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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 احتمال انتقال ویروس کرونا از مواد غذایی   هانی بهداشت بهواکنش سازمان ج

دهد که خطر انتقال کروناویروس از طریق مواد  اطمینان می (WHO) در حالی که سازمان جهانی بهداشت : ايسنا

بندی غذایی وجود ندارد، برخی گزارشات از نیوزلند و چین حاکی از آن است که این ویروس ممکن است در بسته 

نگرانیمواد   و  باشد  داشته  وجود  منجمد  ویروسغذایی  انتشار  به  نسبت  را  برانگیخته   ها  غذایی  مواد  طریق  از 

دهد که خطر انتقال کروناویروس از طریق مواد  اطمینان می (WHO) در حالی که سازمان جهانی بهداشت  .است

بندی ن ویروس ممکن است در بسته غذایی وجود ندارد، برخی گزارشات از نیوزلند و چین حاکی از آن است که ای

باشد   داشته  وجود  منجمد  غذایی  نگرانیمواد  برانگیخته و  غذایی  مواد  طریق  از  ویروس  انتشار  به  نسبت  را  ها 

اند در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر امکان انتقال کرونا از  مقامات سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده   .است

ایشات  در چین آزم  .شودو پختن مواد غذایی نیز منجر به کشته شدن ویروس میطریق مواد غذایی وجود نداشته  

های وارداتی از برزیل مثبت شد. همچنین مقامات در نیوزیلند موارد  کرونا روی میگوهای وارداتی از اکوادور و مرغ 

کووید بسته  ۱۹-جدید  به  که  کردندرا  شناسایی  بودند،  مرتبط  منجمد  غذایی  مواد  روزنامه  با  این   .بندی  شد  عث 

پیگیری کنند که آیا دلیلی برای نگرانی نسبت به   (WHO) نگاران پاسخ این پرسش را از سازمان جهانی بهداشت

توسط مواد   ۱۹-این موضوع وجود دارد؟ این سازمان اما به همه اطمینان داده که هیچ مدرکی مبنی بر انتقال کووید

ندارد وجود  در  .غذایی  آثار   مقامات سه شهر چین  گذشته  روز  روی مواد غذایی منجمد کشف  چهار  را  کرونا  از  ی 

اند. هنگامی که چین چند هفته پیش یک خوشه جدید از کرونا را در پکن شناسایی کرد، در ابتدا شیوع این کرده 

به طور موقت فروش و   باعث وحشت شدیدی شد که  این موضوع  و  به ماهی سالمون مربوط دانست  را  بیماری 

ر کردتجارت  متوقف  سازمان    .ا  مقامات  از  یکی  کرکوو"،  ون  "ماریا  حال  این  نشست با  یک  در  بهداشت،  جهانی 

نظر   از  را  منجمد  غذایی  مواد  نمونه  هزار  صد  چند  چینی  بهداشت  مقامات  داشت:  اظهار  مجازی  مطبوعاتی 

آزمایش کرده  درآمده کروناویروس  اندکی" مثبت  "بسیار بسیار  تعداد  و  ک  .انداند  بهداشت گفت: حتی ارشنااین  س 

می شود،  منتقل  غذا  طریق  از  ویروس  هیچ    تواناگر  برد.  بین  از  کردن  گرم  یا  پز  و  پخت  با  را  آن  خوردن  از  قبل 

های خود شواهدی وجود ندارد که ویروس بتواند از طریق غذا پخش شود و سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل

زمان هایی را به همراه سااند که دستورالعملامات همچنین اعالم کرده مق  این   .را در این ارتباط تغییر نداده است

داده ارائه  غذایی  مواد  از  ایمن  استفاده  چگونگی  مورد  در  ملل  کشاورزی سازمان  و  مایک   .اندغذا  دکتر  همچنین 

مدرکی هیچ  اکنون  که  این  بر  تاکید  با  بهداشت  جهانی  سازمان  اضطراری  برنامه  اجرایی  مدیر  بر    رایان،  مبنی 

کروناویروس انتقال  در  غذایی  زنجیره  یا  غذایی  مواد  نکات    مشارکت  رعایت  )هرچند  داشت:  بیان  ندارد،  وجود 

ها و سطوح و لوازِم در تماس مکرر بین افراد همچنان ضروریست اما( مردم نباید از غذا یا  بهداشتی و شستن دست

ت و نباید تصور کرد که مشکلی در غذا یا مشکلی در زنجیره  مراحل فرآوری یا تحویل آن بترسند. غذا بسیار مهم اس

وی افزود: مردم در حال حاضر به    .اکنون نیز به اندازه کافی تحت فشار هستیموجود دارد، چرا که همغذایی ما  

همه  خاطر  به  کافی  ترسیده اندازه  کرونا  یافته گیری  چنین  ردیابی  اگرچه  شواهد اند.  از  نشدن  رد  آسان  و  هایی 

به   بتوانند  ترس  بدون  مردم  که  است  مهم  همچنین  اما  دارد  اهمیت  دهندعلمی  ادامه  خود  روزمره   .زندگی 

اند که یک سری "وقایع فوق العاده غیرمعمول" برای انتقال ویروس از طریق یک  متخصصان دیگری نیز اعالم کرده

ج به  بسته  که  است  این  شامل  وقایع  این  است.  الزم  زده  یخ  گوشتی  یافته  محصول  منشأ  ویروس  این  که  ایی 

ای را که احتماال شامل ذوب شدن و دوباره منجمد شدن را  القوه بین قاره است، باید در یک حالت منجمد یک سفر ب

