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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
ال تمدید گرین کارت آمریکا هستید یا از دیپلماسی چیزی قاتهرانی: به دنبسوال مهاجری از آ

 !دانید؟نمی

 .ساله ایران و چین واکنش نشان داد ۲۵فعال رسانه ای اصولگرا به اظهارات آقاتهرانی درباره قرارداد  : خبر آنالین

تهرانی، نماینده مردم تهران درباره  ا، در توئیتی در واکنش به اظهارات آقا محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگر

ساله با چین به   ۲۵آقای آقاتهرانی نوشته که مجلس نمی گذارد قرارداد  ساله ایران و چین؛ نوشت: ۲۵ارداد قر

ف رابطه ایران و چین برجام تبدیل شود. نگاه واقع بینانه: او به امریکایی ها سیگنال داده که ما هم مثل شما مخال

 .است. و نگاه خوش بینانه: او از دیپلماسی چیزی نمی داندنانه: حاج آقا دنبال تمدید گرین کارت هستیم. نگاه بدبی

 شفافیت مالی رسانه آمریکایی برای اعالم تعداد کارکنان و ۴دستور چین به 

کایی  ای میان پکن و واشنگتن، چین امروز )چهارشنبه( به چهار رسانه آمریزمان با تشدید جنگ رسانههم : ايسنا

 .کشور را ارائه کنند های مالی خود در ایندستور داد تا ظرف هفت روز جزئیات مربوط به تعداد کارمندان و فعالیت 

جویانه به خاطر سرکوب چین در کنفرانسی خبری گفت: در اقدامی تالفی ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه

سوشیتدپرس، آژانس خبری یونایتدپرس اینترنشنال، شبکه  چهار رسانه دولتی چینی توسط واشنگتن، خبرگزاری آ

  این اطالعات و همچنین جزئیات اموال و  آر باید پیاس و رادیوی عمومی ملی مشهور به انبیتلویزیونی سی

وی افزود: اقدامات چین کامال اقدامات متقابل ضروری علیه سرکوب  .مستغالتشان در چین را ارائه دهند

ژوئن   ۲۲وزارت امور خارجه آمریکا    .ای چینی مستقر در آمریکا توسط دولت واشنگتن هستندهغیرمنطقی رسانه 

ها را به  ر آمریکا معرفی کرد و آن سال جاری میالدی چهار رسانه دولتی چینی را به عنوان عناصر خارجی د

مورگان   .افه کردفهرست پنج رسانه دیگری که در ماه فوریه به عنوان عناصر خارجی معرفی کرده بود، اض

رسانه به طور کامل تحت کنترل  ۹اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن گفته بود: تمامی این 

پس از آنکه به پنج رسانه چینی دستور داده شد تا تعداد کارمندان خود در   .نددولت جمهوری خلق چین قرار دار 

های نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال  دی از اتباع آمریکایی که در روزنامه آمریکا را کاهش دهند، پکن با اخراج تعدا

ها و شبکه  به این روزنامه  به این اقدام واکنش نشان داد. پکن همچنین کردند،و واشنگتن پست در چین کار می

ها و امالک خود  عملیات ها،رادیویی صدای آمریکا و مجله تایم دستور داد تا به صورت کتبی تعداد کارمندان، دارایی

های چینی تزویر به اصطالح آزادی بیان را که آمریکا  های آمریکا بر رسانه ژائو گفت: محدودیت  .در چین را اعالم کنند

خواهد تا اشتباهات خود را اصالح کند و از سرکوب سیاسی و  د، افشا کرد. چین از آمریکا می زناز آن دم می 

رسانه چینی مذکور باید جزئیات تعداد   ۹تمامی  .های چینی دست برداردانه های غیرمنطقی بر رسمحدودیت 

ها و امالک و مستغالت خود در آمریکا را به وزارت امور خارجه گزارش دهند. روابط میان پکن و  کارمندان، دارایی 

مپ، رئیس  دونالد ترا .دار شده استواشنگتن به خاطر پاندمی ویروس کرونا و نقض حقوق بشر شدیدا خدشه

شنبه تاکید کرد که "روز به روز بیشتر از دست چین" به خاطر پاندمی کرونا "عصبانی"  مهوری آمریکا سهج

شود. در همین حال چین دولت ترامپ را به سیاسی کردن پاندمی کرونا برای منحرف کردن توجهات از سوء  می

 .داندمدیریتش در رسیدگی به این بحران مقصر می

 کنگمعترضان در چنبره قانون جدید امنیت ملی هنگ/  کلید خورددر دولت شهر اعتراض جدید 



 
کنگ« تصویب شد، اعتراضات و انتقادات به آن نیز کلید پس از اینکه »قانون امنیت ملی جدید هنگ : دنیای اقتصاد 

ز میان بردن هر تیرماه )اول ژوئیه( نوشت که هدف این قانون »ا ۱۱خورد. یک فعال حقوق بشری روز چهارشنبه 

گوید، همان طور که منتقدان اکم در این مستعمره سابق بریتانیاست«. او میگونه مخالفتی با حزب کمونیست ح

خاویر. سی. هرناندز« در گزارش اول ژوئیه برای نیویورک تایمز » .گفتند، این قانون »بسیار مخرب« استمی

د عمومی و در نهایت »مخفی کاری« تصویب شد، تشکیالت شنبه بدون هیچ بازخورنوشت: این قانون که روز سه

دی برای سرکوب انواع جرائم سیاسی از جمله کند و قدرت زیاکنگ برقرار میای را در هنگامنیتی گسترده

دهد. پکن در اولین واکنش و »ضرب شست« به ساکنان  طلبی« و »توطئه« و »تبانی« به پکن می »جدایی

داد دستگیر کرد.  کنگ را در هوا تکان می قانون، روز چهارشنبه مردی را که پرچم هنگ کنگ پس از تصویب اینهنگ

لیس همچنین اعالم کرد ه دلیل »نقض قانون امنیت ملی« دستگیر شده است. پ پلیس در توییتر گفت که او ب 

نیویورک تایمز دهد«. گزارشگر که:»از زمان به اجرا در آمدن این قانون، این اولین دستگیری است که رخ می 

بود:»نه   دهد که با حروف کوچک نوشته شدهتر به این پرچم کلماتی را روی آن نشان می افزاید: نگاهی دقیقمی

کنگ«. معلوم نیست آیا پلیس از آن آن نقش بسته بود:»استقالل هنگبه« و سپس با حروف بزرگ این کلمات روی 

کنگ احتماال آغازگر عصر  ی در هنگیب قانون جدید امنیت ملگویند تصوکارشناسان می .آگاه بوده است یا خیر

های مدنی به شدت محدود خواهد شد و وفاداری به حزب جدیدی در این دولت شهر است که در آن آزادی

شود. »جروم. آ. کوهن«، استاد حقوق دانشگاه نیویورک که متخصص هم به اصلی اساسی تبدیل میکمونیست 

کنگ و چنبره گوید: »در مجموع، این قانون چیزی نیست جز چیره شدن بر هنگینظام حقوقی چین است، م

 ای این قانون چیست؟انداختن بر آن«. اما محورها و پیامده

این قانون که //  سختی برای معترضان در نظر گرفته شده است از جمله حبس ابد هایدر این قانون، مجازات  -۱

طور مستقیم تظاهرات ضد دولتی را هدف گرفته است؛ تظاهراتی ه است، بههزار کلم ۷ماده و بیش از  ۶۶دارای 

خته است. در این ها پکن را نیز متاثر ساهای شدید کرده و این تکانه که یک سال است این دولت شهر را دچار تکانه 

دهند. در این  هایی در نظر گرفته شده که معترضان مورد استفاده قرار میوشهای سختی برای ر قانون، مجازات 

د و موجب های پلیس را هدف حمله قرار دادنای از معترضان، اماکن دولتی و ایستگاه تظاهرات ضددولتی، عده 

پروازها شدند. بر اساس قانون جدید، هر گونه آسیب به اختالل در حرکت وسایل حمل و نقل عمومی و نیز 

ازات آن »حبس ابد« به »شدیدترین شکل ممکن های دولتی اقدامی »براندازانه« تلقی شده که مجساختمان

اگر موجب آسیب به مردم یا صدمات   شود کهاست«. اختالل در حمل و نقل هم فعالیتی »تروریستی« تلقی می

های عمومی یا خصوصی شود »حبس ابد« را به دنبال خواهد داشت. چهار اتهام اصلی در  قابل توجه به دارایی 

های خارجی به شکلی مبهم مطرح شده و به براندازی، تروریسم و تبانی با دولت طلبی،این قانون یعنی جدایی

کنند. حزب انتقاد می  دهد که ازای برای هدف قرار دادن کنشگرانی می العاده ق ها قدرت فوهمین ترتیب، به مقام 

کنفرانس خبری در  کنگ، روز چهارشنبه در یک »ژانگ شیائومینگ«، قائم مقام دفتر مرکزی دولت چین برای هنگ

اند؛ این به افکنده کند که جّدا امنیت ملی را به خطرپکن گفت: »این قانون تعداد کوچکی از مجرمان را مجازات می

کند که به دنبال  به عنوان بازدارندگی در برابر نیروهای خارجی عمل میمثابه شمشیری باالی سرشان است که 

ها، ینی البته سخنی از این به میان نیاورد که آیا قرار است دادستان کنگ هستند«. این مقام چمداخله در هنگ 

انیان به پکن مسترد  کنگ آورده شوند یا خیر و نیز روشن نکرد که آیا زندهنگ ها از پکن به قضات و گارد محافظ زندان 

ویرانگر است زیرا گوید:»این قانون بان حقوق بشر میخواهند شد یا خیر. »سوفی ریچاردسون«، مدیر چینی دیده

با فضایی ترسناک   کنگی به فعالیت در محیط مستقل خود عادت کرده بودند اما اکنونمحدودیتی ندارد. فعاالن هنگ 

 .«مواجهند



 
کنگ ساکنان هنگ//  کنگ داردای برای مداخله در نظام قانونی و حقوقی هنگادهالعپکن اکنون قدرت فوق -۲

ران استعمار بریتانیا. این اند که میراثی است ماندگار از دوتقل خود بوده همواره ستایشگر سیستم قضایی مس

بر اساس کار و تحت کنترل حزب در سرزمین اصلی است. نظام قضایی درست در نقطه مقابل نظام قضایی پنهان 

ای ون شبکهکنگ داده است. این قاناین قانون، پکن به خود حق زیادی برای مداخله در امور قانونی و حقوقی هنگ

د از »کمیته کنگ مستقر خواهد کرد که فقط به پکن پاسخگو هستند. اینها عبارتناز نیروهای امنیتی را در هنگ

کنگ استقرار که متشکل از افسران چینی است که در هنگ کنگ و »دفتر امنیت ملی« امنیت ملی« در دولت هنگ 

کنند. بر اساس قانون مذکور، دولت مرکزی  حل و فصل می دارند و مسائل مرتبط را بر اساس قانون سرزمین مادر 

کند که متهمان در  قانون همچنین شرایطی را فراهم می تواند در امور امنیت ملی مداخله کند. ایندر پکن می 

ای سرزمین مادر حضور یافته و محاکمه شوند؛ چراکه در سرزمین مادر اتهامات معموال قطعی است و  هدادگاه 

ها و عموم مردم  ها و محاکم هم به روی رسانه ها هم سخت و سنگین است. دادگاه و مجازات  شودنقض نمی

و سخت را از سرزمین  کنگ همچنین بسیاری از اَعمال حقوقی سفتدید امنیت ملی در هنگبسته است. قانون ج

توانید در  ، شما میگوید:»به عنوان یک مظنون امنیت ملیکند. پروفسور کوهن، میکنگ وارد می اصلی به هنگ

ماه حبس غیرقانونی محکوم شوید، در معرض شکنجه قرار بگیرید و در معرض اعتراف و اقرارهای   ۶گام اول به 

انواده یا دوستان نداشته باشید. به عبارت دیگر، تا قبل از تصمیم اجباری قرار بگیرید و دسترسی به مشاور یا خ

 .«دار نخواهید بودتان، از هیچ حقی برخورپلیس برای جرائم

کنگ را کار  پکن همواره کوشیده تا اعتراضات در هنگ //  این قانون هشداری است به آمریکا و دیگر کشورها  -۳

ویژه آمریکا معرفی کند. پکن این کشورها را به مشارکت در توطئه برای ایجاد هرج و مرج در  کشورهای خارجی به 

اند های توطئه همواره مدعیهای چینی با توسل به تئوری د. مقام کنچین و ساقط کردن حزب کمونیست متهم می

هایی از این قانون به کنند. بخشکنگی را تامین مالی کرده و آنها را هدایت می ی غربی معترضان هنگکه کشورها

رند کنگ اقامت نداهایی که در هنگآمده است که آن دسته از خارجی ۳۸ها پرداخته است. در ماده نقش خارجی

کنگ یا  ین شوند به محض ورود به هنگتحریم بر چ کنگ حمایت کنند یا خواستار وضعاگر از استقالل خواهی هنگ

کند که سرزمین مادر در معرض پیگرد قرار خواهند گرفت و بازداشت خواهند شد. این قانون جدید همچنین بیان می

های غیردولتی خارجی و  یت مدیریت« سازمان کنگ »اقدامات الزم برای تقوهای امنیت ملی در هنگمقام 

هستند را اتخاذ خواهند کرد. در این میان، روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر و های خبری که در آن مستقر رسانه 

توانند تحت های حزب کمونیست میها و سیاستهای دولتی خارج از چین هم به دلیل انتقاد از خط مشیمقام 

ژوئن   ۳۰تند: در هلن رگان« و »جاشوا برلینگر« هم در گزارش اول ژوئیه برای سی.ان.ان نوش» .پیگرد قرار گیرند

کنگ را به به فرماندهان و افسران پلیس در یک جلسه آموزشی گفته شده بود که اگر دیدید کسی پرچم هنگ

کنگ باشد هم رچم هنگدهد باید دستگیر شود. اگر کسی حتی مالک پاهتزاز در آورده یا شعار استقالل سر می

کنگ درست در بیست و سومین سالگرد واگذاری حاکمیت هنگمجرم است. این قانون در اول ژوئیه به اجرا در آمد، 

 -دهد. »رگاناز بریتانیا به چین. این قانون اختیار بیشتری به پکن برای تحقیق، پیگرد و مجازات مخالفان می

کنگ است اما برای اولین بار از زمان استقالل  ر سنتی روز تظاهرات در هنگطونویسند: اول ژوئیه به برلینگر« می 

 .شهر، پلیس اجازه تجمع به معترضان نداد، دلیل آن هم تصویب قانون مذکور در همان روز بود  این دولت

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 بانکی گران شدنرخ یورو و پوند 

https://www.irna.ir/news/83841693/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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ارز   ۹ارز را اعالم کرد که در مقایسه با روز گذشته نرخ  ۴۷نرخ رسمی ه( بانک مرکزی امروز )پنجشنب -ایرنا  -تهران 

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر   .ارز نیز ثابت ماند ۱۳ارز افزایش و نرخ  ۲۵کاهش یافت، قیمت 

هزار   ۴۷هر یورو نیز ریال و  ۴۱۹هزار و  ۵۲هزار ریال قیمت خورد، هر پوند انگلیس  ۴۲قیمت، مانند روزهای گذشته 

  .ریال قیمت گذاری شده بود ۱۹۷هزار و  ۴۷ریال و یورو  ۱۸هزار و  ۵۲ گذاری شد. روز گذشته پوندارزش  ریال ۲۷۸و 

ریال،  ۴۲۳هزار و  ۴ریال، کرون نروژ  ۵۱۵هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۳۸۲هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس 

ریال، دینار کویت   ۴۳۷هزار و  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۷ریال، روپیه هند  ۳۴۵هزار و  ۶کرون دانمارک 

  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۶۱هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۶۰هزار و  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۴۷۶هزار و  ۱۳۶

نرخ دالر نیوزیلند نیز   .ریال قیمت خورد ۸۷۵هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  ۲۳۳هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۲۰هزار و 

