هم البته به خبط تاریخی  هاها در طول سال ی جدی و گسترده ناشی از تحریمهامحدودیت   .نفت و گاز دارد



 
ا  برای ذخیره  به دلیل  ما  گاز  و  نفت  تا حال که سرانجام قیمت  زد،  آنها دامن  تولید  از روند  ماندن  و عقب  منابع  ین 

توسعهتغییرا کشورهای  و حرکت  فناوری  رونت چشمگیر  کربن،  تولید  کاهش  به سمت  که  یافته  یافت  نزولی  دی 

اشیم. واقعیت این است که اگرچه ه زیرزمینی، عمال قادر به تبدیل آنها به پول نبرغم دسترسی به منابع گستردبه 

نفت با افت شدید و بلندمدت قیمت در    هیچ تردیدیشاید بتوان به بازارهای جهانی گاز امید اندکی بست، اما بی

ها به پول یک راهبرد رایی وم افزایش سریع و جدی تولید نفت و تبدیل این داالمللی مواجه خواهد بود. لزعرصه بین 

شود، شاید بتوان این  کنندگان بزرگ نفت در دنیا محسوب میاز آنجا که چین یکی از مصرف  ناگزیر و کلیدی است و

این روزها دانست. با  جامع میان دو کشور را فرصتی برای افزایش تولید و فروش نفت در بازار راکد  برنامه همکاری  

های بن را از طریق توسعه انرژی دنیا به شکلی جدی به صفر رساندن تولید خالص کر وجود اینکه اقتصادهای بزرگ

فناوری  سایر  و  میتجدیدپذیر  دنبال  نوین  معنهای  به  رویکرد  این  و  سوختکنند  سایر  و  نفت  عصر  پایان  های ای 

های ی از سوختیافته دنیا، استفاده گسترده ترر کشورهای توسعهفسیلی است، اما چین همچنان نسبت به سای

دارد را مهم  .فسیلی  گاز  و  نفت  از  این استفاده گسترده چین  بتوان  به جرات  برنامه جامع  شاید  این  ترین منفعت 

از س  های مشترک دانست، بههمکاری ایران بسته و عمال  برای نفت  را  بازارها  آمریکا مسیر سایر  آنکه  لطه ویژه 

از مب بانکی جهان  ـ  پولی  نظام  برای منع  اخود  و حاال  برده است  بهره  ایران  با  اقتصادی  برنامه می ادالت  تواند ین 

آورد فراهم  ایران  گاز  و  نفت  برای  بزرگ  این    .بازاری  نباید  اما،  فرصت  این  وجود  در  با  که  کرد  فراموش  را  مساله 

ئیات آن در رایی منعقد خواهد شد که هنوز اطالع دقیقی از جزاین برنامه جامع همکاری، قراردادهای اج  چارچوب

این مساله   و  نگرفته  ما قرار  بزرگمی اختیار  رفتار چینیتواند  اینجاست که  نکته  باشد.  آن  تهدید  در سایر  ترین  ها 

هم  ساله ایران و چین خطرات جدی    ۲۵دهد که برنامه جامع همکاری  فریقا نشان می کشورها نظیر سریالنکا و آ

بر اساس ظواهر امر قرار است چین نفت ایران را  مساله این است که  ترین  اولین و مهم    .برای اقتصاد کشور دارد

المللی پرداخت کند. اگر این ن هایی بسیار باال خریداری کند و پول آن را در قالب ارزهای غیرقابل تبدیل بیبا تخفیف 

ری  ر مهم دیگنکته بسیا   .آیدین ساختار مبادالتی به صدا درمیمساله صحت داشته باشد، اولین زنگ خطر در هم

الزامات آن به درستی سنجیده شود، بحث سرمایه  و  ابعاد  باید  ایران است.   ۴۰۰گذاری  که  میلیارد دالری چین در 

یت در  نش و مدیرتواند عالوه بر توسعه دازا مانند آنچه در ترکیه رخ داد، می سعهگذاری خارجی موثر و توسرمایه 

صنعت ما را    ه تامین جمعی و بازارهای جهانی را تسهیل کرده وسطح اقتصاد و صنعت کشور، دسترسی به زنجیر

ر باشد، به سمی مهلک گذاری که در قالب فاینانس صورت گرفته و به دنبال بلعیدن منابع کشوبالغ کند. اما سرمایه 

می و  شده  بدل  اقتصاد  رابرای  داخلی  تولید  ریشه  کند  تواند  این    .خشک  چین  در    ۴۰۰اگر  را  دالر  قالب  میلیارد 

سابقه کاالهای احتماال گذاری به کشور سرازیر کند، بدون هیچ تردیدی باید منتظر ورود بیم سرمایه فاینانس و با نا

ها رساختی و کلیدی کشور باشیم. نتیجه این روند ایجاد مخاطرات جدی برای پروژه های زیکیفیت چینی به پروژه بی

ینانس، قوانینی مانند قانون حداکثر استفاده که چین با حربه فا  نگرانی جدی این است  .و صنعت کشور خواهد بود

با واردات کاالی ارزان را زمینگیر کند و البته    کیفیت، صنایع کشورقیمت و بی از توان ساخت داخل را نقض کرده و 

سیر همین  ایر کشورها هم داشته است. تجربه نشان داده از م فراموش نکنیم که متاسفانه چین این رفتار را در س

نفاینانس  بلکه  کاال،  تنها  نه  چین،  از  ها  برخی  در  حتی  و  برده  هدف  کشورهای  به  هم  را  خود  انسانی  یروی 

کار  به  را  زندانیانش  آفریقایی،  شدن    کشورهای  ورشکست  و  دولت  شدن  بدهکار  صنایع،  نابودی  است.  گرفته 

پیامدهای جذب چنین سرمایهلیاقتصاد کشور، اص این مساله در شرایطی که ما حق   .ستندهایی هگذاریترین 

  رحم رو هستیم و در مقابل یک بازیگر نسبتا بی المللی روبههای شدید بینانتخاب چندانی نداریم و عمال با محدودیت 

نباید فراموش کنیم که    .ن دیگری باشدتر از هر زماتواند برای کشور خطرناک ایم، میو سخت مانند چین قرارگرفته

کلی   کشسیاست  سایر  از  اولیه  مواد  خرید  تفاهمچین،  این  در  لذا  است.  نهایی  کاالی  صدور  و  تولید  نامه  ورها، 

های اقتصادی  که در شرایطی که کشورمان با چالش   همکاری باید این مساله به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد



 
برای محصوالت چینی بدل شویم.    هاه دهیم به یک بازار هدف وارداتی در همه عرصه جدی مواجه است، نباید اجاز 

محور با ارزش  محور مبنی بر مواد اولیه به سمت صنایع ساخت باید تمرکز خود را از صنایع سرمایه در این شرایط ما  

داخافزوده   به ساخت  دو کشور  بین  این همکاری مشترک  ندهیم  اجازه  و  کنیم  آسیب  باال هدایت  ما  و صادرات  ل 

داشت این است که ما در میانه جنگ سرد بین چین و آمریکا قرار نباید از نظر دور    مساله مهم دیگری که  .برساند

کارزار خارج کنیم. مروری اجمالی بر تاریخ  ایم و الزم است بدون آسیب به منافع ملی، خود را از میدان این  گرفته 

قدرت حاکم را به چالش  مقطع زمانی یک قدرت نوظهور،    ۱۶گذشته، تنها در  سال    ۵۰۰دهد که در طول  نشان می

واقعه تاریخی، جنگ سرد بین   ۱۲مورد آن به جنگ ختم شده است. تنها یک مورد از این    ۱۲ه از این تعداد  کشیده ک

آمریکا بود پیامدهای منفی آن روشن استشوروی و  و  امروز در جدال   .ه که نتایج  پنهانی  آنچه  و آشکار بین های 

اش را از تقویت اقتصاد به  ساله کند تمرکز چندینکه چین به تدریج تالش می  دهد، این استچین و آمریکا نشان می

بی یا مرزهایش با کشور هند  نمایی سیاسی و نظامی هدایت کند و تحرکات نظامی در دریای چین جنوسمت قدرت

بود. مساله  دون شک به دلیل قدرت دالر، بسیار پیچیده خواهد  جدال بین چین و آمریکا ب  .هم گواه همین مدعاست

از تاریخ در جایگاهی نبوده که واحد پولی اصلی مبادالت تجاری در دنیا    اینجاست که هیچ قدرتی، در هیچ مقطعی

برای دالر  های جهان است، ترین ذخیره تمام بانک ه دالر، پول مرجع تجارت دنیا و اصلیرا در اختیار داشته باشد. اینک

حدود دالر چاپ کند. کما دهد، به شکلی نامساله به دولت آمریکا اجازه می تقاضایی نامحدود ایجاد کرده و همین م

تریلیون دالر چاپ کرده است. این    اینکه از ابتدای بحران کرونا در ماه فوریه تا امروز، بدون هیچ مشکلی حدود سه

البته      .کندمات گسترده میتی ویژه قرار داده و جدالش با چین را دچار ابهاجایگاه منحصر به فرد آمریکا را در موقعی

از  یکی  عنوان  به  خود،  پولی  واحد  جایگاه  تثبیت  و  آمریکا  دولت  قرضه  اوراق  دالر  تریلیون  چند  خرید  با  هم  چین 

نعقاد قراردادهای  جهانی، جای پای خود را در اقتصاد دنیا محکم کرده است. مصداق این موضوع، اارزهای تجارت  

توسط غول آهن  بی های جهفروش سنگ  مانند  بااچانی  ریوتینتو  و  بیلیتون  پول چین استواح   پی  در    .د  بنابراین 

بود کنترل چین خواهد  و  دنبال تضعیف  به  تردیدی  بدون هیچ  آمریکا  که  برنامه همکاری  شرایطی  در بطن یک  ما   ،

کامال هوشم  ۲۵مشترک   باید  این کشور  با  آرمانساله  به  تعهد  کنیم.  و هوشیار عمل  کندانه  نه  هایی  در شعار  ه 

ترین راهبرد برای عبور از این کارزار پرابهام با کسب حداکثر امتیاز برای  ه، مهمشرقی نه غربی انقالبمان مستتر بود

 .کشور است

 چین و روسیه علیه آمریکا و عربستانک ایران،  نقشه مشتر 

ی تواند با استفاده از این موقعیت  اقتصادنیوز : اگر عراق بتواند میادین مشترک نفتی خود را توسعه دهد، ایران م

سایت اویل پرایس در گزارشی سود و منفعت توسعه میادین    .اندنفت خود را در سایه نفت عراق به فروش برس

عرنفت مشترک  وی  بیشتر  تولید اق  است نفت  کرده  بررسی  را  چین  و  ایران  بتواند    .برای  عراق  اگر  اساس  براین 

توسعه   را  نفتی خود  درمیادین مشترک  را  نفت خود  این موقعیت  از  با استفاده  تواند  ایران می  نفت   دهد،  سایه 

را دور بزند. همچنین می ت آمریکا  به فروش برساند و تحریم های  را در منطقه  ربستان سعوواند جای ععراق  دی 

  .برای صادرات نفت به کشور چین بگیرد

است؛ چهار دلیل اساسی وجود دارد    ل پرایس آمدهدر گزارش اوی//    دلیل عراق برای توسعه میادین نفتی مهم 4

 به پول  که عراق در حال حاضر سرعت توسعه در تعدادی از میادین مهم نفتی خود را افزایش داده است. نخست ،

به    احتیاج شرقی  بازارهای  در  را  سعودی  عربستان  دهد  می  اجازه  او  به  تولیدی  اهداف  به  رسیدن   ، دوم  دارد. 

به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را افزایش دهد. و چهارم ، این چیزی است که چین چالش بکشد. سوم ،  

ن نفتی غراف کار مقدماتی برای شروع که میدابر این  هفته گذشته وزارت نفت عراق اعالمیه ای مبنی   .می خواهد



 
روژه مهم حفاری دیگر نیز به زودی  مجدد تولید را آغاز کرده است منتشر کرد، این وزارتخانه همچنین اعالم کرد یک پ

یقاً مانند همسایگان خود  در سایت ناصریه آغاز می شود. همه این فعالیت ها در راستای افزایش تولید است. دق

 .ن ایرانچو

اما شرایط مالی عراق واقعاً در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. حدود یک ماه قبل، //    شرایط مالی عراق وخیم است

د یا  انی اقتصادی عراق پیشنهاد داد که شرکت های بین المللی نفت، پرداخت نفت خام به جای پول نقکمیته پارلم

این روش به عنوان وسیله ای برای کاهش هزینه های  از    نیز   معادل نقدی را در دستورکار خود قرار دهند تا عراق

رداخت بدهی های خارجی ، تعیین کاهش  همچنین پیشنهاداتی مبنی بر تأخیر در پ  .دولت در کوتاه مدت بهره گیرد

بنا به گزارش اویل    .درصدی کارمندان مختلف بخش دولتی و کاهش هزینه های غیر ضروری مطرح شد  6۰وق  حق

از   تأثیرات منفیدیگرسوی  پرایس  و   ،  نفت عربستان سعودی  آخرین جنگ قیمت  از  نفت که ناشی  قیمت گذاری 

ع بی پایان بر سر تنظیم »پرداخت های بودجه نفت« با منطقه نیمه  با نزااست ،     ۱۹شیوع بیماری همه گیر کووید 

 .تپیچیده تر کرده اس خودمختار کردستان در شمال عراق، شرایط مالی این کشور را

پالس اوضاع را برای این کشور     توافق قبلی تولید اوپک//    ثیرات منفی تصمیم اوپک پالس بر درآمد نفتی عراقات

اه ژوئن ، میزان تولید درصد از درآمد دولتش از فروش نفت حاصل می شود بدتر کرده است. در م  ۹۰که هنوز حدود  

میلیون بشکه در    ۳.6۹۸یافت و به طور میانگین    شهدرصد کا  ۹نفت عراق )از جمله استخراج از اقلیم کردستان(  

از س   .میلیون بشکه در روز در ماه مه رسید  4.۰6۸روز معادل   این بیش  توافقاگرچه  اوپک پالس    همیه عراق در 

میلیون بشکه در روز( است ، اما هنوز هم برای پنج سال پایین ترین سطح است. بدتر آن است که عراق   ۳.5۹۲)

که به معنای آن    که با کاهش بازده در این ماه و در ماه اوت و سپتامبر ، این تولید را کاهش دهد  وعده داده است

نفتی درآمدهای  حتی  که  شد   است  خواهد  کمتر  مصطفی   .نیز   ، عراق  جدید  وزیر  نخست  آینده  هفته  چند  طی 

آمریکا( فقط برای پرداخت حقوق   رمیلیارد دال  ۱۰تریلیون دینار عراق )معادل     ۱۲الکاظمی ، باید حداقل با پرداخت  

معیشتی برای خانواده دو ماه آینده خود اقدام کند. بیش از چهار میلیون کارمند ، بازنشسته ، ذینفع دولت و کمک  

 .های کم درآمد ، که در مجموع اکثر خانواده های عراق را تشکیل می دهند مشمول این پرداخت می شوند

در محافل دولت عراق اعتقاد بر این است که هرگونه عدم پرداخت هر یک  //    ؟ دواعتراضات در عراق تکرا ر می ش

اعتراضات تکرار  نوعی  به  تواند  می  تعهدات  این  باشد  از   ، افتاد  اتفاق  پایان سال گذشته  در  که  برنامه    .گسترده 

ا دوباره شروع  ر  دولت عراق این است که به محض اینکه کارهای مقدماتی به پایان رسید ، تولید در میدان غراف

  45کنند. تولید در این میدان در حال حاضر توسط شرکت های توسعه دهنده اصلی این منطقه، پتروناس مالزی )

تعویق افتاده است. با وجود این، شرکت جاپکس  COVID-19 صد سهام( صورت می گیرد که فعال به دلیل شیوعدر

نفت سبک از میدان بصره تولید می کرد، البته کاهش قابل  ه  تا پایان ماه مارس یک میلیون بشک   درصد سهام(  ۳۰)

است.   شده  بارگیری  دسامبر  در  بشکه  میلیون  دو  از  با  ۲5توجهی  توسط درصد  غراف  میدان  در  سهام  قیمانده 

 .شرکت نفت شمال عراق گرفته می شود

نظر  شتر نفت تولید شود ، ازهر چه از میدان غراف بی//   غیرقابل کشف ترین روش برای دور زدن تحریم های آمریکا

ون غیر است ، تاکنتأکید شده   OilPrice.com مالی برای عراق و نیز برای ایران بهتر خواهد بود. همانطور در گزارش 

  قابل کشف ترین روش و راه دور زدن تحریم های آمریکا و فروش نفت ایران این است که یا نفت ایران همراه با نفت 

 .ا صادر کرد به نام نفت عراق آن رعراق صادر شود یا صرفاً 



 
  ق مرز بسیار طوالنی خود را در این راستا، نه تنها عرا//    ایران و عراق میادین نفتی خود را به اشتراک می گذارند؟ 

به طوری    با ایران به اشتراک می گذارد ، بلکه دو کشور در واقع بسیاری از میادین نفتی را به اشتراک می گذارند.

