سال شـشـم
چهارشـنبه
1399/04/11

خبرنامه ایران و چین
گردآور نده  :کمیته اقتصادی  -بازرگانی  ،انجمن دوستی ایران و چین /

www.ircfa.ir

اخبار  ،رویدادها  ،وقایع روزانه  ،مقاالت تحلیلی  ،علمی  ،پژوهشی در مورد کشور چین و روابط دو
جانبه که در رسانه های ایران انتشار یافته  ،جمـع آوری و از طریق این خبرنامه به عالقمندان بصورت
محدود اطـالع رسـانی میـگردد.
انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و
صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.

بسـمه تعـالی

بیست و شش خبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریهای ایران
چهارشـنبه 1399/04/11

پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله فرمودند:

مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛
هر کس که خداوند براى او خير بخواهد ،دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمود
نهج الفصاحه ،ح 3064

-------

جـان نباشـد جـز خبــر در آزمــون

هر که را افـزون خبــر جانـش فـزون
هـر کـه آگـه تر بود جانـش قویـست

اقتـضای جـان تـو ،ای دل آگهیـست

حضرت جالل الدین محمد بلخی

-------

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

حضرت خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی

فهرست سرخط اخبار امروز /11 ،تیــر:1399/
 روزنامه دنیای اقتصاد:.1

مسیر پیچیده اتحاد ایران و چین

.2

درخواست سفیر چین در ایران از آمریکا :تحریم ها را متوقف کنید

.3

نشست شورای امنیت| چین :با تالش آمریکا برای تمدید تحریم علیه ایران مخالفیم

.4

هند  ۶۲برنامه موبایلی چین را مسدود کرد  /جنگ سایبری غولهای آسیا

.5

چین :تهدید آمریکا را بیپاسخ نمیگذاریم

.6

شباهت «لیو» به «شی» خواننده اپرا را زیر تیغ سانسور برد  /همزاد امپراتور در
خیابانهای پکن
 -خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):

.7

 11تیر 99؛ نرخ رسمی  ۲1ارز کاهشی شد

.8

در گفتوگو با ایرنا مطرح شد؛ کوروش احمدی :تمایل روسیه و چین توافق ایران و آژانس است

.9

در پاسخ به ایرنا  /سخنگوی وزارت خارجه چین :مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستیم

.10

تامالتی درباره اعتراض احمدینژاد به توسعه روابط با چین

.11

تلویزیون چین :پکن خواستار توقف تحریم های یکجانبه ایران است

.12

چین :ریشه اصلی تنش های خاورمیانه خروج آمریکا از برجام است

.13

افشای راهبرد جدید آمریکا برای حضور در آسیای میانه

.14

صاحب نظر چینی :هرگونه اخالل در برجام اجرای آن را مشکل می کند

.15

رییس جمهوری چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را امضا کرد

.16

ماه نورد چین  4۶3متر را در نیمه تاریک ماه طی کرد

.17

ناوهای هواپیمابر آمریکا در حیاط خلوت چین

.18

آمریکا دو شرکت فناوری چینی را تهدید علیه امنیت ملی شناسایی کرد

 خبرگزاری صدا و سیما:.19

درآستانه نشست شورای امنیت  /تاکید چین بر لغو تحریم تسلیحاتی ایران
 -خبرگزاری فارس:

.20

گردش به راست ماشین دولت /شکست پروژه 7ساله نگاه به غرب

.21

منافع مشترک و روابط اقتصادی بیشتری با عراق ،ونزوئال ،روسیه و چین داریم تا آمریکا و اروپا

.22

کاهش حجم تجارت تاجیکستان با 5کشور عضو شانگهای
 -خبرگزاری تسنیم:

.23

رشد اقتصادی در چین شدت گرفته است
 -ایسنا:

.24

تشکیل کلوب خریداران قدرتمند نفت در چین
 -باشگاه خبرنگاران:

.25

تاریخچه همهچیز خواری چینیها  /غذاهایی که یک دنیا را اسیر خود کرده اند
 -ایران جیب:

.26

آینده صادرات نفت ایران به چین
خبرنامه:
 حدیث هفته( :)15از حضرت امام رضا که سالم خدا بر او وخاندانش باد« :ویژگيهاىدهگانه عاقل»

 روزنامه دنیای اقتصاد:مسیر پیچیده اتحاد ایران و چین
دکتر محسن شریعتینیااستاد دانشگاه شهید بهشتیروابط با چین به یکی از موضوعات کلیدی و بحثبرانگیز در
اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است .البته این پدیده جهانی است و در هر کشور مهمی بخشی از مباحث
سیاست داخلی و خارجی بر مدیریت روابط با چین و پیامدهای آن متمرکز شده است .تصویب سند مشارکت جامع
راهبردی در دولت بار دیگر به مباحث مختلفی دامن زده است ،بحثهایی که طیفی از «ترکمانچای» تا «گشایش
راهبردی» را در بر میگیرد .نویسنده میکوشد برداشت خود از این رخداد را ارائه کند .ایران در دهههای اخیر
همواره در پی شکلدهی به «کار راهبردی» با قدرتهای شرقی بوده است .البته هیچگاه مختصات این کار
راهبردی چندان روشن نشده اما میتوان گفت بهرهگیری از اهرم اینقدرتها برای کاستن از فشار آمریکا در کانون
این استراتژی قرار دارد .همکاری با روسیه در سوریه مهمترین نمونه تحقق هرچند موقت و محدود «کار راهبردی»
است .از یک دهه پیش تالشهایی برای شکلدهی بهکار راهبردی با چین نیز آغاز شد .در سال  ۲۰۱۶رئیسجمهور
چین پس از  ۱۴سال به ایران آمد و کار مشترک برای تدوین سند جامع همکاری راهبردی مورد توافق قرار گرفت.
اکنون و پس از  ۴سال دولت ایران آن را تایید کرده است .آنچه از کلیات منتشر شده پیداست ،این است که سند
یک نقشه راه است .تدوین نقشه راه در سیاست خارجی ایران سابقه چندانی ندارد .اما در چین سند نویسی و
چارچوب دهی به روابط با دیگر کشورها و مفهوم بندی آن اهمیت دارد .چین با بسیاری از کشورها روابط خود را در
قالب نقشه راه تعریف کرده است .چین با حدود  ۸۰کشور روابط خود را در قالب «مشارکت راهبردی» تعریف کرده
است .مشارکت راهبردی به معنایی که در سیاست خارجی چین بهکار میرود و در بیانیه مشترک و نیز احتماال
سند آمده ،با «اتحاد» تفاوت کلیدی دارد .در اتحاد ،شبیه آنچه در بند  ۵پیمان ناتو آمده ،طرفین به یکدیگر تعهد
امنیتی می دهند .اما در مشارکت راهبردی که چین تعریف کرده است این کشور تعهد امنیتی سنگینی برعهده
نمیگیرد .از همین روست که چین با  ۸۰کشور موافقت نامه مشارکت راهبردی دارد اما تنها به پاکستان و کره
شمالی تضمین امنیتی تلویحی داده است .بنابراین آنچه اهمیت دارد آن است که «کار راهبردی» با «مشارکت
راهبردی» تا چه میزان همپوشانی دارند .از آنجا که متن سند هنوز انتشار نیافته نمیتوان برآورد کرد که به
کدامیک نزدیکتر است .این سند ممکن است بسط بیانیه مشترک همکاری راهبردی که در  ۲۰۱۶و در پایان سفر
رئیسجمهور چین منتشر شد ،باشد .کانون آن بیانیه بند  ۵بخش سیاسی است که در آن آمده «طرفین درخصوص
مسائل مهم مربوط به منافع اصولی کشورها از جمله استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از یکدیگر حمایت
قاطع میکنند .طرف ایرانی کماکان به سیاست چین واحد قاطعانه پایبند است .طرف چینی نیز از «برنامه
توسعه» طرف ایرانی حمایت کرده و از افزایش نقش ایران در امور منطقهای و بینالمللی پشتیبانی میکند ».این
بند تعهدات چندانی برای ایران ایجاد نمیکند و تعهد مشخصی هم به چین تحمیل نمیکند .ایران سالهاست از
سیاست چین واحد حمایت کرده و چین نیز عمدتا از مواضع ایران در منطقه پشتیبانی کرده است .در حوزه تعامالت
اقتصادی ،با خروج آمریکا از برجام تقریبا توافقهای اولیه برای سرمایهگذاری حدود  ۲۰میلیارد دالری چین در ایران
به جایی نرسید و تجارت دو کشور نیز به شکل محسوسی کاهش یافت.بنابراین حمایت چندانی از برنامههای
توسعه ای ایران صورت نگرفته است .به دیگر سخن در صورتی که کانون سند نهایی نیز این بند باشد ،دو کشور در
اب تدای مسیر برساختن اتحاد احتمالی قرار دارند و نه در انتهای آن .ایران و چین هر دو البته به دالیل متفاوت
بازیگران اتحادگرایی نیستند .نظام سیاسی ایران برآمده از انقالبی ضداتحاد با قدرتهای بزرگ است ،انقالبی که
به طوالنیترین اتحاد ایران با قدرتی بزرگ پایان داد .قانون اساسی کشور نگرش مثبتی به اتحاد با قدرتها ندارد و
روایت مسلط از تجربه تاریخی تعامل با قدرتهای بزرگ هم تراژیک است .شاید کمتر واژهای در فرهنگ راهبردی

ایرانیان بتوان یافت که چون «ترکمانچای» تلخ،گزنده،نماد عظمت از دست رفته و آیینه تحقیر ملی باشد .فضای
سیاست داخلی در مورد تعامل با چین به شدت قطبی شده تا جایی که بنیانگذاران «نگاه به شرق» هم در مورد
این سند هشدار میدهند .مهمتر آنکه چرخههای انتخاباتی در ایران بالقوه میتواند طومار هر اتحادی را در هم
بپیچد .در چین هم اتحاد با دیگران بهطور تاریخی سنتی در تعامالت بینالمللی نبوده و حتی اتحاد با شوروی هم
فرجام تلخی یافت .مهمتر آنکه چین هنوز آمادگی پرداخت هزینههای اتحاد و تولید چتر امنیتی را ندارد .آمریکا با ۷۰
کشور قرارداد اتحاد و همکاری امنیتی دارد اما چین تنها دو کشور را حمایت نسبی امنیتی میکند .گذار دو کشور
از «میراث مردگان» کار یک روز و دو روز نخواهد بود .اینکه تدوین این سند  ۴سال طول کشیده و هنوز نهایی نشده
نشانی از این است که دو کشور بهتدریج برای تعریف جدیدی از یک رابطه قدیمی آماده میشوند .به دیگر سخن
این تصور که چینیها آمادگی کامل دارند و ما تعلل میکنیم ،سادهسازی مساله است .اقتصاد ایران پیوندهای
ساختاری با اقتصاد چین یافته است .حدود  ۳۰درصد تجارت خارجی ایران با چین است .در مقام مقایسه سهم ژاپن
بهعنوان اقتصاد سوم جهان تقریبا صفر و سهم آلمان بهعنوان اقتصاد چهارم جهان حدود یک درصد است .تا
میان مدت اتصاالت ساختاری اقتصاد ایران به چین تداوم خواهد یافت .بعید است در  ۵سال آینده کشوری جایگزین
چین به عنوان شریک اول تجاری ایران شود .بنابراین دو کشور همکاری را از نقطه صفر آغاز نمیکنند .اینکه چه
ظرفیتهای جدیدی برای همکاری دو کشور وجود دارد بیآنکه وزن چین در کلیت اقتصاد ایران بهصورتی نامتناسب
افزایش یابد ،از منظر منافع ملی پرسش کلیدی است .از وجه فرصتها هم نکته مهم آن است که جایگاه ایران در
زنجیره ارزش چین محور کجاست؟ از دیگر سو این نکته اهمیت دارد که حدود  ۹۰درصد صادرات چین را
بخشخصوصی انجام میدهد .به دیگر سخن شرکت های چینی بازیگران کلیدی تعامل با کشورهای دیگر هستند.
دولت چین تمایلی به افزایش ریسک این شرکتها برای حضور در ایران ندارد .از همینرو است که پس از خروج
آمریکا از برجام روابط ایران و چین از «سرمایهگذاری و تجارت» به تجارت محدود تنزل یافته است .سخن نهایی آنکه
نقشه راه روابط ایران و چین در جهانی تدوین میشود که بهطور فزایندهای سیال میشود .جهان ما ناشی از
پیامد کرونا در چند ماه به اندازه چند دهه تغییر کرده است .این سیالیت تداوم خواهد یافت و کشورها را در
مسیرهای جدیدی قرار خواهد داد .مهمتر آنکه نقشه راه در جهانی تدوین میشود که جهان فروپاشی توافقها
است .برجامی که به روایتی  ۱۲سال بر سر آن مذاکره شد  ۲سال بیشتر دوام نیاورد .بنابراین نه میتوان این سند
را نماد دورهای جدید در روابط برشمرد و نه اهمیت آن را نادیده گرفت .طراحی استراتژیها و اسناد اهمیت
چندانی ندارد ،اجرای آنها اهمیت کلیدی دارد.

درخواست سفیر چین در ایران از آمریکا :تحریم ها را متوقف کنید
ايسنا  :سفیر چین در تهران خواستار توقف تحریمهای غیرقانونی یک جانبه آمریکا علیه ایران شد .چانگ هوا،
سفیر چین در ایران در توییتی با اشاره به سخنان نماینده چین در نشست شورای امنیت درباره قطعنامه  ۲۲۳۱که
روز سهشنبه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ،نوشت :ما از آمریکا میخواهیم که تحریمهای غیرقانونی و یک
جانبه را متوقف کند .نماینده چین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱گفته
است :ما مخالف تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستیم و با توجه به این که آمریکا از برجام
خارج شده ،نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند .ژانک چون اظهار کرد :برجام یک توافقنامه چندجانبه است
که در نهایت به قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شد .وی با بیان این که «دلیل بحرانی که
اکنون با آن روبهرو هستیم خروج آمریکا از برجام و تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران است» ،گفت :این اقدام
مغایر با اهداف ذکر شده در برجام است .چون افزود :آمریکا تصمیم گرفته که معافیتهای هستهای ایران در
چارچوب برجام را تمدید نکند و این موضوع نیز به ضرر برجام است .ما از آمریکا میخواهیم که تحریمهای یکجانبه

و غیرقانونیاش علیه ایران را رها کند و به برجام بازگردد و به قطعنامه  ۲۲۳۱سازمان ملل متحد بازگردد و به آن
عمل کند .این دیپلمات چینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد :چین مخالف تالشهای آمریکا برای
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران است و معتقدیم که باید قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت اجرایی شود .وی با بیان
این که آمریکا از برجام خارج شده است و با توجه به این خروج نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند ،گفت:
پایبندی کامل به برجام تنها مسیر پیشرفت ما در این زمینه است .او افزود :ما از ایران میخواهیم از انجام
اقداماتی که ممکن است به ضرر برجام باشد ،خودداری کند و در همینجا مخالفت چین را با قطعنامه اخیر شورای
حکام علیه فعالیتهای هستهای ایران اعالم میکنیم و از همه میخواهیم از آمادگی ایران برای همکاری با آژانس
استفاده کنند .این دیپلمات چینی افزود :اجرای برجام به نفع همه طرفهاست و باید مشکالت از طریق رایزنی و
گفتوگو حل شود.