ریال،   ۵۹۴روبل روسیه ریال،  ۱۳۴هزار و  ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۶۵هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۲۴۰هزار و  ۲۷

  ۳۴هزار و  ۲۹ریال، دالر استرالیا  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۲هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال قطر 

ریال، یکصد   ۱۳۴هزار و  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۳هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی 

ریال و یکصد روپیه نپال   ۳۱ریال، کیات میانمار  ۲۵۹هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۴۸۰هزار و  ۴۹تاکای بنگالدش 

  ۴۰هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۲۱هزار و ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان  .ریال تعیین شد ۶۱۷هزار و  ۳۴

ریال، یک  ۸۰۰هزار و  ۹ریال، رینگیت مالزی  ۱۲۴هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۴۲هزار و  ۵ریال، یوان چین 

  ۳۲۵هزار و ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان  ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۹۸۵هزار و ۳۴هزار وون کره جنوبی 

افغانی  .ریال قیمت گذاری شد ۹۲۷هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۰هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان 

ریال، یکصد پزوی   ۷۲۱هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۳۵۱هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۴ افغانستان

ریال و منات   ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۵هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۳۵۷هزار و  ۸۴فیلیپین 

 .گذاری شدارزش  هزار ریال ۱۲جدید ترکمنستان 

 

 بندی شانگهای درخشیدندبهرانی در رتدانشگاه ای ۳۵

بندی دانشگاه  دانشگاه ایرانی در رتبه  ۳۵ایگاه استنادی علوم جهان اسالم، از قرار گرفتن سرپرست پ -ایرنا -تهران

شانگهای   ۲۰۲۰نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا سال  .شانگهای خبر داد ۲۰۲۰های برتر دنیا سال 

سرپرست  محمدجواد دهقانی .تنددانشگاه از ایران در این فهرست قرار گرف ۳۵ت و بر این اساس، منتشر شده اس

در این خصوص توضیح داد: نظام رتبه بندی شانگهای یکی از رتبه بندی های   پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

بندی در قالب  ود. این رتبهجهانی معتبر است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می ش

  .میالدی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد ۲۰۰۳ولین بار در ژوئـن سال یک پروژه بزرگ در کشور چین برای ا

میالدی برای چهارمین سال، رتبه بندی موضوعی  ۲۰۲۰دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 

ب پنج  رشته در قال ۵۴در  ۲۰۲۰ست. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده ا

رشته(، حوزه علوم پایه )هشت رشته(، حوزه علوم زیستی )چهار رشته(،  ۲۲حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )

به گزارش روز چهارشنبه   .رشته( صورت گرفته است ۱۴رشته( و حوزه علوم اجتماعی ) ۶حوزه علوم پزشکی )

دانشگاه در رتبه   ۳۲از ایران تعداد  ۲۰۱۹سال در  نقل از سرپرست این پایگاه، استنادی علوم جهان اسالم، به پایگاه

وی گفت: فقط دانشگاه   .دانشگاه افزایش یافت ۳۶به  ۲۰۲۰بندی موضوعی شانگهای حضور داشتند که در سال 

-۲۰۱۸داقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از ح

دهقانی  .وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت استدر پایگاه  ۲۰۱۴

از پنج شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های   ۲۰۲۰خاطرنشان کرد: شانگهای در سال 

 .می کنده است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر برتر دنیا بهره گرفت

https://www.irna.ir/news/83840343/%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
در ادامه به وضعیت دانشگاه ها در این رتبه اشاره کرده که در ادامه از نظر می  ISC سرپرست//  حوزه علوم پایه 

ی، ریاض رشته ۵موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در  ۲۰۲۰در رتبه بندی سال  .گذرانیم

وی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. در رشته ریاضیات در سال  فیزیک، زمین شناسی، علوم ج

  ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر ) ۴۰۰در جمع ( ۴۰۰-۳۰۱دانشگاه آزاد اسالمی ) ۲۰۲۰

برتر بوده که به جمع    دانشگاه ۵۰۰د اسالمی در جمع اه آزادانشگ  ۲۰۱۹در سال  .دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند

( ۵۰۰-۴۰۱یافته است. در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی ) دانشگاه برتر ارتقا ۴۰۰

در جمع  (۵۰۰-۴۰۱) دانشگاه برتر این حوزه، در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس ۵۰۰در جمع 

دانشگاه   ۴۰۰در جمع ( ۴۰۰-۳۰۱وم جوی دانشگاه آزاد اسالمی و شیراز )دانشگاه برتر این حوزه، در رشته عل ۵۰۰

دانشگاه برتر   ۵۰۰در جمع  ۵۰۰-۴۰۱با رتبه   برتر این حوزه و در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران

 .این حوزه قرار گرفتند

دانشگاه از ایران حضور دارند  ۱۶تعداد ، ۲۰۱۹ایران همانند سال ی مکانیک، از در رشته مهندس//  حوزه مهندسی

،  (۱۵۰-۱۰۱، دانشگاه تهران )(۱۰۰-۷۶، صنعتی نوشیروانی بابل )(۷۵-۵۱که به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی )

صنعتی  ، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان،(۲۰۰-۱۵۱صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد )

، دانشگاه بین المللی امام خمینی، خواجه نصیرالدین طوسی، (۳۰۰-۲۰۱یز )شریف، تربیت مدرس، گیالن و تبر

در رشته مهندسی  .دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند ۴۰۰در جمع ( ۴۰۰-۳۰۱صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان )

-۲۰۱ریف )صنعتی ش ،(۲۰۰-۱۵۱رند که تهران )ر داحضو ۲۰۲۰برق و الکترونیک، از ایران هفت دانشگاه در سال 

در   ۵۰۰-۴۰۱، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه (۳۰۰

دانشگاه برتر این حوزه، در رشته مهندسی اتوماسیون و کنترل، دانشگاه تبریز تنها دانشگاه حاضر از   ۵۰۰جمع 

تر این حوزه، در رشته مهندسی مخابرات، از ایران سه دانشگاه  دانشگاه بر  ۲۰۰در جمع  ۲۰۰-۱۵۱ا رتبه ایران ب

دانشگاه برتر این حوزه حضور  ۳۰۰در جمع  ۳۰۰-۲۰۱صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه 

، دانشگاه آزاد  (۳۵صنعتی اصفهان ) در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آالت از ایران هفت دانشگاه .دارند

، صنعتی (۲۰۰-۱۵۱، صنعتی شریف )(۱۵۰-۱۰۱، دانشگاه تبریز )(۱۰۰-۷۶، دانشگاه تهران )(۷۵-۵۱می )اسال

در رشته مهندسی پزشکی  .دانشگاه برتر ایستادند ۳۰۰در جمع ( ۳۰۰-۲۰۱امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران )

دانشگاه برتر، در رشته مهندسی  ۳۰۰در جمع  ۳۰۰-۲۰۱وم پزشکی تهران با رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عل

 ۴۰۰در جمع  ۴۰۰-۳۰۱کامپیوتر از ایران چهار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر با رتبه 

سی عمران ه مهنددر رشت .دانشگاه برتر حضور دارند ۵۰۰در جمع  ۵۰۰-۴۰۱دانشگاه برتر و صنعتی شریف با رتبه 

، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز (۱۵۰-۱۰۱، صنعتی شریف و تهران )(۷۵-۵۱هشت دانشگاه آزاد اسالمی )

  ۱۶ران در رشته مهندسی شیمی از ای .دانشگاه برتر ایستادند ۳۰۰در جمع ( ۳۰۰-۲۰۱، سمنان و گیالن ) (۱۵۱-۲۰۰)

-۲۰۱، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران )(۲۰۰-۱۵۱یر )، صنعتی امیرکب(۱۵۰-۱۰۱دانشگاه آزاد اسالمی )

، فردوسی  (۴۰۰-۳۰۱، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، شیراز، تربیت مدرس، کاشان، تبریز )(۳۰۰

دانشگاه برتر حضور  ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱مشهد، صنعتی سهند، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان، یاسوج )

، دانشگاه آزاد  (۴۰۰-۳۰۱مهندسی مواد از ایران چهار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تهران )شته در ر .داشتند

 ۱۵دانشگاه برتر این حوزه،در رشته علوم و مهندسی انرژی  ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱اسالمی، صنعتی شریف )

تی مشهد، صنع، فردوسی (۲۰۰-۱۵۱، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران )(۱۵۰-۱۰۱دانشگاه آزاد اسالمی )

، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، (۳۰۰-۲۰۱اصفهان، سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز )

ر  دانشگاه برتر و د  ۴۰۰در جمع ( ۴۰۰-۳۰۱خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و کاشان )

  ۲۰۰در جمع ( ۲۰۰-۱۵۱و تربیت مدرس )( ۱۵۰-۱۰۱ز )و تبری ، شیراز (۱۰۰-۷۶رشته منابع آب چهار دانشگاه تهران )



 
در رشته علوم و فناوری غذایی، از ایران هشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و  .دانشگاه برتر حضور دارند

نشگاه آزاد اسالمی، شیراز ، تربیت مدرس و  ، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، دا(۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران )

دانشگاه علوم  ۶دانشگاه برتر این حوزه، در رشته بیوتکنولوژی  ۳۰۰در جمع ( ۳۰۰-۲۰۱تهران ) علوم پزشکی

، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم پزشکی (۴۰۰-۳۰۱، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران )(۳۰۰-۲۰۱پزشکی تبریز )

گرفتند؛ همچنین در رشته دانشگاه برتر این حوزه قرار  ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱س )شهید بهشتی و تربیت مدر

در جمع   ۴۴ی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر همانند سال گذشته تنها دانشگاه ایران در این رشته با رتبه مهندس

و صنعتی امیرکبیر ( ۱۵۰-۱۰۱در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران ) .دانشگاه های برتر حضور دارد 

،  (۴۵دانشگاه تهران ) ۶حوزه، در رشته مهندسی معدن از ایران  رتر در ایندانشگاه ب ۲۰۰در جمع ( ۱۵۱-۲۰۰)

در جمع ( ۷۵-۵۱صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس )

ن، دانشگاه  ، صنعتی اصفها(۷۵-۵۱دانشگاه تهران ) ۹ندسی متالورژی دانشگاه برتر در این حوزه، در رشته مه ۷۵

، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی سهند و (۱۵۰-۱۰۱اد اسالمی، صنعتی شریف )آز

 .دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند ۲۰۰در جمع ( ۲۰۰-۱۵۱دانشگاه شیراز )

همانند سال گذشته  زه علوم زیستی در چهار رشته صورت پذیرفته است که رتبه بندی حو//  حوزه علوم زیستی

رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه   ۲ر در شاهد حضور دانشگاه های برتر کشو

، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت  (۳۰۰-۲۰۱در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران ) .های دنیا هستیم

-۱۵۱دانشگاه تهران ) ۶زشکی وزه، در رشته علوم دامپدانشگاه برتر در این ح ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱مدرس )

، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز و دانشگاه  (۲۰۰

 .ارنددانشگاه برتر در این حوزه حضور د ۳۰۰در جمع ( ۳۰۰-۲۰۱تربیت مدرس )

رشته صورت   ۶، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۲۰۲۰نگهای در رتبه بندی موضوعی شا//  حوزه علوم پزشکی

رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی،  ۶پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 

جمع برترین دانشگاه های   دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در

لینی هفت دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی بادر رشته  .دنیا هستیم

، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی (۴۰۰-۳۰۱، علوم پزشکی تهران )( ۳۰۰-۲۰۱پزشکی مازندران )

بهداشت در رشته  .دانشگاه برتر در این حوزه ایستادند ۵۰۰ در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱ایران و علوم پزشکی مشهد )

، علوم پزشکی ایران، علوم (۳۰۰-۲۰۱، علوم پزشکی تهران )(۲۰۰-۱۵۱مومی پنج دانشگاه علوم پزشکی مشهد )ع

در   .دانشگاه برتر در این حوزه اعالم شدند ۴۰۰، در جمع (۴۰۰-۳۰۱پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی )

زشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران با شکی و علوم دهانی دانشگاه آزاد اسالمی، علوم پرشته دندانپز

دانشگاه علوم پزشکی  ۶در رشته پرستاری  .دانشگاه برتر در این حوزه قرار گرفتند ۳۰۰در جمع  ۳۰۰-۲۰۱رتبه 

تربیت مدرس و علوم ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه 

برتر در این حوزه، همچنین در رشته فناوری پزشکی دانشگاه   دانشگاه  ۳۰۰در جمع  ۳۰۰-۲۰۱پزشکی تهران با رتبه 

در رشته داروسازی و   .دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند ۴۰۰در جمع  ۴۰۰-۳۰۱علوم پزشکی تهران با رتبه 

 ۵۰۰در جمع ( ۵۰۰-۴۰۱و دانشگاه علوم پزشکی مشهد )( ۴۰۰-۳۰۱)علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 .دانشگاه برتر در این حوزه قرار گرفتند

رشته صورت پذیرفته   ۱۴، حیطه علوم اجتماعی در ۲۰۲۰در رتبه بندی موضوعی شانگهای  // حوزه علوم اجتماعی

جمع برترین دانشگاه های دنیا   رشته اقتصاد و مدیریت در ۲است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 

در این حوزه و  ۵۰۰-۴۰۱و دانشگاه آزاد اسالمی با رتبه  ۴۰۰-۳۰۱تصاد دانشگاه تهران با رتبه ته اقدر رش .هستیم



 
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه   ۳۰۰-۲۰۱در رشته مدیریت پنج دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران با رتبه 

 .ضور دارنددر این حوزه ح ۵۰۰-۴۰۱صنعتی شریف با رتبه  علم و صنعت ایران و

 

 نماینده چین در سازمان ملل: برجام باید به طور موثر اجرا شود

قرارداد هسته ای ایران موسوم به  « سفیر دائم چین در سازمان ملل تاکید کرد که»جانگ جونگ -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، هیات نمایندگی چین در  .از نظر قانونی »الزام آور« است و باید بطور موثر اجرا شود »برجام«

ه شنبه/ شورای سازمان ملل روز چهارشنبه با یاداوری سخنرانی نماینده این کشور در نشست روز گذشته /س

»بازگشت به مسیر برجام و احترام به   در توئیتی اعالم کرد که جانگ در سخنرانی خود ایاالت متحده را به امنیت

هیات نمایندگی چین در سازمان ملل در توئیت دیگری که در  .شورای امنیت« دعوت کرده است ۲۲۳۱قطعنامه 

چین در این نشست خواستار »حمایت جهانی از برجام و  حساب رسمی این نمایندگی منتشر شد نوشت: نماینده 

سیاسی و دیپلماتیک از مساله هسته ای ایران، درخواست از آمریکا  یت حما» .شده است« ۲۲۳۱رعایت قطعنامه 

برای توقف تحریم های ایران و مخالفت با اعمال فشار آمریکا به شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران«  

تحد نشست شورای امنیت سازمان ملل م .محورهای مهم سخنان نماینده چین در این نشست بوده استاز دیگر 

ای ایران، مربوط به توافق هسته  ۲۲۳۱دبیرکل این سازمان درباره اجرای قطعنامه ای برای بررسی گزارش دوره 

ا بر ایران، خواستار توقف چین در این نشست ضمن اعالم مخالفت با فشارهای آمریک  .برگزار شد روز سه شنبه

شورای امنیت سازمان ملل در این  ده دایم چین در جانگ جون« نماین» .تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد

و   ۲۰۱۸نشست گفت که علت اصلی بحران کنونی خاورمیانه، خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در ماه مه 

 .ایران است اعمال مجدد تحریم های یک جانبه علیه

 

 واکنش سفارت ایران در چین به تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ

سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط کنگره خلق چین را  -ایرنا -پکن

ر  ویبوی )توییت  در حساب رسمی ن روز چهارشنبه در مطلبیبه گزارش ایرنا، سفارت ایران در چی .مثبت ارزیابی کرد