اق دقیقاً از همان مخازنی حفر می شود که از سوی مرز توسط ایران حفر می  این سوی مرز یعنی عرکه نفت در  

ت ایران کار کرده می گوید: »حتی اگر آمریکایی ها واقعاً  که از نزدیک با وزارت نفیک مقام ارشد نفت و گاز    .شود

ویند که نفت از  د ، نمی توانستند بگعراق مستقر می کردن  ناظری را سر هر دکل حفاری در هر میدان مشترک در

  «.طرف عراق وارد می شود یا از طرف ایران

تو نفتی مشترک  میادین  توسعه  از  ایران  میادین مشترک //    سط عراقمنفعت  این  که هرچه  معناست  بدان  این 

ران برای  الش های مداوم ایتوسط عراق توسعه یابد ، برای ایران بهتر می شود و همچنین بدان معنی است که ت

  .کاف بین عربستان سعودی و ایاالت متحده می تواند با سرعت بیشتری پیش رود ایجاد ش

این منبع آگاه گفت: » این استراتژی اصلی چین ،  //    ه علیه آمریکا و عربستاننقشه مشترک ایران، چین و روسی

در آخرین کتاب من در    دی ها است )کهت متحده و سعوروسیه و ایران برای پایان دادن به روابط دیرینه میان ایاال

عربستا آمریکا،  بدون حمایت  زیرا  است(  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  نفت  جهانی  دوم  بازار  قدرت  ن سعودی 

او همچنین گفته است:» ایران به دنبال جایگزینی فروش نفت سعودی ها    «.خاورمیانه ، پس از ایران خواهد بود

به ویژه چین است. و همدرکشورهای شر  ، ، معامله  قی  با ایران    ۲5انطور که در روزهای اخیر دیدیم  ساله چین 

 «.باعث می شود شانس ایران بیشتر شود

 ۲۰۲۰ارتباطات چین در نیمه اول وم بخش رشد مدا

یالدی  جاری مدهد که صنعت ارتباطات این کشور در نیمه اول سالدولت چین نشان میهای رسمیداده  : تسنیم

رشد مداوم داشته است. بر اساس اعالم وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین، درآمد ترکیبی این بخش در نیمه  

میلیارد دالر( رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹۹/ ۱رد یوآن )حدود لیامی ۶۹۲/ ۷به  ۲۰۲۰اول سال 

ابت از سه غول مخابراتی این کشور؛ چاینا تلکام، چاینا  درصد رشده کرده است. درآمد حاصل از ارتباطات خط ث ۳/ ۲

درصد افزایش نشان  ۱۲ال قبل  میلیارد یوآن بوده است که نسبت به س  ۲۳۶/  ۳موبایل و چاینا یونیکام در این دوره  

این شرکتمی درآمد  اینترنت سیمدهد.  از  وکارت ها  این بخش   ها  درآمد  افزایش  پایه اصلی  که  اینترنتی  مشاغل 

می بو نشان  بخش  این  مشاغل  درآمد  مداوم  رشد  است.  داشته  پایداری  رشد  مدت  این  در  بهبود ده،  که  دهد 

 .های جدید کسب و کار رو به افزایش استدل های جدید و ماقتصادی چین و توسعه برنامه

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۲

بهای رسمی    -ایرنا  -رانهت )یکشنبه(  امروز  بازارهای    ۴۷بانک مرکزی  تعطیلی  به علت  اعالم کرد که  را  ارز عمده 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )یکشنبه، دوازدهم   .المللی، نسبت به دیروز تغییری نداشته استبین

ییر نسبت به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، بدون تغ  المللی را اعالم کرد که ازارز عمده بین  ۴۷رخ رسمی  مرداد( ن

هزار و    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا    .به روز گذشته اعالم شد

  ۴۵همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .ریال نرخ گذاری شدند  ۴۶۹هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو  ۹۴۹

https://www.irna.ir/news/83892757/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83892757/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
ریال،    ۶۴۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۱۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۴هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۸۷ر و  زاه

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

هر ریال عمان   ریال و ۴۱۹هزار و   ۵ریال، دالر هنگ کنگ   ۶۸۵هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۰۵۶هزار و   ۲۵پاکستان 

  ۸۵۹هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۱۵هزار و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹

هزار    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۵ریال، روبل روسیه    ۲۴هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه   ۴۶۱هزار و   ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

دینار عراق    ۵۳۹و   یکصد  و    ۳ریال،  لیر سوریه    ۵۳۰هزار  استرالیا    ۸۳ریال،  دالر  و    ۲۹ریال،  ریال    ۹۸۲هزار  ریال، 

و    ۱۱سعودی   و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  تاکای    ۵۵۷هزار  ریال، یکصد 

ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۶۵۹هزار و    ۴۹بنگالدش  

امروز    .ریال قیمت خورد  ۵۵۷هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۶۶۲هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۷۰هزار و    ۳۴

ریال، یک هزار    ۹۰۶هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۳۵۷هزار و    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۲هزار و    ۶هر یوان چین  

و    ۳۵وون کره جنوبی   اردن    ۱۷۰هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار  و    ۹ریال، یکصد  ریال،    ۹۵۴هزار 

ریال، روبل    ۵۴۸ریال، افغانی افغانستان    ۸۵۹زار و  ه  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۷۰هزار و    ۱۳الری گرجستان  

ریال،   ۴۸۰هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۱۴۴هزار و    ۱۷دید بالروس  ج

و    هزار  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۴هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۷۰

 

سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی؛ چین یا اروپا فرقی   :جمهوری الملل دفتر ریاستمدیرکل امور بین

 ندارد 

بین  -ایرناپالس  -تهران امور  یادآورمدیرکل  با  جمهوری  ریاست  دفتر  اولویت الملل  خای  سیاست  کشور،  های  رجی 

افکنانه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس که با هدف تامین های تفرقهگرایی و اعمال سیاست جانبهما با یک تاکید کرد:  

انجام می منافع  برنمیشان  را  آن  و  نگاه می  تابیم.شود، مخالفیم  منافع ملی  براساس  و فرقی  با هرقدرتی  کنیم 

آرژنمی برزیل،  ونزوئال،  کند  چین،  کشورهایانتین،  یا  و  باشد  همسایگان  با    .اروپایی  بویژه  خارجی  روابط  توسعه 

کند، رویکردی است که دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدای شروع به کار  کشورهایی که منافع ملی کشور ایجاب می 

ت توافق خود  دنبال  به  برنامه،  براساس همین  است.  کرده  حف رسیم  با  تا  است  قواهایی  رعایت  و  استقالل  نین  ظ 

توجه به کشورهایی که ارتباط    در این میان،  .اقتصادی، تجاری و سیاسی کشور گسترش یابد  اتالمللی، مناسببین

رئیس که  است  رویکردی  از جمله همسایگان،  دارند  ایران  با  کرده    تنگاتنگی  تاکید  و  اشاره  آن  به  بارها  جمهوری 

 .است

الملل دفتر رئیس جمهوری در  کمال دهقانی، مدیرکل امور بین   //  تأکید قانون اساسی  الملل بهتوسعه روابط بین 

الملل، ایران منافع و مصالح عمومی خود را به همراه مسائل کالن  گوید: در عرصه بینهمین باره به ایرناپالس می

اشد  و اقتصادی در اولویت ب دهد. طبیعی است در این تعامالت، امور سیاسی، امنیتی  در نظر قرار می   امنیت ملی

آسیا   غرب  در  همسایه زیرا  ما  با  که  و   کشورهایی  فرهنگی  نظر  از  و  داریم  مشترکی  تاریخی  پیشینه  هستند، 

دارد وجود  ملت  دو  بین  ناگسستنی  و  قوی  پیوندهای  می   .اجتماعی  ادامه  می دهقانی  ما  اقتصاد  با  دهد:  تواند 

ن بازارهای مصرف،  ت و همچنین نزدیک بودایین بودن هزینه مبادالکشورهای همسایه مکمل همدیگر باشد؛ زیرا پ 

بنابراین اولویت اصلی،   از مسایل ترجیحی در اقتصاد است که سبب همکاری دوچندان در این بخش خواهد شد. 

مدیرکل    .هایت منجر به باال رفتن رفاه عمومی مردم هر دو طرف شودهمکاری با کشورهای همسایه است تا در ن

ریاست  بینامور   دفتر  میالملل  یادآوری  بین کندجمهوری  روابط  مناسباتش  :  راهبردی  توسعه  و  ایران  المللی 

شود؛ در  المللی در نظر گرفته میبراساس تأکید و اصول قانون اساسی است؛ همچنین منافع ملی در سطح بین 

https://plus.irna.ir/news/83887837/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/83887837/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/83887837/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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دهقانی تاکید   .کنیممان را دنبال میر، روابط خودواقع با همه کشورها با در نظر قرار دادن سیاست استقالل کشو

دارد که سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران، بنابر مستقل بودن است؛ در کنار این چارچوب، روابط خوبی با  

نایب رئیس کمیسیون   .الملل استروسیه و چین دارد و این به معنای آزادی در انتخاب شرکای تجاری در عرصه بین

اضافه می در مجلس دهم  امنیت ملی بکند: واقعی،  ایجاد  تی وجود دارد که همه  بگیریم؛ وقتی رقابتی  اید در نظر 

گویند ایران به دلیل فشارهای غرب احیانا به سمت چین و روسیه رفته اما باید گفت، اگر ما با روسیه شود، میمی

اقتصاء روسیه  و  ما  منافع  که  بوده  دلیل  این  به  کردیم  کار  و هممی   راهبردی  در سکاری کرد  برای صلح  و  ها  وریه 

 .است ر، دو و چندجانبه بوده مسائل دریای خز

دهد: وی همچنین درباره سند همکاری ایران و چین، توضیح می//    اعتبار افکار عمومی دنیا برای چین مهم است

ر ماجراهای  ر معمول دالملل، منطقی و اصولی است و به طوهای چین در عرصه روابط بین در نظر بگیرید سیاست 

آید د؛ در واقع برای چین، اعتبار افکار عمومی دنیا نیز مهم است. به نظر می کنامی دنیا دخالت نمیسیاسی و نظ

گیرد اگر منطق درستی داشته و اتحاد اصولی شکل  الملل شکل میهرجا همکاری و ائتالفی در عرصه روابط بین 

به خوبی دیده می ائتالف آمریکا، رژیمشود. ماننورت، طرد میغیر این صشود؛ در  گرفته باشد،  و    د  صهیونیستی 

های جنگی در یمن و اقدامات خرابکاری در سوریه و  های منطقه که پیامد آن جنایت عربستان سعودی برای بحران

ن  عمومی جهاالملل در برابر نگاه افکار  ها و اتحادها در عرصه بین دهد: همه این ائتالفوی ادامه می  .عراق است

ی  دیر  بنابراین  آن استشود چه  ا زود مشخص میاست.  در پی  اغراضی  و  ادامه می   .اهداف  فکر    دهد:دهقانی 

شود و افکار عمومی دو کشور  کنیم که این توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با یک منطق قوی پشتیبانی میمی

را می آن  جهان  ج و  چند  دوو  مناسبات  این  ایراپذیرد. همچنین  یک  انبه  با  مبارزه  برای  بی جانبه ن،  ی، قانونگرایی، 

المللی است؛ مانند خروج از پیمان پاریس و  های آمریکا در عرصه بینالمللی و پیمان شکنی حاکمیت تروریسم بین

 .نقض غیرقانونی برجام

 

 تربیت سفیران انقالب اسالمی در دستور کار دانشگاه آزاد است  :دانشگاه آزادمعاون امور بین الملل 

نقالبی و  گفت: تربیت اسالمی و امعاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی    -ایرنا-تهران  

به گزارش روز   .بیت سفیران انقالب اسالمی )دانشجویان خارجی( در دستور کار این معاونت استتالش برای تر

می، مراسم معارفه عالءالدین بروجردی معاون بین الملل و شنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از دانشگاه آزاد اسال

غیرایرانی دانشجویان  علی    امور  حضور  با  هیأت دانشگاه  رییس  والیتی  دانشگاه،    اکبر  امنای  هیأت  و  مؤسس 

دانشگاه رییس  طهرانچی  شد محمدمهدی  بروجردی  .برگزار  کار   عالءالدین  بسیار  من  برای  گفت:  مراسم  این  در 

خ  وی افزود: مرحوم شی  .جایگاهی که مرحوم شیخ االسالم فعالیت کرده، حضور داشته باشممشکلی است، در  

ذشته همواره دارای مسوولیت های بزرگی در وزارت امور خارجه بوده و خدمات ارزنده ای  ه گده ۴االسالم در طول 

وبات هیأت امنای دانشگاه  به کشور ارائه داده و ادامه فعالیت ایشان و برداشتن گامهای بلند در جهت تحقق مص 

است اهمیت  حائز  بسیار  بنده  برای  اسالمی  ب  .آزاد  سیا بروجردی  از  یکی  به  اشاره  مقا ا  تأکید  مورد  های  م  ست 

باید   و  دارند  تأکید  اسالم  جهان  علمی  حیات  تجدید  موضوع  بر  همواره  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  رهبری،  معظم 

را دنبال کنیم. همچنین تربیت اسالمی و انقالبی و تالش در جهت تربیت   بتوانیم در دانشگاه آزاد اسالمی این مسیر

انقال دستسفیران  در  باید  اسالمی  بیب  امور  معاونت  کار  گیردور  قرار  الملل  انقالب    .ن  سفیران  تربیت  افزود:  وی 

ش بسیار  بسیار حائز اهمیت است، چرا که دانشجویان خارجی که در دانشگاه آزاد اسالمی تحصیل می کنند، نق

انی دانشگاه  لل و دانشجویان غیرایرمعاون امور بین الم  .مهمی در چگونگی نگاه ملت ها به انقالب اسالمی دارند

اسال رقبای  آزاد  است.  بزرگی  بسیار  کارهای  مستلزم  دانشگاه  در  الملل  بین  امور  حوزه  کرد:  خاطرنشان  می 

https://www.irna.ir/news/83892488/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892488/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892488/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
در را  تمام تالش خود  باید  و  داریم  این عرصه  در  آزاد    فراوانی  دانشگاه  از ظرفیت عظیم  تا  ببریم  کار  به  این حوزه 

 .اسالمی استفاده شود

آزاد  دانش دانش  ۱۸گاه  ایرهزار  غیر  داردجو  معاونت //    انی  تمشیت  مسوول سابق  عطار  علیرضا شیخ  ادامه  در 

، دارای کارنامه  شوندمنصوب می  الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد گفت: افرادی که در دانشگاهبین

و  ارجه مشغول به کار شد  ادی است که در وزارت خوی افزود: عالءالدین بروجردی جزو اولین افر  .ارزنده ای هستند

ارزنده  سوابق  مجلس دارای  نماینده  خارجه،  وزارت  اقیانوسیه  و  آسیا  معاون  چین،  در  ایران  سفیر  همچون  ای 

ترین شیخ عطار با بیان اینکه مهم   .است خارجی مجلس استکمیسیون امنیت ملی و سی شورای اسالمی و رییس

منشا  ها  فرصت  و  دتهدیدها  اظهار  دارد،  خارجی  بین ء  روابط  موضوع  و  اشت:  است  حیاتی  و  مهم  بسیار  الملل 

رو معاونت  ها استفاده کنند. از این توانند تهدیدها را خنثی و از فرصت می   هایی که به این حوزه توجه دارند،سازمان 

دهای  سی و حفظ کشور از تهدیالملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی نقش مهمی در دیپلماینب

دا داخلی  و  و سفیران محقق می خارجی  دانشجویان خارجی  تربیت  با  امر  این  که  افزایش جذب    .شودرد  به  وی 

این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشت تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه  دانشجویان خارجی در  ه 

از   به    ۸آزاد  نفر  ا  ۱۸هزار  دانشجو  باهزار  امسال  و  یافت  دانشگا  فزایش  اینکه  به  تأثیر همهه توجه  تحت  گیری ها 

آزاد نسبت به سال گذشته کاهش نداشته  ویروس کرونا قرار گرفته  اما جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه  اند، 

حک   .است مراسم  این  دانشگدر  غیرایرانی  دانشجویان  امور  و  الملل  بین  معاون  عنوان  به  بروجردی  انتصاب  اه  م 

حسین شیخ االسالم معاون فقید  این مراسم یاد و خاطره مرحوم  در نچی به وی اعطا شد.توسط والیتی و طهرا

 .امور بین الملل دانشگاه گرامی داشته شد

 

 طبل غزا« و گرای اشتباه رسانه های غربی درباره چین »

یر با طرح ناگهانی موضوعی که  طی هفته های اخ  -ایرنا    -تهران    /هرانحامد وفایی، عضو هیات علمی دانشگاه ت

ساله همکاری های ایران و چین" به    ۲۵رنامه  سال قبل باز می گشت، بازار حرف و حدیث درباره "ب  ۵اصل آن به  

سالمی با گونه ای بی سابقه داغ شد و در شرایطی که یکی از حامیان ایران در دوره ای دشوار از تاریخ جمهوری ا

پنجه نرم می کرد، هجمه هایی به گونه ای ناخواسته مناسباتی را هدف    ر و نهان امریکا دست وفشارهای آشکا 

به نظر می رسد امروز که کمی گرد و غبار جنجال های مربوط   .مشارکتی، جامع و راهبردی باشد  قرار داد که باید

؛ طی ایامی  بعاد این ماجرا پرداختسته بهتر می توان به اساله همکاری های ایران و چین" فرو نش   ۲۵به "برنامه  

پیرامو زبان  فارسی  در فضای مجازی  نگرانی های بسیاری  و  که  که گذشت، دغدغه ها  ن مسئله ای مطرح شد 

ابهاماتی جدی مواجه بود با  و  .اساسا ماهیت آن  از مطالب منتشر شده  اظهارنظرهای مطرح شده،    در بسیاری 

دی از این دست یاد شد که همگی نادرست و اصوال  امه"، "معاهده" و موارا عناوینی چون "توافقنبرنامه یاد شده ب

جدای از نفس اینکه گفت    .ز جانب طرف چینی هم تائید نشده مغایرت داشتبا ماهیت "برنامه" وار متنی که هنوز ا

نده در این  میزان صحیح بوده، نگاروگو پیرامون موضوعی دوجانبه که هنوز از سوی طرف مقابل تائید نشده تا چه  

ران ایجاد  است تا بعد دیگری از رخدادی که به واسطه تاثیرگذاری عوامل خارجی بر افکار عمومی ای  سطور بر آن

در شرایط کنونی و برای بررسی جامع فضای حاکم بر مناسبات ایران و چین، عوامل   .شده را بررسی و تحلیل کند

و   تدقیق  باید مورد  کبسیاری  بگیرند  قرار  توان  موشکافی  آن جمله می  از  فعلی جمهوری اسالمی ه  به وضعیت 

اسبات چین و آمریکا، تحریم های ضد ایرانی و ضد چینی  ایران، موقعیت چین در نظام بین الملل، فضای حاکم بر من

این دست اشاره د  از  اشت. طبعا آمریکا، تحوالت دو منطقه حساس خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و عواملی 

نوشتار مختصر نمی گنجد اما با نگاهی گذرا به تحوالت ماه های اخیر و مواضع  عوامل یاد شده در این  بررسی تمام  