های برهنه کسی کم یک بار در طول مسیر پشت سر گذاشته، طی کند و سپس راه خود را بر روی دستدست

فرد   دهان  یا  بینی  سمت  به  و  کرده  باشدپیدا  داشته  را  کردنش  بیمار  احتمال  تا  که   .برود  آن  بعیدتر    سناریویی 



 
و   مانده  زنده  انسان  اسیدی  فوق  گوارش  در دستگاه  بلعیده شدن  و  از حد  بیش  گرم شدن  از  بعد  بتواند  ویروس 

یابد راه  مجاری هوایی  به  آزمایش کرونای   .سپس  این  بر  ریپورت، عالوه  بوی جینیس  گزارش سایت خبری  بر    بنا 

از آن که مسئوالن اثری از کروناویروس را  رستوران در چین پس    از کارگران و مواد غذایی در یک PCR هاینمونه

روی بسته بندی میگوهای وارداتی آن از اکوادور پیدا کردند، منفی شد. آزمایشات مربوط به شرکت عمده فروشی 

 .یز منفی بودها نها، کارکنان و غذاهای سایر رستورانمیگو، خانواده آن

 تاک انتقاد چین از دیپلماسی آمریکا بر سر تیک

پیشتر   : ايسنا کرد.  انتقاد  دیجیتال"  توپدار  کشتی  "دیپلماسی  به  توسل  بابت  واشنگتن  از  )دوشنبه(  امروز  چین 

  آن را  کرده وتاک دستور داد تا سهامی که از برنامه موزیکالی خریداری  دنس، مالک چینی تیکدونالد ترامپ به بایت 

ها میان دو اقتصاد بزرگ  بنابر اعالم خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که تنش  .تاک ادغام کرده است، بفروشدبا تیک 

کارکنان فدرال،    تاک ممکن است از سوی چین برای ردگیری مکان گیرد، ترامپ مدعی شد که تیکجهانی باال می 

اجراپرونده  و  اخاذی  هدف  با  مردم  علیه  جاسوسازی  شرکی  شودسی  استفاده  شامگاه    .تی  که  دستوری  این 

پایه محدودیت  بر  تمام  های گسترده جمعه منتشر شد  پایان  و  ترامپ صادر شده  از سوی  از آن  ای است که پیش 

تیکعملیات وی های  و  میتاک  اعالم  را  آمریکا  در  گفت    .کندچت  امروز  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  لیجیان،  ژائو 

های برخی از سیاستمداران آمریکایی برای تعقیب دیپلماسی کشتی توپدار هستند." او  نه فا بهانیت صر"آزادی و ام

کردند و چین آن  های استعماری غربی در قرن نوزدهم استفاده میهایی اشاره داشت که قدرت در واقع به کشتی 

نیست، تالش دارد تا خود را  دسترس قابل  تاک که در چینتیک .داندرا یک دوره عمیقا تحقیرآمیز در تاریخ خودش می

تاک هر آنچه از  به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، تیک  .از قضیه مالکان چینی این برنامه ساخت ویدیو دور کند

ها را به عنوان مدیران اجرایی ارشد استخدام  نظر آمریکا الزم بوده انجام داده است، از جمله اینکه فقط آمریکایی

رد،  این سخنگو در کنفرانس خبری خود تاکید ک  .ون آمریکا قرار بگیرند و کد منبع آن علنی باشدکند، سرورهایش در 

از طریق حیله دزدی  از  "نتوانسته است  اپلیکیشن  این  و  اما  راهزنی  منطق  پایه  بر  آمریکا  در  افراد  از  برخی  گری 

فرار کند آنها  بهبایت   ".خودکامی سیاسی  توافقی  در  پیش  دالر    دنس حدود سه سال  میلیارد  نیم  ارزش حدودی 

موزیکالی   اپلیکیشن چی (Musical.y) ویدیویی  رقیب  یک  از  تیک را  با  برنامه  این  کرد.  خریداری  به  نی  و  ادغام  تاک 

دنس  شود، عمال بایتروز اجرایی می  ۹۰دستور دونالد ترامپ که ظرف    .ای محبوب در میان جوانان تبدیل شدبرنامه 

سهم در موزیکالی در آمریکا  کند. ترامپ تاکید دارد هرگونه فروش  م در موزیکالی منع می را از داشتن هرگونه سه

  .کند، تایید شوددنس را پیدا میگذاری خارجی که اجازه دسترسی به دفاتر بایت ید از سوی کمیته سرمایه با

 بحران گوشت در چین  / کنددنیای اقتصاد« بررسی می»

اقتصاد  کشورهای   : دنیای  از  منجمد  دریایی  غذاهای  و  ماهی  گوشت،  واردات  چین  جنوب  در  گوانگدونگ  استان 

به دنبال بررسی دقیق مواد غذایی منجمد وارداتی   تعلیق درآورد و پکن  به حالت  را  از ویروس کرونا  آسیب دیده 

همهبه  بیماری  شیوع  تشدید  احتمالی  عامل  یک  یکعنوان  روز  گوانگژو  مقامات  است.  واردات  گیر  ممنوعیت  شنبه 

کردند اعالم  کشور خاصی  نام  به  اشاره  بدون  را  کرونا  نقاط حساس شیوع  از  منجمد  نشریه   .گوشت  گزارش  به 

اند، تست فایننشال تایمز، در این منطقه دستور داده شده از تمامی کارگرانی که با کاالهای یخ زده در تماس بوده 

ب (RNA) ایاِنآر به  آزمایشات مرتبط  گوانگدونگ پرجمعیت  ۱۹-یماری کوویدو  ترین استان کشور چین گرفته شود. 