نشست شورای امنیت| چین :با تالش آمریکا برای تمدید تحریم علیه ایران مخالفیم
نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت با موضوع اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت با
تالش آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران مخالفت کرد .نماینده چین در سازمان ملل متحد امروز
سهشنبه در نشست شورای امنیت با موضوع اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱این شورا در خصوص اجرای برجام سخنرانی
کرد .نماینده چین د ر این نشست گفت« :ریشه اصلی بحران فعلی خروج آمریکا از برجام و تحریمهای یکجانبه آن
علیه ایران است» .او در ادامه گفت« :همانطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل آمده این اقدامات با اهداف
قطعنامه  ۲۲۳۱مغایرت دارند .اقدامات آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی تالشهای مشترک برای حفظ
برجام را تضعیف کرده است .او گفت چین از آمریکا میخواهد اجرای تحریمهای غیرقانونی خودش را متوقف کرده
و به مسیر اجرای برجام برگردد» .وی سپس با بیان اینکه چین با تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای
تسلیحاتی علیه ایران مخالف است گفت« :همه مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱از جمله توافقات حاصلشده در خصوص
محدودیتهای مرتبط تسلیحاتی باید اجرای شوند .نماینده چین با یادآوری اینکه آمریکا از برجام خارج شده گفت که
این کشور از هیچ حقی برای استفاده از ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای
بینالمللی علیه ایران برخوردار نیست.

هند  ۶۲برنامه موبایلی چین را مسدود کرد  /جنگ سایبری غولهای آسیا
دنیای اقتصاد  :دولت هند نزدیک به  ۶۰برنامه موبایلی چین را در این کشور مسدود کرد که از مهمترین این
نرمافزارها میتوان به برنامه سرگرمکننده «تیکتاک» اشاره کرد .به نوشته روزنامه نیویورکتایمز پس از یک
درگیری مرگبار در مرز دو کشور و کشته شدن  ۲۰سرباز هندی ،دولت این کشور تصمیم گرفته است به منظور
امنیت بیشتر این برنامهها را مسدود کند .درگیری بین هند و چین دو هفته پیش رخ داد و تعدادی از سربازان دو
طرف کشته شدند ،اما میزان تلفات چینیها اعالم نشده است .در حالی که هند قسم خورده است پاسخ چین را
خواهد داد ،اما هنوز این کشور به لحاظ نظامی و اقتصادی از چین عقب است و گزینههای زیادی برای تالفی ندارد.
اما کمپانیهای ارتباطاتی و شبکههای اجتماعی چینیها برای مدتهای طوالنی است که به بازار بزرگ هند و
قابلیتهای فراوانش چشم دوختهاند .در حدود نیمی از  ۱ /۳میلیارد هندی آنالین هستند .با این حال هند عالوهبر
تیکتاک که یک نرمافزار به اشتراکگذاری ویدئو است«WeChat» ،«Shareit » ،«Baidu Map» ،و »«UC Browser
را نیز مسدود کرده است .تحلیلها میگویند که بیش از یک سوم کاربران نرمافزار تیکتاک هندی هستند .وزارت
الکترونیک و فناوری دادههای هند در بیانیهای که بابت این مسدودسازیها منتشر کرده است ،گفت:

«نرمافزارهای چینی اطالعات شما را بدون اجازه برمیدارد و این دزدی به حساب میآید ».این بیانیه افزود:
«گردآوری این دادهها ،استخراج و توصیف آن توسط عناصر خصمانه برای امنیت ملی و دفاعی هند که درنهایت بر
حاکمیت و تمامیت هند تاثیر میگذارد ،موضوعی بسیار نگرانکننده که نیاز به اقدامات اضطراری دارد ».دولت چین
و مسووالن تیکتاک هنوز به این اقدام هندیها واکنشی نشان ندادهاند .در این ماه درگیری خونینی بین هندیها و
چینیها در لب مرز رخ داد که در  ۵۰سال گذشته ،این یک اتفاق بیسابقه بین دو قدرت هستهای در جهان
بهحساب میآید .هند ،چین را برای این درگیری در ارتفاعات هیمالیا مقصر میداند .چین اما میگوید که این
درگیری در درون خاک خود رخ داده است و این سربازهای هندی بودند که وارد قلمروی آنها شدند .در حالحاضر
شرایط منطقه با ساختوسازها در هر دو طرف مرز همچنان تنشآمیز است .پیشتر کارشناسان حمالت سایبری
نسبت به نصب نرمافزارهای چینی و همکاریهای مخابراتی با پکن هشدار داده بودند .این نرمافزارها متهم به
جمعآوری دادهها برای مقامات اطالعاتی چین هستند .چنین استداللی نیز در بین مقامات کشورهای غربی دیده
میشود و کمپانیهای چینی حق مشارکت در ساخت شبکه «G» ۵را ندارند .کریستوفر آهلبرگ ،رئیس اجرایی
«ریکوردد فیوچر» که یک شرکت امنیت سایبری در ماساچوست است و اطالعات تهدیدآمیز را رصد و تجزیه و تحلیل
میکند ،میگوید« :نگرانی هندیها بیخود نیست و جای ترس دارد ».او میافزاید« :البته من اعتقادی ندارم که
چین همه این نرمافزارها را اداره میکند ،اما این شرکتها به شرط همکاری با دولت چین اجازه همکاری دارند و با
توجه به قوانین چین دسترسی به اطالعات محرمانه کاربران در این کشور بسیار آسان است ».در سال  ۲۰۱۷نیز
پس از یک درگیری مختصر بین هندی و چینیها ،سربازان هندی به دلیل ترس از مسائل امنیتی ،مجبور به حذف
بسیاری از نرمافزارهای چینی از روی گوشیهایشان شدند .از جمله نرمافزارهایی که سربازان هندی مجبور به
حذف آن شدند میتوان به» «UC Browser» ، «Shareitو » «Weiboاشاره کرد .برهما چالنی ،یکی از مشاوران
سابق امنیت ملی هند در حساب کاربری خود در توییتر نوشت« :شرکتهای خدمات موبایلی چینیها مجبورند
برای ادامه حیات خود با قوانین این کشور کنار بیایند .نرمافزارهای چینی و آدرسهای اینترنتی این کشور ،حتما
دارای خطرات امنیت ملی هستند».بنابر گزارش رویترز ،اقدام اخیر هندی ها یک روز پس از آن صورت گرفت که
دهلینو به شرکت های ارتباطاتی خود دستور دادند که دیگر از تجهیزات چینی استفاده نکنند .در ماه آوریل نیز هند
قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن ،استفاده از تجهیزات چینیها نیاز به تصویب دولت دارد.

چین :تهدید آمریکا را بیپاسخ نمیگذاریم
مهر  :وزارت خارجه چین در اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر سلب امتیازات ویژه هنگ کنگ؛ از مقابله به مثل خبر
داد .به گزارش اسپوتنیک ،چین تهدید کرد تصمیم آمریکا مبنی بر لغو شرایط ویژه هنگ کنگ را بیپاسخ نمیگذارد.
البته «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین درباره اقدامات احتمالی پکن سخنی به میان نیاورد ،اما تاکید کرد:
اقدامات آمریکا برای کارشکنی در قانون امنیتی هنگ کنگ از راه اعمال تحریم؛ راه به جایی نخواهد برد .گفتنی
است آمریکا با این ادعا که قانون جدید ،خودمختاری هنگ کنگ را تحتالشعاع قرار میدهد؛ نه تنها امتیازات ویژه
این منطقه را لغو بلکه ارسال قطعات نظامی و فناوریهای حساس به هنگ کنگ را نیز ممنوع اعالم کرده است.
طبق قانون جدید هنگ کنگ ،هرگونه اقدام در راستای جدایی طلبی ،تروریسم و یا تبانی با بیگانگان ،با تنبیه و
زندان همراه خواهد بود.

شباهت «لیو» به «شی» خواننده اپرا را زیر تیغ سانسور برد  /همزاد امپراتور در خیابانهای پکن

دنیای اقتصاد  :زمزمههای عجیب و غریب و نگاههای تعجبآمیزی که میپرسیدند «آیا این به راستی خودش
است؟» زمانی به اوج خود رسید که «لیو کچینگ» که «باریتون» چینی مینواخت وقتی وارد هر اتاق و راهرویی
در کشورش چین میشد همه با تعجب به او مینگریستند؛ گویی او «خودش» است .اما این «خودش» کیست که
همه با تعجب از آن میپرسیدند؟ «لیو» با چهرهای مربع شکل و موهای حالتدار و خوابیده شباهت بسیاری به
«شی جین پینگ» رئیسجم هور چین دارد .پس اکنون روشن شد که خطاب این «خودش» به کیست .شباهت
«لیو» به «شی» باعث شده هر جا که این خواننده و نوازنده میرود همه او را به «شی» تشبیه کنند« .خاویر.
سی .هرناندز» در گزارش  ۲۹ژوئن برای نیویورک تایمز نوشت :آقای «لیو» که وقت ،کار و زندگی خود را در «اپرا
سراها» میگذراند و در حقیقت امورش از طریق فعالیتهای «اپرایی» میگذرد ،مورد توجه زیادی قرار گرفته
است .اما اکنون در نظام به شدت اقتدارگرای چین ،شباهت او با رئیسجمهور «شی» او را در دام حماسههای
«اورولی» انداخته است؛ چرا که نام ،صورت و شباهت زیاد او با «شی» از سوی مقامهای چینی امری
«حساس» پنداشته شده است .نام «لیو» هم در فضای مجازی سانسور شده است .حسابهای اجتماعی او -که
تصاویری از خودش با کت و شلوار و کراوات منتشر میکرد ،به گونهای که او را شبیه به «شی» نشان میداد-
بارها مسدود شدهاند .سانسورچیها اظهارنظر در مورد برخی فیلمهای آموزشی او را مسدود میکنند؛
فیلمهایی که در آن وی با زیرپیراهنی سفید در خانه می نشیند و در مورد نحوه گرم کردن صدا و «بمخوانی»
آموزشهای پرانرژیای ارائه میدهد .تجربه او تجلی دغدغه حزب کمونیست حاکم در مورد کنترل اینترنت است.
در چین ،سانسورهای حساس میتواند شامل کسانی شود که هیچ دستور کار سیاسی هم ندارند« .لیو» در یک
مصاحبه با اشاره به سانسور دائم چهره و حسابهای اجتماعیاش میگوید« :من نمیفهمم .شاید کشور
نگرانیهای امنیتی دارد» .در دوران حکومت «شی» ،مقامهای چینی سخت در تقال بودهاند تا کنترل بیشتری بر
ذهن و فکر و حرکات و سکنات  ۹۰۰میلیون کاربر اینترنت داشته باشند و همین باعث شروع کارزارهای خشنی
برای سرکوب مخالفان ،کنشگران و حتی جوکها شده است .به نوشته گزارشگر نیویورک تایمز ،مقامهای چینی
بهویژه در مورد بحثهای آزاد و گسترده درخصوص قدرتمندترین رهبر چین ظرف چند دهه گذشته بسیار محتاط
عمل کردهاند« .شی» همواره خود را چهرهای «خاکی»« ،بیآالیش» و «دسترسپذیر» معرفی کرده است .اما
این دولت اوست که همواره در پی مدیریت «چهره» و «وجهه» اوست و منتقدان را به خاطر اینکه «شی» را در
فضای مجازی و رسانههای اجتماعی به مثابه «نا ن بخارپز شده» مورد تمسخر قرار داده و او را با انیمشن «پو
خرسه )» (Winnie the Poohمورد مقایسه قرار میدهند ،زندانی میکنند« .لیو» نه منتقد حکومتی است و نه
کنشگر .او بیشتر بهعنوان هنرمند و خواننده اپرا در پکن معروف است و در عمر  ۴۷سالههنریاش دهها اثر در چین
و جاهای دیگر تولید کرده است .او می گوید :سه سال پیش مردم نگاه متفاوتی به من داشتند .توریستها از او
میخواستند با آنها عکسهای «سلفی» بگیرد ،غریبهها و خارجیها نگاه عجیب و غریبی به او میکردند و خدمه
پرواز با او با هدایای ویژه برخورد میکردند .آنها از اینکه «لیو»ی  ۶۳ساله اینقدر به «شی»  ۶۷ساله شبیه است
در عجب بودند .جالب این است که هر دو «هم قد» هستند ( ۵فیت و  ۱۱اینچ) و تن صدای مشابهی هم دارند .هر
دو هم اهل پکن هستند .او به خاطر میآورد که «آنها همواره چنین میگفتند؛ اما من حس نمیکردم که شباهتی
به رئیسجمهور داشته باشم ».او در ابتدا از اینکه مورد توجه این و آن است احساس خرسندی میکرد اما دیری
نپایید که این حس خرسندی جای خود را به حس نگرانی داد .وقتی در جمع دوستانش قرار میگرفت و آنها بحث
مشابهت را به میان میکشیدند ،میگفت«:بس کنید .چرت و پرت نگویید ».وقتی چند سال پیش «لیو» در حال
دیدار از یک جاذبه توریستی در استان جنوبی «هونان» بود ،صف طول و درازی از مردم تشکیل شده بود که
خواستار عکس گرفتن با او بودند .او  ۲ساعت ایستاد تا با آنها عکس بگیرد .بسیاری از دوستانش به شوخی به او
میگفتند برای هر عکس باید « ۱۰رنمینبی» یا  ۱ /۴۰دالر میگرفتی .پاییز گذشته ،وقتی «شی» در حال تدارک