 :های درگیر با این موضوعات می توان به رصد چند سرخط روشن در چارچوب یاد شده دست یافترسمی کشور

https://www.irna.ir/news/83892602/%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83892602/%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83892602/%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
  –ت پکن  و عیان تر شدن تقابال  ژیک دو کشور به یکدیگرتعمیق شکاف ها میان امریکا و چین به رغم نیاز استرات -

چون هنگ کنگ و تایوان واشنگتن و در نتیجه تشدید تنش ها در حوزه آسیای جنوب شرقی و مناطق حساسی هم

 با دخالت های مستقیم آمریکا 

 نی آمریکاتقویت جایگاه و نفوذ راهبردی چین در نظام بین الملل همزمان با آسیب های جدی به وجهه جها -

الت متحده برای اعمال فشارهای بی سابقه به جمهوری اسالمی ایران با استفاده از تمام ش های ایاتشدید تال -

  ریمیظرفیت های تح

با علم بر سه محور یاد شده، امروز با توجه به دامنه تاثیرگذاری امریکا بر ساختار اقتصاد بین الملل، خصومت ذاتی 

با دئولوژیک با جمهوری خلق چین، در تحلیل  و ناهمگونی بنیادین ایجمهوری اسالمی ایران    دولتمردان این کشور 

تاثیرگذاری بررسی  از  عمال  پکن  و  تهران  ارشد    مناسبات  مقامات  که  و همانطور  نیست  گریزی  آمریکایی"  "عامل 

اما   ." مواجه شده است کشورمان نیز بیان داشته اند، هم اکنون این روابط با هجوم دو ویروس "تحریم" و "کرونا

  مورد نظر اینجاست که در فضایی که بنا بر آمار رسمی منابع چینی، به دلیل فشارهای یکجانبه آمریکا میزان   نکته

ایران طی   با  این کشور  تجاری  با   ۴تعامالت  به مدت مشابه سال گذشته  ماه نخست سال جاری میالدی نسبت 

درصدی میزان واردات چین از ایران را    ۶۱  ، داده های آماری کاهشدرصدی مواجه گشته و از آن مهم تر  ۴۰کاهش  

یغما از  پیشگیری  َعلم  جدایی،  آتش  بر  دمیدن  با  جریانی  دهد،  می  و  نشان  کرده  بلند  را  چینیان  بدست  ایران  ی 

ر  مناسباتی که باید جامعیت و راهبردی بودنش را در هر زمانه ای حفظ کند را مورد هجمه های غیرکارشناسی قرا 

مناسبات بلندمدت با کشورهای مختلف بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت    ید در تنظیمدر اینکه با  .می دهد

و حساسیت و دقت افکار عمومی و رسانه های داخلی بر این امر جای تقدیر دارد، اما   گام برداشت، تردیدی نیست

و جریان های خارج رسانه ها  اشتباه"  "گرای  باب  در  اصلی  ایرانکته  افکار عمومی  به  زمین درست همینجا  ی  ن 

ن، میزان خرید نفت رح می شود که چگونه می توان پازلی را طراحی کرد تا در شرایطی که بنا بر آمار گمرگ چیمط

ایران توسط چینیان به واسطه فشارهای بی سابقه، غیرقانونی و یکجانبه امریکا بر چین و همچنین ناکارآمد سازی  

می رسد، دغدغه ما تا سطح "فروش    ۲۰۰۷از سال    یران، به کمترین میزاننقل بین المللی علیه اساختار حمل و  

ید چه معادله ای به جریان می افتد که همزمان با تاکید دو جریان اصولگرا  باید د  جزیره کیش به چینیان" نزول یابد؟ 

باری غیرقابل اتکا بر  ریانی با استناد به اخو اصالح طلب بر منافع اساسی و راهبردی ارتباط جامع ایران با چین، ج

جالب آنکه همزمان با این تحوالت میزان خرید نفت روسیه، عربستان و    خالف جریان این رودخانه به راه می افتد؟ 

برزیل از سوی چین جهشی بی سابقه می یابد و به جای آنکه دغدغه تضعیف روابط اقتصادی ایران با یکی از مهم 

رخانه جهان را در اختیار داشته و از آن با عنوان کاترین بازار مصرف جهان  اری اش که از قضا بزرگترین شرکای تج

نیز یاد می شود بر خروجی شبکه های مجازی و رسانه های پارسی زبان قرار گیرد، جنجال های بی پایان درباره  

طبعا افکار   ود؟ غه ایرانیان مبدل می شمحتوای برنامه ای که هنوز نه از سوی ایران تائید شده و نه چین به دغد

ان برای واکاوی و تحلیل آزادند اما در اینجا بحث "اولویت ها"  عمومی و رسانه ها در انتخاب موضوعات مورد نظرش

مطرح است؛ به تعبیر موالنا »خمش! این طبل مزن، تیغ بزن وقع غزاست )جنگ(، طبل اگر پشت سپاه است، غزا  

اینجاس نکته  تر!«  تحریم  اولی  بحبوحه  در  که  ایرانت  علیه  آمریکا  و جمهوری   های  امریکا  میانه چالش های  در  و 

لق چین و در شرایط حساس خاورمیانه و شرق آسیا، نیاز مناسباتی که قرار است بنا بر توافق سران دو کشور  خ

کش مقامات سابق  برخی  مواضع  اخیر،  جریان  این  در  آیا  چیست؟  باشد  راهبردی  جامع  برخی مشارکت  نگاه  ور، 

یرانی صحیح و بر مبنای منافع ملی  ضاوت بخشی از افکار عمومی و رسانه های ا ان مجلس و به تبع آن قنمایندگ

به   این شرایط حساس  در  رسانه های غربی  اشتباه  گرای  نتیجه  توان  آنچه گذشت می  بر  مروی  با  بوده است؟ 

شی از  انه های غربی، عمال بخوجه به گرای اشتباه رسکوتاه سخن آنکه ت   .فضای داخلی ایران را به نظاره نشست

تضع از  نگرانی  جای  به  را  یکجانبه  ایرانیان  فشارهای  قطعی  نتیجه  که  پکن  با  تهران  تاثیرگذار  و  مهم  روابط  یف 



 
واشنگتن بر چینیان و ساختارهای جهانی بوده و مقامات دو کشور نیز بر آن تاکید و از آن گالیه کرده اند، بر مسائلی 

ایام   این  در  حداقل  می  که  محسوب  چندم  مواردی  اولویت  در  فرآیند  این  و  شده  متمرکز  عملکرد شود  به  حتی 

معکوس بخشی از افکار عمومی داخلی در مواجهه با دستگاه دیپلماسی کشور یعنی تضعیف به جای پشتیبانی  

اخلی در ن لزوم مرجعیت منابع دآسیب شناسی آنچه در این مورد مشخص رخ داده، بیش از هر زما .انجامیده است

ط عمومی" در "مدیریت استراتژیک" مناسباتی که باید  می را گوشزد نموده و بر اهمیت اصل "رواب نظر افکار عمو

را یادآور می شود  –دارای سه شاخصه "مشارکت   مشارکت جامع راهبردی"  "  .جامعیت و راهبردی بودن" باشد 

چارچوب مناسبات دو کشور بوده که از همان  ای  بر  ۱۳۹۵ن در بهمن ماه  توافق مشترک و اصولی سران ایران و چی

ساله( را نیز در دستور کار دو طرف قرار داده    ۲۵توجه به ماهیتش، برنامه ریزی بلندمدت )برنامه   ایام شروع آن و با

باید ضمن رفع    است؛ با مرور وقایع هفته های اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که برای تحقق چارچوب یاد شده،

رد تا دیده بانان حقیقی ایران زمین با  شرقی را از مرارت واسطه های غربی رها ک  وجود، مناسبات دو تمدنموانع م

ارائه گرای مستقیم و صحیح از جوانب رابطه با دومین قدرت اقتصادی جهان، تامین منافع ملی ایران اسالمی را از  

 .رهگذر این رابطه ریل گذاری کنند

 

 آمریکا بر ایران نتیجه عکس داشت فشارهای  /   کده اوراسیا ریویوتحلیل اندیش

با   -ایرنا    -تهران   ایران  منزوی ساختن  برای  آمریکا  های  تالش  گزارشی  در  روز شنبه  ریویو"  "اوراسیا  اندیشکده 

که باعث    و تحریم ها را نه تنها عبث خواند، بلکه افزود: این اقدامات نه تنها ایران را به انزوا نکشانده  اعمال فشار

های بلند مدت آنها شده است که نتیجه آن تعمیق همکاری های نظامی دو    تهران و پکن و همکاری  نزدیک تر شدن

بود نیز خواهد  ان  .کشور  این  تحلیل  ابتدای  در  ایرنا،  »دونالد  به گزارش  آیا  آمده است:  معترضه  به صورت  دیشکده 

با اعمال تحریم ها و   آمریکا  به دیترامپ«، رئیس جمهوری  به جای منزعملکرد خود نسبت  وی کردن گر کشورها، 

نکرده است؟  نزدیک  یکدیگر  به  را  تهران و پکن  یعنی  محمدجواد ظریف«، وزیر امور »  ایران، دو دشمن دیرینه خود 

تیر( سال جاری میالدی، مذاکره درباره همکاری های استراتژیک ایران و چین را تایید    ۱۵ژوئیه )  ۵  خارجه ایران روز

نشریه   ۶کرد.   بعد،  "نیوی  روز  ای  آمریکایی  نسخه  که  کرد  اعالم  گزارشی  طی  تایمز"  سند    ۱۸ورک  از  ای  صفحه 

دهنده توافق بر سر همکاری های ساله پیشنهادی میان ایران و چین را به دست آورده است که نشان  ۲۵همکاری 

دو کشور است این  راهبردی  جانبه  "ی  .چند  پروژه  به  که  پیشنهادی  کمربندطبق  مربوط است،   یک جاده" چین-ک 

میلیارد دالر در بخش های بانکداری، ارتباطات و صنعت حمل و نقل سرمایه گذاری کرده و در    ۴۰۰است  چین قرار  

برای هر دو کشور چین و ایران که تحت تحریم های آمریکا    .تخفیف خریداری کنددرصد    ۳۲ازای آن نفت ایران را با  

ن فشار و مقابله به تاثیرات منفی تحریم ها  الشی هماهنگ برای تسکیق می تواند به عنوان ت قرار دارند، این تواف

  .ن نتیجه مثبتی داشته باشددر نظر گرفته شود، بنابر این نباید انتظار داشت که برنامه های آمریکا علیه ایران و چی

تواند به صورت  ری می کند و ایران می  میلیون بشکه نفت خریدا  ۱۰چین برای تأمین نیازهای صنعتی خود، روزانه  

با  بالقوه   چین  به  ثابت  قیمت  با  نفت  مداوم  عرضه  چون  سازد.  برآورده  را  نفت  فروش  در  خود  تقاضای  بیشترین 

ما آن فروپاشی  آمریکا که هدف  داردسیاست  اقتصادی سخت است، مغایرت  تحریم  از  با استفاده  ایران  این    .لی 

وبه خود می تواند منشاء تحوالت ه در ابعاد مختلف به نادن همکاری های دوجانبساله با پوشش د ۲۵سند همکاری 

که بعید  گسترده هم در روابط دوجانبه دو کشور و همچنین در معادالت منطقه ای و بعضا جهانی باشد به گونه ای  

نیز در پی داشته نیست گسترده و عمیق تر شدن این همکاری ها به نقطه ای برسد که اعتراض گسترده آمریکا را 

از انجایی که قرار است به زودی دیدار سه جانبه    .تصادی را در جهان تغییر دهدآرایش های سیاسی و اق  و حتی

این دی اگر  انجام شود که  ایران، روسیه و چین  به خوبی پیش ای میان  توافقاتی که صورت خواهد گرفت  دارها و 

یگر معادالت جهانی را  ن امر هم به گونه ای دبگیرد و همی   ی به خودرود، این همکاری ها ابعاد جدید دفاعی و امنیت

https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83892212/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


 
 توسط دولت چین ۲۰۱۳یک جاده" چین که سال  -به عقیده برخی تحلیلگران، ابتکار "یک کمربند .تحت تاثیر قرار دهد

در   و موجب سرمایه گذاری  بزرگترین  ۶۸پیشنهاد شد  و خاورمیانه شده،  آفریقا  تا  از آسیا  دنیا  پروژه های   کشور 

به نظر نمی رسد چین   .درصد از جمعیت جهان را پوشش می دهد  ۶۵خ است و  سرمایه گذاری در تاری  زیربنایی و

د را با دیگر دولت های منطقه برهم بزند که این  هیچ قسمتی از این توافقنامه پیشنهادی را نقض کند یا روابط خو

 .ن کننده باشدمی تواند برای کشورهای غربی به ویژه آمریکا نگرا

 

 آسیا تایمز: چین و روسیه مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند 

یکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را  سیا تایمز در تازه ترین گزارش خود تالش های آمرشبکه خبری آ  -ایرنا-پکن

است شده  مواجه  روسیه  و  چین  مانند  کشورهایی  مخالفت  با  که  کرد  توصیف  نتیجه  بی  و  خورده  به   .شکست 

گزارش ایرنا آسیا تایمز روز شنبه نوشت: چین و روسیه دو قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، 

گزارش این رسانه   .برای چنین اقدامی هستند و روابط نزدیکی نیز با ایران دارندمخالفان اصلی تالش های آمریکا  

اشاره می کند که نتیجه ای نداشته است اما او می کوشد   به سفرهای »برایان هوک« نماینده آمریکا در امور ایران

از کشورهای منطقه را    تا با این دستاویز که برداشتن تحریم تسلیحاتی ایران منطقه را به تنش می کشاند برخی

او در جریان سفر اخیرش به منطقه خلیج فارس صراحتا اعالم    .ترغیب به حمایت از این تالش های واشنگتن کند

اکتبر این تحریم تسلیحاتی را تمدید کند آن زمان ایران آزادانه به خرید و    ۱۸»اگر شورای امنیت نتواند تا روز    کرد که

تایمز اختالفات منطقه ای ایران و آمریکا را مورد توجه قرار داده اما به   آسیا  .«ورزیدفروش تسلیحات مبادرت خواهد  

این کشو اینکه  و  پرداخته  آمریکا  این تحریم شکست تالش های  تمدید  برای  دیگران  برای ترغیب  توفیقی  تاکنون  ر 

تا طوری القا می کنند  گزارش اضافه می کند: مقام های آمریکایی مدت ها است تالش    .تسلیحاتی نداشته است

که برداشتن این تحریم، منطقه خاورمیانه را به خطر می اندازد اما حتی در نشستی که شورای امنیت مدتی   کنند

این تحریم ها  قبل د لغو  از  با تالش های واشنگتن در ممانعت  ترتیب داد، چین و روسیه آشکارا  این مساله  باره  ر 

سفیر چین در سازمان ملل گفته است که تحریم تسلیحاتی  ن«  »جانگ جوآسیا تایمز نوشت که    .مخالفت کردند

از   آمریکا که دیگر عضوی  باید برداشته شود و  توافق برجام  برای  ایران طبق  المللی نیست حقی  بین  این توافق 

و  اقدامات  این شبکه خبری تاکید کرد که از دیدگاه ناظران اینها    .بازگرداندن مکانسیم ماشه در سازمان ملل ندارد

انتخابات   از  پیش  روزهای  در  برجام  کردن  نابود  برای  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  دولت  سوی  از  هایی  تالش 

 .ستریاست جمهوری آمریکا ا

 

 دستگیری سرکرده گروه تروریستی مستقر در آمریکا در تلویزیون چین  بازتاب 

توسط سربازان   -ایرنا  -پکن آمریکا  در  تروریستی مستقر  گروه  بازتاب دستگیری سرکرده یک  تلویزیون چین ضمن 

ی  گمنام امام زمان )عج( گزارش کرد که ایران موفق شده است در یک عملیات پیچیده سرکرده این گروه تروریست

تلویزیون چین روز یکشنبه گزارش    .را دستگیر کند ایرنا،  را که   کردبه گزارش  این فرد  ایران  هنوز مشخص نیست 

آمریکا   ایران و  بین  اتفاق در زمانی رخ داده که تنش ها  این  اما  نام دارد چطور دستگیر کرده  »جمشید شارمهد« 

نالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از توافق هسته ای  تلویزیون چین می افزاید: از زمانی که دو  .بیشتر شده است

خارج شد و به دنبال آن سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس را ترور کرد، روابط بشدت پرتنش  میالدی    ۲۰۱۵سال  

گزارش ادامه می دهد: گروه تروریستی مذکور مستقر در آمریکا که تندر نام دارد و ایران سرکرده    .دنبال شده است

د را  سال  آن  گذاری  بمب  در  کرده،  ب  ۲۰۰۸ستگیر  و  داشته  دست  شیراز  در  های  میالدی  عملیات  دنبال  به  عضا 

تلویزیون چین به نقل از بیانیه وزارت اطالعات ایران آورده است که تندر یک    .خرابکاری بوده که ناموفق مانده است

اختی در  اکنون  آن  سرکرده  که  است  ایران  در  برانداز  و  تروریستی  استگروه  ایران  امنیتی  قدرتمند  نیروهای    .ار 

https://www.irna.ir/news/83891326/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83892780/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86


 
این اشاره می به  تندر عامل عملیات بمبگذاری در یک مسجد در    رسانه چینی  ایران،  کند که بر اساس مستندات 

بنا به گزارش تلویزیون چین، ایران در سال   .نفر زخمی شدند ۲۱۵نفر کشته و  ۱۴شهر شیراز است که در جریان آن 

وسی سیا آمریکا از تروریست ها و عوامل تروریستی را که به سازمان جاس ق شد یک گروهگذشته میالدی نیز موف

 .شناسایی و دستگیر کند وابسته بودند

 

 آمریکا بزرگترین خطر برای روابط بین الملل از نگاه چین

ینده روابط چین و آمریکا، پکن تاکید دارد که واشنگتن به بزرگترین عامل ضربه زننده به  با تیره شدن فزا  -ایرنا  -پکن

باشند پدیده ای هوشیار  با چنین  مقابله  برای  باید  و کشورها  تبدیل شده است  الملل  بین  ایرنا    .روابط  به گزارش 

یب هایی که به روابط بین المللی آمریکا به دلیل آسر خارجه چین بویژه در روزهای اخیر بارها از  »وانگ یی« وزی