به چین،  یست و سومین سالگرد بازگشت این منطقهدر ب خود نوشت: قانون امنیت ملی هنگ کنگ که چینی(

تثبیت انتظارات   دارد، بلکه باعث نه تنها برای همه مردم چین ارزش برپایی جشن و شادمانی رسما اعتبار یافت

ایران و چین به عنوان  ر ادامه ازطلب داین م   .ای شکوفایی و ثبات درازمدت هنگ کنگ می شودجامعه جهانی بر

مخالف   دو کشور متعهد به حفظ عدالت بین المللی و »شرکای راهبردی همه جانبه« یاد کرده و آورده است:

سفارت ایران تصریح  .ستنداستیالجویی و زورگویی هستند و با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نیز مخالف ه

جی برای آسیب رسانی به حق  ور داخلی چین است و ایران توطئه هر نیروی خارامور هنگ کنگ ام کرده است:

در پایان این مطلب آمده   .حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین با استفاده سوء از هنگ کنگ را محکوم می کند

ره ت ملی در هنگ کنگ، درخشش مروارید شرق بیش از پیش خیاطمینان داریم که با تصویب قانون امنی است:

 .تصویب شد قانون امنیت ملی هنگ کنگ روز گذشته .کننده خواهد بود

 

 کنندرا وتو می های تسلیحاتی ایرانآمریکا: روسیه و چین احتماال تمدید تحریم

روسیه با حمایت چین نزاع جدی را  ت« نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت،»کلی کرف -ایرنا -تهران

به گزارش بلومبرگ،   .آغاز خواهد کرد و ممکن است دو کشور )پیشنهاد( تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کنند

آورد تا در اواسط ماه ژوئیه  شار خواهد کرفت در مصاحبه ای گفت: آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ف

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رای دهد و مایل است در صورت عدم موفقیت در این   )اواخر تیر( به

https://www.irna.ir/news/83840299/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83840961/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://www.irna.ir/news/83841609/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%B1%D8%A7


 
کرفت اظهار امیدواری کرد که شرکای    .های گسترده سازمان ملل را بار دیگر اعمال کندتحریم واشنگتن زمینه،

آبان( به پایان -های تسلیحاتی ایران که قرار است در ماه اکتبر )مهرمتمدید تحریاروپایی از تصمیم آمریکا در مورد 

روسیه با حمایت چین نزاع جدی را در این مورد آغاز   نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت،   .برسد، حمایت کنند

ته کرفت، ما  به گف  .ندتسلیحاتی ایران را وتو کن هایخواهد کرد و ممکن است دو کشور )پیشنهاد( تمدید تحریم

وگو شود. ما از هر ابزاری استفاده  خواهیم به شورای امنیت فرصت بدهیم تا از طریق تجدید نظر وارد گفت می

  .ها است، دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم دادخواهیم کرد و اگر این به معنای بازگرداندن همه تحریم

ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی هم مشارکت داشت،  محمد جواد در نشست سه شنبه شورای امنیت که

گرایی آمریکا در  یکجانبه  آنها همچنین .اعضای شورای امنیت به جز آمریکا به طور کامل از برجام حمایت کردند

ان بر لیحاتی ایراعمال تحریم علیه ایران و خروج از برجام را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کردند تمدید ممنوعیت تس

نماینده دائم ایران  .شورای امنیت است ۲۲۳۱اساس آنچه که آمریکا ارائه داده است، خالف برجام و نقض قطعنامه 

برگزار شد، گفت: اعضای شورا   ۲۲۳۱در سازمان ملل متحد، پس از نشست شورای امنیت که با موضوع قطعنامه 

شنبه روانچی عصر سهمجید تخت .کنندحمایت نمی ت تسلیحاتینشان دادند از حرکت آمریکا برای تمدید ممنوعی

  ۲۲۳۱در یادداشت توئیتری خود نوشت: امروز بار دیگر اعضای شورای امنیت حمایت خود را از برجام و قطعنامه 

اعالم کردند. سخنان آنها ثابت کرد که از حرکت آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران که نقض قطعنامه 

بخت خود را به سرعت کنار  وی تصریح کرد: آمریکا باید پیش نویس قطعنامه نگون .کنندیبانی نمی است پشت ۲۲۳۱

 .بگذارد پیش از آنکه بار دیگر رد شود

 

 دک ایرانترجمه ای از اثر کریستین اندرسن در بازار کتاب کو

استانی برای کودکان اثر هانس کریستین اندرسن توسط غالمرضا امامی مپراتور چین« کتاب د»بلبل ا -ایرنا -تهران

های بزرگ،  نویسنده  داستان کتاب .نویسنده و مترجم پیشکسوت کشور ترجمه و راهی بازار کتاب کودک شد

شود که در جنگل می امپراتور چین عاشق صدای بلبلی از این قرار است که بلبل امپراتور چین های کوچک:خواننده

خاطر دوری از جنگل ناراحت است، اما برای شاد کردن آورد. بلبل با اینکه به می خواند و آن را به کاخ خودآواز می 

رسد؛ یک بلبل ماشینی طالیی! بلبل جنگلی خواند. روزی یک هدیه برای پادشاه می پادشاه هر روز برایش آواز می

گردد، اما سالیان بعد باالی سر امپراتور پیر و مریض حاضر  ل برمی پراتور نیست، به جنگام موردعالقه  ِ که دیگر پرنده 

معروف   نویسنده ۱۸۰۵متولد  (Hans Christian Andersen) هانس کریستیان آندرسن ...شودمی

دک ارجوجه بندانگشتی، پری دریایی کوچولو، توان بههایش می ترین داستاناست که از معروف دانمارک اهل

روز جهانی  زادروز آندرسن .اشاره کرد لباس جدید پادشاه و فروشدخترک کبریت لکه برفی،م زندگی من، زشت،

و به احترام این نویسنده جایزه هانس کریستین آندرسن ابداع شده است، این جایزه که  گذارینام  کتاب کودک

دفتر   ک بار از طرفمللی که هر دو سال یالای است بینشود و جایزهکوچک هم خوانده می جایزه نوبل گاه

اثر  بلبل امپراتور چین .گیردبه مؤلفان در زمینه ادبیات کودک تعلق می (IBBY) المللی کتاب برای نسل جوانبین

سال   ۷تا  ۳صفحه برای گروه سنی  ۲۷در  غالمرضا امامی آریانا اپراُمال، توسط این نویسنده شهیر با تصویرگری

در   ۱۳۲۵شهریور  ۶)متولد  غالمرضا امامی .تشر شده استانتشارات پرتقال من ترجمه و از سوی

بامزه در فارسی، یکی  پینوکیو )از ایتالیایی(، است. ایرانی و سرویراستار پژوهشگر مترجم، نویسنده، اراک( شهر

 .از جمله آثار ترجمه شده این مترجم هستند ها، رعدبود که خودش نبود، ماهی سیاهه، لبخند بی لهجه، قصه

روزی پادشـاه جوانی در چین صـدای آواز بلبلی را شـنید که در جنگلی نزدیک کاخ  :ن در این کتاب می خوانندکودکا

سـلطنتی پنهان شـده بـود. بلبـل آواز شـگفت انگیزی داشـت. امپراتـور فورا خدمتـکاران را احضار کـرد و از آنها 

دمتکاران جنگل را گشـتند تا توانسـتند درختـی را پیدا کنند  تـا آن پرنـدهی خـوشآواز را برایـش بیاورند. خ خواسـت

https://www.irna.ir/news/83840444/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83840444/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83840444/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
خدمتـکاری کـه از همـه پیرتـر بـود از پرنـدهی کوچـک خواسـت که با آنان به نـزد  .که بلبـل در آن زندگی میکرد

آیـد و بـرای او زادی اسـت امـا چـون امپراتـور دسـتور داده، میامپراتور بیاید. بلبـل جـواب داد که عاشـق جنگل و آ

در کاخ  .خوانـد. بنابرایـن پـرواز کـرد و روی شـانه ی خدمتکار پیر نشسـت تا با او به کاخ سـلطنتی برودآواز می 

افتادند. در پایان آوازش،  سـلطنتی بلبل آوازی سـر داد. چنان آواز پرسـوزی خوانـد کـه امپراتور و تمام دربـار به گریه

بسازند. بلبـل اطاعـت کـرد، امـا  ای از طالاسـت که در قصر بماند و دسـتور داد که برای بلبل النهامپراتور از بلبل خو

 .از اینکـه آزادی و جنگل خـود را از دسـت داده بـود، ناراحـت بود

 

 گلوبال تایمز: آمریکا از سوئیفیت به عنوان سالحی علیه ایران استفاده کرد

گلوبال تایمز روزنامه ارگانی حزب حاکم چین نوشت که آمریکا از سوئیفت به عنوان سالحی علیه   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا گلوبال تایمز روز   .کشورهای دیگر از جمله ایران برای تحمیل خواسته های خود استفاده می کند

از سوئیفت به   دیگری مانند زیمبابوه و ونزوئالنوشت که آمریکا نه تنها علیه ایران بلکه علیه کشورهای  چهارشنبه

این روزنامه چینی که روزنامه ارگانی حزب حاکم  .عنوان ابزاری برای دستیبای به اهداف خود استفاده کرده است

چین هم به شمار می رود به آمریکا هشدار داد که حذف پکن از نظام پرداختی بین المللی دالری موسوم به 

گزارش می افزاید این موضوع در برخی رسانه ها  .گینی برای جوانب ذی ربط خواهد داشتسوئیفیت تبعات سن

مطرح شده است که با شدت گرفتن رویارویی آمریکا با چین و روسیه، این کشور شاید بخواهد از سوئیفت برای 

ر این زمینه تصریح  روزنامه چینی ضمن هشدار شدید اللحن به آمریکا د .افزایش فشارها بر طرفین استفاده کند

کرده است که اگر واشنگتن دست به چنین کاری بزند و دسترسی چین و روسیه به سوئیفت را قطع کند آن زمان  

نشریه افزود که آمریکا از هیچ فشاری علیه چین  .کل نظام مالی و بانکی بین المللی دستخوش ویرانی خواهد شد

هواوی محدودیت اعمال کند و علیه شرکت های چینی تبعیض برای شرکت های مخابراتی مانند  دریغ نمی کند

گزارش خاطر نشان می کند که یک ابزار دیگر هم  .قایل می شود و جنگ تجاری و تعرفه علیه پکن راه انداخته است

برای آمریکا باقی مانده است و آن هم سالح سوئیفت است و این احتمال می رود که آمریکا بخواهد از آن علیه  

معامالت در سیستم پرداخت مالی بین بانکی جهانی که سوئیفت نامیده می شود با دالر انجام   .ستفاده کندچین ا

  ۲۰۱۵چین در سال  .می شود و چون دالر آمریکا عمده ارز آن است برای همین تحت نظارت کامل واشنگتن است

آی پی اس« که عمده ارز آن یوان پول   میالدی یک نظام پرداختی بین بانکی برای تبادالت مالی مرزی به نام »سی

روزنامه چینی در پایان به آمریکا هشدار داده است که قطع دسترسی چین  .ملی این کشور است، راه اندازی کرد

بین می برد و نباید فراموش کرد که چین دومین اقتصاد جهان دارای ذخیره   به سوئیفت ابرقدرتی دالر آمریکا را از

 .دالری باالیی است

 

 رسانه های چین نشست شورای امنیت را شکست آمریکا توصیف کردند

رسانه های شرق آسیا به ویژه چین ضمن انعکاس گسترده مخالفت چین با تمدید تحریم تسلیحاتی  -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا،  .مریکا توصیف کردندایران در نشست شورای امنیت، این نشست را شکستی برای آ

نماینده دایمی چین در این نشست مجازی بار دیگر تاکید   که »جانگ جون« خبرگزاری رسمی چین نوشت شینهوا،

شینهوا از قول او   .کرد که کشورش مخالف فشارهای آمریکا بر دیگر اعضا برای تمدید این تحریم تسلیحاتی است

صلی مشکالت امروز است و اگر این کشور از برجام خارج نمی شد ، تنش ها به این آورده است که آمریکا ریشه ا 

چین هم  تارنمای »یی سی« .شکل شدت پیدا نمی کرد و چنین وضعیتی پیش روی شورای امنیت قرار نمی گرفت

قبیح کرده و  در گزارش خود از غیرقانونی بودن تحریم های آمریکا سخن به میان آورده و تحمیل آن به ایران را ت

گزارش ادامه می دهد از دیدگاه   .افزوده است که چین از آمریکا خواسته است به این یکجانبه گرایی پایان دهد

https://www.irna.ir/news/83840390/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/83841206/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
این کشور نه تنها یکجانبه ایران را تحریم کرده   چین تالش های آمریکا اصل و اساس برجام را به خطر انداخته است

سته ای بازداشته است و معافیت های ذی ربط برای همکاری با  بلکه دیگر اعضا را از مشارکت در طرح های ه

تلویزیون چین هم گزارش کرده است که توافق  .ایران در برنامه هسته ای را لغو کرده و شرایط را بدتر کرده است

هسته ای ایران یک توافق بین المللی است که شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از آن قطعنامه صادر کرده  

گزارش تاکید می کند که از نگاه چین باید آمریکا به این  .ت و همه طرف ها باید به طور جدی به آن پایبند باشنداس

توافق بازگردد و آن را اجرا کند و به اقدامات غیرقانونی از جمله تحریم های یکجانبه علیه ایران پایان دهد و  

ژاپن   روزنامه .را نیز که براساس آن در ماه اکتبر تحریم تسلیحاتی ایران پایان می یابد ، اجرا کند ۲۲۳۱قطعنامه 

تایمز هم با اشاره به تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران می نویسد بعید به نظر می رسد که  

این نشریه افزود که روسیه و چین صراحتا مخالفت خود را با چنین   .واشنگتن در این زمینه به موفقیت برسد

ا اعالم نموده اند و در چنین شرایطی آمریکا راه بجایی  اقدامی ازسوی آمریکا اعالم کرده اند و این موضع را باره

  ۲۰۱۸ژاپن تایمز تصریح کرد که تحریم هایی که آمریکا بر ایران پس از خروجش از برجام در سال  .نخواهد برد

 .میالدی تحمیل کرد تهران را وادار کرد که برخی از تعهداتش را کاهش دهد

 

 آخرین ماهواره بیدو چین در مدار نهایی خود قرار گرفت

ای چین به در چین اعالم کرد که آخرین ماهواره سیستم ناوبری ماهواره مرکز کنترل ماهواره »شیان«  -ایرنا -تهران

به گزارش خبرگزاری شینهوا،  .شده است (GEO) ثابت انتقالی زمین  مدار نام »بیدو« که به تازگی پرتاب شده، وارد

ت و سوم ژوئن از خانواده ماهواره های بیدو محسوب می شود، روز بیس این ماهواره که پنجاه و پنجمین ماهواره

که در   به فضا پرتاب شد. این ماهواره بعد از حدود هشت روز پرواز، با موفقیت وارد مدار نهایی خود شده است

محموله   مرکز کنترل ماهواره شیان در چین اعالم کرد که  .هزار کیلومتری باالی سطح زمین قرار دارد ۳۶فاصله 

مرکز که دارای ایستگاه های متعددی در   این در مدار کار می کند. این ماهواره روشن شده اند و به طور عادی های

ردیابی کرده و محاسبات مرتبط با مدار را انجام   سراسر چین است، با کنترل شبانه روزی ماهواره یادشده، آن را

د  مرکز کنترل ماهواره شیان هفته آینده نیز آزمایشاتی را روی سکوی این ماهواره و سیستم پیون .می دهد

 BDS-۳ سیستم به جامع هایای آن انجام می دهد. سپس این ماهواره پس از تکمیل این آزمایشماهواره  میان

شروع به ارائه خدمات اولیه ناوبری به   ۲۰۱۸از دسامبر  BDS-۳ سیستم .و خدمات ارائه می دهد متصل می شود

اهواره ای جهانی است. سیستم بیدو یکی از چهار سیستم ناوبری م کشورها و مناطق جهان کرده است.