برگزاری هفتادمین سالگرد پایهگذاری جمهوری خلق چین بود -یکی از کنترل شدهترین صحنههای حضور در چند
دهه گذشته -مساله شباهت «لیو» به یک امر «مسوولیت آور» تبدیل شد .حساب او در «تیک تاک» -جایی که او
 ۳۰۰هزار دنبالکننده برای ویدئوهای جذاب خود درمورد تکنیکهای صدا دارد -ناگهان پاک شد .عکس پروفایل لیو
نشان می داد که او یک کت و شلوار با کراوات قرمز بر تن دا رد که او را بسیار شبیه به پرتره رسمی «شی»
میکرد .بسیاری از مردم در مورد این شباهتها اظهارنظر میکنند .یکی از ویدئوهای «لیو» در سبک «بل کانتو»
[شکلی از آوازخوانی به سبک ایتالیایی] ظرف دو روز  ۳۷۰هزار «الیک» به دست آورد .خود «لیو» در این باره در
«وی چت» که یک اپلیکیشن محبوب است ،نوشت« :این الیکها نه بهخاطر حمایت از سبک خواندنم ،بلکه به دلیل
ش باهتم به رهبر ملی کشور به من داده شد ».او همچنین در این حساب مجازی خود نوشت« :بهمنظور پیشگیری
از وقوع مشکل ،آنها [مقام ها] ویدئوهای من در تیک تاک را مسدود و از دسترس خارج ساختند ».او میگوید «:اَه
اَه! چه میشود کرد؟ این مرد چینی کوشید تا چند حساب دیگر باز کند؛ اما پس از آنکه کاربران گزارش دادند
[ریپورت کردند] که او با استفاده از تصاویر کسی دیگر از معیارها تخلف ورزیده است ،دوباره مسدود شدند .او
خودش این مساله را که از تصویر کس دیگری کپی برداری یا سوء استفاده کرده باشد ،رد میکند .خودش
میگوید شباهت من کار دستم داده است .لیو میافزاید مگر دست من است که برخی چهره مرا با چهره
رئیسجمهور چین مشابه می دانند .او تاکید دارد که نه از عکس و تصویر کسی استفاده کرده و نه خود را جای
دیگران جا زده است .او زمانی توانست حساب جدیدی برای خود باز کند که عکس پروفایل خود را به مردی تغییر
داد که کالهی زرد بر سر دارد .او اکنون  ۴۱هزار دنبال کننده دارد؛ اما اظهارنظر در مورد بسیاری از ویدئوهای او در
تمام پلتفرمهای اجتماعی در چین همچنان مسدود است؛ از جمله در «تیکتاک»« ،ویبو» و «بیلیبیلی».
بهمنظور فرار از سانسور ،برخی از کسانی که نظراتی برای او میگذاشتند ،شباهت «لیو» با «شی» را در
پیامهای رمزگذاری شده می فرستادند .یک کاربر اینترنت در پایین ویدئویی از آوازهای «لیو» نوشت« :رئیس!
متشکرم» معلوم بود که این رئیس اشاره دارد به «رئیس شی» اما پیغام ،رمزگذاری شده بود .کاربری دیگر
نوشت« :لیو ،شباهتی از یک امپراتور ».پست دیگر ،لحنی صریحتر داشت« :بیش از آن میترسم که اظهارنظری
کنم» .کارشناسان مسائل چین میگویند ،مقامهای سانسور در چین او را مورد رصد قرار میدهند؛ زیرا از این
میترسند که صفحه او به مکانی برای انتقاد از «شی» و دولت او تبدیل شود« .شی» هیچ حسابی در «ویبو» یا
هیچ رسانه اجتماعی دیگری ندارد .در «بایدو» ،موتور جستوجوگر چینی ،جستوجوشدهترین عبارت برای «لیو»
اینها هستند« :لیو شبیه به کسی به نظر میرسد» و «لیو کچینگ دادا» که اشارهای است به نام مستعار و
محبوب برای «شی»؛ مانند «شی دادا» یا «عمو شی»« .جنیفر پان» استادیار ارتباطات در دانشگاه استنفورد که
متخصص سانسور در چین است ،می گوید« :ایده کنترل فراتر از اهداف استراتژیک رفته است .در عصر شی جین
پینگ ،گاهی کنترل به خاطر خود کنترل است ».اگرچه «لیو» تا کنون «شی» را ندیده است ،اما یکبار یک اپرایی
طراحی کرد که همسر «شی» به نام «پنگ لی یوان» نقش برجستهای در آن داشت« .لیو» میگوید اگر روزی
فرصت دیدار با «شی» دست دهد ،آوازی را بر اساس شعری که «شی» در سال  ۱۹۹۰به یاد «جیائو یولو»
نوشت اجرا خواهد کرد؛ «جیائو» یک الگو در کادر حزبی بود که رهبر چین وقتی به نام مبارزه با فساد سخن
میگوید ،همواره او را الهام بخش خود میداند.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
 ۱۱تیر ۹۹؛ نرخ رسمی  ۲۱ارز کاهشی شد

تهران -ایرنا -بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) نرخ رسمی  ۴۷ارز را اعالم کرد که در مقایسه با روز گذشته نرخ  ۲۲ارز
کاهش یافت ،قیمت  ۱۶ارز افزایش و نرخ  ۹ارز نیز ثابت ماند .براساس این گزارش ،هر دالر آمریکا بدون تغییر
قیمت ،مانند روزهای گذشته  ۴۲هزار ریال قیمت خورد ،هر پوند انگلیس  ۵۲هزار و ۱۸ریال و هر یورو نیز  ۴۷هزارو
 ۱۹۷ریال ارزشگذاری شد .همچنین هر فرانک سوئیس  ۴۴هزار و  ۳۶۱ریال ،کرون سوئد  ۴هزار و  ۵۰۸ریال ،کرون
نروژ  ۴هزار و  ۳۷۵ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و  ۳۳۳ریال ،روپیه هند  ۵۵۷ریال ،درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار
و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۶هزار و ۴۰۸ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۵هزار و  ۵۹ریال ،یکصد ین ژاپن  ۳۹هزار و
۲ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و  ۴۲۰ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۳ریال و دالر کانادا  ۳۰هزار و ۹۵۹ریال قیمت
خورد .نرخ دالر نیوزیلند نیز  ۲۷هزار و ۱۳۹ریال ،راند آفریقای جنوبی  ۲هزار و  ۴۲۱ریال ،لیر ترکیه  ۶هزار و ۱۲۹
ریال ،روبل روسیه  ۵۹۱ریال ،ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق  ۳هزار و  ۵۰۵ریال ،لیر سوریه ۸۲
ریال ،دالر استرالیا  ۲۹هزار و ۸ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و  ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۱ریال ،دالر
سنگاپور  ۳۰هزار و  ۱۴۹ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و ۴۶۰ریال ،ده روپیه سریالنکا  ۲هزار و  ۲۶۱ریال ،کیات
میانمار  ۳۱ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۴هزار و ۵۹۵ریال تعیین شد .همچنین ،نرخ یکصد درام ارمنستان  ۸هزار و۷۲۰
ریال ،دینار لیبی ۲۹هزار و ۹۳۷ریال ،یوان چین  ۵هزار و  ۹۴۷ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۵هزار و ۷۳۳ریال ،رینگیت
مالزی  ۹هزار و  ۸۱۰ریال ،یک هزار وون کره جنوبی  ۳۴هزار و۹۸۶ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال ،یکصد تنگه
قزاقستان ۱۰هزار و  ۳۶۴ریال ،الری گرجستان  ۱۳هزار و  ۷۴۰ریال ،یک هزار روپیه اندونزی  ۲هزار و  ۹۴۳ریال
قیمت گذاری شد .افغانی افغانستان ۵۴۴ریال ،روبل جدید بالروس  ۱۷هزار و ۳۲۸ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و
 ۷۲۱ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۴هزار و ۳۲۲ریال ،سامانی تاجیکستان  ۴هزار و  ۷۳ریال ،بولیوار جدید ونزوئال ۴
هزار و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان  ۱۱هزار و ۹۶۷ریال ارزشگذاری شد.

در گفتوگو با ایرنا مطرح شد؛ کوروش احمدی :تمایل روسیه و چین توافق ایران و آژانس است
تهران -ایرنا -یک دیپلمات پیشین اظهارات نمایندگان چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس را حاکی از
تمایل آنها به توافقی بین ایران و آژانس و حل مشکل از این طریق عنوان کرد و گفت :روسیه و چین در صورت
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در چارچوب معادالت جهانی تصمیم گیری میکنند  //کوروش احمدی در
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا ،درباره رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به ایران و دیدگاه آنها در قبال قطعنامه جدید
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت :برای اروپا به عنوان قدرت ضعیفتر در مقایسه با آمریکا متعهد
کردن این کشور به قوانین و توافقات بینالمللی موجود مهم است .موقعیت و قدرت آمریکا و عملکردهای
خودسرانه ترامپ بر نگرانی اروپا فزوده است و از این جهت می توان موضع اتحادیه اروپا را یک موضع میانه عنوان
کرد  .وی ادامه داد :اروپا به دلیل فوق و نیز به دلیل نگرانیهای امنیتی اروپا که در جوار خاورمیانه قرار دارد،
خواستار حفظ برجام است و چون ایران به رغم عبور از بخشهایی از برجام که ماهیت جبرانی دارد ،همچنان به
برجام پایبند است ،اروپا اساسا مایل نیست ایران از منافع برجام که یکی از آنها لغو تحریمهای تسلیحاتی بعد از
پنج سال است ،محروم شود .
اروپا مایل است مانع برخورد بزرگ در شورای امنیت شود  //این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با اشاره
به دیگر مولفههای موثر بر مواضع اروپاییها گفت :فاکتورهای دیگری نیز بر مواضع اروپا تاثیر دارد .از جمله اینکه
موضع آمریکا مبنی بر برگرداندن قطعنامههای ضد ایرانی سازمان ملل برای اروپا قابل قبول نیست چون صرف نظر
از جهات تکنیکال ،این اتفاق به معنی نابودی کامل برجام خواهد بود  .احمدی با بیان اینکه اروپا به هر حال تحت
تاثیر تبلیغات سوء در مورد سیاست خاورمیانهای ایران قرار دارد ،تصریح کرد :اروپا از مخالفت شدید چین و روسیه
با ادامه تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران آگاه است و مایل است مانع برخورد بزرگ در شورای امنیت شود .این

مسائل باعث شده اروپا با لحاظ کردن عوامل متعدد فوق ،به یک مصالحه یا یک حد وسط متمایل شده و در فکر یک
راه حل بینابینی باشد ،به نحوی که هر طرفی نصیبی داشته باشد.
بسته شدن پرونده پیامدی از دستاوردهای مهم برجام است  //وی با بیان اینکه ظاهرا یکی از راههای تحت
بررسی ،توافق در مورد خاتمه تحریمها در  ۱۸اکتبر از یک سو و تعهد چین و روسیه به عدم فروش تسلیحات
پیچیده به ایران برای مدتی از سوی دیگر است ،خاطرنشان کرد :اگر چنین فرضی درست باشد ،معنی آن این
است که اروپا در میانه ایستاده و برای پیشبرد نظر خود باید دو سر طیف یعنی چین و روسیه از یک سو و آمریکا از
سوی دیگر را به هم نزدیک کند  .این د یپلمات پیشین درباره احتمال بازگشایی مجدد پرونده موسوم به پیامدی
ابراز داشت :بسته شدن پرونده پیام دی یکی از دستاوردهای مهم برجام است و حفظ آن مهم است .آژانس
مدعی است درخواستش از ایران طی یک سال اخیر برای همکاری در مورد مطالب جدید ریشه در پرونده پیامدی
ندارد ،بلکه ناشی از مسئولیت های آژانس دایر بر راستی آزمایی درست و کامل بودن اطالعات دریافتی از ایران
راجع به مواد هستهای ذیل پادمان است  .احمدی افزود :دیدگاه ایران هم این است که اطالعات جدیدی که آژانس
بر آنها تکیه میکند و بر مبنای آنها خواستار بازدید از دو محل اعالم نشده به عنوان محل فعالیتهای هستهای
است ،اطالعاتی است که از سوی اسرائیل ارائه شده و حاصل اقدامی غیرقانونی است و تکیه بر آنها رسمیت و
مشروعیت دادن به جاسوسی و اقدامات تجاوزکارانه است

.به گفته این کارشناس ارشد مسائل بین الملل،

وقتی که هنوز بازدیدی از محلی جدید صورت نگرفته و ادعایی از جانب آژانس مطرح نشده ،به میان کشیدن بحث
پیامدی چیزی جز حدس و گمان نیست .
روسیه و چین در شورای امنیت براساس معادالت جهانی تصمیم میگیرند  //وی درباره رویکرد چین و روسیه
اظهارداشت :اظهارات نمایندگان چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس حاکی از تمایل آنها به نیل به
توافق بین ایران و آژانس و حل مشکل از این طریق است .یعنی اگر کار به شورای امنیت بکشد ،موضوع در شورا
بیش از این که تکنیکی باشد سیاسی خواهد بود  .احمدی با بیان اینکه روسیه و چین در صورت ارجاع پرونده ایران
به شورای امنیت در چارچوب معادالت جهانی تصمیم خواهند گرفت که با آمریکا همراه شوند یا خیر ،عنوان کرد:
آنها تاکنون مشخص کردهاند که در شورای امنیت با آمریکا همراه نخواهند شد .به ویژه نامه بسیار قوی و قاطع
مورخ  ۸ژوئن الوروف به گوترش که در آن خواستار محکومیت جهانی موضع آمریکا در مورد ایران شد و آن را
مضحک و غیرقابل قبول توصیف کرد.
ترامپ مایل به رسیدن به «معامله ترامپ» تا پیش از انتخابات است  //وی با بیان اینکه چین هم در آژانس نشان
داد که قصد ایستادگی در برابر آمریکا را دارد ،گفت :اکنون سوال اساسی این است که آیا این دو در مورد وجه بارز
مشکل کنونی بین ایران و آمریکا یعنی تمدید یا لغو تحریم تسلیحاتی خواهند ایستاد یا به یک مصالحه یا حد وسط
تن خواهند داد .باید در نظر گرفت که پوتین خواستار برگزاری یک نشست سران اعضای دائمی شورای امنیت
شده و فرانسه نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است .در چنین نشستی و در قالب بده بستان راجع به طیفی از
موضوعات هر اتفاقی ممکن است بیفتد  .این دیپلمات پیشین در پاسخ به این سوال که چقدر ترامپ برای دست پر
رفتن به انتخابات حاضر به توافق با ایران و دادن امتیاز است؟ اظهار داشت :انتخابات بیشک در مرکز توجه ترامپ
قرار دارد .او مایل است که تا قبل از انتخابات به اصطالح «معامله ترامپ» محقق شود تا او بتواند در جریان مبارزات
انتخاباتی مدعی شود که بهتر از اوباما توانسته از ایران امتیاز بگیرد .
ترامپ عملگرا است ،نه ایدئولوژیک  //احمدی با اشاره به رویکرد ترامپ نسبت به ایران تصریح کرد :من همیشه
معتقد بودهام ترامپ عملگرا است ،ایدئولوژیک به قضایا نگاه نمیکند و میخواهد با تغییر مختصری در برجام ،آن را
برعکس نگاه ایدئولوژیک پمپئو که اکنون متاسفانه پرونده ایران
تحت نام جدیدی به رایدهندگان آمریکایی بفروشد؛
ِ
را در کنترل خود د رآورده است .کتاب بولتون این موضوع را بیش از پیش روشن کرد .وی در خصوص اینکه ایران در

این زمینه چه کار باید بکند ،گفت :فعال که در مورد اصل مذاکره مخالفت جدی وجود دارد .اما اگر زمانی در این مورد
اجماع ایجاد شود ،طبعا بهترین زمان ممکن برای مذاکره سریعترین زمان ممکن است .این دیپلمات پیشین افزود:
این گفته که اول تعادل در داخل و در اقتصاد بعد مذاکره یادآور قضیه مرغ و تخم مرغ است .اجرای برجام طی دو
سال به رغم نقض کم و بیش آن توسط آمریکا به ایجاد تعادل اقتصادی در داخل کمک کرد .از این پس نیز اگر روزی
قرار بر یا فتن راه حلی باشد ،این راه حل هر چه زودتر به دست آید بهتر است؛ خاصه آنکه به دالیل مختلف
نمیتوان روی نتیجه انتخابات آمریکا هم حساب کرد.