زده انتقاد کرده و در تازه ترین مورد نیز در گفت و گویی با همتای اندونزیایی خود این موضوع را مورد تاکید دوباره  

بین   مریکا به بزرگترین عامل ضربه زننده به روابطتلویزیون چین از قول او گزارش کرده است که آ  .قرار داده است

تبدیل کنند  المللی  مقابله  با واشنگتن  متقابل  و مشارکت  با همکاری  که  برعهده کشورها است  و  از   .شده است 

آمریکا تشدید   دیدگاه چین این آمریکا است که حاال به نیرویی برای برهم زدن مناسبات کشورها تبدیل شده است

از نگاه وزیر    .ر روی یکدیگر قرار دهدد تا آنها را رو داقشات میان کشورها را دنبال می کند و می کوشمنازعات و من

خارجه چین، تالش های واشنگتن با این سناریو دنبال می شود که کشورها شروع به یارگیری کنند و در مقابل هم 

از    .مساعد است و نه نفعی برای کشورها دارد  قرار بگیرند اما چنین کاری به عقیده وی نه برای روابط بین الملل

مقام های واشنگتن فشارهای   نا در سطح جهانی شروع شد و بخصوص آمریکا را در برگرفتزمانی که شیوع کرو

اند کرده  تحمیل  روی چین  را  ای  کنگ،   همه طرفه  زمینه هنگ  در  تا   از جمله  اند  کوشیده  دریای جنوبی  و  تایوان 

مقاب را  دیگر  دهندکشورهای  قرار  آم  .ل چین  تالش  دریای جنوبی هم  وزدر  اعتقاد  به  این  ریکا  بر  ارت خارجه چین 

است که کشورهای منطقه و همسایه چین را مقابل این کشور قرار دهد پکن به همه همسایگان خود تاکید کرده  

ه با همکاری متقابل است حسن همجواری را رعایت می کند و اختالفی با آنها ندارد ولی هشدار داده است که هم

وزارت خارجه چین در تارنمای خود از قول وزیر    .ب آمریکا( را بگیرندناک )تالش های مخرباید جلوی این پدیده خطر

خارجه این کشور آورده است: آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت دنیا نه تنها مسئولیت ها و تعهدات بین المللی خود را  

با تحریم   بلکه  بنادیده گرفته  المللی  بین  از    .است  ی توجهی نشان داده کشورهای دیگر به قوانین و حقوق  یکی 

مسایل مهم مورد منازعه چین و آمریکا بحث دریای جنوبی است و واشنگتن می کوشد تا کشورهای آسیای جنوب  

ب را  فعالی  سیاست  نیز  پکن  اما  کنند  کشی  صف  چین  مقابل  در  اردوگاهی  تشکیل  با  کند  تحریک  را  رای  شرقی 

این کشورها   با  و  توسعه روابط و همکاری ها  تا  به اجرا گذاشته  افزایش داده است  را  آنها  با  ارتباطات دیپلماتیک 

آمریکا شود از سوی  اقدامی  چنین  آمریکا  »  .مانع  گوید:  می  چین  از  منطقه  مسایل  تحلیگر  پینگ«  سونگ جونگ 

ش جنوبی  دریای  جمله  از  منطقه  در  هایی  ناآرامی  بروز  به  باعث  نسبت  شرایط  که  کرد  فراموش  نباید  ولی  ده 

او خاطر نشان کرد که اگر آمریکا جوالن منطقه ای   .و چین از منافع خود حراست می کند  ذشته فرق کرده استگ

او به مخاطراتی که پیش روی دو کشور   خود را ادامه دهد پکن هم طبیعتا حضور فعالتری در منطقه خواهد داشت

کم چین تاکید کرده اند که  دولت و حزب حا  .اددارد اشاره کرد و نسبت به تبعات آن هشدار د  در دریای جنوبی وجود

در راستای حراست از منافع ملی و حق حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور با هیچ نیرویی مصالحه نخواهند کرد و  

آماده هستند و مرعوب آمریکا    ارتش چین تاکید ورزیده است که نیروهای مسلح همواره برای دفاع از دریای جنوبی

 .نمی شوند

 

 نخستین پرواز بلند هواپیمای بومی دوزیست چین انجام شد 

https://www.irna.ir/news/83891591/%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-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83892245/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 
اولین پرواز آزمایشی برد بلند خود  «  ۶۰۰ی جی  ا  -خاکی بومی چین با نام »کون لونگ  -هواپیمای آبی    -ایرنا  -پکن

پرواز مقدماتی کوتاه به مدت مجموع  ۱۷۰ پیش از اینا این هواپیما که به گزارش ایرن .دقیقه انجام داد  ۴۶را به مدت 

پرواز بلندمدت را از فرودگاهی در استان شاندونگ آغاز   ساعت را در خشکی و یا آبراه انجام داده بود نخستین  ۳۰۰

ز  فروند ا  ۲ال حاضر  در ح  .بازگشت زرد در نزدیکی شهر چینگدائو دوباره به مبدا و پس از فرود بر بستر رودخانه ردک

مرحله در  هواپیما  های این  دارند آزمایش  قرار  پروازی  و  زمینی  بزرگ  AG۶۰۰ هواپیمای  .مختلف  عنوان  ترین  به 

بزرگ ترابری  هواپیمای  همراه  به  جهان،  دوزیست  مسافربری Y-۲۰ هواپیمای  هواپیمای  پروژه  C۹۱۹ و  بلند  سه 

صنعتی   پروازانه توانمندی  اثبات  راه  در  زچین  در  گرفتن  قرار  استابرقدرت  مرهو  جهان  هوایی  انجام   .های 

تجهیزاتعملیات و  افراد  نقل  و  حمل  و  نجات  و  امداد  دریایی،  تحقیقات  هوایی،  حریق  اطفای  مهم های  ترین  از 

پماموریت  این  موتوره  رنده های  و    ۳۷ چهار  هستند  ۵۳متری  هوانوردی    .تنی  صنعت  عرصه  تحول  این  با  همزمان 

تجچین،   هواپیمایی  اعالم  شرکت  است  چین  بزرگ  مسافربری  هواپیمای  توسعه  مسئول  که  نیز  کشور  این  اری 

رین فرودگاه غیر ساخت این کشور نیز در یک پرواز آزمایشی موفق شد از مرتفع ت ARJ۲۱ هواپیمای مسافربری  کرد

ارتفاع با  یا دین«  )فرودگاه »دائو چن  پر  ۴۴۱۱ نظامی جهان  به شانگهای  کندمتر(  از   افزاید: پس  گزارش می  .واز 

 .تایید شده است در مرتفع ترین فرودگاه ها کامال پرواز آزمایشی دو هفته ای، توان پرواز و فرود این نوع هواپیما

 

 آیند پهپادهای چینی به جنگ ملخ ها در پاکستان می

مپ   -ایرنا    -آباد  اسالم دفع حمله  برای  که  اکستان  اخیر بی  ۳طی  لخ های صحرایی  یک  دهه  و  بوده است  سابقه 

این کشور تلقی می برای  پهپادهای مدرن چین استفاده می تهدید ملی  از  ایرنا، رسانه   .کندشود،  های به گزارش 

  است تا از آن برای دفع  رسمی پاکستان روز شنبه گزارش دادند: چین پهپادهای مدرن در اختیار پاکستان قرار داده

ملخ استفاده شودهای صحرحمله  این کشور  در  آمده است:    .ایی  گزارش  این  پیشرفته   ۱۲در  پهپاد  سری  فروند 

از چین به پاکستان ارسال شد و در دومین مرحله تیم فنی از چین برای کمک به مسئوالن پاکستانی در  "  ۱۶-"تی

چین مجهز به   ۱۶-پادهای تیتان اعالم کرد: پهرادیو دولتی پاکس  .شوداستفاده از این پهپادها عازم این کشور می 

یا جدیدترین فن پرواز  در محل  به حضور  نیازی  آن  پرواز  کنترل  که  بخش کشاورزی است  در  بکارگیری  آوری جهت 

ی مقابله با  تر پاکستان براپیش   .زمین کشاورزی ندارد بلکه از راه دور )اتاق کنترل( نیز هدایت آن امکان پذیر است

میلیون دالر از    ۲۰۰نی و بانک توسعه آسیا شده بود و به گفته مقامات این کشور،  به دامن بانک جها  ها دستملخ

دولت پاکستان    .آباد تامین اعتبار شده استمیلیون دالر از بانک توسعه آسیا برای دولت اسالم   ۱۵۰بانک جهانی و  

ای موسوم به مرکز اد ویژه اقدام به تشکیل ستخ صحرایی در این کشور،  برای نظارت بر فرآیند مقابله با حمله مل

ها کرده که متشکل از نهادهای دولتی و نظامی است و وظیفه آن هماهنگی میان دولت مرکزی  ملی کنترل ملخ 

دولت )اسالم با  میآباد(  ایالتی  ملخ   .باشدهای  پدیده هجوم  از  نگرانی جدی  ابراز  با  پاکستانی  به  کارشناسان  ها 

گویند: و فضایی که برای تولید مثل ملخ در مناطق این کشور به وجود آمده، میسابقه تعداد آنان  ویژه افزایش بی 

ملخ بردن  بین  از  برای  موثر  اقدامات  عدم  صورت  روزها  در  این  که  مشکالت  به سایر  نیز  غذایی  امنیت  چالش  ها، 

رش سازمان گزا  .افه خواهد شد نا با آن مواجه است، اضپاکستان در شرایط ناشی از شیوع خطرناک ویروس کرو 

درصد از مناطق پاکستان شامل ایالت بلوچستان، ِسند و    ۳۸خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( حاکی است:  

به دنبال خواهد   را  تبدیل شده و در صورت عدم کنترل، خطرهای بیشتری  تولیدمثل ملخ صحرایی  به محل  پنجاب 

این نهاد بین المللی اواسط اردیبهشت ماه     .کندمیکستان گسترش پیدا  ها به سایر مناطق پالخداشت و هجوم م

های صحرایی قرار گرفته است و اگر این کشور اقدامات  امسال هشدار داد: پاکستان در معرض موج دوم حمله ملخ

 .هد شدمیلیارد دالری خوا ۳.۷موثر برای کنترل آن انجام ندهد، متحمل ضرر اقتصادی 
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 وبل شکست سنده چینی برنده نساله نوی ۸سکوت 

سال    -ایرنا  -تهران در  ادبیات  نوبل  برنده  چینی  نویسنده  سال  ۲۰۱۲»مویان«  هشت  از  پس  را  خود  رمان  اولین   ،

کرد بازار  روانه  شین  .سکوت  خبرگزاری  گزارش  جدیدبه  کتاب   A Late) دیرشکوفا که (Mo Yan) مویان هوا، 

Bloomer) گرایانه است که از قرن گذشته  نمایانه یا پوچهای واقع ناز داستا  ان کوتاهرم  ۱۲ای از  نام دارد، مجموعه

شکند و با در این کتاب مرز میان حقیقت و فانتزی را درهم می مویان  .اندتا به امروز در روستاهای چین اتفاق افتاده 

در کتاب    این نویسنده چینی  .کشدندگی مردمان عادی تغییرات ایجاد شده در طول زمان را به تصویر می تمرکز بر ز

می  تصویر  به  را  معاصر  انسان  بار  اولین  برای  از جدیدش  و  آشناست  اینترنت  کارکرد  با  خوبی  به  که  کشد 

درآمد می شایعه در فضای مجازی کسب  ا  .کندپراکنی  آمده  کتاب  این  از  زندگی واقعی شاید  در بخشی  در  ست: 

اینترنت اما در  برنیاید  نفر  از ده هزار  تنها    کاری  ایجاد یک موج کافی استنف  ۱۰۰وجود  برای  همچنین در  مویان  .ر 

پرده   نیز  خود  شخصی  زندگی  بر  نوبل  جایزه  دریافت  تاثیر  از  شخص  اول  روایت  از  استفاده  با  جدیدش  کتاب 

ا  شهر دنی   ۳۴به دستکم    ۲۰۱۶تا    ۲۰۱۲ن نویسنده را متحول کرد. وی از سال  دارد. کسب جایزه نوبل زندگی ایبرمی

سخنرانی برگزار کرد و ده ها هزار نسخه از آثارش را امضا کرد. گفته    ۱۸کنفرانس شرکت کرد،    ۲۶سفر کرد، در  

نده آثار  از این نویس  .آنقدر مشغله داشت که در تمام سال حتی یک کتاب هم نخواند  ۲۰۱۳شود وی در سال  می

می جمله  آن  از  که  شده  منتشر  بهمتعددی  سرخ توان  م ،هقورباغ ،ذرت  و  زندگی  چوب  طاقت  مرگ  نیست،  رگم 

از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، نروژی و   اشاره کرد. برخی آثار وی به بیش از ده زبان صندل، تغییر و تربچه

 .ندگان قرار گیرندتری از خوانتا در دسترس طیف گسترده  فارسی ترجمه شده

 

 کانادا شرایط را برای تحویل مقام هوآوی به آمریکا آماده می داند 

ن کل کانادا گفت که شرایط برای تحویل "منگ وانژو" معاون مالی شرکت مخابراتی هوآوی  دادستا  –ایرنا    –تهران  

بر اساس    ۲۰۱۸ساله در دسامبر    ۴۸زاری رویترز؛ منگ  ارش روز شنبه خبرگبه گز  .چین به آمریکا فراهم شده است

ک اچ اس بی سی در باره حکم صادر شده در ایاالت متحده، به اتهام گمراه کردن و دادن اطالعات نادرست به بان 

ا شده، برای منگ ضمن رد اتهامات ادع   .روابط بازرگانی هوآوی با ایران، در ونکوور در بازداشت خانگی قرار گرفت

کندجلوگی می  مبارزه  خود،  شدن  داده  تحویل  برای  متحده  ایاالت  درخواست  اجرای  از  موجب    .ری  منگ  پرونده 

شهروند کانادا را پس از    ۲پکن شده که خواستار آزادی منگ شده و چین  اختالفات و جنجال سیاسی میان اوتاوا و  

ریتیش کلمبیای کانادا تحویل داده  گاه قضایی استان باسنادی که به دست.بازداشت شدن منگ، دستگیر کرده است

ره  برای بررسی پذیرش درخواست ایاالت متحده در با   ۲۰۲۱شده، مقدمه برگزاری نشست رسمی دادگاه در آوریل  

این کشور است به  منگ  دادن  منزله    .تحویل  به  منگ،  تحویل  بررسی  برای  دادگاه  اسناد؛ نشست  این  اساس  بر 

د شده توسط ایاالت متحده نبوده و تنها برای بررسی امکان بالقوه وارد شدن باره اتهامات وار  محاکمه کامل وی در

دادگستری و دادستان کل کانادا، بر اساس این اسناد    به گفته وکیالن دیوید المتی وزیر  .این اتهامات به منگ است

ان نادرست گفته  سخن این بانک  به  عمدا اچ اس بی سی،   منگ به منظور تالش برای حفظ روابط شرکت هوآوی با

قانونی    .است و  حقوقی  شرایط  که  کرد  اعالن  اردیبهشت  ماه  در  کلمبیا  بریتیش  استان  عالی  دیوان  قاضی  یک 

دان جرم  به  به  مربوط  سنگینی  ضربه  که  است  شده  برآورده  متحده  ایاالت  و  کانادا  در  منگ  اقدامات  شدن  سته 

برگزار    ۲۰۲۱ست دادگاه در باره محاکمه منگ در آوریل  هر چند نش  .وی بودامیدواری ها برای پایان سریع محاکمه  

وا به معنای امکان به درازا  سوی دع  ۲می شود، اما امکان بالقوه درخواست تجدیدنظر در باره حکم دادگاه از هر  

 .کشیده شدن این پرونده به مدت چندین سال است
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 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کند رامپ، تیک تاک را تحریم میت/  این نرم افزاربا گسترش استفاده از  

شود تحریم  های کاربردی در آمریکا محسوب می رئیس جمهور آمریکا قصد دارد نرم افزار تیک تاک را که از برنامه 

الملل  .کند بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  تل   ؛خبرگزاری  شبکه  از  نقل  گسترش به  ان،  ان  سی  ویزیونی 

رئیس  استفاد ترامپ  دونالد  است.  کاخ سفید شده  مقامات  نگرانی  آمریکا سبب  در  تاک  تیک  کاربردی  برنامه  از  ه 

آمریکا ممنوع خواهد کرد. را در  برنامه کاربردی  این  از  آمریکا ساعتی پیش اعالم کرد استفاده  یک شرکت   جمهور 

بر این  مالک  است  چینی  کاربردی  گذاری  نامه  اشتراک  به  برای  آن  از  میفایلکه  استفاده  ویدئویی  شود.  های 

 گویند این نگرانی وجود دارد که اطالعات کاربران آمریکایی این نرم افزار به دست حکومت چین بیفتد. منتقدان می

رئیس   گفت:  خصوص  این  در  آمریکا  در  ملی  امنیت  حوزه  تحلیلگر  وینوگراد  نمیسامانتا  ترامپ  به  تجمهور  واند 

های دیگری در این تواند کار ، استفاده از این برنامه کاربردی را ممنوع کند، اما او میصراحت و به صورت مستقیم

می او  نمونه،  برای  بدهد.  انجام  گوشیزمینه  در  تاک  تیک  از  استفاده  اقداماتی،  با  بدهد  دستور  تلفن تواند  های 

های آمریکایی با شرکت تعامل شرکت تواند با وضع مقرراتی،مریکا می وزارت بازرگانی آ دولتی محدود شود یا اینکه

با   نیز  آمریکا درگذشته  بازرگانی  این دقیقا همان کاری است که وزارت  را محدود کند.  برنامه کاربردی  این  سازنده 

ختیارات  تواند براساس امیهای چینی انجام داده است. درعین حال، رئیس جمهور ترامپ  شمار دیگری از شرکت

عیت اضطراری، از این اختیارات استفاده کند و دستوری ریاستی صادر کند که براساس رئیس جمهور در قانون وض

های آمریکایی ازقبیل گوگل و اپل با برنامه کاربردی تیک تاک محدود شود. بی تردید، وقتی گوگل  آن، تعامل شرکت

بستر  از  را  برنامه  این  اپل  وهاو  کنند،  حذف  خود  ازنظری  تاک  تیک  سازنده  شرکت  بسیار    ضعیت  کاربران  شمار 

 شود. نامطلوب می

 

 میلیارد دالری چین در تونل زیرآبی بالتیک   ۱۷تعويق سرمایه گذاری /  به داليل امنیتي

طوالنی ساخت  طرح  اجرای  استونی،  شرمخالفت  يک  که  را  جهان  زیرآبی  ریلی  تونل  حمایترین  با  فنالدی  ت  کت 

برعهده چین  کرد  مالی  متوقف  الملل  .داشت،  بین  گزارش سرویس  صداوسیما به  بلومبرگ،  خبرگزاری  از  نقل  به 

طوالنی اجرای طرح ساخت  استونی  با حمایت مخالفت  فنالدی  شرکت  یک  توسط  جهان  زیرآبی  ریلی  تونل  ترین 

ترین تونل پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم اوت اومالس نوشت: طرح ساخت طوالنیاین   ا متوقف کرد.مالی چین ر

آن که دولت استو از  در جهان، پس  زیرآبی  نیز  ریلی  فنالند  و  کرد، متوقف شد  رد  را  آن  پیمانکار خصوصی  نی یک 

برنامه  ندارد.گفته است هیچ  پروژه  این  آغاز  برای  این  فنالندی تحت حمای  این شرکت خصوصی  ای  اجرای  ت چین 

ف  تونل را در زیر خلیج فنالند برعهده داشت، اما استونی با اشاره به برخی دالیل از جمله امنیت ملی آن را متوق

های فنالند و استونی را به یکدیگر متصل  ترین تونل ریلی زیرآبی جهان قرار است پایتخت کشور این طوالنی  کرد.