در جهان  ها»گلوناس« روسیه سه سامانه دیگر ناوبری ماهواره  »جی.پی.اس «آمریکا، سیستم »گالیله« اروپا و

  .هستند

 

 د چین با رشد سود صنعتیافزایش امیدها به احیا اقتصا

ای بزرگ صنعتی چین به دلیل کاهش فشارهای هزینه بر روی تولید کنندگان و بهبود سود شرکت ه -ایرنا -پکن

  ۶نسبت به ماه مه سال، قبل / ۱۳۹۹خرداد  ۱۲اردیبهشت تا  ۱۲تدریجی تقاضای مصرف، در ماه مه سال جاری /

داده های   رنابه گزارش ای .درصد افزایش یافت موضوعی که بیانگر افزایش امیدها برای احیای اقتصاد چین است

میلیون  ۳۴۰میلیارد و  ۵۸۲دفتر ملی آمار چین نشان می دهد سود شرکت های بزرگ صنعتی چین در ماه مه به 

  ۱۲در ماه آوریل / میلیارد دالر آمریکا( رسیده است افزایش سود این شرکت ها در حالی است که ۸۲.۲۸یوان )

این روند   .درصد کاهش یافته بود ۴.۳مشابه سال قبل این رقم نسبت به مدت  /۱۳۹۹اردیبهشت  ۱۲فروردین تا 

نشانگر بهبود تدریجی و از سرگیری فعالیت شرکت های صنعتی پس از رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا 

گزارش  .نتیجه مهم پیشگیری و کنترل موثر این بیماری و متعاقب آن از سرگیری فعالیت های اقتصادی است و

https://www.irna.ir/news/83840699/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83837717/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83837717/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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اهش فشارهای هزینه، بهبود در تقاضای بازار و سیاست های حمایتی مرتبط، سودآوری در  به دلیل ک حاکی است

سود صنعت فرآوری  .صنایع فرآوری نفت، انرژی، صنایع شیمیایی و فوالدی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

درصد افزایش  ۸.۹ارد یوان یعنی میلی ۱۱.۶۲میلیارد یوان کاهش یافته بود در ماه مه به  ۲۱.۸۰نفت که در ماه آوریل 

چینی هشدار   علیرغم بهبود شرایط کار و تولید در چین، کارشناسان .نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است

داده اند اگرچه سود صنعتی در این کشور برای نخستین بار در سال جاری رشد داشته است، اما پایداری و  

ی دارد زیرا تقاضای مصرف تحت تأثیر بیماری همه گیر کرونا هنوز ضعیف  استمرار این سود نیاز به حمایت بیشتر

با این حال داده های مرکز آمار چین نشان می دهد که برای دوره ژانویه تا ماه مه )چهار ماه نخست سال   .است

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته   ۱۹.۳ جاری میالدی(، سود شرکت های بزرگ صنعتی چین

بررسی داده های منتشر شده همچنین حاکی است سود بنگاه های دولتی چین در چهار ماه نخست سال   .تاس

افزایش سود صنعتی شرکت های بزرگ چین بعد از یک دوره چهار ماهه   .درصد کاهش یافته است ۵۲.۷جاری 

رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا می تواند نشانه ای از احیای غول اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ  

 .جهان باشد

 

 عمال محدودیت چین برای رسانه های آمریکاا

به دنبال اعمال محدودیت برای رسانه های چینی فعال در آمریکا از سوی واشنگتن، پکن نیز امروز در   -ایرنا -پکن

به گزارش   .قابل از رسانه های آمریکایی مستقر در چین خواست فعالیت و عملکرد خود را گزارش کننداقدامی مت

روز   ۷ایرنا »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه به این گروه از رسانه های آمریکایی 

ه از آسوشیتدپرس، سی بی اس و پکن در این مرحل .ارایه کنند مهلت داد تا اطالعات خود را به صورت کتبی

اقدام متقابل چین در مورد   .یونایتدپرس خواست اطالعات خود را در مورد عملکردشان در چین گزارش کنند

در  با چهار رسانه اصلی چینی مستقر که ایاالت متحده پیشتر اعالم کرده بود در حالی است های آمریکایی رسانه

فتار خواهد کرد اقدامی که احتماالً باعث ایجاد تنش بیشتر در روابط دو اقتصاد خارجی ر به عنوان سفارتخانه آمریکا

آمریکا هفته پیش اعمال محدودیت برای چهار رسانه چین شامل تلویزیون مرکزی، روزنامه   .برتر جهان می شود

دولت آمریکا در ماه   .دمردم، روزنامه گلوبال تایمز و سرویس مطبوعاتی چین با عنوان "هیات دیپلماتیک" را اعالم کر

و رادیو بین المللی چین را در فهرست "هیات دیپلماتیک"  رسانه چینی از جمله خبرگزاری شینهوا ۵فوریه، کارکنان 

، نیویورک  (VOA) رسانه آمریکایی از جمله صدای آمریکا ۵هایی را برای فعالیت چین نیز در مقابل محدودیت  قرار داد

 .ت ژورنال، مجله تایمز و روزنامه واشنگتن پست ایجاد کردتایمز، روزنامه وال استری

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه از آمریکا  //  هشدار به آمریکا برای دخالت در امور چین به بهانه هنگ کنگ

  .خواست تا دست از دخالت در امور داخلی چین به بهانه مسئله هنگ کنگ بردارد و در این مسیر اشتباه نرود

لوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مایک پمپئو وزیر خارجه و جان الیوت سخنگوی شورای امنیت ملی  نانسی پ

به طور جداگانه با اشاره به تصویب و اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ تهدید کردند که اقدامات سختی علیه 

ای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ جیان" در همین رابطه گفت: تصویب و اجرجائو لی" .چین انجام خواهد شد

 .بخشی از امور داخلی چین است و هیچ کشور خارجی حق دخالت در آن را ندارد

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه نشست خبری روز چهارشنبه در واکنش به  //  روز بد وزیر خارجه آمریکا

: امروز، نود و نهمین سالگرد تولد حزب های این کشور گفتحمالت لفظی وزیر خارجه آمریکا و برخی دیگر از مقام 

وی تاکید کرد که پمپئو و برخی دیگر  .کمونیست چین است و به طور خاص یک روز بد برای وزیر خارجه آمریکا است

از مقامات این کشور تالش می کنند از طریق دروغ پراکنی به حزب کمونیست چین خدشه وارد کنند ولی زهی 

 .مردم و حزب اختالف ایجاد کنند خیال باطل که بتوانند بین
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 رویارویی چین و آمریکا شدت گرفت

م سازمان تنظیم مقررات مخابرات آمریکا، شرکت های مخابراتی چینی »زد تی یی« و  براساس اعال -ایرنا -پکن

»هواوی« بزرگترین شرکت های ارتباطاتی این کشور »تهدید امنیتی« تلقی می شوند همزمان چین از آمریکا 

به  .خواسته است دست از مداخله جویی در هنگ کنگ و تحت فشار قرار دادن شرکت های چینی اجتناب کند

پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین، رویارویی دو کشور شدت گرفته  گزارش ایرنا

این اقدامات طبیعتا نمی تواند باعث توقف چین شود اما این کشور   .و آمریکا به تحریم و فشار روی آورده است

اخبار دریافتی   .خود این تحرکات آمریکا را تالفی کندبارها اعالم کرده است که می تواند در حمایت از حق حاکمیت 

حاکی است آمریکا صادرات برخی از فراورده های فنی پیشرفته از جمله تجهیزات دفاعی و رایانه ای به هنگ کنگ 

در تحولی دیگر محدودیت هایی برای   .را پس از تصویب این قانون در پایان ماه گذشته میالدی ممنوع کرده است

بر اساس این مقررات از این پس شرکت های   گرفته شده استخرید آمریکا از دو شرکت مخابراتی چین در نظر 

فناوری آمریکایی نمی توانند تجهیزات و یا خدماتی را از این دو شرکت که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب  

این اقدام یک گام دیگر آمریکا برای محدود کردن شرکت های چینی برای ورود به بازار   .می شوند خریداری کنند

یرساخت های مخابراتی و ارتباطی و صادرات تجهیزات نسل پنجم اینترنت پرسرعت به این کشور به حساب می  ز

آجیت پای« رییس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در بیانیه ای آورده است که شواهد و اسنادی وجود دارد » .آید

ات در آمریکا محسوب می شوند و زیرمجموعه که بر اساس آن این دو شرکت تهدیدی برای امنیت مخابرات و ارتباط 

پای گفت   .های آنها نیز شامل همین تهدید امنیت ملی هستند و آینده نسل پنجم شبکه را در آمریکا تهدید می کنند

که این دو شرکت در ارتباط بسیار نزدیک با حزب حاکم کمونیست و ارتش چین هستند و بر اساس مقررات آن 

میلیارد   ۸صندوق خدمات ارتباطی و مخابراتی آمریکا نزدیک به  .ی« چین کار می کنندکشور با »سرویس جاسوس

دالر سرمایه دارد ولی شرکت های آمریکایی دیگر نمی توانند برای خرید تجهیزات و فناوری و خدمات شرکت های 

نگره خلق چین تدابیر  آمریکا پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در ک .چینی از این سرمایه استفاده کنند

محدود کننده و تحریم هایی رابرای طرف چینی در نظر گرفته و صادرات فناوری های پیشرفته از جمله در بخش 

با گذشت زمان پیش بینی می شود که روابط دو کشور باز   .نظامی به هنگ کنگ را نیز بالفاصله ممنوع کرده است

ن قانون را اجرا می کند و آن را به امضای رییس جمهوری نیز رسانده  هم تیره شود اما چین اعالم کرده است که ای

 .و عمال به اجرا گذاشته است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

هشدار محققان از انتشار ويروس جديد مرگبار /  س آنفلوانزای خوکی در چینموارد جدید از ابتال به ویرو

 ۱ان  ۱اچ 

به گزارش    .شودآنفلوانزای خوکی جدید که در چین مشاهده شده، در صورت ترکیب با کرونا فاجعه بار می 

به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، پژوهشگران چینی در تحقیقات  و سیما خبرگزاری صدا سرویس بین الملل

موارد جدیدی از ابتال به ویروس آنفلوانزای خوکی برخورد کردند. به گفته آنها، این آنفلوانزای خوکی توان خود به 

یکا چاپ شده است. به  ای دارد به بیماری همه گیر تبدیل شود. نتایج این تحقیقات در نشریه ساینس آمربالقوه 

ند. خاستگاه این بیماری از خوک است. یکی از تواند انسان را نیز آلوده کگفته محققان چینی، این ویروس می

ترکیب شود آثار آن فاجعه   ۱۹-کارشناسان حوزه سالمت در آمریکا گفته است اگر آنفلوانزای خوکی با بیماری کووید

های عفونی و آلرژی در آمریکا باید مراقب  فوچی رئیس موسسه ملی بیماری  بار خواهد بود. به گفته دکتر آنتونی
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نزای خوکی بود همانطور که در سال دو هزار و نه و به هنگام شیوع آنفلوانزای خوکی این مراقبت و این آنفلوا

نظر ژنتیکی  نام دارد که از  ۴-گویند این ویروس جدید آنفلوانزای خوکی، جیاحتیاط وجود داشت. کارشناسان می

در سال دو هزار و نه به بیماری همه گیر  ۱ان  ۱است. آنفلوانزای خوکی اچ  ۱ان  ۱از نوادگان آنفلوانزای خوکی اچ 

دهد این بیماری در سراسر جهان جان حدود نیم میلیون نفر را گرفت. کارشناسان  ها نشان میتبدیل شد. برآورد 

دهند انتقال این بیماری از  رود، اما هشدار می وری به شمار نمیهنوز خطری جدی و ف ۴-گویند بااینکه جیمی

 واند به عفونت شدید و حتی مرگ منجر شود.تخوک به انسان می 

 

 معترض در هنگ کنگ ۱۸۰بازداشت دستکم 

حالی که هزاران تظاهرکننده به ممنوعیت تجمع در بیست   در ، خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل

نفر را   ۱۸۰و سومین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین معترض بودند، پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه، دستکم 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از هنگ  د امنیتی صورت گرفت.ها براساس قانون جدیدستگیر کرد که هفت نفر از آن

های غیرمجاز، اختالل در نظم  ها »به علت شرکت در تجمعس در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: آنکنگ، پلی

م ها هفت نفر »به اتها، دارا بودن سالح و دیگر جرایم مرتبط دستگیر شدند«. این منبع اعالم کرد: در بین آنعمومی

 نقض قانون امنیت ملی دستگیر شدند«.

 

 اقتصادی تهدید کردبایدن، چین را به تحریم 

ت انتخابات ریاست  رویترز، جو بایدن، نامزد دموکرا به نقل از اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش

ای مهلک« به نگ کنگ »ضربهجمهوری آمریکا روز چهارشنبه مدعي شد تصویب قانون جدید امنیتی چین در ه

های جدید آزادی آن منطقه است و تهديد کرد اگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، علیه چین تحریم

 اقتصادی وضع خواهد کرد.

 : میتسن یخبرگزار -

برابر کل  ۵ایران به چین خوریم/ صادرات اسحاق: بدون آلترناتیو در برابر غرب به مشکل میگفتگو|آل 

 صادرات به اروپاست

برابر کل صادرات به اروپاست، گفت: این   ۵وزیر سابق بازرگانی با بیان اینکه صادرات ایران به چین بیش از 

گروه   .زار مصرف مطرح بوده استدرحالیست که ایران برای کشورهای غربی صرفا به عنوان یک با

شین جی پینگ رئیس جمهور خلق  ۲۰۱4در جریان سفر سال  :محمدعرفان همتی آذر -نیمخبرگزاری تس سیاسی

یکی از بندهای آن  ای میان روسای جمهور دو کشور به امضا رسید که بر اساسچین به ایران، سند تفاهم نامه

ها  ند به چینینویس سپیش  های راهبردی و بلندمدت به توافق رسیدند وبرنامه همکاری  سند، دو طرف بر سر

در همین رابطه، سال گذشته و همزمان با سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان  .داده و تبادل نظر شد

بر مبنای آن، ایران و چین بر سر   را روی خروجی خود قرار داد کههای خارجی خبری یکی از خبرگزاری   به پکن،

  ۲۸۰ز جمله سرمایه گذاری ها در صنایع مختلف ا گذاری چینیمیلیارد دالری برای سرمایه  4۰۰  انعقاد قراردادی

  .ان رد شدنفت و گاز ایران به توافق رسیده اند. این خبر همان زمان از سوی مقامات کشورم میلیارد دالر در حوزه 

نویس سند همکاری راهبردی ایران و چین به تصویب رسید و بر همین پیش  هفته گذشته در جلسه هیئت دولت

شد تا با طرف چینی درباره جزئیات برنامه به توافق رسیده و متن اصلی را   وزارت خارجه مأموریت داده اساس به 

عده ای از منتقدان، درباره مفاد قرارداد همکاری مشترک میان  پس از آن بود که   .برای امضا بین دو کشور آماده کند

این که متن قرارداد را در  ایران و چین تشکیک هایی را وارد کردند و اظهار داشتند که دولت در تالش است تا بدون 
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اسبق  برای بررسی بیشتر این مسله با یحیی آل اسحاق وزیر   .اختیار مجلس قرار دهد، آن را به تصویب برساند

  :بازرگانی و رئیس سابق و عضو فعلی اتاق بازرگانی تهران گفتگو کردیم که متن آن را در ادامه می خوانید

ه  ساله در رسان  ۲5ی درخصوص تالش ایران و چین برای انعقاد قرارداد همکاری اخبار تسنیم: طی رزوهای اخیر،

ها و در فضای مجازی، واکنش هایی را در پی داشت. هرچند این قراداد هنوز نهایی نشده و هنوز اطالعات زیادی  

دارد، ولی برخی با یک نگاه کلی و مخالف، با این مسئله روبرو شدند و اینطور وانمود  از مفاد احتمالی آن وجود ن