میلیون نفر در آن مشغول به زندگی هستند و همچنین قطب مهم تولیدی چین است و بیش از یک   ۱۱۳است که  



 
ال  دهم رشد اقتصادی این کشور را این استان بر عهده دارد. شهر گوانگژو که مرکز این استان است در نیمه اول س

 .میلیون دالر گوشت یخ زده، ماهی و غذاهای دریایی وارد کرده است ۶۶۵، بیش از ۲۰۲۰

در روزهای گذشته مقامات شهر شنژن، در استان گوانگدونگ و مرز سرزمین اصلی چین با   // های کروناییگوشت

ز برزیل را تحت آزمایش  های بال مرغ منجمد وارداتی اآوری شده از بستههای جمعکنگ اظهار کردند که نمونه هنگ

آزمایشقرار داده  این  نتیجه  و  این مرغها نشان می اند  بال  ها وجود دارد. دولت دهد که ویروس کرونا روی سطح 

دلیل  همین  به  و  آورد  در  خود  کنترل  تحت  را  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  توانسته  که  است  باور  این  بر  چین 

ممی بازگشت  از  ممکن  طریق  هر  از  مساله  خواهد  این  درباره  مهم  نکته  کند.  جلوگیری  بیماری  شیوع  موج  جدد 

پیش دولت چین  که  که گوشتآنجاست  بود  داده  نیز هشدار  ویروس تر  حامل  به چین  وارداتی  آلوده  منجمد  های 

  کرونا هستند و مواردی نیز در برخی نقاط این کشور از این امر گزارش شده بود. اما در آن زمان انگشت اتهام به 

بود حاال اما دولت چین مدعی شده که نتایج آزمایشات از  های مواد منجمد گوشتی نشانه رفته بندی سوی بسته

های وارداتی نشانگر آلودگی بوده است.به گزارش بلومبرگ، محموله گوشت مرغی که طبق بیانیه  سطح گوشت

»آر کارخانه  به  مربوط  است؛  بوده  کرونا  ویروس  به  آلوده  چینی،  سانتا  مقامات  جنوبی  ایالت  در  آلیمنتوس«  ورا 

مصرف که  بود  تاکید شده  بیانیه  این  در  است.  برزیل  و  کاتارینا  مواد غذایی  خرید  باید هنگام  غذایی  مواد  کنندگان 

برای چندمین بار تاکید   (WHO) های منجمد وارداتی احتیاط کنند. پس از این رویداد سازمان بهداشت جهانیگوشت

هی تاکنون  که  نمونهکرد  ون چ  ماریا  دکتر  است.  انتقال  قابل  غذا  طریق  از  ویروس  کند  ثابت  که  نداشته  وجود  ای 

با کووید اداره فنی مبارزه  این باره می  ۱۹-کرخوف، رئیس  نیز در  گوید: »این ویروس نیز  سازمان بهداشت جهانی 

 «.است که گوشت خوب پخته شودتواند کشته شود و از بین برود. برای این کار کافی ها میمانند سایر ویروس 

بزرگ گوشتچین  کننده  مصرف  دوم سال   // ترین  ماه  در سه  آمریکا،  وزارت کشاورزی  فصلی  گزارش  براساس 

باور  ۲۰۲۰ سطح  در  همچنان  چین  در  وارداتی  گوشت  برای  تقاضا  آفریقایی  خوکی  تب  بیماری  شیوع  رغم  به   ،

انتظارات بوده است. چین در حال حاضر بزرگترین سهم از  ماه نخست سال فراتر از ۵نکردنی است و رشد تقاضا در 

دارد.   را  تجارت گوشت  جهانی  و    ۴۳بازار  گوشت خوک  واردات  کل  جهان    ۲۹درصد  گاو  گوشت  واردات  کل  درصد 

کننده طیور جهان و بزرگترین واردکننده  عنوان دومین تولید حاال در شرایطی که چین به  .مربوط به این کشور است

اعتما برای  د مصرفآن  تقاضا  افزایش  باعث  امر  این  داده است،  وارداتی کاهش  به مواد غذایی  را  کنندگان چینی 

گوشت داخلی خواهد بود. به گزارش رویترز افزایش فشار بر تولید داخلی گوشت مرغ چین، باعث افزایش تقاضا  

های اخیر قیمت دهد. در ماه ش میبرای غالتی چون سویا و ذرت خواهد شد و از سوی دیگر قیمت مرغ را نیز کاه

گوشت مرغ این کشور در حالی که بخش بزرگی از تقاضا برای آن به دلیل تعطیلی مدارس از بین رفته است، در 

  .درصد نیز افزایش پیدا کرده بود ۳۶مقاطعی تا  

کنندگان تولید   های برزیلی، این فرصت را بهحاال اما ادعای آلوده بودن گوشت // های حزبیبحران غذا و سیاست 

چینی داده است تا بتوانند سهم خود را از بازار افزایش دهند.بلومبرگ در گزارشی عنوان کرده است که همزمان با  

افزایش بی این کشور، قدرت خرید گوشت توسط شهروندان  وقوع بحران غذا در چین و  بازار  سابقه قیمت آن در 

به شکل چشم در همچینی  یافته است.  کاهش  دولت چین سیاستگیری  راستا  نظر گرفته  ین  در  مختلفی  های 

تشویق   برای  کمونیست چین  رهبر حزب  پینگ،  که شی جین  و سیاسی  تبلیغات گسترده حزبی  از جمله  است، 