تاچستون  کند. پیتر وستر  شرکت  به  فنالندی وعده حدود  چین  گذار  این    ۱۷باکا، سرمایه  برای ساخت  میلیارد دالر 

از   پروژه بیش  این  بود.  داده  را  و  ۱۰۰تونل  اما   مستلزم ساخت دستکم یک جزیره مصنوعی است.  کیلومتر است 

یوری راتاس، نخست کابینه استونی روز پنجشنبه خواستار بررسی تاثیرات زیست محیطی اجرای این طرح شد.  

 کند. وزیر استونی با ذکر این خبر افزود استونی هنوز از این پروژه زیر نظر وزرای اقتصاد هر دو کشور حمایت می

اطالعات   گذاری  سرویس  سرمایه  از  چین  احتمالی  استفاده  صورت  در  که  است  داده  هشدار  استونی  خارجی 

این کشور این مسئله یک تهدید امنیتی زمینه فن آوری در  خارجی برای اهداف سیاسی خود و ایجاد وابستگی در  

 فزاینده برای استونی خواهد بود. 
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 ای ندارد انگلیس بدون چین آینده :مقام چینی

های منفی این اقدام به لندن در حالی که انگلیس قصد دارد خود را از چین دور کند مقامات پکن در خصوص پیامد 

بر    به نقل از المیادین، چین، انگلیس را مسئول خبرگزاری صدا و سیما ین المللبه گزارش سرویس ب  .هشدار دادند

هم خوردن روابط دوجانبه عنوان کرد. سفیر چین در لندن گفت: رفتار انگلیس روابط میان دو کشور را متشنج کرده  

فیر چین این گونه به مقامات لندن هشدار داد: اگر از ما دور شدید  المیادین افزود: سحسین السید گزارشگر    .است

نخواهید داشت. ای  لندن گفت: تصور  آینده  در  اومینگ« سفیر چین  در    »لیو شیا  به عنوان قدرت جهانی  انگلیس 

از   از چین یعنی دور شدن  از آن بسیار سخت است. دور شدن  یا دور شدن  از چین  آینده  فرصتصورت عبور  و  ها 

این اظهارت در حالی    کنند.سفیر چین مقامات انگلیس را متهم کرد که با تفکر دوران جنگ سرد برخورد می   وشن.ر

لندن را با عبارت »دهه طالیی« توصیف  -رج آزبرن سیاستمدار انگلیسی، روابط پکنشود که پیش از این جایراد می

ی کشورش و تالش برای برهم زدن امنیت هنگ کنگ،  خالت در امور داخلسفیر چین همچنین لندن را به د  کرده بود.

نش بیشتر گذاشته  این در حالی است که روابط میان آمریکا و چین هم رو به ت  مستعمره سابق انگلیس، متهم کرد.

یر  دستور بوریس جانسون نخست وز  رسد که انگلیس در کنار آمریکا بودن را ترجیح داده است.است و به نظر می

میالدی تمام تجهیزات هواوی در این کشور حذف شود، یکی از دالیل افزایش   ۲۰۲۷اینکه تا پایان    انگلیس مبنی بر

نامند  نگ« گفت: برخی از سیاستمداران انگلیسی، چین را دشمن می »لیو شیا اومی  تنش میان انگلیس و چین بود.

برخورد تند   گویند.جدید سخن می  ها از جنگ سردآن  خواهند کشورشان را به صورت کامل از چین جدا کنند.و می 

شود که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و دومین شریک تجاری انگلیس در  چین با انگلیس از آنجا ناشی می

های انگلیس است و چین  شود. عالوه بر این چین ششمین ایستگاه صادرات کاالخارج از اتحادیه اروپا محسوب می

رسد دوری از چین مایه گذاری کرده است. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نظر می دالر در انگلیس سر ها  میلیارد 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع کند.ضربه محکمی به لندن وارد می

 

 سال تاخیر  ۱۰افتتاح فرودگاهی در آلمان با 

بین    سرویس  گزارش  سیما الملل  به  و  صدا  تا  خبرگزاری  بودند  منتظر  مردم  آلمان  دو  وحدت  آغاز  از  برلین،  از 

میالدی داده شد یعنی   ۱۹۹۲طرح این فرودگاه سال    تخت آلمان متحد ساخته شود.ها در پایفرودگاهی شایسته آن 

به زمین خورد. قرار بود این فرودگاه ظرف پنج سال ساخته شود،    ۲۰۰۶احداث آن سال    زمان هلموت کهل و کلنگ

ات و ورشکستگی  بروز مشکالت در تاسیسات و تجهیز  سال به طول انجامید.  ۱۴های فراوان، افتتاح آن  اما با وعده 

به   هاحروم کرد.رسانه ترین کشور اروپا را از داشتن فرودگاهی مدرن مهای طرف قرارداد، پایتخت صنعتیشرکت

انتقاد شدید از تاخیر در این طرح پرداختند بطوریکه اشپیگل آن را فاجعه نامید و مردم جوک ساختند، اینکه مثال اگر  

 کردند.تمام می  ها داده بودید دو روزه آن رابه چینی

 

 :خبرآنالین -

ساله ایران و چین   ۲5آیا توافق /  های مختلفمروری بر سوابق همکاری ایران با غول شرقی در دوره

 موضوع جدیدی است؟ 

های فراوانی  های راهبردی میان ایران و چین منتشر و باعث انتشار تحلیلساله همکاری  ۲5مدتی پیش خبر توافق 

تحلیل شدازسوی  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  فعاالن  و  سیاست  .گران  پژوهشگر  رئوفی  گذاری مجید 

د و از فرصت فضای مجازی برای  ن این توافق، محتواهای راست و دروغ زیادی درباره آن منتشر کردنمخالفا انرژی:

های اقتصادی چین در نقاط مختلف دنیا بهره بردند و انتشار شایعات توأم با اطالعات درست و غلط درباره همکاری
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ارت خارجه کشورمان اعالم نشده که  های متفاوت زیادی از سوی عموم مردم شدند. هنوز از سوی وزباعث واکنش 

شده از ازی منتشر شده، چقدر قابل استناد است اما اگر بپذیریم این سند ارائه ای که در فضای مجصفحه  ۱۸سند  

ای نظر داشت ها و تولید محتواها گذشت و به آینده زنیسوی ایران به طرف چینی است، باید از بسیاری از گمانه 

می دکه  هر  برای  درصورتی تواند  و  کند  ایجاد  بهتری  شرایط  کشور  هو  قراردادها  عقد  در  و  که  وشمندی 

 –استانداردهای الزم رعایت شود، باعث توسعه اقتصادی کشور و حتی تغییرنگاه سایر شرکای احتمالی اقتصادی  

 با ایران منجر شود. به همکاری -اندهای امریکا به حال تعلیق درآورده که همکاری با ایران را به دلیل ترس از تحریم 

های متفاوتی  که نباید از آن گذشت، این است که ایران و چین در دوره   ایمسأله //    شودهر قراردادی عملی نمی

تالش کردند تا قراردادهای بلندمدت و با اعداد بسیار باال منعقد کنند که بعضی پیش رفت و بعضی به دالیل مختلف،  

قراردادها عملی نشوند.  ت در شرایط متفاوتی باز هم تکرار شود و تعدادی از  ای که ممکن اسمحقق نشد؛ مسأله 

کش نمونه و  تبلیغات  از  پس  که  دارد  وجود  دنیا  مختلف  نقاط  در  قراردادها  دست  این  از  فراوانی  های وقوسهای 

شده ملغی  نمونهفراوان  است.  داشته  ادامه  هم  زندگی  و  قرارداد  دم  اند  لغو  اخیرش  و  دالری  می  5دستی  لیارد 

پرتامین و  عربستان  آرامکوی  ملکپاالیشگاهی  از سفر  بعد  که  است  اندونزی  و  ای  منعقد شد  اندونزی  به  سلمان 

با این اوصاف، همکاری سروصدای زیادی هم در دنیا به  لغو شد.  های ایران و چین از دیرباز برقرار  پا کرد اما اخیراً 

حوزه  و  اسبوده  را هم شامل شده  مختلف  نیرویهای  با  مثبت  روابط  در  طوالنی  دارای سوابق  چین  نظامی    ت. 

یافته  ایران است و در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پس از آن و مواقعی که بسیاری از کشورهای توسعه

 .فروش تسلیحات مدرن خود را به ایران محدود یا ممنوع کرده اند، با کشورمان همکاری کرده است

ترتیب، اینرارین وارد بندر کینژو شد و بهکشتی ایرانی پ  ۲۰۱6ژانویه    ۲6در تاریخ  //    یران و چین اهمیت همکاری ا

به منطقه خودمختار گوانگژی چین متصلیک مسیر حمل ایران و خاورمیانه را  افتتاح شد. می  ونقل جدید که  کند، 

روز پس از    ۱4هزارکیلومتر و به مدت  ۱۰ا بیش از  کند، بمی  ماه بعد، اولین قطار باری که چین و ایران را به هم وصل 

های پکن برای ادغام ایران در ابتکار کمربند و جاده  از ییوو در استان شرقی ژجیانگ به تهران رسید. تالشعزیمت  

، چندجانبه و هرچند محدود با جمهوری  عنوان یک همکاری متقابلنشانه آغاز فصل جدیدی است از آنچه که چین به

نظر گرفته است  اسالمی در  نمی. چین میایران  و ظرفیتتواند  داند که  توان  ببندد. بر  ایران چشم  های گسترده 

کند، به  میلیون بشکه در روز نفت تولید می  4چین بزرگترین واردکننده نفت دنیاست. با این وجود که خود چین حدود  

از   تقاضا  ۱۰بیش  تآمین  برای  واردات  نیز  روز  در  بشکه  داخلیمیلیون  بزرگترین ی  چین  همچنین  دارد.  نیاز  اش 

ترین دالیل افزایش آلودگی هواست. چین برای انجام  سنگ در دنیاست که مصرف آن یکی از مهمه زغال کنندمصرف

زغال  مصرف  از  که  است  مجبور  پاریس  اقلیمی  توافق  در  خود  انرژی تعهدات  از  و  بکاهد  تجدیدپذیر،  سنگ  های 

یران در هر دو بخش نفت و گاز،  بهره ببرد. تقاضای گاز طبیعی چین رو به فزونی است و اای و گاز طبیعی  هسته

مزیت نسبی دارد. ایران دومین دارنده ذخایر گازی دنیا و چهارمین دارنده ذخایر نفت دنیاست. ضمن اینکه ایران تنها  

وله در خشکی به چین نفت و گاز تواند از طریق خطوط لکشور خاورمیانه است که عالوه بر مسیرهای دریایی می 

کنند که بر  های تاریخی استناد می و ایرانی در توصیف مبنای روابط دوجانبه خود، به روایت مقامات چینی   صادر کند.

، روابط چین با  کند. با این حال عدالتی و سلطه غربی تأکید می غرور برخاسته از میراث باستانی خود و مبارزه با بی

از مالحظات اقتصادی و استراتژیک ناشی  ایران در درجه بین چین و  نگشود. سمی  اول  بنای مشارکت اقتصادی 

، جزو سه منبع برتر واردات نفت در چین و چین های تحریم دوره اوباما، ایران . در سال ایران نیز تجارت انرژی است 

ایران بوده است ترا. هرچند در دوره تحریم مقصد اصلی صادرات نفت  مپ، مشخص نیست که میزان واقعی  های 

ترین بازارهای صادراتی نفت ایران، چین  ن چقدر است، اما مشخصاً همچنان یکی از اصلیصادرات نفت ایران به چی

 . است



 
و    ۲۰۰۰های انرژی چین و ایران در سال  دامنه همکاری //    قراردادهای بلندمدت و عظیم گذشته میان ایران و چین

عه نفت ایران شدند، گسترش فت چین و ساینوپک برای اولین بار وارد حوزه اکتشاف و توسزمانی که شرکت ملی ن

گذاری در خارج از  سرمایه های چینی به  ، "سیاست رو به بیرون" پکن در جهت تشویق شرکتطی چند سال  .یافت 

شرکت بر  متحده  ایاالت  فشار  با  که  عدم  کشور  برای  آسیایی  و  غربی  ایران  گذاری  سرمایه های  انرژی  بخش  در 

به ظهور چین   بود، منجر  ایران شد.بههمراه شده  نفت  باالدستی  در بخش  برجسته خارجی  بازیگر  یک  در   عنوان 

و    ۲۰۰۷سال   ایران منعقد کرد  با  را  یادآوران  نفتی  توسعه میدان  قرارداد  بزرگ صورت گرفت؛ ساینوپک  توافق  دو 

دهه    در اوایل  های نفتی آزادگان شمالی و جنوبی امضاء کرد.دانشرکت ملی نفت چین قراردادهایی را برای می

 ۱۰۰، ساینوپک با یک توافق  ۱۳۸۳های دولتی چین نیز در صنعت گاز ایران فعال شده بودند. در سال  ، شرکت۲۰۰۰

رسیده بود.  جی از میادین گازی پارس جنوبی، با ایران به توافق  انساله برای تولید و صادرات ال   ۲5میلیارد دالری  

میلیارد دالری    ۱6فالت قاره چین قرارداد  ، شرکت ملی نفت  چین  ، بزرگترین تولیدکننده نفت دریایی۱۳۸5در سال  

سه    جی برای صادرات گاز به چین را امضا کرد.انبرای توسعه میدان گازی پارس شمالی و ساخت تسهیالت ال

ن پارس جنوبی امضاء کرد و جایگزی  ۱۱دالری برای توسعه فاز    میلیارد  4.۷سال بعد، شرکت ملی نفت چین قرارداد  

های دولتی چینی در توسعه بخش  ، شرکتبراینعالوه   اش پتروناس شد.شرکت فرانسوی توتال و شریک مالزیایی 

تحریم پایین  از تشدید  پیش  وارد شدند.  نیز  ایران  پاییندستی  رنج ها هم بخش  از مشکالتی  ایران  برد؛ می  دستی 

بهاالیشگاه پ بندرعباس همه  و  آبادان  نیاز  های شازند،  ژوئن  شدت  در  داشتند.  تعمیر  نفت ۲۰۰۹به  ملی  ، شرکت 

فالت قاره چین را ، شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت  ایران سه شرکت بزرگ دولتی چین یعنی ساینوپک

ایران کیلومتری ترانس   ۱6۰۰اه و خط لوله  میلیارد دالری برای ساخت هفت پاالیشگ  4۲.۸برای شرکت در یک پروژه  

ما در  کرد.  شرکت دعوت  از  کنسرسیومی  بعد،  فرآورده ه  پخش  ملی  شرکت  با  چینی  با  های  ایران  نفتی  های 

تجارت و    های آبادان و خلیج فارس را توسعه دهند.میلیارد دالری توافق کردند تا ظرفیت پاالیشگاه   ۳تا    ۲قراردادی  

تصادی دوجانبه بود. طی دو دهه  های مهم روابط اقهای غیرانرژی نیز برای مدتی جزو بخشزه گذاری در حوسرمایه 

پلگذشته ایران  در سراسر  مهندسان چینی  تونل ساخته ،  و  آهن  راه  گروه سیتیک، اند. شرکت، سد،  های چینی 

دو شرکت بزرگ   اند.آروی همگی نقش اساسی در ساخت و گسترش سیستم متروی تهران داشتهنوریکو و سی

، ۱۹۹۹ها پیش هم در سال  اند. سالدریایی ایران سهیم بوده  ونقلسازی در چین در گسترش ظرفیت حملکشتی

کشتی کشتیشرکت  صنایع  قرارداد  سازی  دالیان  برای    ۳۷۰سازی  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  با  دالری  میلیون 

سوپرتانکر    ۲۰، شرکت ملی نفتکش ایران  ۲۰۱۲سال  هزار تنی امضا کرده بود. از    ۳۰۰ساخت پنج دستگاه نفتکش  

بانک  اگزیم   .سازی دالیان خریداری کرده استسازی وایگائوکیائو و شرکت صنایع کشتی ز شرکت کشتی نفت خام ا

آهن  های راههای موجود در بخشسازی و همچنین پروژههای کشتی چین نقش اساسی در تأمین اعتبار این پروژه 

ایران در  برق  است  و  تحریمداشته  دوره  در  آلما.  از  ایران  تجارت  نیز،  سایر  ها  همچنین  و  ایران  سنتی  شریک  ن، 

جا شده بود. البته پیشرفت در روابط چین ، یعنی کره جنوبی و ژاپن دورتر به سمت چین جابهمشتریان بزرگ نفتی 

حفظ و حتی ارتقای مشارکت خود با  ها، چین سعی در  در طول دوره تحریم  .و ایران مسیر آسانی در پیش نداشت