ین شود. از نگاه حضرتعالی، اوال وجود چنین قراردادهای  می کنند که قرار است ایران به اصطالح آنها مستعمره چ

آل //  کنید؟ یل میبلند مدتی میان دو کشور چه اهمیتی دارد و این مخالفت ها را شما از چه منظر تحل

جایگاه جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد جهانی به دالیل متعدد از جمله مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی،  :اسحاق

اقتصاد منطقه ای   توجهی است و ایران با احتساب این مولفه ها می تواند بازیگری تاثیرگذار در عرصهجایگاه قابل 

حاکم بر رویکردهای کشور، تعامل با دنیا چه در نگاه مقام معظم   اصول  بر اساس .و حتی در سطح جهانی باشد

مسائل بین المللی محسوب می رهبری و چه در برنامه های بلند مدت کشور جزء اصول اساسی استراتژی در 

شود که دلیل آن نیز کامل مشخص است و اساسا ما کشوری هستیم که با تمامی دنیا به جز برخی کشورها و  

البته توسعه اقتصادی به   .ستی که در خصومت ذاتی با ما هستند خواهان ارتباطات دوجانبه هستیمرژیم صهیونی

مهندسی دنیا و فعالیت هایی که در سطح    در ارتباط با بستگی دارد. مقدار و نوع ارتباطات بین المللی با دنیا

ر مدیریت جهانی در حال تغییر و  مدیریت جهانی شکل می گیرد در دهه های گذشته شاهد بودیم که دائما ساختا

تحول بوده و گاهی ساختارهای دوقطبی و چند قطبی و گاهی نیز ساختار تک قطبی بر دنیا حاکم شده است ولی  

در هر حال آنچه که مسجل و قطعی است این است که جمهوری خلق چین همواره در جایگاه باالیی در حوزه های  

قطب اقتصادی دنیا    به تعبیر برخی ها این کشور در سالهای آینده به  یمختلف مدیریت جهانی قرار داشته و حت

بنابراین  .ادی و روابط بین الملل خواهد داشتتبدیل خواهد شد و به این واسطه نقش انکار ناپذیری در حوزه اقتص

باشیم مسئله  اینکه ما با کشور چین تفاهم نامه بلند مدتی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی داشته

در این رابطه نظرات و دیدگاه های مختلف در کشور وجود دارد. به طور مثال   .بسیار مهم و ارزشمندی است

نحوه ارتباط ایران و چین در جریان اجرای این  تفاهم نامه ایجاد تشکیک می کنند، نگران ن نسبت به ای  گروهی

و بروز رابطه    ه در نهایت منجر به تسلط چین بر ایرانرابط  تفاهم نامه مشترک هستند و معتقدند که این

ن چه حال و چه در آینده  با کشوری مانند چی  اصل اینکه جمهوری اسالمی .استعماری میان دو کشور می شود  ای

رابطه مثبت که تضمین کننده منافع هر دو کشور باشد، قابل قبول است به ویژه اینکه اگر ما بخواهیم  دارای

در بحث  .غرب با ایران را در دهه های گذشته به نسبت رابطه با کشورهای شرقی مقایسه کنیم یایدن رابطه

غربی علی رغم اختالفاتی که در حوزه  واره اولویت دوم بوده و حکامرابطه ایران با کشورهای غربی، منافع ما هم

مشترکات نتیجه اش این شده که شاهد مشترکاتی دارند که این  های مختلف با هم دارند اما در ارتباط با ایران

ارز این  نمونه ب .هستیم در بحث تحریم های ظالمانه علیه کشورمان همکاری تنگاتنگی با یکدیگر برقرار کرده اند

همکاری علیه ایران، قطعنامه ضد ایرانی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان بود. همچنین در ارتباط با  

سال شد تا تنش زدایی صورت   ۷عدم اجرای درست برجام بویژه در حوزه بانکی علی رغم تالش هایی که در این 

رای همکاری مشترک با کشورمان به ایران آمدند و  کشور اروپایی ب ۱4۰ر همین راستا پس از برجام گیرد و د

مذاکرات فراوانی کردند ولی در عمل هیچ یک به سرمایه گذاری خارجی منجر نشد. بنابراین می توان به این نتیجه  

اگر   در چنین شرایطی .تماد نیستندرسید که کشورهای غربی به عنوان یک متحد راهبردی به هیچ عنوان قابل اع

اتیوی در برابر غربی ها در روابط بین الملل و اقتصاد نداشته باشد قطعا به مشکالتی عدیده ای بر می ایران آلترن

از سوی دیگر روابط اقتصادی باید دوسویه باشد.  .خورد که نمونه این مشکالت را در شرایط فعلی قابل لمس است

الهای تولید داخل را به طرف های غربی صادر کنیم. ر قبال خرید کاالهای اروپایی باید بتوانیم کابه این معنا که ما د 
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در حالی که هیچ گاه چنین رابطه ای برقرار نبوده و ایران برای کشورهای غربی صرفا به عنوان یک بازار مصرف  

بر کل صادرات ما به کشورهای اروپایی  برا 5 مطرح بوده است. این در حالی است که صادرات ایران به چین بیش از

ن اینکه در بسیاری از موارد، از جمله تامین مواد اولیه بخش صنعت حتی با در نظر گرفتن کیفیت مواد،  ضم  .است

به هیچ وجه از نظر صرفه اقتصادی قابل قیاس با کشورهای اروپایی نیست. ضمن اینکه   واردات مواد اولیه از چین 

اروپایی رابطه یک طرفه داریم و تنها وارد   چین دو طرفه است. در حالی که با اکثر کشورهایرابطه ما با کشور 

البته آنچه که در این میان نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که علی رغم   .کننده اجناس ساخت اروپا هستیم

تمامی روابط حقوقی  است که اهمیت مراودات بین المللی به ویژه با کشورهایی مهمی چون جمهوری چین، الزم

 .وزه شفاف باشد و تمامی مفاد قراردادها پیش از اجرا از کانال مجلس مورد بررسی قرار گیردو قانونی در این ح

کنند. یعنی مثال هرگاه قراردادی با  ای در داخل با یک رویکرد خصمانه به شرق نگاه می رسد عدهتسنیم: به نظر می 

شیوه برخورد از کجا نشات  کنند. این ه مطرح می شود، شروع به مخالفت می کشورهایی مثل چین و روسی

بحث نگاه به شرق یا نگاه به غرب   :آل اسحاق//  .گیرد؟ این نگاه شاید درخصوص غرب هم وجود داشته باشدمی

ب دارند و  است که تازگی ندارد. عده ای در این حوزه نگاه منفی به رابطه با غر در حوزه تئوریک و نظری مسئله ای

همواره این گونه بوده که بهره غربی ها از تعامل و رابطه با ایران    دنیای غرب معتقدند سابقه همکاری ایران با 

بیش از بهره ایران بوده است. از جنگ جهانی اول گرفته تا امروز که چالش های زیادی در حوزه های اقتصادی و  

در برهه های مختلف   باورند که ایران از منظر کشورهای اروپایی این گروه بر این .سیاسی با این کشورها داریم

به طور مثال در حوزه   .تاریخی صرفا به عنوان بازار مصرفی برای کاالهای غربی مطرح بوده تا یک شریک سیاسی

نفت و گاز که یکی از سرمایه های اصلی ایران محسوب می شود، اروپایی ها در برهه های مختلف تاریخی ایران  

همواره به دنبال حربه ای بوده اند که انرژی ایران را با کمترین و  را صرفا سوخت رسان خود قلمداد می کردند

در قبال خرید نفت و گاز از ایران   هزینه و ساده ترین شرایط سیاسی به کشورهای خود منتقل کنند و عالوه بر آن

اروپایی   از سوی دیگر کشورهای  .ایرانی ها بفروشند نیز کاالهای تولید خود را به چندین برابر ارزش واقعی به 

به ایران نداشته اند و به طور   «High tech» هیچگاه تمایلی برای در اختیار گذاشتن فناوری های جدید و اصطالحا

همچنین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه   .کلی در فکر استعمار اقتصاد ایران از به شیوه های نوین بوده اند

استفاده های امنیتی به نفع خود کرده    یت منحصر بفرد کشورمانکشورهای اروپایی همواره از این موقع یران،ا

ایران به عنوان ژاندارم منطقه، حراست منافع خود را به ویژه در   اند. به ویژه در دوره پهلوی که با نام نهاندن بر رژیم

ه ایران را نه به عنوان ان انداخته بودند. بنابراین غربی ها هموارگردن ایر حوزه انتقال امن انرژی از خاورمیانه به

عده ای معتقدند که در صورتی   از سوی دیگر  .شریک راهبردی بلکه به عنوان یک سرباز آماده به خدمت دیده اند

که سیاست کشور به سمت نگاه به غرب سوق پیدا کند باید از اساس رابطه با کشورهای شرقی از جمله روسیه  

ه بر اساس آنچه که از سوی رهبر انقالب به عنوان اصول روابط خارجی و چین را به فراموشی بسپاریم. در حالی ک

عزت، حکمت و مصلحت حرکت کنیم  ه، ما در عرصه روابطه خارجی باید بر مبنای شعارجمهوری اسالمی مطرح شد

  .و تنها مسئله مورد اهمیت برای ما در این مسیر حفظ و تامین منافع ملی کشورمان باشد 

شما هم اشاره کردید، سیاست نگاه به شرق در شرایط فعلی شاید بتواند از لحاظ تامین   تسنیم: همانطور که

منافع ملی برای کشور بسیار راهگشاتر از برخی مسیرهای آزموده شده باشد. ولی آیا آنطور که مخالفین این  

ته شود، به معنای شود مثال قرار است با چین بسست قراردادهایی که گفته میکنند، این درویکرد اعالم می 

در روابط خارجی طبق  قطعا این گزاره درست نیست. ما :آل اسحاق//  خدشه دار شدن استقالل کشور است؟ 

سوره نساء   ۱4۱قانون اساسی قائل به اصل قرآنی نفی سبیل هستیم. به این معنا که خداوند در آیه 

ین ما اجازه نداریم به هیچ قدرت و جریان بین المللی سبیال« بنابرا المؤمنین »لن یجعل هللا للکافرین علی فرمودند:

اجازه سلطه به امور کشورما را بدهیم. اما متاسفانه برخی هستند که از نظر فرهنگی نوعی شیفتگی به تمدن 



 
به دامان غربی   و روسیه بر ایران، کشور راغربی دارند بطوریکه گاهی برای به اصطالح جلوگیری از سلطه چین 

آنچه که مسلم است این است که در انقالب اسالمی، منافع ملی با آرمان های ملی در یک راستا   .ازنداند ها می

ما ضمن این که مرزهای جغرافیایی و اقتصادی داریم به همان نسبت مرزهای آرمانی نیز داریم. به  قرار دارند.

  .د ما به همه دنیای او ضربه خواهیم زدنی)ره( اگر کسی قصد ضربه زدن به دین ما را داشته باشفرموده امام خمی

این تفاهم نامه به عنوان    تسنیم: اخیرا آقای احمدی نژاد در سخنانی با اشاره به تفاهم نامه ایران و چین، از

نظر گرفته نشده است. نظر شما در رابطه  خواست و اراده ملت و منافع ملی در  سندی مخفیانه یاد کرده که در آن 

اشخاصی که چنین اظهارات خالف واقعی را بیان می کنند    :آل اسحاق//  ظهار نظرات چیست؟ با این گونه ا

فراموش کرده اند که بر اساس اصول حقوقی کشور، هر قرارداد بین المللی ابتدا باید به شکل جز به جز در مجلس 

است   صورت تصویب مجلس در یندگان ملت قرار گیرد و قراردادهای بین المللیشورای اسالمی مورد بررسی نما

هنوز در کشور، دلسوزان و کارشناسان خبره   که تبدیل به قانون شده و الزم االجرا می شوند. به عالوه اینکه

تصویب آنها را حضور دارند که در صورت انعقاد قراردادهایی با مفادی خالف منافع ملی، با قدرت جلوی اجرای و 

 /انتهای پیام .بگیرند و مانع متضرر شدن کشور شوند

 

نژاد دقیقاً با چه دانیم؟/ احمدیچین| چه چیزهایی درباره این سند می-ساله ایران  ۲۵سند راهبردی 

 !چیز مخالف است؟

ساله ایران و چین در هیئت دولت  ۲۵اخیراً سخنگوی دولت اعالم کرد که پیش نویس سند راهبردی همکاری 

ا آنچه تاکنون درباره سند گفته شده، آگاهانه و ناظر  ، اما آیاندتصویب شده است. برخی با این سند مخالفت کرده 

تیر  ۳آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری  -خبرگزاری تسنیم گروه سیاسی به جزئیات بوده است؟ 

ن در جلسه یکشنبه اول تیر هیئت دولت تصویب ساله همکاری ایران و چی ۲5نویس برنامه اعالم کرد که پیش ۹۹

نژاد گیری آقای محمود احمدیسابقه نبود، با این حال مشخصاً پس از موضع شده است. خبر چندان عجیب و بی 

گیری تند، این برنامه را  نژاد در یک موضع ای تبدیل شد. احمدیعلیه این برنامه همکاری، به یک موضوع داغ رسانه 

"هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن  نهان« و »دور از چشم ملت« خواند و گفت کهیک قرارداد »پ

های خارجی منعقد شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و  خواست و اراده ملت ایران با طرف

های گیریها و موضعزنی نژاد گمانهپس از این اظهارنظر آقای احمدی ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت."

هایی که حول و حوش این گیریموضع بسیاری درباره این مسئله گفته و نوشته شد که در نوع خود عجیب بود.

منظر جزئیاتی است که درباره   برنامه تا االن جاری و ساری بوده، از چند حیث به آن پرداخته است. نخست، از

ساله با چین و به   ۲5هایی است که از چنین سندی و به طور کلی ارتباط تحلیل شود و دوم، محتوای سند ادعا می 

تر، درباره استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران، ارائه شده است. این متن درصدد است به نحو نحو کلی

ارزیابی چنین اسنادی ارائه کند و ثانیاً به این مسئله بپردازد که آیا اساساً آنچه تاکنون  مختصر اوالً چارچوبی برای 

 ای داشته باشد. ها با چنین پدیدهدرباره محتوا گفته شده واقعی است یا خیر؟ و ثالثاً نگاهی به نحوه برخی مواجهه

بازی سیاسی است. شخصاً یک شعبدهساله ایران و چین، م ۲5ادعای محرمانه بودن موضوع سند همکاری  یکم:

نژاد مسئله را به نحوی مطرح کرد و از نوعی ساخت و پاخت محرمانه میان ایران و چین به دور از  آقای احمدی

ی نظام به دنبال پوشاندن آن از  سری که همهچشم مردم سخن گفت که احتماالً برخی تصور کنند او یک سند فوق

موضوع اراده ایران و چین   ی مردم افشا کرده است؛ اما مسئله به نحو دیگری است.مردم هستند را فداکارانه برا

و همزمان با حضور آقای »شی جین  ۹4ساله، نخستین بار در سوم بهمن  ۲5برای یک همکاری بلندمدت راهبردی 

جمهور چین در ایران، به طور علنی آنهم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعالم شد. پینگ« رئیس 

نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل  گوید: "از آن بیانیه مشترک می 6بند 
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بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، 

داد  فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات الزم جهت انعقاد قرار

جمهور ساعاتی بعد در دیدار رهبر معظم انقالب با رئیس  ساله را در دستور کار قرار دهند."۲5همکارهای جامع 

ان  ساله ایران و چین را مطرح و اعالم کردند که "دولت و ملت ایر ۲5چین، ایشان اصل موضوع روابط استراتژیک 

همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین 

آمیز ساله، کامالً درست و حکمت ۲5اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 

آقای محمدجواد  طور رسمی منتشر شد.جمهور چین نیز به است". خبر این دیدار و اظهارات رهبر انقالب و رئیس 

، ضمن توئیتی  ۹۸ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز پس از دیدار سال گذشته خود با مسئوالن چینی، در شهریور 

نویس«  و اخیراً نیز علی ربیعی سخنگوی دولت خبر داده است که »پیش رسماً به این موضوع اشاره کرده است.