در پاسخ به ایرنا  /سخنگوی وزارت خارجه چین :مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستیم
پکن-ایرنا -سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر بر مخالفت کشورش با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید
کرد « .جائو لی جیان» روز سه شنبه در کنفرانس خبری هفتگی در پکن در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا گفت :چین
بر اساس توافق هسته ای سال  ۲۰۱۵میالدی با تالش های آمریکا برای فشار بر شورای امنیت برای تحریم
تسلیحاتی ایران مخالف است .او با تاکید بر مخالفت با هرگونه زورگویی آمریکا در شورای امنیت برای ادامه تحریم
تسلیحاتی ایران افزود :توافقات مربوط به لغو این تحریم تسلیحاتی باید مورد پایبندی قرار گیرد و همه به مفاد آن
پایبند باشند .او ادامه داد :همه توافقات شورای امنیت از جمله لغو تحریم تسلیحاتی باید به طور موثر اجرا شود.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر امروز سهشنبه به وقت محلی برای بررسی نهمین گزارش دبیرکل
سازمان ملل متحد درباره آخرین وضعیت اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱به صورت مجازی برگزار میشود.
قرار است در این نشست ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم مشارکت داشته باشد.
مخالفت چین با شهرک سازی ها در کرانه باختری  //سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار
ایرنا درباره موضع چین درخصوص الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی گفت« :وانگ یی» وزیر خارجه
چین در این باره در نشست شورای امنیت مواضع پکن را کامال تشریح کرده و گفته است که اقدامات یکجانبه فقط
تنش ها را افزایش می دهد و اعتماد متقابل را از بین می برد .او گفت :شهرک سازی ها یک مساله اساسی
نگران کننده در جریان مذاکرات است که به موضوع فلسطین گره خورده است .جائو ادامه داد :این شهرک سازی
ها بر اساس اعالم شورای امنیت کامال ناقض قوانین بین المللی است و باید برای حل مساله سرزمین های
اشغالی
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پمپئو بیشرمانه دروغ میگوید " //جائو لی جیان" سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه با اشاره به انتقادهای
اخیر مای ک پمپئو وزیر خارجه آمریکا علیه سیاست چین در منطقه خودمختار اویغور "شین جیانگ" گفت که از
سیاستمداران آمریکایی درخواست می کنیم با برداشتن این عینک تیره از چشم خود ،بیدرنگ دست از سیاه
نمایی علیه چین به بهانه شین جیانگ بر دارند .او گفت :پمپئو بیشرمانه دروغ میگوید دولت چین از گذشته تا به
حال به حفاظت از حقوق مسلم اقوام مختلف چین اهمیت داده و مدتها است که در سیاستهای جمعیتی کشور
به اقلیتهای قومی از جمله قوم اویغور توجه نشان میدهد .از سال  ۱۹۷۸تا  ۲۰۱۸جمعیت قوم اویغور از 5
میلیون و  55۰هزار نفر به  ۱۱میلیون و  6۸۰هزار نفر افزایش یافته و حدود  46.۸درصد کل جمعیت منطقه
خودمختار اویغور شین جیانگ را شامل میشود و  ۲.۱برابر جمعیت  4۰سال قبل این قوم است اگر پمپئو درست
میگوید پس این رشد چشمگیر چگونه تحقق یافته است؟ سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد برخی از
سیاستمداران آمریکا باید ضمن بازنگری در کشور خود ،بی درنگ دست از سیاه نمایی علیه چین به بهانه مساله
شین جیانگ و مداخله در امور داخلی چین بردارند.

تامالتی درباره اعتراض احمدینژاد به توسعه روابط با چین

تهران -ایرناپالس -رئیس جمهوری سابق در حالی از فرایند شفاف برنامه  ۲۵ساله همکاریهای جامع ایران و چین
با ادعای «هیچکس از آن خبر ندارد» ابراز شگفتی کرده که اخبار مربوط به این موضوع از زمان طرح ،در منابع
مختلف خبری منتشر شده است .به گزارش ایرنا پالس ،انتشار خبر بررسی و تایید برنامه  ۲۵ساله همکاریهای
جامع ایران و چین در هیات دولت ،محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق را به واکنش قابل تاملی واداشته
است .وی با «قرارداد  ۲۵ساله» خواندن این سند گفته« :هر قراردادی مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و
اراده ملت ایران با طرف های خارجی منعقد شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد ،معتبر نیست و ملت ایران آن
را به رسمیت نخواهد شناخت».
در این خصوص مرور چند گزاره خالی از لطف نیست  . ۱ // :رویکرد جمهوری اسالمی ایران به توسعه مناسبات با
چین در راستای راهبرد «نگاه به شرق» است که مورد تاکید رهبر معظم انقالب و دولت بوده و مناسبات تهران ـ
پکن همواره فارغ از کیفیت و کمیت ارتباط ما با کشورهای غربی ،برای هر دو کشور محترم و مغتنم بوده است .از
این منظر هرگونه تالش برای توسعه مناسبات دو طرف ،مطلوب ارزیابی میشود و میتوان در مجموع گفت ،نگاه
مجموعه حاکم یت نسبت به چین برخالف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ،مثبت بوده و ایران ،چین را کشوری
دوست و اهل تعامل میشناسد. ۲ .رئیس جمهوری سابق در حالی از فرایند شفاف برنامه  ۲۵ساله همکاریهای
جامع ایران و چین با ادعای «هیچکس از آن خبر ندارد» ابراز شگفتی کرده که اخبار مربوط به این موضوع از زمان
طرح ،در منابع مختلف خبری منتشر شده است .سایت ریاست جمهوری نیز روز یکشنبه اول تیر ،بررسی و تائید
پیشنویس نهایی برنامه  ۲۵ساله همکاریهای جامع ایران و چین را در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی
رسما اعالم کرد و همانگونه که رویه این دولت بوده ،چنین رخداد بزرگی از مراحل مذاکرات ابتدایی تا این لحظه
همراه با شفافیتهای الزم بوده است .البته کسانی که حافظه تاریخی دارند ،به خوبی میتوانند دورانی را به
یاد آورند که نه تنها خود قرا ردادی مخفیانه درباره ارز ناشی از فروش نفت به چین امضا کرد ،بلکه افشای بخشی
از مفاد این قرارداد باعث برخورد شدید و بستن یک رسانه افشاگر شد؛ آن هم قراردادی با شرایطی عجیب که
باعث شد پس از افشای برخی از محتوای آن ،رسانهها به آن لقب «ترکمانچای ارزی» دهند که با یک جستجوی
ساده در موتورهای جستجوگر قابل بازیابی و بازخوانی است .از جمله اینکه این قرارداد سال  ۱۳۸۷در زمانی با
دستور و اصرار احمدینژاد و باوجود مخالفت مسئوالن بانک مرکزی وقت ،با دولت چین بسته شد که کشور هنوز با
مشکل تحریم به این شدت و حدت که در تاریخ نوین جهان بینظیر است ،مواجه نبود و میتوانست به راحتی
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چه کسی مسئول واردات اجناس بنجل است؟ . ۳ /متاسفانه در سالهای اخیر ،مناسبات بسیار مهم دو کشور
ایران و چین نه تنها به درستی درک نشده بلکه متاثر از واردات اجناس بیکیفیت چینی به کشور به شدت
خدشهدار شد ه و یک خطای فاحش با ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی و رسانهای را پدید آورده است .یکی از
عواملی که باعث شد در دوران طالیی فروش نفت ایران که مربوط به ریاست جمهوری آقای احمدینژاد است،
نگاه افکار عمومی به چین لطمه بخورد ،روان شدن سیل واردات کاالهای بیکیفیت چینی به ایران بود که بسیاری
از کسبوکارهای بومی کشورمان را زیر موجهای سهمگین خود له کرد و مردم ما ،چین را مسبب این فاجعه
تشخیص دادند حال آنکه این موضوع ار تباطی به چین نداشت و بیش از آن ناشی از سوء مدیریت دولت و
سودجویی برخی از واردکنندگان و بیتدبیری ها در ایجاد توازن میان واردات و حمایت از تولید داخلی بود که نماد
اعتراض به این رویه را میتوان در انتخاب شعارهای سال انتخاب شده از سوی رهبر معظم انقالب پیدا کرد .
. ۴برخالف قراردادی که در دولت اقای احمدی نژاد درخصوص ارز ناشی از فروش نفت به چین به صورت مخفیانه
منعقد شد و انتقادهای زیادی را به همراه داشت ،تصویب پیشنویس برنامه  ۲۵ساله همکاریهای جامع ایران و
چین که همه مراحل خود را تا این لحظه با شفافیت طی کرده توسط خود دولت اعالم شده است .سخنگوی وزارت

امور خارجه نیز توضیح داده که این سند دارای ابعاد مختلف همکاریهای سیاسی و بویژه اقتصادی است و اگر
نهایی شود میتوان آن را منتشر کرد و هیچ محتوای ابهامآمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور
است.

تلویزیون چین :پکن خواستار توقف تحریم های یکجانبه ایران است
پکن -ایرنا« -سی جی تی ان» تلویزیون انگلیسی زبان چین در گزارشی ضمن پرداختن به نشست شب گذشته
شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرونده هسته ای ایران گفت که چین در این نشست ضمن اعالم مخالفت با
فشارهای آمریکا بر ایران ،خواستار توقف تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد .به گزارش ایرنا " ،سی جی
تی ان" روز چهارشنبه در این گزارش به نقل از «جانگ جون» نماینده دایم چین در شورای امنیت سازمان ملل
آورده است که علت اصلی بحران کنونی خاورمیانه ،خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در ماه مه  ۲۰۱۸و اعمال
مجدد تحریم های یک جانبه علیه ایران است .گزارش می افزاید ایاالت متحده تصمیم به پایان دادن به معافیت
تحریم های مربوط به پروژه های هسته ا ی ایران گرفته است و خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در
مورد ایران است که در ماه اکتبر منقضی می شود ،نماینده چین در این ارتباط گفته است «این اقدام آمریکا بار
دیگر تالش های مشترک برای حفظ توافق هسته ای را تضعیف کرده است ».تلویزیون انگلیسی زبان چین از
توافق هسته ای ایران که به طور رسمی با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک ) (JCPOAشناخته می شود به
عنوان یک توافقنامه مهم چند جانبه نام برد که به وسیله قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت تضمین شده است .نماینده
چین گفت :ما از ایاالت متحده می خواهیم که تحریم های یک جانبه غیرقانونی علیه ایران را متوقف کرده و به
مسیر صحیح اجرای برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱بازگردد چین با فشار ایاالت متحده برای گسترش تحریم تسلیحات
سازمان ملل علیه ایران مخالف است .تلویزیون انگلیسی زبان چین در ادامه به سخنان «واسیلی نبزین» نماینده
روسیه در شورای امنیت پ رداخته و از قول وی این خط مشی را «یک سیاست خفه کننده حداکثری» توصیف کرد.
نماینده روسیه با اشاره به مرگ مرد سیاهپوست آمریکایی در مینیاپولیس گفت :سیاست آمریکا این است که در
ایران تغییر حکومت حاصل شود یا شرایطی ایجاد شود که ایران به معنای واقعی کلمه نتواند نفس بکشد .گزارش
می افزاید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم در این نشست خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است.
تلویزیون چین به نقل از «محمد جواد ظریف» خارجه ایران هم نوشته است هرگونه محدودیت جدید توسط شورای
امنیت بر خالف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است ،در چنین سناریویی گزینههای ایران قاطع
خواهد بود و ایاالت متحده و هر موجودیتی که ممکن است به آن کمک کند یا به رفتار غیر قانونی آمریکا تن دهد
مسئولیت کامل را برعهده خواهد داشت .نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش دورهای
دبیرکل این سازمان درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱مربوط به توافق هستهای ایران ،روز سه شنبه برگزار شد.

چین :ریشه اصلی تنش های خاورمیانه خروج آمریکا از برجام است
پکن -ایرنا -نماینده دائمی چین در سازمان ملل اظهار کرد ریشه اصلی تنش های خاورمیانه خروج آمریکا از برجام و
اعمال فشار حداکثری علیه ایران است .به گزارش ایرنا «جانگ جونگ» صبح سه شنبه به وقت محلی در نشست
شورای امنیت سازمان ملل متحد که به صورت مجازی برای بررسی گزارش دورهای دبیرکل این سازمان درباره
اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱مربوط به توافق هستهای ایران برگزار شد افزود :اجرای کامل برجام برای عدم اشاعه
تسلیحات هسته ای و تحقق صلح و ثبات خاورمیانه خیلی مهم است .وی از برجام به عنوان یک توافق بسیار مهم
و چند جانبه بین المللی یاد کرد که با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و افزود :این
توافقنامه اساس کامال حقوقی و قانونی دارد و باید به طور کامل اجرا شود .جانگ گفت" :وانگ یی" عضو ارشد

شورای دولتی و وزیر خارجه چین موضع این کشور را درباره ایران و برجام تشریح کرده است و اینکه اجرای برجام
برای عدم اشاعه و همچنین بر اساس قوانین بین المللی و برای صلح و ثبات خاورمیانه بسیار مهم است .سفیر
چین در سازمان ملل تاکید کرد که ریشه اصلی تنش ها خروج آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه علیه ایران
است .این اقدامات ضد اهدافی است که برجام تعریف و تشریح کرده است و در تناقض با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت است .وی از آمریکا خواست که به این شرایط پایان دهد و گفت :واشنگتن خود این شرایط را بوجود آورده
است و حاال بر ادامه تحریم تسلیحاتی ایران تاکید می کند این در شرایطی است که این روند برجام و اساس را
تخریب می کند .جانگ گفت :چین خواستار آن است که همه توافقنامه ها از جمله درباره لغو تحریم تسلیحاتی
ایران اجرا شود تحریم های یکجانبه پایان یابد آمریکا به برجام بازگردد و مطابق قطعنامه  ۲۲۳۱اقدام کند .او با
اشاره به اینکه آمریکا از این توافق خارج شده است و در چنین شرایطی نمی تواند درخواستی برای تحریم
تسلیحاتی ایران داشته باشد اظهار کرد :اگر ایران همه تعهداتش را در چارچوب توافق هسته ای سال ۲۰۱۵
میالدی کاهش داده به دلیل فشار حداکثری آمریکا است  .نماینده دائم چین در سازمان ملل به گزارش شورای
امنیت در این نشست درباره برنامه موشکی و ماهواره ای ایران اشاره کرد و گفت که گفت و گوهایی درباره برنامه
ماهواره ای و موشکی ایران شده که تهران همه را تشریح و توضیح داده است و بر این اساس اقدامی که ناقض
برجام باشد صورت نگرفته است .او گفت :چین از اقتدار توافق هسته ای و اجرای کامل آن حمایت می کند و به
طور خستگی ناپذیر با طرف های دیگر برای حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران و با تاکید بر اصول صلح آمیز
بودن و چند جانبه گرایی همکاری می کند  .سفیر چین در سازمان ملل با اشاره به اینکه باید مشکالت را حل کرد و
به دنبال اجماع بود از ایران هم خواست به برجام پایبند باشد .او گفت نباید فراموش کرد که توافق هسته ای به
صلح و ثبات منطقه خاورمیانه گره خورده است و همه کشورهای منطقه باید بر اساس گفت و گو ،اختالفات را حل
و فصل کنند .جانگ جون" گفت :همه جوانب ذی ربط باید اقداماتی سازنده برای کاهش تنش ها و پیشبرد صلح
داشته باشند نباید به تنش ها دامن زد گزارش شورای امنیت نیز نشان می دهد که از همکاری و اقدامات سازنده
و توسعه روابط اقتصادی با ایران از جمله در جریان کرونا ،حمایت می شود  .وی گفت :چین تاکید می کند که هر
گزارشی در این راستا باید عادالنه و هدفدار باشد این گزارش نیز نمی تواند ایران را از دستیابی به حقوق
مشروعش بازدارد چین می خواهد که در شورای امنیت و دبیرخانه شورا به این موضوع توجه شود .سفیر چین در
سازمان ملل با تاکید بر اجرای کامل برجام و حمایت از این توافق گفت که دیگر نمی توان به عقب برگشت و دوباره
راه رویارویی را پیش گرفت .جانگ گفت که کشورش از اینستکس بویژه در جریان همه گیری حمایت می کند و
شورای امنیت و دبیرخانه نیز باید طبق وظایف و مسئولیت هایشان اقدام کنند پایبندی ایران به برجام را مورد توجه
قرار دهند دادن گزارشی با یک منبع درباره تسلیحات نیز خود جای سوال دارد .نماینده دائمی چین در سازمان ملل
در نهایت اعالم کرد که آمریکا از برجام خارج شده است و در واقع به این شکل دیگر نقشی در آن ندارد و چین با
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مخالف است و بر همکاری با آژانس بین المللی انرژی برای همه طرف ها تاکید می
کند و اجرای موثر برجام است که آن را پرمعنا می کند .نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی
گزارش دورهای دبیرکل این سازمان درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱مربوط به توافق هستهای ایران ،امروز سه
شنبه برگزار شد .در این نشست که به دلیل همهگیری ویروس کرونا و تعلیق شدن اجتماعات در نیویورک ،به
صورت مجازی برگزار شد ابتدا نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت اجرای این قطعنامه قرائت
شد .پس از آن ،نماینده بلژیک به عنوان تسهیلگر قطعنامه  ۲۲۳۱گزارشی از اقدامات انجام شده را به اعضای
شورای امنیت ارائه کرد و به دنبال آن ،اعضای شورای امنیت اعم از دائم و غیردائم به بیان دیدگاههای خود
پرداختند .قرار است در نشست امروز مایک پمپئو وزیر خارجه ترامپ از طرف آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه از طرف ایران ،سخنرانی کنند .برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت،