،  اش در خلیج فارس آسیبی وارد کند. در عمل ه روابطش با ایاالت متحده یا شرکای تجاری ایران داشت بدون اینکه ب

های هایی که تنش کرد اما، از فرصتای ایران تالش میچین برای جلوگیری از تشدید بحران بر سر برنامه هسته 

ر گزارش خدمات تحقیقاتی کنگره  د  هم برد.  داد، بهرهمی  افع سیاسی و اقتصادی چین ارائه غربی با ایران برای من 

منتشر شد، آمده است که چین مانعی در تالش ایاالت متحده برای کاهش    ۲۰۱6ایاالت متحده که در ژانویه سال  

های خود را با ایران یا توافق   های چینی تصمیم گرفتند، شرکتدر همین حال  .درآمد ایران از فروش نفت بوده است

آن یا کار روی  نکنند  با قطعنامه عملی  نهایتاً چین هم  را کند کنند.  ایران موافقت کرد.ها  در    های سازمان ملل علیه 

تحریم تأثیر  برای کاهش  دولتی چین  نهادهای  فعالیتچنین موقعیتی،  دادند.  ها  انجام  مثالبه هایی  ، وقتی عنوان 



 
ایاالتحریم کاهش  های  باعث  اروپا  و  متحده  ایران  ۷5ت  به  بنزین  فروش  های شد، شرکت  ۲۰۱۰در سال    درصدی 

نیاز ایران به بنزین را رفع کردند. هرچند در چنین موقعیتی احتماالً هر کشوری به منافع   بازار شدند و  چینی وارد 

هایی را ، ایاالت متحده مجازات ۲۰۱۲ه  در ژانوی  کند و ممکن است از این موقعیت به نفع خود بهره ببرد.خود فکر می

طبق قانون جامع   -کند  عنوان نماینده واردات برای ساینوپک عمل میبهکه    -وهای ژنرونگ  علیه شرکت دولتی ژ

فرآورده تحریم فروش  دلیل  به  حال ها  این  با  کرد.  اعمال  ایران  به  پاالیشی  نفتی  ژنرونگ  های  ژوهای  چون   ،

 .ها بر آن اندک بوده استتوان فرض کرد که اثر تحریممی دهد،می ت متحده انجام های کمی در ایاالفعالیت 

ایران و چین برای  توافق  برداشته شدن تحریم//    اهمیت  توتال، شرکت ملی در دوره  از  ها، کنسرسیوم متشکل 

می پتروپارس  و  چین  همکارینفت  برای  شروعی  گسترده توانست  کنارکشیدنهای  با  که  باشد  توتال    تر  تکراری 

تحریمبه  رو دلیل  این  هم  باز  امریکا  جدید  نرفت های  پیش  انتظار  مورد  جینند  شی  سفر  و  .  ایران  به  پینگ 

تفاهمنامه توافق و  برای همکارینامه ها  فرصت خوبی  و جاده،  کمربند  ابتکار  ذیل  پرتعداد  دو  های گسترده های  تر 

تحریم اما  کرد،  ایجاد  تطرف  را  آن  جدید،  تعرفههای  جنگ  اما  کرد.  کمرنگ  در احدودی  چین  جدیت  و  ترامپ  های 

اهمیت این توافق در آن است که    .به مثل با امریکا فرصت جدیدی برای همکاری دو طرف ایجاد کرده استقابله م

توافق به  تنها اقتصاد ایران با اجرای این  اجرای آن به منزله شکست کامل آمریکا در تحریم ایران خواهد بود. زیرا نه 

می  قدم  پررونقی  آمریکا  دوران  اصلی  بلکه هدف  دادن  گذارد  قرار  فشار  زیر  یعنی  ای،  منطقه  منازعات  تشدید  از 

 1416506 کد خبر ماند. هرچند، برای تحقق این توافق راه بسیار سختی در پیش است.نتیجه میچین، نیز بی

 

 چین تکمیل شد روسیه به  ۴۰۰-های استحویل سیستم

از  دومین محموله  تحویل  این کشور  گفت،  )دوشنبه(  امروز  روسیه  نظامی  دیپلماتیک  منابع  از  نوشت:یکی  ایسنا 

منبع اعالم  خبرگزاری تاس، این    .تریومف را به چین از طریق دریا تکمیل کرده است  ۴۰۰-های موشکی اسسیستم

سامانه  از  بخش  دومین  دادن  تحویل  اسکرد:  ایستگاه   ۴۰۰-های  پرتابی،  وسایل  از  بخش  دو  شامل  های روسی 

  ۱۲۰رادیویی، تجهیزات خدماتی و انرژی، قطعات یدکی و ساز و کار به چین تکمیل شده است. دولت پکن بیش از  

را دریافت کرده است بع دیپلماتیک نظامی روسیه همچنین اعالم کرد، این من  .موشک هدایت شونده ضد هوایی 

ماه ضمانت خدمات    ۱۸در چین به امضای دو طرف رسید و شامل    ۲۰۱۹ها در دسامبر  سامانه   گواهی انتقال این

تریومف از روسیه است. روسیه در   ۴۰۰-های اسچین نخستین خریدار سامانه   .شودتجهیزات از طرف روسی می

قر  ۲۰۱۴سال   بودبا چین چنین  امضا کرده  را  مذکور سیستم سامانه   .اردادی  به هوای های موشکی سهای  طح 

های کروز، بالستیک  ها برای تخریب موشکاند. این سامانه عملیاتی شده ۲۰۰۷دوربرد و میان برد هستند و در سال 

روسیه قراردادهایی   .توانند علیه تاسیسات موشکی نیز مورد استفاده قرار بگیرندو هواپیماها طراحی شده و می

ژوئیه آغاز شده و   ۱۲و هند امضا کرده است؛ ارسال آنها به ترکیه از    ها با چین، ترکیهرا برای ارسال این سامانه 

 1416989 کد خبر .رود که اواخر سال جاری میالدی باشدبرای هند نیز انتظار می 

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

آیا امارات قرار است رهبر طرح »یک جاده، یک کمربند« چین در    اندیشکده آمریکایی »خاورمیانه«:

ی حذف از جاده ابریشم بود، چگونه شانس خود را تا این حد  خاورمیانه شود؟ / کشوری که در آستانه

 افزایش داده است؟ 

، قبل از این ویروس کرونا که از چین سرچشمه گرفت، در بدترین زمان برای امارات متحده عربی رخ داد. در حقیقت

فزاینده مبادالت   تأثیر رشد  تحت  آنها  در حد عالی قرار داشت. مشارکت دوجانبه ی  و چین  امارات  روابط  ویروس، 

https://www.khabaronline.ir/news/1416989/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/565581/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/565581/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/565581/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ژئو اقتصادی و ژئوپلیتیکی شوند. گفتنی است، امارات اقتصادی، وعده می داد که آنها در آینده تبدیل به یک مدل  

از   بیش  با  عربی  د  4۰۰۰متحده  که  چینی  در  شرکت  پکن  اقتصادی  اصلی  شریک  دارند،  فعالیت  کشور  این  ر 

از سال   تقریباً    -، تجارت دوجانبه پکن۲۰۱5خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( به شمار می رود.  درصد رشد    ۱۰دبی 

اس داشته  در  ساالنه  و  سال    ۹ت  نخست  رسید.  ۳5به    ۲۰۱۹ماه  دالر  انتخاب   میلیارد  تحلیلی  خبری  پایگاه 

(Entekhab.ir: ) Cinzia Bianco  در وبسایت »اندیشکده خاورمیانه« در واشنگتن نوشت: ویروس کرونا که از چین

رات متحده عربی رخ داد. در حقیقت، قبل از این ویروس، روابط امارات و  سرچشمه گرفت، در بدترین زمان برای اما

. مشارکت دوجانبه ی آنها تحت تأثیر رشد فزاینده مبادالت اقتصادی، وعده می داد که  چین در حد عالی قرار داشت

  4۰۰۰ی با بیش از  آنها در آینده تبدیل به یک مدل ژئو اقتصادی و ژئوپلیتیکی شوند. گفتنی است، امارات متحده عرب

در خاورمیانه پکن  اقتصادی  اصلی  دارند، شریک  فعالیت  این کشور  در  که  به    شرکت چینی  )منا(  آفریقا  و شمال 

سال   از  رود.  می  پکن۲۰۱5شمار  دوجانبه  تجارت  تقریباً    -،  در    ۱۰دبی  و  است  داشته  ساالنه  رشد  ماه    ۹درصد 

الملل »انتخاب«  میلیارد دالر رسید.  ۳5به    ۲۰۱۹نخست سال   بین  این مطلب آمده  به گزارش سرویس  ادامه  ؛ در 

عمیق تر شد. برای پکن،  ۲۰۱۸، رئیس جمهور چین به امارات در سال است: این روابط از زمان سفر شی جین پینگ

درصد    6۰امارات متحده عربی اولین و مهمترین مرکز برای صادرات مجدد به منطقه ای گسترده تر است، زیرا حدود  

ت دریایی و تجار عبور می کنند. سرانجام باید گفت که روابط دو طرف در زمینه ی  از صادرات آسیا از بنادر امارات  

 طرح یک جاده یک کمربند که از پتانسیل زیادی هم برخوردار است، اهمیت دارد.

دبی و  پکن  روابط  در  امارات  ورلد  پی  دی  شرکت  از  //    عملکرد  بخشی  عنوان  به  امارات  اخیر،  های  دهه  در 

خدمات مالی، تدارکات   اقتصاد خود، سرمایه گذاری زیادی در حوزه ی نوآوری های دیجیتال،استراتژی متنوع سازی 

حمل و نقل و گردشگری داشته است. سنگ بنای این استراتژی ایجاد دی پی ورلد به عنوان یک رهبر جهانی در 

که عملیات خارجی    مدیریت بندر و توسعه زیرساخت های وابسته به خانواده حاکم دبی است. همچنین باید گفت

تجاری استراتژی  یک  اساس  بر  همواره  ورلد  پی  ابوظبی    دی  خارجی  سیاست  با  اغلب  و  شده  انجام  مداوم 

، هنگامی که هم افزایی بین ابوظبی و دبی با کمک  ۲۰۰۹همپوشانی داشته است. به ویژه این هماهنگی از سال  

با هدایت سر اینکه،  تقویت شد، مشهود است. مهم  بنادر در  مالی اولی  ارتقا و مدیریت  مایه گذاری ها به سمت 

دی   جهان،  سیاسی  سراسر  روابط  استحکام  برای  مهم  ژئوپلیتیکی  و  اقتصادی  ژئو  ابزار  یک  عنوان  به  ورلد  پی 

است. شده  ظاهر  میزبان  کشورهای  با  تاکنون    ابوظبی  که  زیرساختی  پروژه  بزرگترین  با  دبی  بندر  غول  اکنون 

اده یک کمربند است . آن پروژه جاده دریایی ابریشم یا همان کریدور دریایی طرح یک جروبرو است طراحی شده،  

که از چین تا آفریقا و اروپا ادامه دارد. گفتنی است، امارات متحده عربی به شدت مشتاق است که بخشی از این  

دار شانگهای، تفاهم نامه ای را  ، بازار جهانی ابوظبی با بورس اوراق بها۲۰۱۸پروژه باشد. در همین ارتباط، در سال 

ند یک جاده ایجاد شود و به عنوان یک بستر بین المللی برای افزایش سرمایه به  امضا کرد تا بازار مالی یک کمرب

منظور پشتیبانی از پروژه های مرتبط با طرح یک کمربند یک جاده خدمت کند. اگر همه گیری رخ نمی داد، در ماه  

اینکه مدیرعامل دی  مهم    به میزبانی دبی برگزار می شد.   ۲۰۲۰یک جاده در سال   بند و  آوریل اجالس طرح یک کمر

پی ورلد خاطر نشان کرده است که این شرکت در حال حاضر بنادر بیشماری را در امتداد جاده دریایی ابریشم اداره  

امتیازاتی که طی چندین   می کند و تالش زیادی برای گسترش این شبکه انجام داده است. از سوی دیگر، به لطف 

ن دسترسی ویژه به تأسیسات ساحلی کشورهای مختلف دارد. در  دهه دی پی ورلد به دست آورده است، اکنو

این ارتباط می توان به جزیره استراتژیك سوكوترا، اریتره، سومالی لند، سودان، مصر، لیبی، قبرس و جاهای دیگر 

  در دریای مدیترانه شرقی به امارات متحده عربی امکان می دهد تا   اشاره کرد. همچنین تقویت بیشتر وضعیت خود

بنادر را در این مناطق که از بندر جبل علی دبی به قلب اروپا منتقل می شود، به طور ژئوپلیتیکی پیوند دهد و بدین 

امارات متحده   این استراتژی بلندپروازانه،   ترتیب مجدداً به سایر راهروهای طرح یک جاده یک کمربند متصل شود.

https://www.entekhab.ir/
https://www.entekhab.ir/


 
تبدیل و دبی را به عنوان مهمترین شریک پکن در منطقه منا    عربی را به رهبر منطقه ای طرح یک جاده یک کمربند

 معرفی می کند.

بسیاری از تالش های امارات متحده عربی برای ایفای چنین نقش  //    طرح یک کمربند یک جاده به عنوان یک گزینه 

جاده یک  کمربند  یک  طرح  در  اینمهمی  در  کامل  طور  به  اینکه  از  دبی  ترس  به  پاسخ  در  ابتدا  در  حضور   ،  پروژه 

یک کمربند یک جاده باید خیلی از امارات فاصله   نداشته باشد، انجام شد. طبق برنامه های اولیه پکن، راهرو دریای 

بندر در این  بود که هنوز هم هست.  پاکستان  اقیانوس هند، گوادر  بندر کلیدی در  امارات    4۰۰  می داشت.  مایلی 

ساخته شد و کامالً استراتژیک است، زیرا به پکن این امکان را می دهد که    قرار دارد. بندر گوادر از ابتدا توسط چین 

دریای چین جنوبی پرمناقشه و تنگه ی ماالکا را که تحت کنترل آمریکاست، دور بزند. در خلیج فارس، چین روی بندر  

است کرده  حساب  دوقم  گذاری  ارزشمند  سرمایه  از  بندر  این  عمان    ۱۰.۷.  و  چین  دالری  و  میلیارد  شد  برخوردار 

و   گوادر  مانند  تبدیل شود. دوقم  در خاورمیانه  نمونه  بزرگترین  به  تجاری  آزاد  به عنوان یک منطقه  رود  انتظار می 

حت تأثیر مناقشات آمریکا و  برخالف بنادر امارات، به چین اجازه می دهد تا در تنگه خطرناک دیگری به نام هرمز که ت

ایرانی ها است، درگیر نشود. گفتنی است، یکی از راهروهای زمینی طرح یک ایران و تنش های بین سعودی ها و  

ساله امضا کرده است و دیگر    ۲5کمربند یک جاده قرار است از ایران عبور کند. ایرانی که با پکن توافقنامه همکاری  

هستند. بنابراین و کویت نیز برای جذب سرمایه گذاری های چینی بسیار در تالش    حاکمان خلیج فارس مانند قطر

باید دقت داشت که چین ممکن است امارات متحده عربی را به    امارات متحده عربی رقابت شدیدی در منطقه دارد.

می کند. این امر    عنوان رقیبی برای خودش ببیند که موقعیت پکن را در صنعت حمل و نقل دریایی مستقیماً تهدید

مشخص شد. در   ۲۰۱۸دبی در مورد بندر استراتژیک جیبوتی در سال  -به ویژه در جریان اختالفات دو جانبه ی پکن

امتیاز   جانبه  به طور یک  دولت جیبوتی  از    ۳۰فوریه همان سال،  استفاده  برای  ورلد  دی پی  به  اعطا شده  ساله 

داد، در    ین امتیاز در اختیار چینی ها قرار گرفت. اختالف جیبوتی نشانترمینال کانتینر ی دوراله را لغو کرد. سپس ا

حالی که امارات متحده عربی عالقه دارد خطوط قرمز را برای تبدیل شدن به یک شریک فرعی پکن ترسیم کند، اما 

بر سر راه  مانع دیگر    رقابت با چین گریزناپذیر است و چیزی نیست که دبی در مورد آن حق انتخاب داشته باشد.

راتژی منسجم است. در حالی که به نظر می رسد دی پی دیپلماسی امارات این است که این کشور فاقد یک است

ورلد بهترین موقعیت را برای همکاری با چین دارد، اما امارات بنادر ابوظبی را نیز مورد توجه قرار داده است که با  

ای است.  خورده  گره  ابوظبی  حاکم  خانواده  اثربخشی منافع  درازمدت  در  تواند  می  بنادر  میان  داخلی  رقابت  ن 

ماسی امارات را در منطقه با مشکل مواجه کند. به ویژه در شرایط همه گیری و با کاهش منابع مالی کشور،  دیپل

سرانجام باید گفت که یک مانع قابل توجه دیگر برای پیشروی دیپلماسی امارات    این رقابت سخت تر شده است.

ونگی تضمین امنیت دارایی های ساحلی  عربی به منظور ایفای نقش موثر در طرح یک کمربند یک جاده، چگمتحده  

است. گفتنی است، امارات اغلب برای تضمین امنیت دارایی های استراتژیک ساحلی و جبران کمبود نیروی خود  

است متکی  التین  آمریکای  کشورهای  یا  ها  غربی  خصوص  به  خارجی  پیمانکاران  در به  را  امارات  موضوع،  این   .

در پایان باید خاطرنشان کنیم که رقابت شدیدی در منطقه خاورمیانه میان    .معرض خطر قابل توجهی قرار می دهد

کشورها برای ایفای نقش در طرح یک جاده یک کمربند به وجود آمده است. امارات نیز از این قاعده استثنا نیست و  

انعی روبرو است که پیگیری کند. اما در این مسیر، همانطور که اشاره کردیم با موتالش دارد که منافع خودش را  

 باید برای آنها چاره اندیشی کند. 