نویس سندی که باید یک سند دو جانبه  قاعدتاً تصویب متن پیش  این سند در هیئت دولت تصویب شده است.

نژاد تواند به معنای نهایی شدن آن تلقی شود. اما اینکه چرا آقای احمدیباشد، آنهم از ناحیه دولت یک طرف نمی

ای مسئله را به نحوی مطرح کرده است که گویا شخصاً به سند و خبر محرمانه و عجیب غریبی دست یافته، نکته 

به هر حال خالصه ماوقع درباره سند به این نحو است که  توان در ادامه متن به آن اشاره گذرایی کرد.است که می

شود؛ تا اواخر ساله مطرح می ۲5جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی و در جریان سفر رئیس ۹4بهمن ماه 

 دولت همچنان تصور ً شود)احتماالن باره مشاهده نمیمتاسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در ای ۹۷سال 

و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن   ۹۸کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد(. اما شهریور سال می

دولت چین با  ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد. ۲5نویس اولیه درباره سند شود که ایران پیشاعالم می 

نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران  نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی درباره آن نوشته و پیش اخذ این پیش

نویس سوم را تهیه کرده است. و آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت تصویب شده همین نیز با اعمال نظرات خود پیش

 ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.نویسد پیش نویس سوم بوده است که احتماالً یک دور دیگر دادوستپیش

های ها و اکانت های بسیاری درباره جزئیات این سند در برخی رسانه طی چند روز اخیر مطالب و عدد و رقم دوم:

 ها در چینی گذاریمیلیارد دالر سرمایه  ۱۲۰میلیارد دالر و  4۰۰ها از اعداد فضای مجازی منتشر شد. برخی رسانه

نژاد از کشفیات! بخصوصی سخن گفته است. این ایران سخن گفتند. مثالً روزنامه اعتماد مشابه آقای احمدی

میلیارد دالر در بخش نفت، گاز و پتروشیمی  ۲6۰"قرار بر این بود که چین  نویسد:روزنامه به نقل از برخی افراد می

سال نخست اجرای قرارداد   5ها طی گذاری چینیگذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه ایران سرمایه 

ای و بر اساس توافق دو طرف از  ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله۲5

  ۱۲۰ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران سوی پکن در ایران انجام شود. چینی

توجهی گذاری کنند که بخش قابل های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه ر در حوزه توسعه زیرساختمیلیارد دال

ای و بر اساس توافق دو  سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره  5گذاری هم در از این سرمایه 

تواند بخشی از تولیدات نفت، میشود. چین همچنین کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می

ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق   6گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط 

تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این  جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می

زنی است. ولی احتماالً تصور کند که تمام اینها گمانه روزنامه اعتماد در ادامه اشاره می البته کشور پرداخت کند".

دهد. اما درصدش هم درست باشد، فضای خوبی از سند به دست می ۱۰کم شود این حجم از اطالعات، دست

ساساً در سند »هیچ غلط است. ا -کم تا این لحظهدست-ها درباره سند زنیمسئله اینجاست که تمام این گمانه 

شود، مشخص نیست با چه سال اصل سند وجود ندارد و ارقامی که ادعا می  ۲5عدد و رقمی« غیر از همان 

های همکاری است و این سند صرفاً یک چارچوب کالن درباره حوزه افزاری اکتشاف یا استخراج شده است!نرم 



 
های های مختلف با ارگان ها و بخشی مشخص سازمان هااعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه 

ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز  تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعالً هیچ پروژه چینی خواهد شد، می

نظر از جزئیات سند، طی روزها و حتی سالهای گذشته که صرف سوم: تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.نمی

هایی درباره  المی ایران راهبرد نگاه به شرق را به عنوان یک استراتژی مشخص مطرح کرده، تحلیلجمهوری اس

تر از پیش خواهد ساله، این مباحث داغ ۲5فرامتن این موضوع نیز در جریان است که با درانداختن مصداق سند 

با شعار »نه شرقی، نه غربی«  از منظر تناسب آن  شد. در این باره و در وهله اول، موضوع »نگاه به شرق«

گیرد. این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده  جمهوری اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار می

اند بلکه  ها نه تنها پذیرفته شود، کامالً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمق تن دادن به استعمار غربی می

ی حق »نه شرقی، نه غربی« را نه برای استقالل  اند، و در این مورد نیز کلمهافتهبرایش سالها تئوری هم ب

جمهوری اسالمی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف 

ص است که نه  کنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت. اما درباره اصل شبهه، مشخمی

های شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب 

شرق)شوروی سابق( و غرب)آمریکا( است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه 

ی نگاه به غرب بسیاری  سال محصول تجربه  4۰باً به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقری

توان »ارتباط«  ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می  ۲5سند همکاری  چهارم: از دولتمردانش را چشیده است!

گرایان از روی غرض و برخی از روی غیرت در این باره  را از »استعمار« تشخیص و تمیز داد. در شرایطی که غرب

توان چارچوب مشخصی برای استدالل ارائه کرد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای کنند، میمی  اظهار نگرانی

دار کند، تبدیل به استعمار شده »آزادی«، »عدالت«، »امنیت« و یا »پیشرفت« را ناظر به یک ملت و کشور خدشه

ها«  ها« و »ستانده در ارزیابی »داده دار کند، و یا است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقالل رفتاری ایران را خدشه

عادالنه نباشد، و یا برخالف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی 

هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، ربط و مهمتر از آن پروژه این سند توسط نهادهای ذی 

گویی های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. لذا نشستن و غیب و ارزیابی آن با شاخص 

آید و بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد،  کردن از یک سند آنهم در برهه فعلی چندان منطقی جور در نمی 

 ی و گروهی کم ندارند.های شخصواهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه

ی ساله در زمانه  ۲5اگرچه نفس نگاه به شرق یک استراتژی ملی و عاقالنه است، با این حال تدوین سند  پنجم:

های سیاسی با آن ماهیتی دوسویه دارد. االسالم روحانی، به لحاظ مواجه شدن افکار عمومی و گروهدولت حجت

سال گذشته تمام هم و غم خود  ۷صاً غربگرایانه عمل کرده و در طول دولت آقای روحانی در تمام این سالها مشخ

های متعددی را در این باره از کشور گرفته و مهمترین را مصروف ارتباط با غرب کرده است. به همین جهت فرصت

ه سکویی ای به نام برجام است که نه تنها آبی برای اقتصاد و حکمرانی کشور گرم نکرد، بلکخسارت آن توافقنامه 

ای سند راهبردی با چین  اینکه در چنین دولتی و با چنان سابقه برای تشدید فشارهای تاریخی علیه ایران شد.

ها تصویب شود، حداقل واجد این شبهه نیست که دولت از سر شیفتگی به شرق این سند را امضا کرده. لذا نگاه 

ی تخاطب خود با  لت باید چند جنبه مهم دیگر را نیز در نحوهبا این حال دو تواند تعدیل شود.به این سند تا حدی می 

ساله کشور با چین مدنظر قرار دهد؛ برخی منتقدان کالسیک دولت، بویژه آنها که  ۲5افکار عمومی درباره همکاری 

ین حال نویسی نامطمئن باشند. با اتوانند به دولت، در مقام »فّن« توافق اند میخسارت برجام را کامالً حس کرده 

این گروه اهل بررسی است و ماجرای برجام نیز نشان داد که بیشترین و بهترین نقدهای فنی توسط این جریان  

تواند مطمئن باشد که این گروه که اصل نگاه به شرق را کامالً مهم و مثبت و نگاشته شد. لذا دولت تا حد زیادی می 

اما در سوی  پس از بررسی، صرفاً نظری کارشناسانه خواهد داد.های ذیل سند نیز داند، درباره پروژهراهبردی می



 
تر، علیه راهبرد نگاه به  ای علیه دولت و به عبارت درستبستهگرایان و همچنین ریاکاران، کمپین چشم مقابل، غرب 

بسته از پروژه  های غربگرا که طی سالهای گذشته چشمها و شخصیتشرق، ایجاد خواهند کرد. رسانه 

بسته با سند همکاری با چین مخالفت خواهند کرد و اگر دولت کردند، حاال چشمآمیز برجام دفاع میخسارت 

گویانه و مغرضانه بترسد، باز هم وقت را های غیب، از این مخالفتهمچنانکه به آن حمایت کورکورانه دلخوش بود

گویانه با سند تعامل با  نژاد نیز که غیبهایی مثل آقای محمود احمدیجریان در نگاه به شرق از دست خواهد داد.

تر، موانع کشور، در این زمینه  اندازهای دولت و به عبارت دقیقبخش دیگری از دست  کنند،چین مخالفت می

و باالتر از آن   چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره  ۹۱و  ۹۰نژاد که خود در سالهای خواهند بود. احمدی

به این سو، تا زمانی که مذاکرات و برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت اتخاذ کرده بود.  ۹۲داد، از »ارتباط« می 

های برجام، ریاکارانه و ظاهرسازانه خود را در میان ها و نواقص و خسارت با این حال پس از مشخص شدن کاستی

ره ارتباط با چین نیز، علیرغم آنکه کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین بدنه منتقدان مذاکرات جا زد. حال دربا

گذاری خود با سیستم، عجیب گویند او خود معتقد به رابطه سطح باال با چین بوده، در مقطع فعلی برای فاصله می

 پیام/ انتهای  زده با همکاری راهبردی با چین بپردازد.گویانه و سیاست نیست که به مخالفت غیب

 :نیاقتصادآنال -

 نشینی دالر، جهانگیری یوآن؟عقب

همین دلیل محرک اصلی آن در جریانات اقتصادی  شود و به دالر آمریکا دارایی امن در بازارهای مالی محسوب می 

چین و توقف بخشی از واردات محصوالت آمریکایی و همچنین  های آمریکا واست. اما همزمان با تشدید تنش

 .ر روند کاهشی را در ارزش خود آغاز کرده استاختالفات تجاری با اروپا تقاضا برای این ارز کاهش پیدا کرده و دال

بر اینها، کسری حساب تجاری آمریکا مجددا درحال نزدیک عالوه  تگان،به نقل از فرهیخ اقتصادآنالین به گزارش

میلیارد دالر کسری   ۷4.۳گفته وزارت بازرگانی، که در ماه می این کشور به میلیارد دالر است، تا جایی ۱۰۰شدن به 

یلیارد دالر صادرات و  م ۹۰.۱ت آمریکا میلیارد دالر بیشتر از ماه قبل است. طی این مد ۳.6تجاری داشته که این رقم 

میلیارد دالر نیز واردات داشته است. از طرفی سرعت باالی شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق ازجمله در   ۱64.4

رسد برآیند همه نظر می ها شده است. درحال حاضر به ها و محدودیتتگزاس باعث بازگشت برخی از نگرانی 

ها  این پول دربرابر رقبای ارزی خود درحال کاهش است. بررسیالر بود و ارزش متغیرهای اقتصادی به ضرر د

ادامه دارد و ازطرفی با افزایش ارزش یورو، نسبت   ۹۷تا  ۹6در محدود  (DXY) دهد نوسان شاخص دالرنشان می 

ن سیا نیز همچون یِسنتی نرخ مبادله یورو به دالر بوده است. ارزهای مربوط به شرق آ ۰.4یورو به دالر شاهد رشد 

های سنجش ارزش  اند. در این گزارش شرح مفصلی از روش و یوان روند صعودی آرامی را در برابر دالر آغاز کرده 

 .دهیمماهه اخیر را ارائه می   6دالر، عوامل موثر بر آن و روند کاهشی آن در 

مریکا به ارز دیگر  نسبت دالر آ به معنی US Dollar Index / Dollar Index شاخص دالر یا//  شاخص دالر چیست؟ 

ارز اصلی شامل؛ یورو، ین   6کشورهاست. این شاخص معیاری برای سنجش ارزش دالر در برابر سبدی متشکل از 

تاثیر عوامل معمولی که بر   ژاپن، پوند انگلیس، دالر کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است. شاخص دالر تحت

قرار دارد و   تجارت خارجی های بهره، تورم وپولی، انتظارات نرخ  ضوعات مالی وگذارند مانند موارزها تاثیر می

ه جهت افزایش نرخ بهره ارزش دالر ب  طور مثال وقتیهای آن، حائز اهمیت است. بهدلیل پوشش جهانی مولفه به 

یابد. همچنین اگر رود، این ارز قدرت بیشتری نسبت به پوند پیدا کرده و نسبت ارزش پوند به دالر کاهش میباال می 

خاطر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ارزش پوند کاهش یابد، نتیجه حاصل در جفت ارز پوند به دالر نیز کاهش به 

شود و نسبت است که توسط اتاق بازرگانی نیویورک تشکیل می USDX ص دالرترین شاخهورقیمت است. مش

دهد. ارزها سهم ارز؛ یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دالر کانادا، کرون سوئد و پوند نشان می  6دالر را به همان 
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شود. می  ارز محاسبه  6عنوان میانگین تمام متفاوتی در سبدهای ارز دارند، به همین دلیل شاخص دالر به 

  ۱۲درصد، پوند انگلستان  ۱4های دیگر نیز به ترتیب؛ ین ژاپن درصد است. سهم ارز 5۷بیشترین سطح ازآن یورو و 

  ۱۰۰درصد است. وقتی شاخص به عدد  ۳درصد و فرانک سوئیس  4درصد، کرون سوئد  ۹درصد، دالر کانادا 

ن به معنای قوی بودن دالر آمریکا در مقابل همه کند و ایمی های جهان برابریرسد یعنی دالر با همه ارز می

است که توسط سیستم فدرال رزرو  FED های دالرترین شاخصهای جهانی است. البته یکی دیگر از رایجارز 

ارز دیگر کشورهاست. نکته جالب آنکه با توجه به  ۲6دهنده میانگین نرخ دالر به شود و نشان فیالدلفیا محاسبه می

یاد   Anti – Euro Index عنوان شاخص ضد یورو یاو در سبد شاخص دالر، گاهی از شاخص دالر بهوزن زیاد یور

 .شودمی

های اقتصادی آمریکا و عملکرد اقتصادی این کشور با توجه به اهمیت رویداد //  نشینی دالر؛ طال را باال کشیدعقب

های جهانی و فعاالن اقتصادی دیگر ن بازار گراعاملهها درخصوص اقدامات سران این کشور، م و انتظار بازار 

طور مرتب رصد کنند. با توجه به اینکه دالر متعلق به باید عملکرد شاخص دالر در بازارهای جهانی را به ها کشور 

های فیزیکی و مالی در مقیاس جهانی  گذاری داراییترین اقتصاد دنیاست و نقش اصلی را در روند قیمت بزرگ 

گذاری  دلیل تاثیرشود. این شاخص همچنین بهفرض ارزش هر ارز یا کاالیی در مقابل دالر بیان می یش طور پبه  دارد،

گذاری به این  گذار خواهد بود. این تاثیر های داخلی کشور ازجمله طال و سکه تاثیربر انس طالی جهانی، بر بازار

گذارد و سپس با کمی تاخیر، ال تاثیر میس جهانی طشکل است که در ابتدا کاهش یا افزایش شاخص دالر بر ان

عنوان مثال کاهش نرخ بهره در آمریکا ارزش دالر  گیرد. به قیمت طالی داخل کشور تحت تاثیر قیمت جهانی قرار می

ها را نیز  ای انجام شود به تبعش ارزش دالر نسبت به دیگر ارز را باال خواهد برد، این اقدام اگر در حد گسترده

تر از آن نزدیک خواهد کرد. در این و حتی باال ۱۰۰را به عدد  USDX د داد و شاخص دالر یا همانزایش خواهاف

شوند با قدرت گرفتن دالر آنها کاهش قیمت را تجربه ها با دالر سنجیده میوضعیت از آنجا که طال و باقی کاال