اتحادیه اروپا وآلمان در تیرماه  ۱۳۹۴با قطعنامه اجماعی شورای امنیت سازمان ملل به شماره  ۲۲۳۱به امضا
رسید و موجب شد تا تحریم های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران لغو یا تعلیق شوند و  ۶قطعنامه پیشین شورای
امنیت که از جهات مختلف ،ایران را در تنگنای سخت تحریم قرار داده بود هم برداشته شدند .به موجب سازوکار
تعریف شده در این قطعنامه ،دبیرکل سازمان ملل متحد موظف شد هر  ۶ماه گزارشی از نحوه اجرای این قطعنامه
به شورای امنیت ارائه دهد و بر این اساس ،امروز این گزارش به طور رسمی در شورا قرائت شد و سایر اعضا نیز
درباره آن تبادل کردند .واشنگتن ماههاست ک ه برای جلوگیری از پایان ممنوعیت تسلیحاتی ایران با کشورهای
همفکر خود مشغول رایزنی است و کارزارهای دیپلماتیک را در پایتخت های منطقه پیگیری کرده است اعضای
باقی مانده برجام به ویژه روسیه و چین با قطعنامه پیشنهادی آمریکا که در تضاد کامل قطعنامه  ۲۲۳۱است،
مخالفت کردهاند.

افشای راهبرد جدید آمریکا برای حضور در آسیای میانه
تهران -ایرنا -تارنمای خبری یک اندیشکده آمریکایی موسوم به «مرکز سیاست جهانی» ،در گزارشی جهتهای
تازه سیاست آمریکا در آسیای میانه را مورد توجه قرار داد و نقشههای واشنگتن برای این منطقه را فاش کرد .در
این گزارش آمده است :دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اواخر سال  ۲۰۱۹میالدی کاری انجام داد که
دولت های قبلی این کشور انجام نداده بودند و آن اینکه ،راهبردی جدید برای آسیای میانه ترسیم کرد .این راهبرد،
آسیای میانه و افغانستان را یک منطقه واحد درنظر میگیرد و سیاست در آسیای میانه را تابع الزامات جنگ در
افغانستان قرار نمیدهد .با این وجود ،این راهبرد با چالش های جدی روبه روست .نخست آنکه ،تا زمان یکپارچه
شدن دولت افغانستان ،توا فق با طالبان ادامه نخواهد یافت و امکان گسترش خشونت وجود خواهد داشت .دوم
آنکه ،چین و روسیه قطعا با هر راهبرد و سیاست ترسیم شده در جهت افزایش حضور آمریکا در این منطقه مخالف
خواهند بود .و سوم آنکه دامنه و بزرگی ،اگر نه مدت زمان بیماری همه گیر کووید –  ۱۹باعث خواهد شد بسیاری از
بخش های داخلی با استفاده از منابع آمریکایی برای راهبرد آسیای میانه درصورتی که این منابع را غیرضروری
بدانند ،مخالفت کنند .از آنجا که نیازهای آسیای میانه به واسطه این بحران بسیار زیاد خواهد بود ،واشنگتن ناگزیر
باید تا حد ممکن با متحدانش یع نی اتحادیه اروپا ،کره جنوبی ،هند و ژاپن همکاری کند؛ کشورهایی که جملگی
دارایی های قابل توجهی در آسیای میانه برای به حداکثر رساندن تجارت و فرصت های سرمایه گذاری دارند .در
ادامه این گزارش آمده است :جدای از تقویت فرصت های سرمایهگذاری و تجارت برای آمریکا در آسیای میانه و
برعکس ،آمریکا می تواند کمک های ارزنده ای در بهبود کنترل در امتداد مسیرهای اصلی تجاری و مرزها برای
تقویت ارتباطات آسیای میانه به سراسر جهان و کاهش هزینه های حاصل از فساد و ناکارآمدی ارائه دهد .در عین
حال ،واشنگتن باید با وجود تقاضا برای منابعش ،تالش برای برقراری ارتباط با نخبگان و عامه مردم در آسیای میانه
را مضاعف کند و خیرخواهی و اثربخشی این سیاستها را به نمایش بگذارد .همچنین باید همین کار را در خانه
انجام دهد تا حمایت پایدار از این راهبرد به دست آید .دیگر انواع حمایت از این راهبرد شامل همکاری امنیتی بین
ارتشهای آمریکا و آسیای میانه یا همکاری با صنایع دفاعی در این منطقه است .این گزارش در پایان این نکته را
مورد تاکید قرار داد که دولت آمریکا از آنجاکه چین را رقیب اصلی خود می داند ،باید با دولت های محلی ،متحدان و
شرکا با هدف ارائه جایگزینی برای طرح چینی «یک کمربند ،یک جاده» هماهنگی برقرار کند و ظرفیت دولت های
محلی را برای برخورد با مسکو و پکن افزایش دهد .طرح یک کمربند ،یک جاده ،یک راهبرد توسعه جهانی است که
از سوی دولت چین در سال  ۲۰۱۳اتخاذ شد و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در تقریبا  ۷۰کشور و سازمان
های بین المللی را دربرمیگیرد .دولت چین این ابتکارعمل را تالشی برای تقویت ارتباطات منطقه ای و آغوش
گشایی به آینده ای روشن تر می داند .آسیای میانه منطقه ای است که از دریای خزر در غرب تا چین و مغولستان

در شرق و از افغانستان و ایران در جنوب تا روسیه در شمال امتداد دارد .این منطقه از جمهوری های شوروی
سابق شامل قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان تشکیل شده است.

صاحب نظر چینی :هرگونه اخالل در برجام اجرای آن را مشکل می کند
پکن -ایرنا -رئیس مرکز تحقیقات ایران شناسی دانشگاه جنوب غرب چین در واکنش به نشست امروز شورای
امنیت پیرامون گزارش دبیرکل سازمان ملل با موضوع قطعنامه  ۲۲۳۱گفت :هرگونه اخالل در برجام مانند تصویب
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام ،اجرای توافق هسته ای ایران را با مشکل مواجه می کند« .جی کای یون» روز
سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :ایجاد موانع بر سر راه اجرای توافق هسته ای ایران مانند تمدید تحریم
تسلیحاتی ،باعث ناکامی برجام و اخالل در اجرای درست آن می شود .وی سلطه طلبی و هژمونیسم آمریکا را
مقصر اصلی تضعیف توافق هسته ای ایران عنوان کرد و گفت :صدور قطعنامه شورای حکام نیز نتیجه تسلیم سه
کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه و آلمان در برابر فشارهای آمریکا است .پروفسور جی اظهار کرد :رفتار قلدرمابانه
ایاالت متحده آمریکا دلیل اصلی و اساسی تنش در روابط آمریکا با ایران است رفتارهای نادرست آمریکا نه تنها
دولت و ملت ایران را به خطر می اندازد بلکه صلح و ثبات خلیج فارس و منطقه را نیز تهدید می کند .رئیس مرکز
تحقیقات ایران شناسی دانشگاه جنوب غرب چین در پایان اظهار کرد هرگونه بحران سازی بر سر اجرای توافق
هسته ای ایران در نهایت امنیت انرژی جهان را به خطر می اندازد .اظهارات این اندیشمند چینی در حالی است که
سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز امروز سه شنبه بار دیگر بر مخالفت کشورش با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
تاکید کرد و گفت :چین بر اساس توافق هسته ای سال  ۲۰۱۵میالدی با تالش های آمریکا برای فشار بر شورای
امنیت برای تحریم تسلیحاتی ایران مخالف است .نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر امروز سهشنبه
برای بررسی نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آخرین وضعیت اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱به صورت
مجازی برگزار میشود .قرار است در این نشست ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم
مشارکت داشته باشد.

رییس جمهوری چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را امضا کرد
پکن -ایرنا« -شی جین پینگ» رییس جمهوری چین ،قانون امنیت ملی هنگ کنگ که صبح امروز سه شنبه در کنگره
ملی خلق چین تصویب شد را امضا کرد .به گزارش ایرنا از ساوت چاینا ،در قانون امنیت ملی هنگ کنگ که مشتمل
بر  ۶فصل و  ۶۶ماده است به طور واضح مسئولیت نهادهای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ
تعریف شده است .شینهوا ،خبرگزاری رسمی چین هم عصر امروز سه شنبه گزارش داد که «لی ژانشو» رئیس
کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ،این قانون و تصویب آن را به عنوان «بازتاب اراده مردم چین و هنگ کنگ»
توصیف کرده است .این قانون صبح امروز سه شنبه به وقت محلی توسط کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی
خلق چین ) (NPCبه اتفاق آرا تصویب شد .پکن این قانون را در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز طرفداران به
اصطالح دموکراسی در سال گذشته در هنگ کنگ وضع کرد مقامات چین می گویند این قانون نه تنها به حقوق
شهروند هنگ کنگی آسیبی وارد نمی کند بلکه با براندازی ،تروریسم ،جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله
خواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این منطقه خواهد شد ۸ .خرداد سال جاری بود که کنگره ملی خلق
چین با  ۲۸۷۸رای موافق در مقابل یک رای مخالف و  ۶رای ممتنع ،الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را با هدف مقابله با
استقالل ،براندازی ،تروریسم و دخالت های خارجی در این منطقه تصویب کرد .پیش از این عالوه بر آمریکا ،وزرای
خارجه بریتانیا ،استرالیا و کانادا درباره تصویب این قانون نگرانی شدیدی ابراز کرده بودند دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا خاطر نشان کرده بود که در همین راستا برای مقامات چینی محدودیت ویزا اعمال خواهد کرد

موضوعی که با واکنش چین مواجه شد و مقابله به مثل کرد .دستگاه دیپلماسی چین بارها به آمریکا هشدار داده
است در امور داخلی هنگ کنگ که جزو امور داخلی چین است دخالت نکند .هنگ کنگ از ماه ژوئن تا دسامبر سال
( ۲۰۱۹خرداد تا آذر  )۱۳۸۹میالدی صحنه راهپیمایی و اعتراض بود.

ماه نورد چین  ۴۶۳متر را در نیمه تاریک ماه طی کرد
تهران-ایرنا -ماه نورد چینی ۲ Jade Rabbit-یا ،۲ Yutu-مسافت  ۴۶۳.۲۶متر را در نیمه تاریک ماه به منظور انجام
اکتشافات علمی در این سرزمین بکر طی کرد  .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،مرکز برنامه اکتشفات قمری و
فضایی اداره ملی فضایی چین اعالم کرد که هر دو لندر و ماه نورد کاوشگر ۴ Chang'e-به تازگی فعالیت خود را
برای نوزدهمین روز قمری به اتمام رسانده اند و به دلیل کمبود انرژی خورشید ،به حالت خفته در شب قمری قرار
گرفته اند  .یک روز قمری برابر با  ۱۴روز بر روی زمین و یک شب قمری نیز به همان طول است .این ماهنورد چینی
هشتم دسامبر  ۲۰۱۸توسط فضاپیمای ۴ Chang'e-از مرکز ماهوارهای  Xichangدر استان سیچوان به فضا ارسال
شد ۴. Chang'e-که حامل یک لندر و ماه نورد ۲ Yutu-بود ،سوم ژانویه  ۲۰۱۹بر دهانه  Von Karmanدر محدوده
قطب جنوب و در سمت تاریک کره ماه فرود آمد .ماه نورد ۲ Yutu-در طول این  ۱۹روز قمری ،یک دهانه کوچک را در
حدود سه متری جنوب غرب این ماه نورد بررسی کرد و دسته جدیدی از داده های اکتشافات علمی را بدست آورد .
 ۲ Yutuبسیار طوالنی تر از عمر طراحی شده سه ماهه خود فعالیت کرده است و تنها ماه نوردی است کهبیشترین زمان را در سطح ماه به کاوش پرداخته است .این ماه نورد به محققان کمک کرد تا به اسرار دفن شده در
اعماق نیمه تاریک ماه پی ببرند ،درک بشریت را از تاریخ برخوردهای آسمانی و فعالیت های آتشفشانی غنی
سازد و اطالعات بیشتری در زمینه تکامل زمین شناسی ماه ارایه دهد .وظایف علمی مأموریت ۴ Chang'e-شامل
انجام مشاهدات نجومی رادیویی با فرکانس پایین ،بررسی زمین ماه و اشکال زمین این قمر ،کشف ترکیب مواد
معدنی و ساختار کم عمق سطح ماه و اندازهگیری تابش پرتوی نوترون و اتمهای خنثی است.