 

 : وزیبولتن ن -

 میلیارد یوآن به بازارهای مالی تزریق کرد   ۲۰بانک مرکزی چین 
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میلیارد    ۲.۹میلیارد یوآن )معادل    ۲۰قدینگی بازارهای این کشور  بانک مرکزی چین دیروز جمعه برای حفظ سطح ن

کرددال تزریق  پول  گزارش  .ر(  نیوز به  برای حفظ سطح بانک مرکزی ،بولتن  روز جمعه  بازارهای چین  این  نقدینگی 

یوآن )مع  ۲۰کشور   تزریق کرد  ۲.۹ادل  میلیارد  از طریق   .میلیارد دالر( پول  این مبلغ  بانک مرکزی چین  بیانیه  طبق 

درصدی به بازار تزریق شده است. طی این    ۲.۲های تجاری با نرخ سود  روزه خرید اوراق قرضه بانک   ۷قراردادهای  

به عالوه سود تعیین شده آن، روز با برگرداندن پول بانک مرکزی    ۷شوند ظرف  های تجاری متعهد میقرارداد بانک 

بانک مرکزی خریداری کنند  اوراق قرضه از  را مجدداً  باز    .خود  در حالی که روز جمعه موعد سررسید هیچ قرارداد 

 خبرگزاری مهر  :منبع .میلیارد دالر به طور خالص وارد بازار شد ۲۰ای نبود، خرید اوراق قرضه 

 

 :۲۴دادیرو -

ه ایران و چین را  سال ۲۵ابریشم/ دیپلمات فیلسوف، توافق    الریجانی در جاده  دهد؛گزارش می  ۲۴رویداد

 کند؟ امضا می

اصلی  مسیر  به  را  ایران  اقتصاد  ماشین  دیپلمات،  شیخ  شانه  به  شانه  تا  است  کرده  تن  به  دیپلماسی  ردای 

تندرو  مغضوب  الریجانی،  علی  میانه بازگرداند.  محبوب  و  افراطی  روز های  در  تنها  نه  پساپارلما روها،  کنج  های  نی 

بل انتخاب نکرد،  را  از دوران سیاستازلت سیاست  توافق  ورزی   که در چهارمین دهه  پرونده  و    ۲۵اش  ایران  ساله 

های استراحت پس از علی الریجانی در حالی روز  خدیجه غبیشاوی: ۲۴رویداد  .چین را به روی خود گشوده است

ساله ایران و چین را رو    ۲۵کند که پرونده توافق سپری می  سال تکیه بر صندلی »مرد شماره یک بهارستان« را  ۱۲

ها با حکم حکومتی ماموریتی ویژه برای توسعه اقتصادی ایران  به روی خود گشوده است. دیپلمات قدیمی این روز 

ن  علی آقای سیاست ایران را رد و بر تحلیل ناظرا  ها درباره کنج ازلت نشینیرا برعهده گرفته است تا گمانه زنی

 صحه گذارد. ۱۴۰۰درباره سودای پاستورنشینی خود در سال 

ساله ایران و چین که    ۲۵سروصدای مجلس جدید درباره جزئیات قرارداد  //    روایت یاران موافق، سوپرایز الریجانی

و سفر علی الریجانی به چین   ۹۷باال گرفت، نمایندگان سابق بهارستان یکی پس از دیگری به نقل خاطرات سال  

های ارشد اقتصادی کشور  داختند. زمانی که رئیس وقت قوه مقننه در راس هیاتی عالی رتبه شامل شخصیتپر

این قرارداد    اهی پکن شد، سفری که امروز چیزی بیشتر از یک سال پس از گذشت آن در آستانه ثمردهی است.ر

یدک می  نیز  را  پنهانی  توافق  لقب  اما  به مزاق دسربع قرنی،  که  لقبی  البته خیلی خوش کشد.  آن  اندرکاران  ت 

بودند. نقوی حسینی نماینده سابق مجلس    های گذشته به دفاع از آن مشغولآید و یکی پس از دیگری در روز نمی

با بیان اینکه تدوین این سند امر پنهانی نبوده است، گفت: »در جریان سفر آقای الریجانی رئیس پیشین مجلس و  

جمالی نوبندگانی، دیگر   مورد این سند با مقامات چینی گفتگو و رایزنی انجام شد.«هیات همراهش به چین نیز در 

لس نیز به بیان جزئیاتی درباره این سفر و شرایط پیرامون آن پرداخته و در این باره گفت: »بنای  نماینده سابق مج

با توجه به اینکه دولت درگیر میان مقام رهبری و رئیس جمهور چین گذاشته شد.    ۹۴ارتباط با چین در دیدار سال  

ان رئیس مجلس وقت داد تا سفری به این  برجام و سایر مسائل بود، حاکمیت این ماموریت را به الریجانی به عنو

کشور داشته باشد.« وی در پاسخ به این سوال که الریجانی در سفری که داشت از طرف رهبری پیامی را به چین  

ر بگوئیم، رهبری کامال در جریان سفر ایشان بودند و الریجانی از طرف حاکمیت بردند، گفت: »بهتر است که اینطو

 کرد.« آن هیات را نمایندگی 

به اسفند سال    واپسین روز //    ۱۳۹۷فلش بک  در  در راس هیاتی   ۹۷های زمستان سال  پارلمانتاریست سابق، 

د. »محمد جواد ظریف« وزیر امور عالی رتبه شامل مقامات ارشد اقتصادی و سیاست خارجی کشور عازم پکن ش

رییس خارجه، »بیژن نامدار زنگنه« وزیر نفت، »فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصاد و دارایی و »عبدالناصر همتی«  
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می را همراهی  الریجانی  علی  این سفر  در  که  بودند  کسانی  از جمله  مرکزی  بانک  دو    کردند.کل  چین  و  »ایران 

خی برخوردار بوده و همیشه ارتباطات نزدیکی با یکدیگر داشته اند که جاده ابریشم  کشوری هستند که از تمدن تاری

های خارجی خود در  جانی، هدف یکی از مهمترین سفرتجلی این ارتباطات تمدنی بین دو کشور است.« علی الری 

های  تقویت همکاری گوید: »منافع مشترک چین و ایران باعث دوران ریاستش بر مجلس را اینگونه عنوان کرده و می 

های دیگر برای باال بردن  دوجانبه شده است. در این سفر عالوه بر مذاکرات پارلمانی، مذاکرات مختلفی نیز در زمینه

ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز که در این    گیرد.«ح روابط سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی صورت میسط

می همراهی  را  الریجانی  درباره  سفر  »آقای  کرد،  نوشت:  اینگونه  توییتر  در  خود  کاربری  حساب  در  سفر  این 

جمهور شی و رهبری هایی مهم با رئیس الریجانی، رئیس شورای مجلس اسالمی را تا پکن همراهی کردم. صحبت

گ استراتژیک  بر سر شراکت  صحبتچین  این  اصلی  موضوع  انجام شد.  کشور  دو  میان  در  سترده  ایران  نقش  ها، 

 های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود.«بریشم جدید و همچنین تداوم همکاری ایجاد راه ا 

  ۹۹تیر    ۱۸بود که در تاریخ    ۲۴برای اولین بار این سایت خبری رویداد  //    رونمایی از بازوی جدید دیپلماسی ایران 

  ۲۴سخن به میان آورد. بر اساس اطالعاتی که در اختیار رویداد   ساله ایران و چین  ۲۵چهره پشت پرده قرارداد   از

نیز زیر   ساله ایران و چین است و فرایند این توافق  ۲۵قرار گرفته شده بود، علی الریجانی چهره برنامه ریز قرارداد  

نمایی از بازوی جدید دیپلماسی داد جمهوری اسالمی ایران در حال رورود. اطالعاتی که نشان مینظر او پیش می

است. شرق  به  غرب  از  آشکار  چرخشی  در  بار  این  دیگر    خود  نماینده  یک  پور،  حقیقت  منصور  نیز  گذشته  هفته 

ات بیشتری در این باره مطرح کرد. او ضمن تمجید از  های نزدیک به علی الریجانی، جزئیسابق مجلس و از چهره

او دارای پختگی الزم در گوید: »ععلی الریجانی درباره وی می برای نظام است.  لی الریجانی یک سرمایه بزرگ 

به و  اجراست  و  تکهیچاستراتژی  می وجه  الریجانی  درباره  ادامه  در  پور  حقیقت  نیست.«  »آقای  بعدی  گوید: 

.  حال یک شخصیت کامال علمی است ار اجرائی کرده است و هم کار امنیتی و هم فرهنگی و درعینالریجانی هم ک

ابعاد جهانی هم شناخته نیرودر  وثوق  مورد  به  شده است.  وقتی  و مذهبی است. خاطرم هست  های سیاسی 

ویژه  احترام  او  به  نجف  مراجع  بود،  رفته  مینجف  بای  قم هم  در  عزیزمان  مراجع  و  او همینگذاشتند  رفتار  ا  طور 

داشتهمی را  او  احترام  و همیشه  معظم  کنند  مقام  که  اکنون هم  عضو اند.  و  خود  مشاور  به ِسمت  را  او  رهبری 

ساله ایران و چین    ۲۵پور درباره نقش الریجانی در قرارداد  حقیقت  اند«.مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده

ای در قرارداد راهبردی ایران و چین دارد و او برای پیگیری  فوق نقش ویژه  هم گفت: »آقای الریجانی عالوه بر موارد

م قرارداد  تا سندی  این  کند  مدیریت  قرارداد  این  در  را  و چین  ایران  بتواند مناسبات  تا  بود  انقالب  رهبر  مدنظر  هم، 

 اجرائی و عملیاتی به ثمر بنشیند. او فردی مطمئن نزد رهبر انقالب است«. 

الر میوه  علی  می  ۴۰یجانی  را  اش  ورزی  سیاست  پساپارلمانی //    چیند؟ سال  روزگار  الریجانی  در  علی  را  اش 

دهه تعامل و تقابل با جریانات سیاسی کشور در صدا و سیما، دولت   ۴گذراند. او اکنون تجربه  شرایط جدیدی می

امنیت ملی، دولت نژاد و مجالس هشتم، نهم و داصالحات، شورای  را در کارنامه اش ثبت کرده  های احمدی  هم 

وی دیگر، او را به یک چهره قابل اعتماد،  است، جایی که صبوری و میانه روی در یک سو و قاطعیت و جدیت در س 

امین و آرام تبدیل کرده است. شرایطی که فیلسوف دیپلمات را نه تنها از جرگه سیاست کنار نزده، بلکه وی را با  

تر از گذشته برند خود را تر و ورزیدهالریجانی اکنون پخته  کشور باز گردانده است.  قدرتی بیشتر به سپهر سیاسی

ا کرده  میثبت  یدک  را  رهبری  معظم  مقام  مشاور  عنوان  در  ست.  بار  این  را  اش  ورزی  سیاست  روزگار  و  کشد 

را نیز   ۱۴۰۰ر سال اش دتواند به دور از هیاهو، مقدمات پاستورنشینیکند. جایی که میسیاست خارجی دنبال می

 رحله امضا و اجرا برساند.ساله ایران و چین را به م ۲5فراهم کند البته اگر بتواند با موفقیت قرارداد 

 

 ها انتقاد تند مطهری از عدم اعتراض ایران به چینی
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 .علی مطهری نمانیده سابق مجلس در به عدم واکنش ایران به اقدام چین علیه مسلمانان واکنش نشان داد

مایه سرشکستگی برای جمهوری اسالمی است که آمریکا به رفتار چین در    مطهری در این باره نوشت: ۲۴ویدادر

های اجباری همراه با شکنجه مسلمانان منطقه سین کیانگ برای محو کامل فرهنگ اسالمی از آن منطقه اردوگاه 

بر لب زاعتراض می  نیاز اقتصادی مهر سکوت  ایران به خاطر  اما  با مسلمان    ده است.کند،  مسلمان چینی فرقی 

 یمنی یا فلسطینی ندارد. 

 

 :تیوال انیروزنامه حام -

درهای قدرت اول اقتصادی دنیا به روی ایران باز است/    :مسیر صحیح توسعه مناسبات اقتصادی با دنیا

 گی؛ مهمترین مانع برای استفاده از ظرفیت چین برنامهبی

ونزوئال، عراق و غیره فرصت مناسبی برای بازاریابی کاالهای ایرانی، تأمین  کشورهای دوست مانند چین، روسیه،  

رهبر معظم    گذار است، ظرفیتی که امروز دولت هم تا حدودی به آن پی برده استر و جذب سرمایهنیازهای کشو

داریم،   درون  در  امکاناتی  هم  »ما  فرمودند:  عنوان  تلویزیونی  زنده  سخنرانی  در  گذشته  روز  امکانات  انقالب  هم 

توانیم در داخل تولید کنیم و امکانات فراوان گوناگوِن علمی، اقتصادی و غیره بجوشد از  ما هم می  الملل داریم.بین

می هم  عرصهداخل،  در  عرصه  توانیم  دوستان بین   جهان،  این  با  داریم،  خوبی  دوستان  ما  کنیم[.  ]فعّالیّت  الملل 

.. ما دوستان ممی البتّهتوانیم کار کنیم.  به دولت   ؤثّری در دنیا داریم.  های دوست خودمان این جور نیست که ما 

المللی اشاره معظم له به دوستان در عرصه بین  .«ی ما به خدای متعال و به خودمان استتکیه بکنیم؛ نه، تکیه 

ت »مذاکره«، »روابط  ها توجه شده است. مردم ایران با شنیدن عباراهای اخیر کمتر به آنای است که در سالنکته 

عبرتبین توافقنامه  یاد  به  تنها  قبیل  این  از  و  خارجه«  »وزارت  »دیپلماسی«،  مذاکرات  الملل«،  برجام،  انگیز 

 .افتندها و ضمانت امضای کری میذاکره با اروپاییای، مهسته

بینظرفیت* فراموشهای  تمام سال//    شدهالمللی  و ظرفیت کشودر  انرژی  زمان،  که  و  هایی  نصایح  وجود  با  ر 

چانه  و  برانگیز  تأسف  قرارداد  این  انعقاد  به  معطوف  نظام،  دلسوزان  آمریکاییفریادهای  با  اروپایی زنی  و  های ها 

هایی که باالخره دولت تدبیر  الملل در حال از بین رفتن در اختیار ما بود؛ فرصت هایی در حوزه بینفرصت  بدعهد بود،

تا حدودی   را  آن  نیز  امید  و  و  این ظرفیت درک کرد  از  این فرصتمقداری درصدد استفاده  برآمد.  ها کشورهای ها 

می  استقبال  ایران  با  ارتباط  از  که  بودند  و  مهمتر  .کردنددوستی  بودند  روسیه  و  چین  شاید  کشورها  این  ین 

ز مایحتاج ما را چه در  توانستند بسیاری ا کشورهایی نظیر ونزوئال، عراق و سوریه نیز بودند که عالوه بر این که می 

نیز   ما  بلکه  کنند،  تأمین  ما  برای  کشور  کنونی  تحریمی  شرایط  در  گر  واسطه  جایگاه  در  چه  و  تولیدکننده  جایگاه 

بگیریمتوانستمی دست  به  باکیفیت  محصوالت  عرضه  با  را  کشورها  این  بازار  کننده  صادر  عنوان  به  ما    .یم  کشور 

تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد  ر صورت تأمین بازار هدف میهای صادراتی بسیاری دارد که د ظرفیت

ر ارز حاصل شده است را حل کند که  و مشکل کمبود ارز در کشور که به سبب آن گرانی ارز و وضعیت کنونی بازا

 .نفت و تولیدات نفتی و پتروشیمی یکی از این محصوالت است

ارزآوری* برای  المللی فرصتی  بین  این رابطه مجیدرضا حریری،  //  دوستان  ایران و چین،  در  رئیس اتاق مشترک 

صورت های بازرگانی با کشور چین با بیان این که تعامل ما با کشور چین به چند روز پیش در نشست مجازی فرصت 

حاضر   حال  در  افزود:  شد،  آغاز  تحمیلی  جنگ  از  پس  صورت    ۲6جدی  چین  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  از  درصد 

با توجه به تأکید اقتصاددانان و فعاالن عرصه اقتصادی کشور مبنی بر لزوم توجه به صادرات غیرنفتی و    .دگیرمی

ظرفیت  این  به  توجه  کشور،  بودجه  در  نفت  سهم  کردن  کم  برای  میتالش  البته  ها  که  باشد  مهم  بسیار  تواند 

 .هایی نیز در این رابطه برداشته شده استگام 
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از کشو* با کشورهای دوست  //    ی دوسترهاجذب سرمایه  ایران  رابطه  امیدبخش در  جذب سرمایه دیگر نقطه 

می کمبود خود  با  دولت  دیگر،  مسائل  و  نفت  قیمت  شدید  افت  دلیل  به  که  کشور  کنونی  شرایط  در  باشد.  تواند 

ای  نامه هبودجه روبرو است، جذب سرمایه از کشورهای خارجی برای پیشبرد اهداف عمرانی ما در قالب تفاهم  

تواند درآمدزا باشد  های عمرانی در کشور وجود دارد که می بسیاری از طرح   .تواند مورد توجه قرار گیردبرد می -برد

به سرمایه  نیاز  برای شروع  دامنه سرمایه ولی  دارد. محدود کردن  باال  و قدرت خطرپذیری  به های هنگفت  گذاران 

چنین از  گیری  بهره  فرصت  است  ممکن  کشور  اشتغال ه سرمای  داخل  کشور،  عمرانی  رشد  برای  و  هایی  زایی 

در واقع در شرایط کنونی تحریم، یکی از بهترین شیوه ها برای تأمین کاال و سرمایه مورد   .ارزآوری را از ما سلب کند

اثر ها را تا حد زیادی بی توانند تحریمنیاز کشور همین کشورهای دوست هستند که در صورت مدیریت صحیح می

 .نندک

ایرا* یا دوم  //    ن باز استدرهای قدرت اقتصادی اول دنیا به روی  و  با رتبه اول  از مهمترین کشورهای دنیا  یکی 

خود اصطالحاً  و  انداخته  تحریم  ورطه  به  را  خود  غرب  به  نگاه  با  حالی  در  ما  کشور  است.  چین  جهان  -اقتصادی 

ه از بازار بسیار بزرگ واردات و صادرات قدرت اول یا  تحریمی پیشه کرده است که به راحتی امکان ورود و استفاد

اقتص دارددوم  اختیار  در  را  نیوز    .ادی جهان  به صاحب  رابطه  این  نیز در  در چین  ایران  حسین مالئک، سفیر سابق 