اهد کرد. با مقایسه نمودار قیمتی سرایت خو کنند. بنابراین کاهش قیمت طالی جهانی، به داخل کشور نیزمی

گیری شیوع ( با اوج ۹۹فروردین  ۱۸) ۲۰۲۰آوریل  6مشخص است که از تاریخ  (DXY) طالی جهانی و شاخص دالر

های اقتصادی این کشور از این ویروس، شاخص دالر روند کاهشی را از رقم  کرونا در آمریکا و بروز اولین آسیب

فاصله حدود چهار ساعت از آغاز روند نزولی دالر، طالی جهانی نیز روند افزایشی  تقریبا باشروع کرده است.  ۱۰۱

دالر تا روز گذشته رسیده است. در مدت مذکور قیمت طالی   ۱۷۷۱دالر به  ۱66۰طوری که از هر انس را آغاز کرده به 

یش تنها متاثر از افزایش بهای  این افزا هزار تومان تا روز گذشته رسیده که هر چند ۸۷۰هزار به  654داخلی نیز از 

 .تاثیر از آن نیز نبوده استشک بیهای جهانی نبوده، اما بدون طال در بازار 

های متفاوت سیاسی و اقتصادی بستگی دارد  به ریسک دالر آمریکا افت و خیز ارزش//  نبرد با چین به ضرر دالر

ها و عملکرد این کشور در مواجهه با بخش که بخشی از آنها کامال به داخل و بخش بزرگی از آن به واکنش 

از   بسیاریاقتصادی، در -عنوان یک علت سیاسیعنوان مثال ریسک تجاری بین چین و آمریکا به الملل دارد. بهبین

ضرر اقتصاد آمریکا و درنهایت افت ارزش دالر بوده است. یا مثال در چند ماه گذشته و با توجه به شیوع موارد به 

خود گرفته است. تر ویروس کرونا در این کشور و ضربه به چرخه اقتصادی آن، ارزش دالر روند کاهشی بهگسترده 

های داخلی در تاثیر دالیل متفاوتی از سیاستگذاری، تحت توان گفت، ارزش دالرطور کلی میبنابراین به 

 .المللی استهای خارجی و بینهای اقتصادی و سیاسی گرفته تا چالش بخشی

دالر در یک سال اخیر روند ارزشی پر و افت خیزی را تجربه کرده است. این شاخص //  گرد جهانی دالرماه عقب 6

های تجاری  های تجاری با چین و کاهش ریسک در ادامه و با بستن قرارداد رد آغاز ک ۹6را با عدد پایین  ۹۸که تیرماه 

های ورود این  گیری ویروس کرونا و زمزمه نیز نزدیک شد. اما با همه ۱۰۰( به عدد ۲۰۲۰)فوریه  ۹۸در اسفندماه 

مقامات   فظیهای تجاری و مجددا جنگ لویروس به آمریکا و رفتارهای متناقض دولت ترامپ، سبب افزایش ریسک
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های اجباری در برخی مناطق این کشور،  چین و آمریکا شد. با گسترده شدن این ویروس و اعمال محدودیت 

  ۳ها را وارد رکود کرد. این رکود تنها در ماه مارس و نیمه اول آوریل، نرخ بیکاری در آمریکا را از وکار رفته کسب رفته 

به  (DXY) ( شاخص دالر۹۸اسفند  ۱۹مارس ) ۹در تاریخ  ودهدرصد رسانده است. در این محد ۱4.۷درصد به 

را لمس کرد. البته هر چند روند ریزشی در عمده  ۹5ترین میزان خود در یک سال اخیر رسید و رقم پایین 

دار  سابقه نرخ بهره از سوی فدرال رزو کنترل شد، اما با روند ادامه های اقتصادی آمریکا با کاهش بی شاخص

ادامه دارد. همه اینها درحالی است که زمزمه تصویب   ۹۷تا  ۹6در محدود  DXY این کشور نوسان در شیوع کرونا

ها نسبت به  تریلیون دالری و سپس تصویب آن در کنگره با تزریق بسیار زیاد نقدینگی و افزایش امیدواری  ۲بسته 

دالیل گفته شده مجددا اما در ادامه به  ند،نیز رسا ۱۰۲مارس به رقم  ۲4تا  ۲۰آینده حتی شاخص دالر را در محدوده 

رود که جنگ لفظی آمریکا و چین محرک منفی  روند نزولی خود را در پیش گرفت. در چنین وضعیتی انتظار می 

های پولی فدرال  از طرفی در بازارهای مالی آمریکا، هرچند سیاست .های آتی باشدها و ماه اصلی دالر در هفته 

و مثبت بازارهای سهام شده، اما همه انتظار بهبود آرام و کند اقتصاد آمریکا را دارند.  یع رزرو موجب بازگشت سر

طوری که هفته گذشته شاخص  کنند، به های مثبتی را مخابره نمیهای اقتصادی نیز سیگنال البته وضعیت شاخص 

رشد  افزایش یافت. نرخ نفرمیلیون  45مدعیان بیکاری یا همان متقاضیان استفاده از بیمه بیکاری به بیش از 

المللی پول نیز موید همین نکته بوده است. این  بینی صندوق بینشدت پایین آمده و پیش آمریکا هم به  اقتصادی

بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را چنین برآورد کرده است که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در  ش پی سازمان آخرین 

درصد به پایان برسد. این رقم رشد منفی اقتصادی آمریکا زمانی دارای اهمیت  5.۹با منفی  ۲۰۲۰پایان سال 

درصدی چین قرار دهیم.  ۱.۲ت شود که آن را در کنار رقیب بزرگ اقتصاد این کشور یعنی رشد اقتصادی مثبمی

درصدی   ۱۳.6های مخارج و درآمد شخصی آمریکا هم که روز جمعه منتشر شدند، نشانگر کاهش بر اینها داده عالوه 

دهد که بسیاری از مردم آمریکا درحال  شود و نشان میترین افت شاخص محسوب می این شاخص بود. این بزرگ 

کنندگان درصد افزایش یافته است. این یعنی مصرف  ۳۳مردم آمریکا به از اندانداز پول نقد هستند. نرخ پسپس

های اقتصادی آمریکا، آمار  بر شاخصتمایلی به خرید ندارند و بخش تقاضای آمریکا تضعیف شده است. عالوه 

د با  شایکرده که  گذاران را نگرانشدت باال رفته است. این مساله هم سرمایه مبتالیان به ویروس کرونا هم به

ها میان افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، مجددا شرایط قرنطینه اعمال شود. بنابراین واضح است که اگر تنش

های اقتصادی همچنان منفی باشد، دالر تحت فشار فروش و  آمریکا و چین ادامه یابد و روند انتشار شاخص

اقتصادی در سرتاسر دنیا وضیعت خوبی ندارند،  ای هشاخص آن کاهشی خواهد بود. باید توجه داشت که شاخص

های سایر نقاط مثل ناحیه یورو و اتحادیه اروپا اندکی بهتر از اما برای تضعیف ارزش دالر کافی است که شاخص

 .های آمریکا باشدشاخص

ک، سوئد و مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر هلند، دانمار//  نشینی دالر با سیر صعودی یوروعقب

اتریش با طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان تاکنون مانع از آن شده تا بسته یک تریلیون یورویی حمایتی از 

روی  مرحله اجرا درآید. از سوی دیگر مرزهای اتحادیه اروپا هنوز به اقتصادهای اروپایی دربرابر ویروس کرونا به 

ای موثر  ن مساله روی تجارت خارجی و جریانات سرمایه شمار زیادی از کشورها بسته باقی خواهد ماند که ای

دالر مبادله شد. این درحالی است که این ارز در حدود  ۱۱۹/۱ازای ترین دور از معامالت، یورو به خواهد بود. در تازه 

یورو  سنتی نرخ مبادله  ۰.4شد که معامالت چند روز اخیر حاکی از رشد دالر مبادله می  ۱.۰۷ازای سه ماه پیش به 

هفته اخیر  6گوید: »درطول گلوبال« میجیانبه دالر بوده است. کریس تورنر، تحلیلگر بازار ارز در موسسه »ای 

حضور خود در بازارهای مالی ادامه داده و این حضور نیرومند ایم که بانک مرکزی اروپا با قدرت به شاهد آن بوده

های بیشتر باشیم ممکن است نرخ برابری یورو  شاهد حمایتگران شده است. درصورتی که باعث دلگرمی معامله 

درمقابل دالر با افزایش محسوسی همراه شود. همچنین در بررسی بلندمدت نسبت یورو به دالر افزایش ارزش  

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7


 
نسبت یورو به دالر افت بسیار   ۲۰۲۰فوریه  ۱۰تا  ۲۰۱۸طوری که در محدوده ژوئن شود، بهاین ارز دیده می

ها روند رو  داشته است. اما در دوران شیوع ویروس کرونا این یورو بوده که پس از مدت  ۱.۰۸به  ۱.۲4محسوسی از 

 «.شوددالر مبادله می ۱۱۹/۱اکنون به ازای به رشدی را آغاز کرده است و هم

قرار  زی های مرکهای بانکتاثیر سیاستدر آسیا نرخ برابری ارز کماکان تحت//  یورش آرام ارزهای شرقی به دالر

میلیارد یوآن دیگر نقدینگی به بازارها تزریق   ۱۰۰دارد. در روزهای گذشته بانک مرکزی چین اعالم کرده است که 

خواهد کرد که بخش بزرگ این کار از طریق عملیات بازخرید )ریپو( صورت خواهد گرفت. پیش از این نیز این بانک 

های اقتصادی چین و موفقیت  طور کلی سیاستریق کرده بود. بهتز میلیارد یوآن در قالب عملیات ریپو به بازار  ۱۲۰

این کشور در کنترل نسبی ویروس کرونا منجر به افزایش ارزش یوآن دربرابر دالر شده است. نرخ دالر به یوآن چین 

اه  ه م رسید که نزدیک به کف کانال س ۷.۰۷/ درصدی )تا لحظه نگارش این متن( به رقم ۰۸در روز گذشته با کاهش 

توان در آینده افزایش مجدد ارزش ها میخود قرار دارد. درصورت افزایش ممنوعیت استفاده از دالر از سوی چینی

شود، چراکه ین ژاپن نیز از پنج ژوئن های شرق آسیا تنها به یوآن ختم نمینمایی ارز یوآن را انتظار کشید. قدرت 

عبارتی دیگر هر دالر آمریکا  رسیده است یا به ۱۰۷به  ۱۰۹.5ین از  به گارد افزایشی دربرابر دالر گرفته و نسبت دالر

  .ین کاهش پیدا کرده است ۱۰۷ین بوده، در موقعیت جدید خود به  ۱۰۹.5که در حدود 

 :یرانیا یپلماسید -

چین نمی تواند متحد قابل اتکایی //  نگرانی بیهوده آمریکا درباره لغو تحریم تسلیحات سازمان ملل

 برای ایران باشد

های ایاالت متحده  تحریم تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد علیه ایران در ماه اکتبر منقضی می شود و تالش 

مدید این تحریم ها تاکنون با انتقاد شدید جامعه بین المللی مواجه بوده است. این مساله در حالیست که  برای ت

ترین میزان در چند دهه گذشته کاهش یافته و یکی از موارد اختالف دو کشور  سطح روابط آمریکا و چین به پایین 

لل اخیرا در توئیتی نوشته: »ایاالت متحده با  دیدگاه چین به شرایط ایران است. سخنگوی سفیر چین در سازمان م

عمل نکرده است. این حق ندارد که تحریم تسلیحاتی علیه   ۲۲۳۱خروج از برجام، به تعهدات خود طبق قطعنامه 

 نده: جوناتان فالتوننویس «.ایران را تمدید کند، چه رسد به مکانیزم ماشه. حفظ برجام تنها راه درست پیش روست

تحریم تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد علیه ایران در ماه اکتبر منقضی می شود و تالش   :دیپلماسی ایرانی /

های ایاالت متحده برای تمدید این تحریم ها تاکنون با انتقاد شدید جامعه بین المللی مواجه بوده است. این مساله  

ترین میزان در چند دهه گذشته کاهش یافته و یکی از موارد  چین به پایین  در حالیست که سطح روابط آمریکا و 

اختالف دو کشور دیدگاه چین به شرایط ایران است. سخنگوی سفیر چین در سازمان ملل اخیرا در توئیتی نوشته:  

رد که تحریم عمل نکرده است. این حق ندا ۲۲۳۱»ایاالت متحده با خروج از برجام، به تعهدات خود طبق قطعنامه 

مایک   «.تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، چه رسد به مکانیزم ماشه. حفظ برجام تنها راه درست پیش روست

پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، به وضوح نگران این مساله است که چین از پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران استفاده  

»تنها چند ماه با اقدام چین، روسیه و دیگر کشورهای سراسر جهان به  آوریل گفته:  ۲۹کند. او در گزارشی به تاریخ 

اما   «.فروش سامانه های تسلیحات متعارف قابل توجه به ایران فاصله داریم. این یک توهم نیست؛ واقعیت است

ر نگاه اول  واقعا چقدر احتمال دارد که چین به یک تامین کننده تسلیحاتی برای ایران تبدیل شود؟ شاید این تفکر د

کنند؛ روابط  منطقی به نظر برسد: دو کشور مشارکت استراتژیک جامعی دارند؛ در زمینه دفاع همکاری می

دیپلماتیک آنها به سال های خیلی دور برمی گردد؛ و ایران نه فقط در زمینه تسلیحات که در رابطه با کاالهای  

می رود. از سرگیری رابطه تامین تسلیحاتی با ایران  مصرفی و صنعتی، یک بازار بزرگ برای تجار چینی به شمار

تریلیون دالری چین تنها چند میلیون دالر بیشتر به ارمغان می آورد، چراکه اقتصاد تضعیف شده  ۱۳برای اقتصاد 



 
ی  ایران احتماال دالر کافی برای خرید تسلیحات در حجم باال را نخواهد داشت. از این رو، برای ایاالت متحده و رقبا 

ایران در خاورمیانه که بسیاری از آنها شرکای استراتژیک چین هستند، چندان منطقی نیست که بر سر این مساله  

در اینجا عامل آمریکایی اهمیت زیادی دارد. همانطور که جان آلتمن، معاون ارشد مرکز مطالعات   .با ایران جدال کنند

مهم برای چین به شمار می رود؛ وجود ایران به تنهایی ایاالت  بین المللی و راهبردی، اشاره کرده، ایران یک مهره

متحده را در خلیج فارس سرگرم می کند و مانع از تمرکز آمریکا روی آسیا یا اقیانوس آرام و هند که هر دو برای  

کردن  منافع چین مهم هستند، می شود و از این رو، حمایت حداقلی چین از ایران ابزار کم هزینه ای برای مشغول

در همین حال،  .آمریکا با خاورمیانه است و فروش تسلیحات به ایران نیز بخشی از همین رویکرد به شمار می رود

چین به رابطه ای کاربردی با ایاالت متحده بیشتر از از مشارکت با ایران نیاز دارد. تجارت دو جانبه بین پکن و تهران 

میلیارد دالر بوده، در حالی که ارزش تجارت دو جانبه چین و آمریکا   ۳۸ برابر با ۲۰۱۴در بیشترین سطح خود در سال 

میلیارد دالر رسیده است. قطعا مالحظات اقتصادی تنها عامل   ۵۴۰به بیش از  ۲۰۱۹در کمترین سطح آن در سال 

ت دونالد ترامپ  تعیین کننده نیستند، اما پکن احتماال با توجه به اینکه می داند فروش سالح به تهران خط قرمز دول

مساله دیگر این است که روابط چین و ایران   .است، خطر وخامت بیشتر در روابط با واشنگتن را به جان نمی خرد

آن اندازه ای که به تصویر کشیده می شود، عمیق نیست. حمایت لفظی چین از ایران تا حمایت عملی آن فاصله  

عنای تعهدات مبتنی بر اتحاد ندارد. رهبران چینی نظم چندجانبه زیادی دارد. مشارکت جامع استراتژیک لزوما به م

دهند و با رهبری ایاالت متحده احساس راحتی نمی کنند، اما این به معنای حمایت بی قید و جهانی را ترجیح می 

یار  تواند به هدف خود دست یابد. همانطور که اسفند شرط آنها از ایران نخواهد بود. چین بدون ایران هم می 

بتمنقلیچ، کارشناس مسائل اقتصادی ایران، گفته، چین اخیرا روابط اقتصادی خود را با ایران کاهش داده است. در 

یک گزارش چتم هاوس نیز کارشناسان چینی گفته اند روابط با ایران با منافع ملی کشورشان ارتباطی ندارد.  