رسد ادعای چین مبنی بر آلوده  نظر میانگیز است. بهمردم به عدم اسراف مواد غذایی این کشور که رقمی حیرت

ها و بازار است و دولت به دنبال آن  تی و مانور گسترده روی آن سیاستی برای کنترل قیمتهای واردابودن گوشت

است که از این طریق بتواند هم فروشندگان خارجی را تحت فشار شدید قرار دهد و بسیاری از آنان را متقاعد کند  



 
دنبال کسب سهم بیشتری از بازار  تری به چین بفرستند و هم بهتا برای حفظ تجارت خود با این کشور گوشت ارزان

کنندگان داخلی را به سوی تولید بیشتر سوق دهد تا  های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر نیز تولیدچین، قیمت

های آتی موفق به کنترل  به این ترتیب افزایش عرضه، کاهش قیمت را با خود به همراه آورد. باید دید چین طی ماه

 خیر؟  این وضعیت خواهد بود یا

 وابستگی آمریکا به چین برای رونق تجدیدپذیرها 

دنی موردنیاز  های پاک، هر چه بیشتر به چین برای تامین منابع معآمریکا با حرکت به سمت انرژی : اقتصاددنیای 

سیستم ساخت  میجهت  وابسته  انرژی  نوع  این  تولید  »اویل  های  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به  شود. 

، همواره در فکر استقالل در انرژی  ۱۹۷۰پرایس«، آمریکا از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و بحران نفتی دهه  

های شدید قیمت، واضح است که واشنگتن حتی اگر  شوکهای مداوم نفتی و  بوده است. ولی با توجه به بحران

 .تواند به این هدف خود برسدهای فسیلی نمیتبدیل به صادرکننده خالص نفت خام شود، تنها با تکیه بر سوخت

ها عقیده دارند دولت باید به جای توسعه منابع سوخت فسیلی، بر گسترش منابع انرژی پاک  بسیاری از آمریکایی 

کاهش   یا  انرژی  استقالل  به  رسیدن  باشد،  چه  هر  آمریکا  شود.دلیل  جوی  تغییرات  مانع  تا  باشد  داشته  تمرکز 

قابل  تغییر  انرژ تغییرات جوی،  به سمت  در  توجهی  تجدیدپذیر  دیده میهای  انرژی  این کشور  نوع  این    ۱۱/  ۴شود. 

را در   انرژی در آمریکا  تنها  داد، درحالی تشکیل می   ۲۰۱۹درصد مصرف کل  این رقم در دو دهه گذشته  درصد  ۴که 

شود؛ وابستگی های پاک، آمریکا با چالش دیگری مواجه میبوده است. ولی با تسریع روند حرکت به سمت انرژی

برای چین  به  سیستم  بیشتر  ساخت  برای  موردنیاز  معدنی  منابع  ارزیابی تامین  طبق  پاک.  انرژی  چین  های  ها 

توربین  ۸۰کننده  عرضه برای ساخت  آنها  از  آمریکا  که  نادری است  معدنی  عناصر  از  بادی، صفحه درصد  های های 

ای دفاع ملی و  ههای همراه، کامپیوترها، تجهیزات پزشکی، سیستمخورشیدی، باتری خودروهای برقی، گوشی

ماده معدنی را اعالم کرد    ۳۵لیستی از    ۲۰۱۸کند.وزارت کشور آمریکا در  های نفت و گاز استفاده میحتی فناوری

تامین   برای  آمریکا  که  این است  نکته هشداردهنده  آمریکا حیاتی هستند.  اقتصاد  برای  لیست    ۱۴که  این  از  قلم 

آمیز کند. این ارقام اغراقمورد دیگر را هم وارد می  ۱۰صد از حداقل  در  ۷۵کامال وابسته به واردات از چین است و  

آمریکا، چین  نیستند. طبق تحقیقات مرکز زمین آمریکا را در    ۸۰شناسی  نادر موردنیاز  از مواد معدنی    ۲۰۱۹درصد 

مواد   ۲۰۱۹در    هزار تن  ۲۶و    ۲۰۱۸هزار تن در  ۱۸کننده دیگر این است که آمریکا  تامین کرده است. یک آمار نگران

تولید  پیش  دهه  آمریکا سه  داخلی صادر شده است.  تولید  این  تمام  ولی  کرده  استخراج  نادر  اولین  معدنی  کننده 

 .مواد معدنی در جهان بود ولی حاال تا رتبه هفتم پایین آمده است

 ترامپ: برادرم از دست چین عصبانی بود 

وپنجه نرم کردن با بیماری در  جمهور آمریکا اعالم کرد برادرش که روز شنبه پس از چندین ماه دست رئیس  : تسنیم

جمهور آمریکا  دونالد ترامپ رئیس  !شدت از دولت چین عصبانی بوده استنیویورک جان باخت نیز همانند خود وی به 

نیوز اعالم کرد که برادرش »رابرت ترامپ« که روز شنبه در  صاحبه تلفنی با شبکه خبری فاکس روز دوشنبه در م

بیمارستانی در نیویورک فوت کرد نیز همچون خود او بر این باور بوده است که ناتوانی دولت چین در جلوگیری از  

شدت از  ی پایانی زندگی خود بههاشیوع ویروس کرونا باعث بروز یک بحران جهانی شده و به همین دلیل در ماه 

دونالد ترامپ درباره برادرش به فاکس نیوز گفت: »او بزرگترین هوادار من بود. او از  .دست چین عصبانی بوده است