میلیون دالر و میزان روابط اقتصادی خارجی چین نیز    ۲۰گفت: در ابتدای انقالب میزان روابط اقتصادی خارجی ایران  

رسیده در حالی که   در آن زمان همین مقدار بود اما االن میزان روابط خارجی چین به رقم بیش از یک تریلیون دالر

این کارشاس مسائل آسیا اظهار کرد: چین یک قدرت    .میلیارد دالر شده است  ۱5۰روابط خارجی کشور ما نزدیک  

و هم بزرگترین تولید کننده است ولی سهم ایران در  بزرگ به مفهوم بازار بزرگ است که هم بزرگترین مصرف کننده  

 .درصد روابط خارجی این کشور پهناور استروابط تجاری بین المللی چین، کمتر از یک 

برنامه است* نداشتن  از ظرفیت چین،  استفاده  برای  ایران  مانع  برای //    مهمترین  ایران  مهمترین مشکل  مالئک 

بزرگ را نبود برنامه دانست و اظهار کرد: کشور ما برنامه مشخصی برای استفاده نکردن از این ظرفیت و فرصت  

تواند به بازار فروش کاالی ما  زمانی چین میتوسعه اقتصادی روابط با کشورهای مختلف دنیا از جمله چین ندارد و  

میلیون   ۱۲وزانه  سفیر زمان دولت اصالحات در چین اظهار کرد: چین ر  .تبدیل شود که برای آن برنامه داشته باشیم

کند ولی کشور ما در مقابل این فروش  هزار بشکه آن را کشور ما تأمین می   5۰۰کند که حدود  بشکه نفت وارد می 

وی در پاسخ به این سؤال که فارغ از آن چه    .رای توسعه روابط اقتصادی و استفاده از این بستر نداردای ببرنامه 

خواند، چرا بخش خصوصی موفق به استفاده از  ا روابط اقتصادی با چین میبرنامگی کشور در ارتباط بوی آن را بی 

تا االن ظرفیت خود را برای ارتباط  این ظرفیت نشده است، گفت: چین پتانسیل بزرگی است ولی بخش خصوصی  

ور باید  این کارشناس مسائل آسیا با تأکید بر این که قبل از واردات از این کش  .اقتصادی با چین نشان نداده است

مراقب ضربه نخوردن صنایع داخلی باشیم، تصریح کرد: چینی ها هیچ مانعی برای صادرات ما ندارند اما تنها مسأله  

ها این بود که اگر ما میخواهیم چیزی به این گفتند و شرط آنها میست که چند دهه پیش اروپایی ای اها گزاره آن

سال این کاال را به کشورشان صادر کنیم در حالی که بخش   ۱۰نیم تا  تواکشور صادر کنیم باید تضمین کنیم که می 

قدر رشد پیدا کرده و ظرفیت کسب   اند اینهای داخلی نتوانستهخصوصی ما به دالیل مشکالت داخلی و سیاست

ر  مالئک با بیان این که فعاالن بخش خصوصی ما امکان محدود داشته و کوچک هستند، تشریح کرد در حالی د  .کنند

صادرات   ما  می   ۱۰  کشور  داده  نشان  برجسته  ما  خصوصی  بخش  دالری  تجارت  میلیون  در  ارقام  این  که  شود 

به نظر می رسد   .آیدمیلیون دالر سروکار دارد ناچیز بوده و اصالً به چشم نمی  ۲۰۰المللی که با ارقام در اندازه  بین

ران و چین است این فرصت را فراهم کرده است که در  احیای مسیر ابریشم ذر آسیا که مورد توجه هر دو کشور ای

بازار  برای قرار گرفتن در  المللی و توسعه   عین توسعه مناسبت های بین دو کشور، تجار و فعاالن اقتصادی  بین 

 منبع : صاحب نیوز  .تجارت خارجی ایران قدم بردارند



 
 

 :یرانیا یپلماسید -

 ایران را بازی می کند چین کارت /   پکن ورای شرق آسیا -رقابت واشنگتن

همکاری اخیرا بین چین و ایران پیامدهای استراتژیک بسیار گسترده ای در خاورمیانه و    توافق  /  ۱۹۹۳۸۳۳کد :    

آسیای جنوبی خواهد داشت. هرچند آمریکایی ها دوست دارند یک بار برای همیشه از این مناطق فاصله بگیرند، 

/   نویسندگان: ولی نصر و آرین طباطبایی  .چین یک مساله جهانی خواهد بودواقعیت این است که رقابت آمریکا با  

ساله با چین است که تجارت،   ۲5اعالم کرد که در حال مذاکره برای توافق  ایران اوایل ماه ژوئیه   :دیپلماسی ایرانی

ایران، چشم انداز انرژی، زیرساخت ها، ارتباطات از راه دور و حتی همکاری های نظامی را شامل می شود. برای  

ا مردمی  گسترده  نارضایتی  با  ایران  دولت  است:  شده  مطرح  حیاتی  زمان  در  چین  با  استراتژیک  ز  مشارکت 

تشدید شده، مواجه است. آنچه شرایط    ۱۹-نابسامانی شرایط اقتصاد داخلی که در پی تحریم های آمریکا و کووید

ایران   انفجارها در سراسر  این کشور درباره تحت محاصره  را دشوارتر ساخته، یک سری  بوده که احساس دولت 

د به  انفجارها  این  از  ناشی  آسیب  است؛  کرده  تشدید  را  گرفتن  و قرار  ای  برنامه های هسته  با  مرتبط  و سایت 

موشکی ایران یک سری گمانه زنی ها درباره خرابکاری خارجی، توسط ایاالت متحده و اسرائیل برای خنثی کردن  

ایرا برای   ن،قابلیت های  اتفاق مثبت  با چین می تواند یک  توافق بزرگ  را در پی داشتند. در چنین شرایطی، خبر 

  ۲۰۲۰ی می تواند به این کشور در حفظ وضعیت موجود تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  دولت ایران باشد و حت

ایاالت متحده   تعیین مسیر روابط  آمریکا در  انتخابات  نتیجه  توافق هسته ای  آمریکا کمک کند.  ایران و سرنوشت  و 

اتحاد بسیار نزدیک با یک ایران در تاریخ روابط خارجی خود هرگز به    .نقش قابل توجهی خواهد داشت  ۲۰۱5سال  

به   توجه  با  است.  نداده  نشان  مثبتی  واکنش  اقتصادی  قیمومیت  پذیرش  به  هرگز  و  نداشته  تمایل  بزرگ  قدرت 

ساله خودداری    ۲5با چین، این احتمال وجود دارد که مجلس از تصویب توافق  مناقشات داخلی بر سر روابط ایران  

که دولت دونالد ترامپ از برجام عقب نشینی و کارزار »اعمال    ۲۰۱۸سال  کند. اما از سوی دیگر، اقتصاد ایران از  

ئیس جمهوری  فشار حداکثری« را اعمال کرد، در حال سقوط آزاد بوده است. فشارهای گسترده داخلی بر دولت ر

برای    حسن روحانی و به طور کلی بر جمهوری اسالمی را نیز نمی توان نادیده گرفت. توافق با چین این امکان را

دولت روحانی فراهم می آورد تا نشان دهد همه تخم مرغ های خود را در سبد غرب قرار نمی دهد و این پیام را به  

شاید با وجود تحریم های آمریکا، از پیشرفت های اقتصادی بهرمند  مردم ایران می رساند که منزوی نیستند و حتی 

برقراری توازن بین یک قدرت بزرگ در برابر دیگری بوده است.   در سطح بین المللی، ایران همواره به دنبال  .شوند

روسیه و در  ایران در یک دهه گذشته در واکنش به فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ایاالت متحده، از نظر امنیتی به 

یانه افزایش  و دولت روحانی با اروپا نیز ارتباط برقرار کرد. اکنون، در م بخش های کلیدی اقتصادی به چین روی آورد

روی  به چین  ایاالت متحده  برابر  در  توازن  برقراری  و  اقتصاد خود  تقویت  برای  ایران  آمریکا،  و  بین چین  تنش های 

ای ایران به معنای اهرم قدرتمندتر در مذاکرات آتی احتمالی درباره برجام با  آورده است. روابط نزدیک تر با چین بر

رقبا با  برخورد  در  و  آمریکا  و  استاروپا  عربی  متحده  امارات  و  عربستان سعودی  مانند  ای  منطقه  مقابل،   .ی  در 

با تجارت خود  به  اگرچه چین  مین است.  مثابه میدان  به  برای چین  ایران  با  استراتژیک  و سرمایه    مشارکت  ایران 

آمریکا   خشم  افزایش  به  تواند  می  پیوندها  تعمیق  اما  داده،  ادامه  کشور  این  های  زیرساخت  در  یک  گذاری  در 

موقعیت مهم و از نظر دیپلماتیک حساس، شود. چین با قرار دادن خود در معرض تحریم های ایاالت متحده، خطر از  

جان می خرد. جای تعجب ندارد که در قیاس با مقامات ایرانی،    دست دادن دسترسی به بازار ایاالت متحده را به

طو به  اند.  بوده  مذاکرات ساکت  درباره  نسبتا  ها  منطقه  چینی  در  خود  دیگر شرکای  خواهد  نمی  چین  مشابه،  ر 

ایران   پنهانی علیه  نیابتی و عملیات خرابکارانه  را که هر دو درگیر جنگ های  یا عربستان سعودی  یعنی اسرائیل 



 
تند، ناراحت کند. با این حال، چین آشکارا برای توافق جدید با ایران، یک بازیگر بزرگ و مهم منطقه ای که منابع  هس

تبدیل ا و جاده چین  کمربند  ابتکارعمل  در  گزینه طبیعی  به یک  را  آن  اقتصادی عظیمش  پتانسیل  و  نرژی گسترده 

با تخفیف خریداری می کرد که این مساله برای بزرگ    کرده، اهمیت زیادی قائل است. چین پیشتر هم نفت ایران را

چین عالوه،  به  نیست.  کمی  مزیت  جهان  در  انرژی  کننده  مصرف  کننده   ترین  تامین  و  ایران  اصلی  تجاری  شریک 

چین به طور گسترده تر در یک دهه  .اصلی ماشین آالت سنگین و کاالهای تولیدی برای این کشور به شمار می رود

آسیا عالقه بیشتری نشان داده است. حامی اصلی سازمان همکاری های منطقه ای شانگهای به  گذشته به غرب  

با توجه به آمادگی ایاالت    5۷بر    شمار می رود و تاکنون بالغ میلیارد دالر در پاکستان سرمایه گذاری کرده است. 

وی استراتژیکی از آسیای میانه تا  متحده برای ترک افغانستان، مشارکت با ایران به معنای نزدیکی بیشتر به راهر

بگیرد. ه دست  در  را  ایران  چابهار  بندر  کنترل  است  ممکن  چین حتی  است.  عرب  در دریای  چین  اصلی  رقیب  ند، 

ساله جدای از فراهم   ۲5آسیا، در واکنش به توسعه بندر گوادر پاکستان، در چابهار سرمایه گذاری کرده بود. توافق 

چ  کنترل  برای  فرصتی  فرصت آوردن  همچنین  میانه،  آسیای  به  چین  از  انحصاری  تجاری  مسیرهای  ایجاد  و  ابهار 

اگرچه ایاالت متحده مدت هاست    .خلیج عمان برای چین فراهم می کندهایی را در توسعه تاسیسات دریایی در  

شان می دهد که ایرانی ن-که می خواهد از خاورمیانه دور شود و بیشتر به چین توجه کند، اما توافق نوظهور چینی

ین دو کشور را  این دو صحنه به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیستند. ایاالت متحده با افزایش فشارها بر چین و ایران، ا

چینی روابط  اگرچه  است.  کرده  ترغیب  مشترک  جبهه  اتخاذ  جدید  -به  محور  یک  به  کوتاه  زمان  مدت  در  ایرانی 

نشان می دهد که چنین احتمالی اصال دور نیست. برای سیاست   ضدآمریکایی تبدیل نمی شود، اما مذاکرات اخیر

یده نگیرند که رقابت استراتژیک با چین تنها به شرق آسیا  گذاران خارجی در آمریکا بهتر است که این مساله را ناد 
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 : گسترش -

 پیشنهادی برای همکاری خودرویی با چین 

در رابطه با همکاری با کشور چین باید گفت یک سری شرکت  /    دبیر انجمن خودروسازان ایران  –احمد نعمت بخش  

دهند. آوردند از ایران نرفته و فعالیت خود را انجام می سرمایه  که به ایران خودرو های چینی مانند شریک مدیران

ها کار کنند سعی داشته باشند به نحوی شراکت صورت پذیرد  خواهند با چینیهای دیگری که میامیدوارم شرکت 

ها از ایران نخواهند رفت. به هر تد مانند سایر شرکت به ایران بیاورند. در این صورت هر اتفاقی نیز بیفکه سرمایه  

فکر می قرارداد  ترتیب  این  با  آمدساله شرکت   ۲۵کنم  ایران خواهند  در  بیشتری  دلگرمی  با  باید    .های چینی  اما 

های چینی آنطور که باید و شاید ساخت روخود .گذاری ما به نحوی باشد که منجر به ساخت داخل شودسیاست

نیاز است ندارد و  افزایش میزان داخلی سیاست داخل  نتیجه  وزارتخانه به نحوی باشد که موجب  سازی شود. در 

ماه یکبار    ۶گویند که هر  روند میرف ارزی ما کمتر خواهد شد. آقایانی که مرتب به چین میمیزان وابستگی و مصا

ها نسبت به بقیه دنیا متفاوت است و از لحاظ تعداد تولید خودرو نیز  دهد. پیشرفت آنتحول عظیم در آنجا رخ می 

می جهان  در  را  اول  درحرف  باید شرکتآن الکتریک  خودروی صنعت زنند.  ما  و  پیشتاز شدند  آنها  با  بتوانند  ها ها 

ی  درصد قطعات خودروی واردات  ۶۰شود که  گفته می  .جوینت شوند و دانش تولید خودروی برقی را به ایران بیاورند

چینی است.  چین  از  وآمریکا  کردند  پیدا  توجهی  قابل  پیشرفت  درجه    ها  قطعات  درجه    ۱از  تولید    ۵تا  را 

اجازه دهد یک  دولت ها بخرند. پیشنهاد من این است که اگرما باید بتوانند قطعات با کیفیت از آن مدیران .کنندمی

های وزارتخانه کاری کند که ساخت گذاری انجام دهد و با سیاست سرمایه  Z تا A بیاید در ایران و ازشرکت چینی  

 .رسد که تحول بسیار عظیمی در صنعت خودرو رخ خواهد دادداخل انجام شود به نظر می

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-iran-deal-implications-for-us-foreign-policy-by-vali-nasr-and-ariane-tabatabai-2020-07
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-39/113701-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-13
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-24
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-23
http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-24


 
 

 : فارس  یخبرگزار -

 «۶-ین به آمریکا با رونمایی از بمب افکن راهبردی »شیان اچقدرت نمایی چ

ارتش چین حین یک رزمایش از یک فروند بمب افکن راهبردی خود که قادر به انجام ماموریت در هرگونه شرایط آب  

کرد رونمایی  رسمی  طور  به  بار  نخستین  برای  است،  هوایی  با    .و  فارس،  خبرگزاری  الملل  بین  گروه  گزارش  به 

ارتش جمهوری خلق چین  تشدی منطقه،  به  آمریکا  رزمناوهای  اعزام  و  جنوبی  دریای چین  در  تنشها  با د  همزمان 

 به نوشته »دیفنس ورلد« این بمب افکن  .برگزاری یک رزمایش، یک بمب افکن راهبردی خود را به نمایش گذاشت

«H-6J» ار ترین هواپیمای نظامی  برد  نام دارد و در حال حاضر دور  این بمب افکن )شیان(  این کشور است.  تش 

به حمل   قادر  ارتش   «YJ-12» تیر موشک کروز ضد کشتی فراصوت  ۷راهبردی  که  بار است  این نخستین  است. 

گذاشته است نمایش  به  را  افکن  بمب  این هواپیمای  به طور رسمی  در    .چین  این هواپیما  منابع مطلع،  گفته  به 

اموریت است و دقت هدف گیری باالیی دارد. به گفته مقامات آمریکایی،  هرنوع شرایط آب و هوایی قادر به اجرای م

این بمب افکن را برای آزمایش در    ۲۰۱۸یت سوختگیری هوایی را نیز دارد. ارتش چین در سال  این بمب افکن قابل

اس نشده  منتشر  افکن  بمب  این  از  بیشتری  مشخصات  امنیتی  دالیل  به  درآورد.  پرواز  به  جنوبی  چین   .تدریای 

به آماده شدن یک بمب چندی قبل نیز همزمان با شدت یافتن تنشهای آمریکا و چین، برخی رسانه های آمریکایی  

این  »فاکس نیوز« به نوشته وبگاه شبکه خبری  .« اشاره کردند۲۰ایچ-افکن پنهانکار و فراصوت چین به نام »شیان

افزایش   را  چین  هوایی  نیروی  عملیاتی  برد  فراصوت  افکن  در  بمب  آماده حضور  جاری  میشود سال  گفته  و  داده 

ارتش این کشور است. این بمب افکن پنهانکار تمام شبه جزیره کره، استرالیا و ژاپن را در برد خود دارد و چالشی  

متحد ایاالت  اعالمبرای  بنابر  میشود.  محسوب  نمونه    ه  با  افکن  بمب  این  آمریکا،  ارتش  دفاعی  اطالعات  سازمان 

 ./انتهای پیام  .« و »پاکدا« روسی قیاس میشود۲-«، »بی ۱-ی »بیهای آمریکای

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (: ۲0)هفته  یثدح - خبرنامه:

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

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

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

 عِوَضاً  ای الدُّن یوَ ثَوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ 

قرار    یدنه اب را منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت را خا ایدن  خداوند

قرار داده است   به دست آوردن ثواب آخرت  لهیرا وس ایدن یداده است و بال 

 .استیها و حوادث ناگوار دن بال جهی نت یو پاداش اُخرو

 ( 51۲ص.  ن،یالد )اعالم 

  «ست ها ـشک   رانـبوه جـنح »

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

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیفر  التَُّاذکُر حَسَراتِ

گذشته، با گرفتن   ی هاتیموفق عدم ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (۴5۴، ص. ۷. الحکمة، ج زانی)م



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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