ط با ایران ارزش تحمل دشواری های مربوط به تحریم ها همچنین، بسیاری از تجارت های چینی باور دارند که ارتبا

گیرد. درست است که ایران یک بازار با پتانسیل   به عالوه، چین منافع خود در باقی خاورمیانه را در نظر می .را ندارد

برای چین به شمار می رود، اما این مساله درباره بسیاری از کشورهای منطقه صدق می کند. عربستان سعودی 

و امارات متحده عربی برای چین اهمیت زیادی دارند و ورود پکن به روابط تسلیحاتی با تهران می تواند  

دستاوردهای آن در روابط با ریاض و ابوظبی را به خطر اندازد. طبق داده های موسسه تحقیقاتی بین المللی صلح 

جهان قرار دارد و نکته مهم این است که  شرکت برتر  ۱۰شرکت تسلیحاتی دولتی چینی در میان  ۳استکهلم، نام 

این شرکت ها اهداف تجاری و سیاسی چین را دنبال می کنند و برای کسب درآمد بیشتر، روابط دیپلماتیک چین را  

به خطر نمی اندازند. خاورمیانه دومین بازار بزرگ چین به شمار می رود و دلیلش فروش پهپادها به کشورهایی از  

تان سعودی، اردن، عراق و مصر است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد جمله امارات، عربس

چین بازار کنونی خود را به دلیل روابط محدود با ایران به خطر نخواهد انداخت. ایران خود دارای یک صنعت پیشرفته  

که چین چه سالحی می تواند  ساخت پهپاد است و نمی تواند بازاری برای چین باشد. پس این سوال پیش می آید

ایران به ارتقای نیروی هوایی خود نیاز دارد و از مدت ها پیش شایعاتی وجود داشته مبنی بر //   به ایران بفروشد؟ 

« بفروشد، اگرچه هنوز هیچ خبری به طور رسمی اعالم نشده است. ۱۰-اینکه چین می خواهد جنگنده های »جی

ان بخواهد از تجربه و اطالعات چین در ناوبری ماهواره ای برای اهداف  همچنین این احتمال وجود دارد که ایر

نظامی استفاده کند. اما در این رابطه نیز چین پیشتر در زمینه های مشابه با رقبای ایران در منطقه خاورمیانه  

منافع خود را در نظر  همکاری کرده و بعید است روابط خود با آنها را به خطر اندازد. خالصه اینکه چین احتماال صرفا 

خواهد گرفت و نزدیک تر شدن به ایران در حال حاضر تامین کننده این منافع به شمار نمی رود. البته، شرایط ممکن 

 .است در بلندمدت تغییر کند و از این رو، انتظار می رود که چین حداقل سطح روابط با ایران را حفظ کند

 مترجم: طال تسلیمی / شورای آتالنتیک :منبع
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 : ختگانیفره -

 دیوار چین دور واقعیت / پکن –چند نکته درباره قرارداد اقتصادی تهران 

امر مسلم این است که اگر روابط تجاری متوازن، مستحکم و حتی استراتژیکی با کشورهای بزرگی ازجمله چین 

به   .گونه نبودهای گذشته برقرار شده بود حتما وضعیت کشور در دوران فشار حداکثری ایندر سال 

ساله ایران با چین به یکی از موضوعات مهم  ۲۵فته است که ماجرای قرارداد ، یکی دو ه«فرهیختگان» گزارش

ای کشور بدل شده، قراردادی که بهتر است درباره آن این توصیف مشروح در  محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه 

ت امور خارجه و  کار ببریم که »نه به دار است و نه به بار«، به عبارتی آنچنان که سخنگوی وزارافواه عمومی را به

نویس ابتدایی و اولیه از  پیش از آن محمدجواد ظریف توضیحاتی درباره آن ارائه داده بودند که تاکنون صرفا یک پیش

ها و بحث با طرف چینی و اقناع آنها برای انعقاد نهایی این جانب ایران آماده شده و همچنان در انتظار تداوم رایزنی

زاده تا محمود های عمدتا سیاسی از عبدهللا رمضان ها و برخی چهرهجود اما رسانه قرارداد باید بود. با این و

نژاد اعتراض کردند که چرا جزئیاتی از این توافق به اطالع مردم نرسیده است و در این خصوص دولت را  احمدی

سیاسی  -شریک تجاریکاری از افکار عمومی یا انعقاد قراردادی مشابه ترکمانچای یا برجام با متهم به پنهان

ها درحال انعقاد است شرقی ایران کردند. حتی در برخی محافل گفته شده که این قرارداد به این منظور با چینی

های احتمالی آمریکا در جریان تحریم تسلیحاتی ایران مربوط  که با اعطای امتیازات زیادی پکن راضی شود قطعنامه 

نژاد گفته به آمده را وتو کند. در میان این شبهات اما آنچه محمود احمدی ۲۲۳۱به تداوم یا پایان آنچه در قطعنامه 

جمهور سابق ایران در این خصوص اظهارنظر کرده مهم و قابل پرداخت است. محمود دلیل اینکه از جایگاه رئیس 

ها  ملی به چینی ساله که فعال جزئیات آن روشن نیست قرار شده منافع ۲۵نژاد معتقد است با یک قرارداد احمدی

باید اذعان    :اول  مقدمه  .فروخته شود. در این خصوص چند نکته مقدماتی و چند بحث اصلی حائز اهمیت است

تواند گره ذهنی افکار عمومی را بگشاید کرد نکته مهم در این مساله مطالبه شفافیت و بیان جزئیاتی است که می

های یازدهم و دوازدهم نی و انعقاد است، البته از آنجایی که دولتو توضیح دهد که چه نوع قراردادی درحال رایز

های دیگر مهم و پاسخ به آن کارنامه درخشانی در مذاکره و توافقات خارجی ندارند، این مطالبه بیشتر از زمان 

ضرورت   کند که در دوران تحریم و جنگ اقتصادیای نفی نمیبر این، چنین خواستهرسد. عالوهنظر میضروری به 

های زیادی برای  افشای همه توافقات و مراودات تجاری با کشورهای خارجی وجود ندارد و در این زمینه راه 

بخشی به افکار عمومی است، ازجمله استفاده از ظرفیت مجلس یازدهم که طبق قانون دولت موظف به  اطمینان

مقدمه  .دارد و محل بحث جای دیگری استچنین کاری است. از این رو کسی مشکلی با مطالبه شفافیت وجود ن

هر قراردادی که با کشورهای خارجی منعقد شود باید شامل برآورده شدن حداکثری منافع ملی باشد؛ چه  :دوم

نام این توافق برجام باشد، چه قرارداد با چین یا هر کشور دیگر. از قضا آن نقدی به برجام معتبر است که اولویت را  

 .ای که درخصوص روابط ایران با شرق و غرب عالم مفروض استداند، قاعده نافع ملی میشفافیت و تامین م

ایراد اساسی ما به دولت یازدهم و دوازدهم فراموش کردن بسیاری از کشورهای دارای ظرفیت   :مقدمه سوم

منظور  برای تبادل تجاری با ایران ازجمله کشورهای همسایه؛ و چسبیدن به کشورهای اروپایی و آمریکا به 

که بسیاری از   عنوان اهالی رسانه،هایی برای رفع مشکالت اقتصادی کشور است. نه ما به بازگشایی راه 

ای هستند، چنانکه محمدحسین مالئک، سفیر سابق کارشناسان اقتصادی و سیاسی هم معتقد به چنین مساله 

وگو با »فرهیختگان« این انتقاد را مطرح کرد و مجیدرضا  ایران در چین و سوئیس همین چند روز پیش در گفت 

کند که دولت با امید بیش از اندازه  نکته اذعان می  حریری، رئیس اتاق مشترک اقتصادی ایران و چین هم بر همین

  نظر به برجام مسیر تجارت با بسیاری از کشورها ازجمله چین را بسیار محدود کرده است. لذا در این خصوص به 

سال امید به غرب اعم از اروپا یا آمریکا آن چیزی   ۷خسارت  .رسد که حامیان و منتقدان دولت اشتراک نظر دارندمی
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واقعیت این است   شود.که امروز در بازارهای ارز، سکه، طال، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... مشاهده می است

جمهور چین به تهران یا حتی زودتر منعقد و  یعنی همزمان با سفر رئیس  ۲۰۱6که اگر چنین قراردادی در سال 

ن بود اساسا عاملی برای جلوگیری از کننده کشور بود و هم ممکعملیاتی شده بود هم از نظر اقتصادی کمک

اما بحث اصلی پس از این چند   فروپاشی برجام باشد و آمریکا نفعی در خروج از توافق برای فشار به ایران نبیند.

نژاد به این ماجرا از چند جهت وارد نیست و این اظهارنظر مقدمه قابل بیان است. اینکه چرا انتقاد محمود احمدی

 .طلبانه استشده، یک کنش سیاسی منفعتهای کارشناسیبر داده تقاد دلسوزانه و مبتنیبیشتر از یک ان

های کلی نظام درخصوص روابط ایران چه با شرق و چه با داند سیاستخوبی میرئیس سابق دولت به  1

او  ها قابل تغییر نیست، چنانکه خود کشورهای غربی ثابت و براساس اصول خاصی است که به این سادگی 

عنوان استثنای برجام که به های یازدهم و دوازدهم به نتوانست در دوران مسئولیتش آنها را تغییر دهد و در دولت

ای ورودی به موضوعات دیگر  یک تجربه با حدود و ثغوری قابل نقد انجام شد و ضمنا در آن هم به جز مساله هسته

 .ماندها و افکار عمومی دور نمیود چیزی از چشم رسانهانجام نشد، چنین اتفاقی رخ نداد، که اگر رخ داده ب

نژاد چندی پیش از سخنانی که  عملکرد یک سال پایانی دولت دهم و در کنار آن اظهارنظر محمود احمدی 2

طلب و نزدیک دولت  دهد هم او و هم بخشی از جریان اصالحدرخصوص رابطه با چین بیان داشت نشان می 

ناپذیر  ای به ایاالت متحده آمریکا داشته و آن را دارای قدرتِ هژموِن غیرقابل انکار و خدشه همچنان نگاه منفعالنه 

 .کنندوجو مینشینی و امتیازدهی به کاخ سفید جستگشایی از اقتصاد کشور را در عقبدانند و همچنان گره می

این است که نگاه محمود  وقوع پیوسته گویایهای نهم و دهم بهبررسی منصفانه آن چیزی که در دولت 3

دهد ارزش کاالهای نژاد به کشور چین متفاوت از سخنان اخیر اوست. آمار واردات ایران از چین نشان میاحمدی

رسیده است،  ۹۲میلیارد دالر در سال  ۱۰به رقمی حدود  ۱۳۸۴میلیارد دالر در سال  ۲.۲وارداتی از چین از رقم 

شورهای دیگر تغییر محسوسی نکرده و قیاس واردات و صادرات به چین هم که حجم تجارت ما نسبت به کدرحالی 

 .نژاد حداقل در این مورد شایستگی انتقاد نداردمتوازن نیست لذا به روایت آمار باید گفت محمود احمدی

ا  داند اشتراکات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران ب گوید که می گونه سخن مینژاد درحالی ایناحمدی 4

کشورهایی چون چین و روسیه بسیار باالست و توسعه روابط متوازن با وجود اختالفاتی که ممکن است میان 

دهنده ضریب قدرت ایران در مواجهه با فشار حداکثری  کشورها در برخی موضوعات وجود داشته باشد، افزایش 

مه ضدایرانی شورای حکام آژانس  آمریکا و همراهی اروپاست. در این خصوص رای منفی مسکو و پکن به قطعنا

امر مسلم این است که اگر روابط تجاری متوازن، مستحکم و حتی  5 .المللی انرژی اتمی قابل یادآوری استبین

های گذشته برقرار شده بود حتما وضعیت کشور در دوران استراتژیکی با کشورهای بزرگی ازجمله چین در سال

نژاد و  نین اینکه اگر بنا به توسعه چنین روابطی نباشد نگاه رادیکال احمدیگونه نبود و همچفشار حداکثری این

کند و با یک استاندارد دوگانه صرفا به دنبال  طلبان کشور را متهم به دیوارکشی به دور خود میبرخی اصالح

مرور مواضع   6  .برداری سیاسی خود خواهند بود، لذا مدنظر قراردادن انتقادات امروزشان هم بالوجه استبهره

نژاد گویای این است که او در مقاطع مختلف و به بهانه موضوعات متنوعی تالش  های اخیر محمود احمدیسال

عنوان آلترناتیو نظام مطرح کند، از این رو کسی که الگوی خود برای مواجهه با کشور و  کرده خود را همواره به 

که بسیاری  ست دلسوزانه و کارشناسانه نظر بدهد، لذا آنچنان مردم را به این صورت تعریف کرده اساسا معلوم نی 

نژاد نگریست و آنها را  گویند همچنان باید با نگاهی تردیدآمیز به اظهارات محمود احمدیاز کارشناسان سیاسی می 
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 (:1۵)هفته یثدح - خبرنامه:

  « ه عاقلدهگان  هاىيژگیو »

 ( دت آن امامبمناسبت وال) :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

ِمْنه  َمأم ولٌ. وَ الَشُّر ُّ مِْنه   ر ْیعَشْر  خِصال: أَلْخَ  هِی عَْقل  اْمرِء م سِْلم حَتُّى تَک ونَ ف ِتم ُّیَال  «

مِنْ َطَلبِ  سَْأم یَمِنْ نَفْسِِه. ال  رِیْ الْخَ رَی کَث سَْتِقل ُّیَوَ  ،رِهِیْ مِنْ غَ رِْیاْلخَ لَی قَل سَْتکِْثر یَمَأْم ونٌ. 

مِنَ الِْغنى. وَ  هِْیمِنْ طََلبِ الِْعْلمِ ط ولَ َدهْرِهِ. أَلْفَقْر  فِى اللُّهِ أََحب ُّ إِلَ مَل ُّیَوَ ال  هِ،یْ لَحَوائِجِ إِالْ

مَِن الش ُّهَْرةِ. ث مَُّ  هِیْ إِلَى عَد وُِّهِ. َو الْخ م ول  أَشْهى مِنَ اْلعِزُِّ ف هِیْ الذ ُّل ُّ فىِ اللُِّه أَحَب ُّ إِلَ

أَحَدًا  رىیَال السالم(:  هی)عللَه : ما ِهىَ؟ قالَ لَ یوَ مَا الْعاشِرَة ؟ ق ْلعاشِرَة السالم(: أَ هی قالَ)عل

 .» ِمنُّى َو أَتْقى رٌْیإِالُّ قالَ: ه وَ خَ 

 ریخ دی از او ام ـ1خصلت را دارا باشد: که ده نیمگر ا  ست،ی شخص مسلمان تمام ن عقل

 ری خ ـ4 شمارد. اری را بس گرىیاندک د ری خ ـ3 از بدى او در امان باشند. ـ2باشد. 

در عمر ـ 6هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.  ـ۵خود را اندک شمارد.  اری بس

د. از توانگرى محبوبتر باش شیدر راه خدا  فقرـ 7خود از دانش طلبى خسته نشود. 

مى گمنامى را از پرنا ـ9 از عزُّت با دشمنش محبوبتر باشد. شیخوارى در راه خدا ـ ۸

دهمى؟ به او گفته شد:  ستی و چ ستی سپس فرمود: دهمى چ ـ10خواهانتر باشد. 
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