ناوهای هواپیمابر آمریکا در حیاط خلوت چین
پکن-ایرنا -برای دومین بار از سال  ۲۰۱۷میالدی به این طرف ،آمریکا با اعزام  ۳ناو هواپیمابر به حیاط خلوت چین ،در
حال ارسال پیام هایی برای پکن در دورانی پر تنش برای دو کشور است .به گزارش ایرنا این ناوها در شرایطی در
اطراف دریای جنوبی که چین آن را متعلق به خود می داند حضور یافته اند که تنش ها میان دو کشور افزایش
یافته است نیروی های حاضر در این ناوها که در حال گشت زنی در منطقه هستند ،رزمایش هایی را هم برگزار
کردند این رزمایش ها شامل برنامه های رزمی دفاعی و نظارت دریایی است .حضور ناوهای آمریکا در اقیانوس
آرام و دریای فیلیپین برای پکن نگران کننده است چین در خصوص تحرکات نظامی آمریکا در منطقه به واشنگتن
هشدار داده و افزوده است به هر قیمتی از حق حاکمیت خود حراست می کند .اقدامات آمریکا همواره موجی از
عصبانیت را برای چین به دنبال داشته است که بیشتر مناطق و جزایر دریای جنوبی را متعلق به خود می داند.
ارزش تجارت این پهنه آبی در یک سال به  ۳تا  ۵هزار میلیارد دالر می رسد و آمریکا متقابال مدعی است که چین با
ساخت و ساز جزایر مصنوعی و استقرار سامانه های دفاعی و تسلیحات در این منطقه ،قصد دارد گذرگاه های
دریایی را تحت کنترل خود بگیرد « .لی جیه» کارشناس مسایل دریایی در چین می گوید که آمریکا با اعزام ناوهای
هواپیمابر می خواهد خود را یک قدرت تاثیرگذار در منطقه دریای جنوبی نشان دهد و تهدیدی برای نظامیان چینی
باشد .پاراسل و اسپراتلی دو بخش از مجموعه جزایر ب سیار مهم و پرمنازعه در دریای جنوبی است که در زبان
چینی به ترتیب شیشا و نانشا نامیده می شوند  .لی می افزاید که اگر قرار باشد آمریکا در منطقه حضور داشته
باشد و عملیات کند آن زمان چین هم برای جلوگیری از چنین اقداماتی در هر زمان مناسب و مقتضی رزمایش های

دریایی برگزار خواهد کرد .آمریکا یک بار در سال  ۲۰۱۷میالدی زمانی که درگیر تهدیدهایی از سوی کره شمالی و
موشک های بالستیک این کشور شد سه ناوهواپیمابر به منطقه اعزام کرد این بزرگترین قدرت نمایی دریایی آن
کشور از آن زمان تاکنون است .اما آمریکا در ابتدای تیرماه نیز اقدام به اعزام سه ناو به منطقه کرد ناوهای
هواپیمابر نیمیتز ،روزولت و رونالد ریگان متعلق به آمریکا از دو هفته قبل گشت زنی هایشان را در اطراف دریای
فیلیپین و سواحل غربی منطقه و آبهای ژاپن شروع کرده اند .نیروی دریایی ارتش آمریکا روز گذشته نیز یک روز
پس از انت قاد سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به (آ .سه .آن) از چین درباره فعالیت های
افزایش یافته این کشور در دریای چین جنوبی ،دو ناو هواپیمابر آمریکا در دریای فیلیپین واقع در دریای چین جنوبی
رزمایش برگزار کردند .نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد در این رزمایش دو ناو هواپیمابر این کشور به نام
های "یو اس اس نیمیتز" و "یو اس اس رونالد ریگان" با هدف تقویت تعهدات «پاسخگویی ،انعطاف پذیری و
استمرار» ایاالت متحده در توافق نامه های دفاع متقابل با متحدان و شرکای خود در هند و اقیانوس آرام شرکت
کردند .گزارش می افزاید حضور سه ناو هواپیمابر آمریکایی به طور همزمان در اقیانوس آرام و برگزاری چنین
رزمایش های جداگانه ای در زمان کوتاه بسیار نادر است« .جورج ویکوف» فرمانده ناوگان پنجم دریایی ایاالت
متحده آمریکا در این بیانیه گفت« :ما از هر فرصت ممکن برای پیشبرد ،تقویت توانایی ها و مهارت های خود در
انجام عملیات جنگی استفاده می کنیم نیروی دریایی ایاالت متحده همچنان آماده ماموریت در هر نقطه جهان
است ».او گفت« :این رزمایش نشانه تعهد ما به متحدان منطقه ای ،توانایی ما برای سرعت بخشیدن به قدرت
جنگی گسترده در اقیانوس های هند و آرام ،حمایت از ثبات منطقه ای و آمادگی ما برای مقابله با همه کسانی
است که هنجارهای بین المللی را به چالش می کشند».

آمریکا دو شرکت فناوری چینی را تهدید علیه امنیت ملی شناسایی کرد
تهران -ایرنا -کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا شرکتهای فناوری چینی هوآوی و  ZTEرا به عنوان تهدیدی علیه
امنیت ملی شناسایی کرد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،اعالم رسمی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در روز
سهشنبه مبنی بر اینکه شرکتهای فناوری چینی هوآوی و  ZTEتهدیدی علیه امنیت ملی این کشور هستند،
شرکتهای آمریکایی را از  ۸.۳میلیارد دالر بودجه دولتی برای خرید تجهیزات از این شرکتها محروم میکند .این
نهاد تنظم کننده مقررات آمریکا سال گذشته تصویب کرده بود که این اعالم را به صورت رسمی منتشر کند و به
شبکههای تلفن همرا ه آمریکایی پیشنهاد کرده بود که تجهیزات خود را که از این دو شرکت خریداری کردهاند از
مدار خارج کرده و با تجهیزات دیگر جایگزین کنند« .جفری استارک» رییس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز
سهشنبه تجهیزات خریداری شده از این شرکتها را «غیرقابل اعتماد» توصیف کرد و گفت که هنوز شبکههای
ارتباطی آمریکا دارای چنین تجهیزات هستند و کنگره باید بودجه الزم برای جایگزین کردن آنها را تصویب کند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا سال گذشته فرمانی اجرایی امضا کرد که اعالم وضعیت اضطراری ملی و
شرکتهای آمریکایی را از خرید تجهیزات ارتباطی ساخت شرکتهایی که تهدید علیه امنیت ملی هستند ،منع
کرد .دولت ترامپ همچنین شرکت هوآوی را به فهرست سیاه تجاری خود افزود.

-

خبرگزاری صدا و سیما:
درآستانه نشست شورای امنیت  /تاکید چین بر لغو تحریم تسلیحاتی ایران

سخنگوی وزارت خارجه چین با تأکید بر تصریح قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران را
خواستار شد .به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛سخنگوی وزارت خارجه چین با تأکید بر تصریح

قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران را خواستار شد .خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از
وبگاه وزارت خارجه چین ،جائو لی جیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که کشورش قاطعانه از صالحیت
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و کارایی برجام حمایت میکند .سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص
اضافه کرد :ما با اقدام آمریکا در تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت مخالف هستیم.
کلیه مفاد قطعنامه  ،۲۲۳۱از جمله مفاد مربوط به رفع تحریم تسلیحاتی علیه ایران ،باید به درستی اجرا شوند .این
در حالیست که با نزدیک شدن به  ۱۸اکتبر یعنی موعد مقرر در قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد
مبنی بر لغو تحریم تسلیحاتی ایران« ،مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرد که به تالش کشورش برای
عدم رفع تحریم تسلیحاتی ایران ادامه میدهد.

-

خبرگزاری فارس:
گردش به راست ماشین دولت /شکست پروژه ۷ساله نگاه به غرب

پیشنویس برنامه  ۲5ساله ایران و چین در هیات دولت به تصویب رسید که این بهمعنای شکست پروژه پرهزینه
۷ساله نگاه به غرب است .به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس ،روزنامههای «فرهیختگان»« ،صبح
نو» و «اعتماد» به موضوع تصویب پیشنویس برنامه  ۲5ساله ایران و چین پرداختهاند که مهمترین بخشهای این
گزارشها را در ادامه میخوانید.
فرهیختگان // :بهتازگی پیشنویس برنامه  ۲5ساله ایران و چین در هیات دولت به تصویب رسید تا دوطرف با
استفاده از این نقشهراه برای تداوم همکاری دوجانبه اطمینان خاطر پیدا کنند .اینکه چرا این توافق که در ژانویه
 ۲۰۱6و در جریان سفر شی جین پینگ رئیسجمهور چین به تهران پیشنهاد شده ،پس از سه سال و نیم بهتصویب
می رسد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مامور پیشبرد آن میشود ،بیارتباط با شرایط زمانی این پیشنهاد و
نوع نگاه دولت در حوزه سیاست خارجی نبوده است .درباره مفاد این برنامه بهطور دقیق نمیتوان سخن گفت،
چراکه عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه تمام گمانهزنیها در این باره را رد کرده ،اما با توجه به بازه
ارائه این پیشنهاد به ایران که در زمستان  ۱۳۹4یعنی چندماه پس از اجرای برجام بوده است ،به نظر نمیرسد که
مفاد آن در آن زمان غیرمتوازن بوده باشد .ایران در آن زمان از این فرصت استفاده نکرد و به شکلهای گوناگون
طرف چینی را تحقیر کرد و فضایی را در اختیار شی جین پینگ قرار داد که فاقد برخی امکانات بهداشتی بود .تهران
در جریان این سفر ،سندی را با طرف چینی امضا کرد که یکی از بندهای آن اعالم میکرد باید دو کشور یک سند
جامع راهبردی برای همکاریهای خود در همه زمینهها داشته باشند ،اما این سند آنگونه که باید پیگیری نشد تا
سال گذشته طرف چینی با توجه به وضعیت جدید تغییراتی را اعمال کند و آن را به تهران ارائه دهد .البته
درحالحاضر مفادی از توافق تا نهایی شدن آن اعالم نخواهد شد ،اما بررسی رفتار چین در سایر قراردادها نشان
میدهد که پکن قراردادهایی عمدتا کوتاهمدت به امضا میرساند ،ولی با توجه به رفتار سیاست خارجی ایران
به ویژه در دولت فعلی ،پکن به ثبات در این حوزه اطمینان نداشته و بر همین اساس چنین برنامهای را به ایران
پیشنهاد کرده است.
دولت هفت سال سیاست خارجی خود را در غرب تعریف کرده بود  //همانقدر که این برنامه میتواند برای ایران
حائز اهمیت باشد ،پیگیری آن در دولتی که هفت سال سیاست خارجی خود را در غرب تعریف کرده بود هم دارای
اهمیت است .اگر سیاستهای راهبردی ایران در غرب آسیا را -که عمدتا در مجموعهای متشکل از وزارت خارجه و
سایر نهادهای مسئول تعیین میشود و معموال روند مشخصی را دنبال میکند -در نظر نگیریم ،تقریبا در سایر
نقاط دنیا ،تهران فاقد یک استراتژی و سیاست مشخص بوده است .همین موضوع نیز باعث شده منافع ایران در

سایر نقاط دنیا ،با وجود روابط بسیار دوستانه و مستحکم «حداقلی» باشد  .بهعبارت سادهتر میتوان گفت که
ایران در سیاست خارجی خود «آرزو» دارد ،ولی «برنامه» ای ندارد ،از همین رو با روی کار آمدن هر دولتی،
چرخشهایی تا  ۱۸۰درجه در راهبردهای بینالمللی رقم میخورد .نمونه آن در پرونده ونزوئال بهخوبی
قابلمشاهده است .ایران در برهه ای بخشی از تمرکز سیاست خارجی خود را روی آمریکای التین ،کشورهای
ونزوئال و بولیوی گذاشت و توانست بهویژه در صنعت ساختمانسازی سود قابلتوجهی هم کسب کند .در برههای
دیگر اما ونزوئال در سیاست خارجی ایران عمال اهمیت خود را از دست داده بود و با وجود اینکه نیکالس مادورو،
رئیسجمهور این کشور به ترکیه سفر کرده بود ،ایران حاضر به دعوت از او برای سفر به تهران نشد .بااینحال در
اسفند سال پیش ،ایران که بهدلیل تحریمها امکان صادرات فرآوردههای نفتی خود را بهراحتی ندارد ،پنچ کشتی
حامل فرآوردههای نفتی را به ونزوئال ارسال کرد و هزینه آن را بهصورت کامل دریافت کرد .چرخشهایی اینچنینی
در حوزه بین الملل سبب شده کشورها در توافقات و تعامالت با ایران این موضوع را مورد توجه قرار دهند و حساب
ویژهای روی همکاری با ایران باز نکنند و تهران را شریکی غیرقابلاطمینان تصور کنند .
صبح نو :چرخش به شرق  //سند همکاری بلندمدت و راهبردی میان تهران و پکن که پیشنویس آن در هیاتدولت
به تصویب رسید ،نخستین همکاری کالن و بلندمدت با یک قدرت بزرگ در چهلسال گذشته و دوران پس از انقالب
اسالمی است .تصویب این سند از سوی طرف چینی و نهایی و اجرایی شدن آن ،میتواند به معنای چرخش کامل
به سمت شرق تلقی شود .در واقع ،ممکن است به معنای انتخاب نهایی باشد؛ ترجیح نهایی شرق به غرب .با این
حال سوالی که بالفاصله مطرح میشود این است که چرا جمهوری اسالمی ایران و دولت تدبیر و امید بهعنوان
قوه اجرایی آن ،پیشنویس نهایی برنامه ۲5ساله همکاریهای دو کشور را پنج سال و 6ماه پساز سفر مهم
رییسجمهوری چین به ایران ،تأیید و تصویب و به مرحله اجرایی شدن گذاشته است؟ آیا امکان نداشت که همزمان
با بهبود شکننده روابط با غرب ،در جبهه شرق هم سرمایهگذاری میکردیم و از مواهب روابط با کشورهایی نظیر
چین ،بهرهمند می شدیم؟ برخی تحلیلگران معتقدند که امضای سند برجام با غرب ،باعث دوری ایران از کشورهای
حوزه شرق از جمله چین شد.
بیمحلی به چین پس از برجام مسبب بیاعتمادی پکن به تهران  //یکی از این تحلیلگران ابراهیم رحیمپور ،معاون
پیشی ن وزارت امور خارجه کشورمان است .او معتقد است که «وقتی برجام به امضا رسید ،یک سری
بیمحلیهایی به چینیها کردیم و همین بیمحلیها ،در طرف چینی ،بیاعتمادی ایجاد کرد» .رحیمپور با اشاره
به موانع پیشرفت سند همکاریهای ۲5ساله از سوی چینیها نیز تاکید کرد :چینیها در سیاستهای منطقهای
خود ،سعی میکنند توازن ایجاد کنند .اقدامات آنها در سیاست خارجی ،با تبلیغات و یکسویهنگری همراه نیست
و وقتی صحبتی مطرح میکنند ،مرا قب عربستان ،رژیم اسرائیل ،هند و پاکستان هم هستند و بنابراین در این
شرایط ،تالش میکنند اقدامات حساسیتبرانگیز نداشته باشند .وی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن اسناد راهبردی
میان کشورها از جمله سند ۲5ساله میان ایران و چین ،بستگی به منافع کشورها دارد ،گفت :چینیها معموالً خود
را مقید نمی بینند .البته در قبال برخی کشورها مثل پاکستان ،چون رابطه با این کشور ،بهدلیل مشکل حادشان با
هند ،برایشان راهبردی است بسیار مقید هستند .معاون پیشین وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این
سؤال که چنانچه دو طرف برای اجرایی شدن سند همکاریهای ۲5ساله اهتمام داشته باشند ،این سند چه
مزایایی در پی خواهد داشت ،گفت :چینیها ،چهار سطح سند راهبردی با دیگر کشورها دارند که ایران از سطح
سوم این سند برخوردار است؛ یعنی راهبردهای ما برای چینیها در سطح یک و دو هم نیست .بر این اساس
میفهمیم چینیها چگونه به ما نگاه میکنند .وی با بیان اینکه از جزئیات این سند راهبردی کسی اطالعی ندارد،
تاکید کرد :چنین سندهایی مثل قانون اساسی است که در چارچوب آن ،کشورها میآیند نسبت به یکدیگر
تعهداتی می دهند که از آن تخطی نکنند و آن را اجرایی کنند و اگر اجرایی نکردند ،در حدفاصل 6ماه گالیههای خود