وی افزود: »او خیلی از دست  «.و اینکه چین نتوانست این طاعون را مهار کند، بسیار ناراحت بود  ۱۹-بحران کووید

لیل آنچه اتفاق افتاد و اینکه بیماری از چین آمد و آنها اجازه دادند که این اتفاق رخ دهد. آنها چین عصبانی بود؛ به د



 
دیگری از    دونالد ترامپ در بخش  «.توانستند جلوی این بحران را بگیرند. برادرم خیلی از این مسئله ناراحت بودمی

ام، به من جمهور این کشور شده نکه من رئیس های خود درباره برادرش اظهار داشت: »رابرت هرگز بابت ایصحبت

واکنش ُکند دولت آمریکا به بحران کرونا باعث شده است که این کشور با اختالف بسیار زیادی   «.کردحسادت نمی 

نسبت به سایر کشورها از لحاظ آمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا در رتبه اول جهان قرار گیرد و همین مسئله 

رئیس انتقادات   ترامپ  دونالد  علیه  را  استبسیاری  برانگیخته  وی  دولت  و  آمریکا  اعضای   .جمهور  و  ترامپ  دونالد 

اند اش در تالش برای فرار از انتقادات، بارها مسئولیت شیوع ویروس کرونا را متوجه چین کرده و مدعی شدهکابینه 

 ۵.۵اساس آخرین آمارهای رسمی، تاکنون بالغ بر بر  .که چین عامل اصلی بحران کرونا در آمریکا و جهان بوده است

بیماری کووید آمریکا به  نفر در  تعداد حدود  مبتال شده   ۱۹-میلیون  این  از  باخته   ۱۷۴اند که  نفر جان  شیوع   .اندهزار 

تنها بخش بهداشت و درمان این کشور را دچار بحران جدی کرده، بلکه فعالیت بسیاری از  ویروس کرونا در آمریکا نه 

طوری که طی  میزان چشمگیری کاهش داده و حتی برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است، بهوکارها را به کسب 

ای نرخ بیکاری در آمریکا حتی در برهه  .انداین مدت چندین میلیون نفر از کارگران آمریکایی مشمول تعدیل نیرو شده

د هم رسید؛ رقمی که باالترین نرخ بیکاری در آمریکا  درص  ۱۵طبق آمارهای رسمی وزارت کار این کشور به حدود  

 .رودشمار میسال اخیر به  ۸۰طی بیش از 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 پایان دهید هشدار چین به آمریکا: به تحریم های یکجانبه ایران 

امروز    -ایرنا  -پکن برای چین  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین«  پیشنهاد »والدیمیر  از  دیگر ضمن حمایت  بار  دوشنبه 

ه  العاده شورای امنیت با حضور ایران و آلمان، به واشنگتن هشدار داد به تحریم های یکجانبتشکیل نشست فوق

باز گردد امنیت  پایان دهد و به مسیر صحیح تصمیمات شورای  ایران  ا  .خود علیه  یرنا »جائو لی جیان«  به گزارش 

شکست قطعنامه ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا در   افزود: سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در پکن

 .ی ندارد و رفتار سلطه جویانه موفق نخواهد شدشورای امنیت دوباره نشان داد که یکجانبه گرایی هیچ جایگاه

جانبه خود علیه جمهوری اسالمی ایران را پایان دهد و با اتخاذ نگرش    وی به آمریکا هشدار کرد که تحریم های یک

صحیح »مسیر  به  درست،  و  بازگردد منطقی  امنیت  تصمیمات شورای  و  ایران  ای  توافق هسته  به  این    .«احترام 

بال از پیشنهاد پوتین برای تشکیل نشست فوق العاده نشست شورای  خارجه چین ضمن استق  مقام وزارت امور

ت گفت که چین مایل به ادامه ارتباط و هماهنگی نزدیک با همه طرف های ذیربط برای پیشبرد مشترک حل و  امنی

است ایران  ای  هسته  مساله  سیاسی  کشو  .فصل  حمایت  اعالم  با  جمعه  عصر  روسیه  جمهوری  از  رییس  رش 

العاده   فوق  نشست  برگزاری  خواستار  شبرجام،  آلمان  و  ایران  مشارکت  با  امنیت  اینکه    .دشورای  بیان  با  پوتین 

با همه  تعامل  از  روسیه  اظهار داشت:  پایبند است،  اقدام مشترک(  )برنامه جامع  برجام  به  کامل  به طور  روسیه 

او اضافه کرد: روسیه پیشنهاد می کند    .تقبال می کندهای عالقه مند به آرام کردن اوضاع در خلیج فارس اسطرف

در نشست فوق العاده سران شورای امنیت، با مشارکت آلمان و ایران درباره پارامترهای تشکیل مکانیزم امنیت در  

بیانیه ای از این پیشنهاد پوتین   .منطقه خلیج فارس توافق بدست آید وزارت خارجه چین پیش از این نیز با صدور 

 .یت کرده بودحما

 چین در اعزام قطارهای باری به اروپا رکورد زد 

و    -ایرنا  -پکن با اعزام یک هزار  به رغم شیوع ویروس کرونا، چین  قطار باربری در ماه    ۲۳۲آمارها نشان می دهد 

ه آهن چین روز سه به گزارش ایرنا شرکت را  .گذشته میالدی به شهرهای اروپایی، یک رکورد جدید ثبت کرده است

مرداد( راهی شهرهای مختلف قاره    ۱۰تیر تا   ۱۰شنبه در اطالعیه ای اعالم کرد این قطارها در ماه گذشته میالدی )

https://www.irna.ir/news/83910864/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83910864/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83910864/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83911136/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF


 
حرکت این قطارهای    .اروپا شده اند و این باالترین رکورد قطارهای باربری در یک ماه برای چین محسوب می شود

اروپا و آفریقا را در   ه جاده ابریشم است و کشورهایی از قاره های آسیا،  باربری بخشی از برنامه چین برای توسع

میالدی که راه ابریشم جدید راه اندازی شد، شمار قطارهای باربری چین به کشورهای   ۲۰۱۳بر می گیرد از سال  

گیری در سال  آورده که از زمان همه   شرکت راه آهن چین در گزارش خود  .دیگر از جمله اروپا افزایش یافته است

جاری میالدی باربری دریایی و هوایی مختل شده و کاهش زیادی داشته اما اعزام قطارها همچنان ادامه دارد و در 

به ماه بیشتر شده است باربری چین ماه  همچنین در ماه گذشته   .نیمه اول سال جاری میالدی شمار قطارهای 

قطارها   این  با  شهرهای  ۱۱۳میالدی  به  کانتینر  دوره    هزار  با  مقایسه  در  رقم  این  که  است  شده  فرستاده  اروپا 

  ۳۵۴هزار و    ۶از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون    .درصد افزایش نشان می دهد  ۷۳میالدی    ۲۰۱۹مشابه در سال  

درصد از مدت    ۴۱سفر باربری ریلی از چین به منطقه اوراسیا انجام شده است که به گزارش شرکت راه اهن چین  

میالدی طرح راه    ۲۰۱۳شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین از سال    .ال گذشته بیشتر بوده استمشابه س

ابریشم نوین را مطرح کرد و قرار است در جریان اجرای این برنامه دهها کشور مشارکت داشته باشند و سرمایه  

  ۳۳۰میلیارد و    ۶۲اد تجاری چین به  در ماه جوالی امسال ماز  .گذاری در حدود یک هزار میلیارد دالر انجام خواهد شد

درصد کاهش یافته است. در ماه    ۱.۴درصد بیشتر شد اما واردات    ۷.۲میلیون دالر رسید و صادرات این کشور نیز  

 .هزار تن تجهیزات پزشکی از چین به کشورهای اروپایی صادر شد ۲۷گذشته 

 

 چینی ها در جنگ بانکی و مالی با آمریکا چه می کنند؟

آمریکا    -ایرنا-پکن تهدیدهای  به  نسبت  بانکی چین  و  مالی  ارشد  تحریم سامانه های  در حالی که مسئوالن  برای 

در کشور  این  محققان  و  کارشناسان  دولتی،  های  بانک  اند،  کرده  سکوت  این   مالی  با  مقابله  برای  رایزنی  حال 

استفاده   به گزارش ایرنا    .ر هشدار داده اندوضعیت احتمالی هستند و نسبت به شروع یک جنگ مالی بین دو کشو

بانکی چ تعامالت و پرداخت های  از سال  از سامانه  اندازی شده است و همچنین فاصله    ۲۰۱۵ین که  راه  میالدی 

جایگاه تقویت  و  سویفت  از  با    گرفتن  مقابله  برای  چین  راهکارهای  ترین  اصلی  چین،  ملی  پول  یوان  المللی  بین 

آمریکا استته آمریکا هشدار می   .دیدهای  با  مالی  در مورد شروع جنگ  ای است که  بانک های چین چند هفته 

کرددهند   تاکید  سویفت  از  گرفتن  فاصله  بر  ای  بیانیه  در  چین  مرکزی  بانک  الملل  بین  بخش  این  از  پیش  بود و  ه 

ب برنامه هایی  به دنبال  تلقی کرد و  باید جدی  را  باورند که خطر تحریم ها  این  بر  برنامه  ناظران  این  با  رای مقابله 

بود اظه  .آمریکا  باره  این  در  چین  مرکزی  بانک  مقامات  های  اگرچه  بانک  مسئوالن  اما  اند  نداشته  آشکاری  نظر  ار 

ر  راهکارهای  درباره  مباحثه  حال  در  چین  هستنددولتی  آمریکا  مالی  و  بانکی  تهدیدهای  با  شدن  بخش     .وبرو 

دارایی   لحاظ  از  دنیا  بانک  بزرگترین  که  سی«  بی  سی  »آی  به  موسوم  چین  بازرگانی  و  صنایع  بانک  تحقیقات 

بتاز ها شود  می  فنی،  محسوب  های  کمک  برای  آنها  از  و  کرده  برگزار  محققان  حضور  با  نشستی  و  گی  علمی 

جو یویه چیو« اقتصاددان ارشد این بانک می گوید: فناوری و  »  .با آمریکا استمداد جسته است   عملی برای مقابله

    .شارها را کمتر کنداستفاده از سامانه های مالی و تقویت تعامالت یوانی از جمله اقداماتی است که می تواند ف

یکا راهکارهایی دارد که با آنها برای  سون جیه« پژوهشگر آکادمی علوم چین در این باره خاطر نشان می کند: آمر»

کند ایجاد  چالش  دارای چین  برخی  اینکه  و  بازرگانان شود  های  فعالیت  مانع  و  نموده  توقیف  را  کشور  این  های  ی 

جو »  .و شماری از شرکت های چینی را از چرخه تجارت جهانی حذف کند  سفرهای مقام های چین را ممنوع کرده

است که یکی از فشارهای آمریکا بر چین می تواند  نگ هوا در پکن هم بر این باور  جیان دونگ« محقق دانشگاه چی

کرد تلقی  بسیار جدی  باید  را  موضوع  این  و  باشد  کشور  این  بانکی  های  دارایی  است توقیف  اینکه ممکن   ضمن 

مریکا مواجه  شماری از بانک ها و شرکت های تجاری چین برای استفاده از سامانه های دالری با ممنوعیت های آ

بانک  گایو دی شونگ« از اقتصاددان های چین می گوید: موضوع جدی تر از آن است که تصور می شود»  .شوند

https://www.irna.ir/news/83909113/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
برا را  باید خود  اکنون  از هم  این کشور  آماده کنندهای چین و سامانه های مالی  آمریکا  با تحریم های   .ی مقابله 

سال    ب قانون امنیتی هنگ کنگ در کنگره چین در نیمه اولدولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا پس از تصوی

مقام چینی و هنگ کنگی را در فهرست تحریم ها    ۱۱جاری میالدی تحریم هایی را علیه این منطقه در نظر گرفته و  

  بانک های چین پس از این رویداد به برخی از شعبه ها و افراد درباره هدف قرار گرفتن از ناحیه   قرار داده است و

چین هنوز راهکار دقیق و مشخصی برای برون رفت از این بحران پیش رو ندارد بخصوص  .تحریم ها هشدار داده اند

ت، خارج شدن از سامانه دالری  آنکه »وانگ یونگلی« معاون سابق بانک مرکزی و عضو سابق هیات مدیره سویف

امکان راحتی  به  که  بیند  می  دشوار  بسیار  راهی  را  چین  برای  نیست  سویفت  که  پذیر  است  شرایطی  در  این 

تقویت   پرداختی چین،  از سامانه  کارشناسان استفاده  از  ارز  شماری  مبادالتی  ایجاد سامانه  و همچنین  ارز ملی 

 .م های آمریکا پیشنهاد کرده انددیجیتالی یوانی را برای مقابله با تحری

 

 ر کرونا؛ محور یک نمایشگاه جدید در چین اتحاد در براب

های نیروهای درمان،  نمایشگاه »وحدت قدرت است« با تمرکز بر اهمیت اتحاد در برابر کرونا و فداکاری   -ایرنا  -تهران

م موزه  کرددر  کار  به  آغاز  پکن  در شهر  چین  خبری سی     .لی  تارنمای شبکه  گزارش  با  انبه  نمایشگاه  این  ان، 

آبرنگ و رنگ روغن از کادر درمانی قهرمان، ظهور کرونا در ووهان و   اثر هنری از جمله مجسمه، نقاشی ۱۸۰نمایش 

می مستند  را  آن  به  پیامدهای  نمایشگاه  این  در  بازدیدکنندگان  مطرح  کند.  هنرمندان  آثار  بخش  سه  از  ترتیب 

هزار    ۷۵گاه از بین بیش از  نمایش اولآثار بخش    .کنندآثار هنرمندان آماتور دیدن می تجسمی، بخش خوشنویسی و

ترین کارها با موضوع شیوع  اثر ارسالی به انجمن هنرمندان چین انتخاب شده و در بین آنها می توان برخی از جالب

را دید لتی بزرگ  .کرونا  آثار، سه  این  از  مائوکون  یکی  از موسسات هنری مهم  (Pang Maokun) پنگ  یکی  رئیس 

یک نقاشی رنگ   نیز کشد. دیگریدرمان را در سه حالت مختلف به تصویر می عضو کادر خستگی یک  چین است که  

اند؛ این نقاشی یادآور سبک  که در برابر پرچم کشور چین ایستاده  روغن است از پزشکان و پرستارانی خوشحال

دهه در  که  است  سوسیالیستی  چرئالیسم  در  کمونیستی  حزب  رسیدن  قدرت  به  از  پس  نقهای  بین  اشان ین 

ای از تمرکز نمایشگاه بر واکنش پزشکی دولت چین به کرونا هستند. در جای  هر دو نقاشی نمونه  .بی باب بودانقال

تجهی پوشیدن  حال  در  دارند  صورت  بر  ماسک  که  پزشکانی  نیز  نمایشگاه  بررسی دیگر  فردی،  حفاظتی  زات 

توان به  های این نمایشگاه می از دیگر تم   .انددههای رادیوگرافی و یا ایستادن در کنار تخت بیماران تصویر شعکس

های پزشکی به کشورهای خارجی اشاره کرد. کارگران ساختمانی، پرسنل  از سرگیری کار و تولید و تحویل کمک

یا هواپیماهای حامل    ماموران پیک، سربازان و امدادگران سوار بر اتوبوسکنترل عفونت در لباس های مخصوص،  

کمکمحموله دارندهای  حضور  آثار  این  در  همگی  محدود    .ی  نقاشی  به  نمایشگاه  این  در  درآمده  نمایش  به  آثار 

پ( را  نمایی )کمیک استریسازی و پیهای هنری از جمله پوسترسازی، مجسمهنیستند و انواع مختلفی از شاخه

یز در این نمایشگاه وجود دارد  من پکن نانگیرند. یک مجسمه گروهی یادآور تندیس انقالبی میدان تیاننیز دربرمی 

چند از که  پس  حال خوشحالی  در  را  کادردرمان  اعضای  از  می  نفر  تصویر  به  کرونا  عنوان،  شکست  جز  به  کشد. 