را مطرح کنند .اگر کشورها با هم سند بلندمدت داشته باشند و به آن پایبند باشند؛ خوب است اما باید موانع آن را
هم دید.
اعتماد // :با اظهارنظر تازه سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیشنویس «برنامه  ۲۵ساله همکاریهای جامع
ایران و چین» فاز تازهای از گمانهزنی درباره سرمایهگذاری  4۰۰میلیارد دالری پکن در ایران آغاز شده است .عباس
موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده
که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربرمی گیرد و احتماال در آینده و پس از تصویب نهایی میتواند
بهطور کامل منتشر شود » .اما این برنامه  ۲5ساله «راهبردی» ایران و چین چیست و چه بخشهایی دارد؟ پاسخ
اولیه به این سوال این است که هرگونه توضیحی درباره جزییات این برنامه ،در حد «گمانهزنی» است و موضع
رسمی هیچ یک از دو کشور نیست .بیش از هر چیز ،این سرمایهگذاری چین ،به معنای تزریق ساالنه  ۱6میلیارد
دالر به اقتصاد ایران است که البته زیربنای آن در سال  ۲۰۱6تحت عنوان «ساختار شراکت استراتژیک ایران و
چین» ریخته شد .قرار بر این بود که چین  ۲6۰میلیارد دالر در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی ایران سرمایهگذاری کند؛
بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری چینیها طی  ۵سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت
و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحلهای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام
شود .چینی ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران  ۱۲۰میلیارد دالر در حوزه
توسعه زیرساختهای تولید و حمل و نقل در ایران سرمایهگذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری
هم در  ۵سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دورهای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت
و حوزه حمل و نقل ایران تزریق میشود.
سرمایه چینی در خاورمیانه  //البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در
کشورهای مختلف دنیا یک چیز «عادی» محسوب میشود و چندان عجیب نیست .چنانکه بر اساس آمار و ارقام
موجود ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در دنیا از سال  ۲۰۰۹تا سال گذشته میالدی هشت برابر شده است.
همین 5سال پیش ،بر اساس آمار و ارقام موجود ،رقم سرمایهگذاری خارجی چینیها ،به  ۱4۰میلیارد دالر رسیده
بود .عمده این سرمایهها نیز به سمت بخش انرژی در کشورهای مختلف رفته است .چینیها در  ۲4کشور
آفریقایی سرمایهگذاری کردهاند .در نیجریه  ۲۱میلیارد دالر ،در اتیوپی و الجزایر  ۳۰میلیارد دالر و در آنگوال و آفریقای
جنوبی  ۲۰میلیارد دالر .بخش بزرگی از سرمایهگذاری خارجی چینیها نیز در منابع انرژی دنیا متمرکز شده است.
در حال حاضر بخش عمده ای از منابع انرژی مورد نیاز چین ،از راه اقیانوس هند و بخش پایینی و متصلکننده
اقیانوس هند به خاورمیانه موسوم به دریای عرب تامین میشود .اما هدف بزرگ پکن ،دسترسی به آبهای
خلیجفارس و منابع انرژی خاورمیانه است .چینیها از  4سال پیش با یک سرمایهگذاری  5۰میلیارد دالری در بندر
گوادر پاکستان ،به دنبال تحقق این رویا بودهاند.
بهشت نیروی کار ارزان  //شوکهای ارزی به وقوع پیوسته و پی در پی در ایران که از سالهای ابتدایی دهه ۹۰
خورشیدی شکل گرفته ،اثرات ر یزودرشتی در اقتصاد ایران خواهد داشت که یکی از آنها« ،ارزانتر» شدن نیروی
کار ایران به نسبت دیگر کشورها خواهد بود .برخی کارشناسان معتقدند این نیروی کار ارزان مانند مکانیسم
«مشوق سرمایهگذاری خارجی» عمل خواهد کرد .الگویی که پیش از این در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز
دیده شده و هزینههای تولیدی را برای سرمایهگذاران کاهش داده است .شرکتهای چینی برای حضور در ایران
نیاز به نیروی کار ارزان در کنار سیستم حمل و نقلی دارند که با اجرای این توافقنامه ،عالوه بر اینکه محصوالتی با
مشخصات شبیه به تولیدات آنها در چین تولید خواهد شد؛ امکان تولید و صادرات کاالهای تولید شده در ایران
فراهم میشود .انتهای پیام/

منافع مشترک و روابط اقتصادی بیشتری با عراق ،ونزوئال ،روسیه و چین داریم تا آمریکا و اروپا
احسان محبی نظری معتقد است :با واقعیت باید هر چه سریع تر روبرو شویم ،ما منافع مشترک و روابط اقتصادی
بیشتری با عراق ،ونزوئال ،روسیه و چین داریم تا آمریکا و اروپا« .احسان محبینظر» در یادداشتی تحت عنوان
«نوآوری در دیپلماسی با هوشمندسازی و مردمیسازی» که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد ،نوشت :شاید
بتوان برجام را یکی از آخرین نتایج اعتقاد به متدهای کالسیک دیپلماسی در قرن بیست و یکم دانست که در آن
پایبندی به معاهدات ،یک اصل و مقدم بر اولویت دادن منافع نگاه میشود .فارغ از نتایج و فاصله بین خروجیهای
مورد انتظار و حاصل شده این توافق برای طرفین آن ،کارکرد سازمانهای بینالمللی و دیپلماسی چندجانبه توسط
رخدادهای اخیر مرتبط با برجام ،با یک تحول بنیادین و شاید یک چرخش معنایی ) (Ideational Turnمواجه خواهد
شد که حداقل تا پایان قرن بیست و یکم ،راهبرد سیاست خارجی کشورها را تغییر خواهد داد .کسب مشروعیت
جمعی (از دید برخی از دولتها و سازمانها مقدم بر امنیت جمعی است) جای خود را به یجانبهگرایی و تحکیم
منافع اتحادهای قدیمی داده است .ماهیت دیپلماسی به دلیل بینظمی (آنتروپی) ناشی از تحوالت سریع داخلی
دولت ،یک نظم مشخص ندارد که بر مبنای نظریه بازیها ،بخواهیم به دنبال نتایج برد  -برد باشیم ،به ویژه وقتی با
دولت بدعهدی همچون آمریکا مواجه باشیم .مطابق بند  ۱۴برجام ،سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلستان و آلمان
به عنوان سه عضو از شش عضو  E3 +3باید از ظرفیت عضویت خود در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ) (IAEAاستفاده کنند تا قطعنامهای را برای برداشتن گامهای الزم با «نگاه به بستن موضوعات برجسته
گذشته و حاضر» ارائه دهند .اقدام اخیر تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی مذکور در شورای حکام
علیه جمهوری اسالمی ایران که تکرار توهمات و اتهامات واهی و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی است ،با
روح و هدف بند  ۱۴برجام تناقض دارد و نقض عهد ) (Material Breachمحسوب میشود .بازگشایی پرونده قدیمی
و مختومه ( PMDابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران) در آژانس ،ضعف نهادینه شده در
دیپلماسی چندجانبه و سازمانهای بینالمللی را آشکار میسازد :آنها صرفا ابزاری برای کانالیزه شدن اقدامات
قدرتهای «به اصطالح» برتر هستند .حتی مطابق ماده  ۲۵منشور ملل متحد که «اعضای ملل متحد موافقت
میکنند در چارچوب منشور ،تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند» موظفند مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت را اجرا کنند ،اما آمریکا با بدعهدی همیشگی خود ،ضمن خروج از برجام و نقض منشور ملل متحد ،آشکارا
دیگر دولتهای اروپایی را نیز دعوت به نقض قطعنامه  ۲۲۳۱میکند .با وجود استاندارد دوگانه سه کشور اروپایی
در طول تاریخ که در ظاهر استقالل خود از آمریکا را نشان میدادند ،این بار تالشی برای حفظ ظاهر نیز انجام
نمیدهند .در ژانویه  ، ۲۰۲۰بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلستان در یک مصاحبه تلوزیونی صریحا اعالم کرد که
توافق برجام را باید با یک توافق بهتر که نظرات آمریکا را نیز تامین کند ،با نام توافق ترامپ ) (Trump Dealجایگزین
کرد .این جسارت علنی و نیز عدم پایبندی کشورهایی که از شورای امنیت و آژانس به عنوان یک حجاب نهادی
)(institutional veilاستفاده کردهاند به قطعنامههای پیشنهادی خود آنها شکافی عمیق بر باور جمعی مردم
جهان به دیپلماسی و اعتبار توافقهای دوجانبه و چندجانبه بر جای خواهد گذاشت که با صرف هزاران میلیارد دالر
نیز قابل جبران نخوهد بود .هم اکنون جهان در حال گذار در نوع ،هدف و کارکرد دیپلماسی است که
«هوشمندسازی» و «مردمیسازی» دو جلوهی اصلی دیپلماسی مدرن خواهد بود .دیپلماسی که در آن
دیپلماتها به بازاریابهایی برای بنگاههای اقتصادی کشورهای خود بیشتر شبیه هستند ،تا نمایندگانی که صرفا
استوارنامه در دست دارند .روشهای دیوانساالری قدیمی دیگر جواب نمیدهد ،دنیا نیازمند یک دیپلماسی
عملگرایانه است .با واقعیت باید هر چه سریع تر روبرو شویم ،ما منافع مشترک و روابط اقتصادی بیشتری با عراق،
ونزوئال ،روسیه و چین داریم تا آمریکا و اروپا .دیگر نمیتوان به پشتیبانی نهادهای چندجانبه یا ترس کشورها از
ریاکار جلوه داده شدن در افکار عمومی امید داشت .در جهان در حال گذار فعلی ،فارغ از سناریوهای پیشبینی

شده «نظام بین الملل چندقطبی»« ،جهان بدون قطب»« ،جهان چند مرکزی»« ،جهان بدون غرب» ،میتوان یک
سناریوی «تنظیم قوا بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال» را تصور کرد« .فضای مجازی» به عنوان یک زمین بازی
جدید فرصت استثنایی و تاریخی برای ما پدید آورده است که با سیاستگذاری صحیح و تعرفهگذاری هوشمند در آن،
یک توازن قدرت با تعاریف جمهوری اسالمی ایران (مطابق اصل  ۱۵۲قانون اساسی) در سطوح ملی و فراملی
ایجاد شود .رهنمود نحوه پیگیری این ایده را سالها قبل رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) با ابتکار عمل ویژهای
تحت عنوان گفتمان «شبکه ملی اطالعات» مطرح فرمودند که امید است با راهبرد هوشمندسازی مجلس یازدهم
در راهاندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطالعات یک تغییر نگاه اساسی در سیاستگذاری شورای عالی و تحول
در اجرا صورت بگیرد .در کنار آن« ،مردمی سازی» نیز باید در دکترین دیپلماسی نوین جمهوری اسالمی ایران قرار
گیرد .هم از جنبه حمایت از بخش خصوصی و هم از جنبه حمایت از گروههای مردمی و جهادی در پیشبرد اهداف
دیپلماسی عمومی .سالها قبل ،از دید نظریه پردازان روابط بینالملل ،دیپلماسی رسمی مقدم بر دیپلماسی
عمومی دانسته میشد ،اما امروزه اگر دیپلماسی عمومی منفعت و اولویت بیشتری نداشته باشد ،کمتر از
دیپلماسی رسمی و مبتنی بر دیوانساالری نیز نیست .با وجود محدودیت در منابع مالی در مقایسه با بودجه
هنگفت وزارت خارجه آمریکا در تبلیغات خارجی خود ،تنها انتخاب ما نوآوری است .توازن قدرت جدید دنیا در حال
شکلگیری با بازیگران دولتی و غیر دولتی است و سرعت تحوالت بسیار باال میباشد .فرصت کم است ،باید شروع
کرد .این کار بهارستان است ،پاستور فعال درگیر خانههای  ۲۵متری است .انتهای پیام/

کاهش حجم تجارت تاجیکستان با 5کشور عضو شانگهای
طی  5ماه سال جاری میالدی حجم تجارت تاجیکستان با  5کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای کاهش
یافته است .به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه ،طی  5ماه سال جاری میالدی حجم تجارت تاجیکستان
با  5کشور عضو سازمان همکاریهای شانگهای کاهش یافته است .در قیاس با  5ماه اول سال  ۲۰۱۹حجم
مبادالت تجاری این کشور با قرقیزستان  ۲5.۳درصد ،ازبکستان  ۱۲.5درصد ،هند  ۰.6درصد ،چین  ۲۲.۲درصد و
پاکستان  5۸.۲درصد افت داشته است .طی این مدت حجم تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو این سازمان یک
میلیارد و  ۱5۸.۱میلیون دالر بوده است که بیش از یک میلیارد و  ۱۳میلیون دالر آن را واردات تشکیل میدهد .در
این دوره تاجیکستان تنها با قزاقستان و روسیه موفق به رشد مبادالت تجاری شده است .روسیه ،قزاقستان ،چین
و ازبکستان شرکای اصلی تجاری تاجیکستان در سازمان همکاریهای شانگهای به شمار میآیند .طی  5ماه اول
سال جار ی میالدی حجم مبادله بازرگانی تاجیکستان با این کشورها یک میلیارد و  ۱۱۸.۷میلیون دالر بوده است .
انتهای پیام/ح

-

خبرگزاری تسنیم:
رشد اقتصادی در چین شدت گرفته است

شاخص مدیران خرید در بخش تولید و غیر تولید چین برای چهارمین ماه پیاپی در محدوده مثبت قرار دارد که نشان
می دهد رشد اقتصادی در چین شدت گرفته است .به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ساوت چاینا مورنینگ
پست ،فعالیت اقتصادی در چین در ماه ژوئن ثابت ماند .تولید کارخانهای و خدمات در این کشور با ادامه مسیر
طوالنی برداشته شدن تعطیلی ها ،ثابت مانده اند .شاخص رسمی مدیران خرید در بخش تولید کارخانه ای در ماه
ژوئن  5۰.۹ثبت شده بود .رقم باالی  5۰نشان دهنده رشد تولید کارخانه ای است .این رقم بهتر از پیشبینی
تحلیلگران اقتصادی است که  5۰.5را تخمین زده بودند و از  5۰.6ثبت شده برای ماه مه هم باالتر است .شاخص

مدیر ان خرید از اطالعات رسیده از مالکان کارخانه ها و مدیران خرید بدست می آید و نشان دهنده وضعیت اقتصاد
چین طی یک ماه آینده است و عملکرد اقتصاد را از نظر استخدام ،سفارش صادرات و موجودی کاال ها نشان می
دهد .شاخص مدیران خرید غیر تولیدی هم توسط اداره ملی آمار چین منتشر شده است .این شاخص برای ماه
ژوئن برابر با  54.4بود یعنی بیشتر از  5۳.6ثبت شده برای ماه مه و  5۳.6پیشبینی شده توسط تحلیلگران
اقتصادی .این ارقام نشان دهنده سریعترین رشد اقتصادی چین از نوامبر  ۲۰۱۹است .این آمار نشان دهنده شرایط
بخش های خدمات و ساخت و ساز در اقتصاد چین است .جولیان ایوانز ،ارشد چین در موسسه کپیتال ایکانامیکس
عقیده دارد «:اطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی در چین به خاطر بهبود سریعتر تولید کارخانهای و خدمات به
همراه افزایش فعالیت های ساخت و ساز شدت گرفته است ».شاخص مدیران خرید در بخش تولید و غیر تولید
برای چهارمین ماه پیاپی در محدوده مثبت قرار دارد .این شاخص ها در سه ماهه اول سال جاری میالدی بسیار
پایین آمده و به ترتیب  ۳5.۷و  ۲۹.6بود که نشان دهنده اولین رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ چین است .اقتصاد چین
در این دوره  6.۸درصد کوچک شد .انتهای پیام۱۸۱/

-

ایسنا:
تشکیل کلوب خریداران قدرتمند نفت در چین

شرکت های نفتی دولتی چین در حال رایزنی برای متحد شدن و افزایش قدرت چانهزنی در خرید نفت هستند .به
گزارش ایسنا ،این گروه که شامل شرکتهای سینوپک ،CNOOC ،پتروچاینا و سینوچم است ،حمایت دولت مرکزی
را کسب کرده و در اولین گام خود به عنوان یک خریدار جمعی ،به خرید محمولههای نفت روسیه و آفریقا در بازار
محمولههای تک اقدام میکند .اگر این اتحاد به نتیجه برسد ،این چهار شرکت قدرت چانه زنی زیادی پیدا خواهند
کرد .شرکتهای سینوپک ، CNOOC ،پتروچاینا و سینوچم مجموعا بیش از پنج میلیون بشکه در روز نفت خام وارد
میکنند که  ۲۰درصد آن تولید روزانه اوپک است .ایده تشکیل چنین گروهی نخستین بار در سال گذشته مطرح شد
اما به نظر میرسد اکنون که شیوع ویروس کرونا تقاضا برای نفت را در بازارها ضعیف کرده ،زمان مناسبی برای
آزمودن آن است .غول های نفتی دولتی چین در بدترین مقطع شیوع ویروس کرونا برای حفظ نرخ وارداتشان تحت
قراردادهای بلندمدتی که با صادرکنندگانی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشتند ،به سختی تالش
میکردند .این گروه بندی نشان میدهد که غولهای نفتی چینی خواهان انعطاف پذیری بیشتری در آینده هستند
تا در قید و بند قراردادهایی که به فروشندگان قدرت تصمیمگیری درباره حجم نهایی تخصیص نفت به خریدار را
میدهد ،نباشند .شرکتهای نفتی دولتی چین از جمله شرکتهایی بودند که از بحران شیوع کووید  ۱۹به شدت
متضرر شدهاند .این شرکتها ضرر سنگینی در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۰داشتند و هزینه سرمایه در سال
جاری را به دلیل ریزش قیمت نفت و سقوط تقاضا برای سوخت که درآمدهای آنها را کمتر کرده است ،کاهش
دادهاند .بر اساس گزارش اویل پرایس ،انتظار میرود درآمد آنها در سال میالدی جاری همچنان ضعیف بماند و در
ماههای آینده به ضررشان افزوده شود .با این حال چشم انداز بلندمدت به دلیل حمایت دولت و دستور به
شرکتهای چینی برای افزایش تولید نفت و گاز روشنتر است .انتهای پیام

-

باشگاه خبرنگاران:
تاریخچه همهچیز خواری چینیها  /غذاهایی که یک دنیا را اسیر خود کرده اند

طبع غذایی مردم چین برای بسیاری از مردم جهان غیرقابل تحمل است .به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه
خبرنگاران جوان  ،مردم چین تقریبا تمامی حیوانات و جانوران را در لیست غذایی خود جای داده اند .همین امر سبب
شده است تا هرچند سال یکبار بیماریهایی در جهان شیوع پیدا کنند که مستقیما از جانداران به انسان منتقل
شده اند.

-

ایران جیب:
آینده صادرات نفت ایران به چین

کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت هم باعث نشد تا کشورهای عمده تولید کننده نفت با استفاده از تمامی
ابزارهای موجود در صدد حفظ و یا افزایش سهم خود در بازار برنیایند .بهرهگیری از دیپلماسی فعال انرژی در کنار
سیاست خارجی تنشزدا ،فعال و پویا ،ابزارهای مهمی هستند که در عرصه روابط بینالملل این امکان را برای
کشورها فراهم می کند تا شرایط را برای افزایش حضور و نفوذ خود در بخش خاصی از جهان فراهم کنند و در عین
حال ،کشورها بتوانند در بازار خاصی مثل چین هم سهم فعلی خود را حفط کنند و هم باعث کاهش سهم
کشورهای رقیب شوند .در این بین ،سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی نیز
به معنی تضمین بخشی از سهم نفت کشور سرمایهگذاری است .در این میان ،عربستان نشان داده است که از
عنصر سرمایهگذاری در زیر ساختار انرژی کشورهایی مثل چین و هند برای تضمین سهم نفت در بازار انرژی این
کشورها به نحو مطلوبی بهره میگیرد.
واردات نفت چین  //چین بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است .کاهش رشد اقتصادی این کشور در کنار شیوع
ویروس کرونا ،فرصت مناسبی برای این کشور فراهم کرد تا اقدام به خرید نفت ارزان از بازار کند و حتی ظرفیت
ذخایر استراتژیک خود را افزایش دهد تا بیشترین سود را از کاهش قیمت نفت برده باشد .طبق آمار پالتس ،چین
در ماه مه روزانه  ۱۱.۳۴میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد .این مقدار در قیاس با سال گذشته ۱۹ ،درصد افزایش
نشان میدهد .واردات نفت چین در ماه نوامبر گذشته با  ۱۱.۱۸میلیون بشکه در روز به بیشترین میزان خود
رسیده بود .آمار ماه می نشان میدهد که پکن در آن ماه  ۱.۵درصد بیش از ماه نوامبر واردات نفت داشته است.
صادرات نفت ایران به چین  //چین همواره یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بوده است .با وجود تحریم صادرات
نفت ایران از سوی آمریکا ،صادرات نفت ایران به چین از طریق بازار خاکستری ادامه یافت؛ امری که بارها با
اعتراض واشنگتن روبهرو شده است .هر چند آمار دقیقی در مورد صادرات نفت ایران به چین در بازار خاکستری
وجود ندارد ،بر اساس گزارش رویتزر چین در ماه دسامبر گذشته در حدود  ۴۰۵هزار تن معادل حدود  ۱۰۰هزار
بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده است .این گزارش در ادامه میافزاید که در سال  ۲۰۱۹میزان واردات نفت
چین از ایران در حدود  ۱۴.۷۷میلیون تن معادل  ۳۰۰هزار بشکه در روز بوده است .اما در ماه فوریه رویترز گزارش
داد که ایران توانسته است در بازار خاکستری روزانه  ۲۵۰هزار بشکه نفت به چین بفروشد .آمار تایید نشده
حاکی از آن است که در ماه گذشته صادرات نفت ایران به چین به کمترین حد خود در دهه گذشته رسیده است.
این آمار نشان میدهد که در ماه گذشته ایران توانسته روزانه  ۵۲هراز بشکه نفت به چین صادر کند.
افزایش صادرات نفت عربستان به چین  //بازار انرژی چین و هند همواره مورد توجه عربستان بوده است .ریاض
برای حضور فعال تر در بازار انرژی این کشورها اقدام به سرمایهگذاری در زیرساختار انرژی این کشورها و ارائه
تخفیف ویژه به این کشورها کرده است .در جریان سفر بن سلمان به چین ،دو کشور قراردادی ۱۰میلیارد دالری در
زمینه انرژ ی امضا کردند .بر اساس آن قرارداد ،شرکت آرامکو و شرکت نورینکوی چین قراردادی  ۱۰میلیارد دالری
برای ساخت پاالیشگاه و یک مجموعه پتروشیمی در شهر پانجین ،در شمال شرق چین ،امضا کردند .بنا بر آمار

اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در سال  ۲۰۱۹صادرات نفت عربستان به چین از  ۵۰۰هزار بشکه به  ۱.۷میلیون بشکه
در روز رسید .در این بین ،ریاض برای دستیابی به اهداف سند توسعه  ۲۰۳۰و کاهش وابستگی اقتصاد آن کشور
به واردات نفت ،درصدد بهرهگیری از منابع مالی و تکنولوژی شرکتهای چینی است و این نکته هم باعث افزایش
نقش صادرات انرژی در روابط دو کشور خواهد شد.
قرارداد تجاری آمریکا و چین  //در سال گذشته آمریکا و چین برای کاهش اختالفات تجاری اقدام به عقد قرارداد
تجاری کردند و بر اساس فاز اول این قرارداد ،آمریکا در میانمدت  ۵۰میلیارد دالر نفت ،ال ان جی و زغال سنگ به
چین صادر خواهد کرد .با این حال ،شیوع ویروس کرونا و عدم اطالعرسانی پکن در این مورد باعث افزایش تنش در
روابط این کشور با غرب و به ویژه آمریکا شده است و شبهاتی در مورد اجرای این قرارداد به وجود آورده است.
فاز اول قرارداد تجاری بین دو کشور در صورت اجرایی شدن ،میتواند باعث افزایش نقش آمریکا در امنیت انرژی
چین و افزایش رقابت در بازار انرژی چین شود.
صادرات نفت روسیه به چین  //در ماههای آوریل و می ،روسیه به همراه عربستان دو تامین کننده عمده نفت چین
بودهاند .آمار اداره گمرک چین نشان میدهد که در ماه آوریل روسیه روزانه  ۱.۷۵میلیون بشکه نفت به این کشور
صادر کرده است  .روسیه با افتتاح خط لوله قدرت سیبری اقدام به افزایش صادرات گاز به چین کرده است و در
نظر دارد با تمکیل پروژههای ال ان جی ،اقدام به صادرات ال ان جی به چین کند .مسکو به هیج وجه مایل نیست
بازار بزرگ چین را به راحتی از دست بدهد .انرژی همواره نقش مهمی در گسترش همکاری مسکو و پکن داشته
است و انتطار میرود که در سالهای آینده نقش صادرات انرژی در روابط دو کشور بیش از بیش افزایش یابد.
سند  ۲۵ساله همکاری ایران و چین  //رسانههای ایران هفته گذشته از تصویب پیشنویس سند همکاری ۲۵
ساله ایران و چین توسط دولت خبر دادند .رئوس همکاری دو کشور در این سند مشارکت مالی و تکنولوژیک چین
در پروژههای اساسی از قبیل بزرگراهها ،راه آهن ،میدانهای نفت و گاز ،صنعت گردشکری ،فناوری اطالعات و،...
ذکر شده است .ایران برای جبران کاهش تدریجی ظرفیت تولید میدانهای نفت خود نیازمند تکنولوژی و سرمایه
خارجی است .موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده است که چین در پروژه «یک جاده یک کمربند» ،نگاه خاصی به
زیرساختار ازتباطی و منابع انرژی این کشور داشته باشد .در شرایط تحریم ،ایران نقش چندانی در امنیت انرژی
چین ایفا نمیکند و به نظر هم نمی رسد که حتی اگر مشکالت بین ایران و آمریکا در بازه زمانی مشخصی حل
شود ،ایران به راحتی بتواند سهم خود را در بازار انرژی چین بدست آورد .بازار انرژی تحرکات و تقابلهای
(دینامیکها) خود را دارد و ایران شاید بتواند در زمان تحریم به صادرات نفت خویش به چین ادامه دهد ،اما دورنمای
روابط انرژی ایران و چین نشان می دهد که با توجه به افزایش نقش و سهم کشورهای عمده در بازار انرژی چین،
ایران برای حفظ و افزایش سهم خود در بازار آن کشور باید تخفیف خاصی برای پکن در نظر گیرد و حتی مجبور به
پرداخت بیمه تانکرها و هزینه انتقال نفت نیز خواهد بود .اگر سند همکاری بلندمدت دو کشور هم اجرایی شود،
ایران میتواند از منابع مالی شرکتهای چینی برای تمکیل پروژههای نیمهتمام بهره بگیرد .سرمایه و تکنولوژی
شرکتهای چینی میتوانند در افزایش تولید ظرفیت نفت و گاز و پتروشیمی ایران مفید واقع شوند .اما ایران برای
ایفای نقشی مهم در امنیت انرژی چین ،کار آسانی در پیش نخواهد داشت و به نظر میرسد که از این همکاری
احتمال ،چین سود بیشتری ببرد .افزایش سرمایهگذاری شرکتهای چینی در صورت عملیاتی شدن ،باعث
افزایش نفوذ و حضور چین در مطنقه و سیاست خارجی ایران خواهد شد .نباید انتظار وابستگی متقابل در روابط
دو کشور را داشت .از این گذشته ،روابط چین با ایران همیشه تابعی از روابط چین و آمریکا نیز بوده است .بر این
مبنا ،ادامه تنش و رقابت بین واشنگتن و پکن نیز در آینده روابط ایران و چین موثر خواهد بود* .یادداشت اقتصادی
 /امید شکری

خبرنامه - :حدیث هفته(:)15
« ویژگيهاى دهگانه عاقل »
حضرت امام رضا که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:

(بمناسبت والدت آن امام)

شُّرُّ مِنْه
خ ْیر ِمنْه مَأمولٌ .وَ ال َ
»ال یَتِمُّ عَقْل ا ْمرِء مسْلِم حَتُّى تَکونَ فیهِ عَشْر خِصال :أَلْ َ
ط َلبِ
مَأْمونٌ .یَسْ َتکْثِر قَلیلَ ا ْلخَ ْیرِ مِنْ غَ ْیرِهِ ،وَ یَسْ َتقِلُّ کَثیرَ الْخَ ْیرِ مِنْ نَفْسِهِ .ال یَسْأَم مِنْ َ
الْحَوائِجِ إِلَ ْیهِ ،وَ ال یَمَلُّ مِنْ طَ َلبِ الْ ِع ْلمِ طولَ َدهْرِهِ .أَلْفَقْر فِى ال ُّلهِ أَحَبُّ إِلَ ْیهِ مِنَ الْغِنى .وَ
ن الشُّهْ َرةِ .ثمَُّ
الذُّلُّ فىِ ال ُّل ِه أَحَبُّ إِلَ ْیهِ مِنَ ا ْلعِزُِّ فى عَدوُِّهَِ .و الْخمول أَشْهى إِلَ ْیهِ مِ َ
ل لَه :ما ِهىَ؟ قالَ(علیه السالم) :ال یَرى أَحَدًا
قالَ(علیه السالم) :أَلْعاشِرَة وَ مَا الْعاشِرَة؟ قی َ
خ ْیرٌ ِمنُّى َو أَتْقى«.
إِالُّ قالَ :هوَ َ
عقل شخص مسلمان تمام نیست ،مگر این که ده خصلت را دارا باشد1:ـ از او امید خیر
باشد۲ .ـ از بدى او در امان باشند3 .ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد4 .ـ خیر
بسیار خود را اندک شمارد5 .ـ هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود۶ .ـ در عمر
خود از دانش طلبى خسته نشود7 .ـ فقر در راه خدایش از توانگرى محبوبتر باشد.
8ـ خوارى در راه خدایش از عزُّت با دشمنش محبوبتر باشد9 .ـ گمنامى را از پرنامى
خواهانتر باشد10 .ـ سپس فرمود :دهمى چیست و چیست دهمى؟ به او گفته شد:
چیست؟ فرمود :احدى را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.
) تحف العقول  ،ص (4۶7

به ««خبـرنامه

"انجمن دوستی ایران و چين"»»،
درشبکه اجتماعی و پيام رسان "ایتـا" بپيوندید.
گردآوری اخبار از خبرگزاریها و رسانه های جمعی کشور،
https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474

پل ارتباطی با اعضا:
(فقط پیامک):

09221046867

📧: icfabulliten@gmail.com

http://ircfa.ir