دکنندگان ارائه نشده است اما محتوا و مضمون هر اثر به اندازه  اطالعات چندانی درباره آثار این نمایشگاه برای بازدی

 .کافی روشن است

از طریق هنرمیدواری  ا انتقال آینده  ادامه دارد؛//    به  با ورود به   اگرچه بحران شیوع کرونا همچنان  بازدیدکنندگان 

نمای انرژیاین  از  سرشار  فضایی  با  روبه  شگاه  آینده  به  نسبت  امیدواری  میو  پینگ .شوندرو  جین  رئیس  شی 

ع الهام خود قرار درن باید وطن پرستی را منبتاکید کرد هنر و ادبیات م ۲۰۱۴جمهوری چین در یک سخنرانی در سال 

وی در این سخنرانی   .فرهنگ هدایت کند  های درست درباره تاریخ، ملت، کشور وداده و مردم را به رسیدن دیدگاه 

بیشتر نیروی  انتقال  اهمیت  به  و  همچنین  مردم  کردن  متحد  آثار هنری  ماموریت  گفت  و  کرد  اشاره  از طریق هنر 

https://www.irna.ir/news/83910390/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83910390/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83910390/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
هزار نفر به    ۹۰در پرجمعیت ترین کشور جهان تا به امروز کمتر از    .ی قدرتمند و جدید معنوی استآزادکردن نیروها

اند، آماری که در مقایسه با دیگر  هزار نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده  ۵کمتر از  کرونا مبتال شده و  

ال بازدیدکنندگان از این موزه همچنان به پوشیدن  به طور قابل توجهی پایین است. با این ح اقتصادهای بزرگ جهان

ارائه کد سبز روی برنامه و  از مرحله بررسی حرارت بدن  این   ماسک، عبور  رسمی ردیاب سالمت، ملزم هستند. 

پایان ماه سپتامبر ) تا  ادامه دارد  ۹نمایشگاه  با ظرفیت سه -موزه ملی چین که ماه مه )اردیبهشت  .مهر(  خرداد( 

بازدیدک ن نندههزار  که  نیست  این کشور  در  فرهنگی  تنها موسسه  بازگشایی شد،  روز  کرونا  در  تم  با  مایشگاهی 

هنرمند معاصر را که   ۹شانگهای به تازگی آثاری از   در (West Bund Museum) وست باند رهن کند. موزهبرگزار می

این شهر نیز نمایشگاهی را با   ریدر دوره قرنطینه و پس از آن خلق شدند، به نمایش گذاشت و موزه علم و فناو

 .گیر برگزار کردهای همهموضوع نبرد بشر علیه بیماری 

 

 هزار دالری در چین  ۳۲۵فروش شماره تلفن 

ختم می شود در جریان یک   ۸شماره تلفن موسوم به »خوش شانسی« که رقم های آخر آن به عدد    -ناایر  -پکن

رش ایرنا به نقل از تارنمای خبری سینا، حدود  گزابه    .هزار دالر به فروش رسید  ۳۲۵مزایده مجازی در چین به قیمت  

پرداخت   با  این حراجی  در جریان  نفر  پنج هزار  تا  ورودی،    ۷۰چهار  این شماره خوش دالر  بتوانند  تا  کردند  شرکت 

از آن خود کنند اقبال برای مردم معانی بسیاری دارد و عدد    .را  به معنای   ۸شماره ها در چین  زبان چینی  که در 

شور دارد بسیاری از مردم هنگام خرید خانه، خودرو و یا شماره تلفن را در این ک است بیشترین عالقه مندموفقیت  

هزار یوان معادل    ۲۵۰میلیون و    ۲شماره ای که به قیمت    .زی هستند که عدد هشت داشته باشدمایل به خرید چی

ریان یک مزایده به فروش رسید فاش نشده  در ج هزار دالر در این حراجی و تحت نظارت مسئوالن امور قضایی  ۳۲۵

اما   به   عدد آخر  ۵است  ا    .ختم می شود  ۸آن    ۴قبال مردم به شماره  این در شرایطی است که در چین کمترین 

در   حتی  اینکه  جالب  دانند  می  بدشانسی  نمره  را  آن  بسیاری  و  است  مرگ  معنای  به  چینی  زبان  در  که  است 

نکته دیگری که کامال توجه مردم    .وجود ندارد  ۲۴و    ۱۴،  ۴ای به نام طبقه    بسیاری از مجتمع های مسکونی طبقه

است که مراسم گشایش آن    ۲۰۰۸می دهد برگزاری المپیک    نشان  ۸چین و حتی مسئوالن این کشور را به عدد  

ین شماره دیگر مورد عالقه مردم چ  .هشت دقیقه بعد از ساعت هشت در روز هشتم از ماه هشتم میالدی آغاز شد

میالدی یک شماره تلفن که هشت شماره    ۲۰۱۷است که به معنای حیات جاودان است در یک حراجی در سال    ۷

 .هزار یوان فروخته شد ۹۱۰سه میلیون و  به مبلغ ختم می شد ۷آخر آن به 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 هشدار چین به آمریکا درباره تحریم های ایران/  سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعالم کرد 

به گزارش سرویس بین   .های یکجانبه خود علیه ایران پایان دهدچین بار دیگر به واشنگتن هشدار داد به تحریم 

، "جائو لی جیان" سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری خود در  از پکن  خبرگزاری صدا و سیما الملل

گرایی کن گفت: شکست قطعنامه ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا در شورای امنیت دوباره نشان داد که یکجانبه پ

های یک جانبه  وی به آمریکا هشدار کرد که تحریم .هیچ جایگاهی ندارد و رفتار سلطه جویانه موفق نخواهد شد

خود علیه جمهوری اسالمی ایران را پایان دهد و با اتخاذ نگرش منطقی و درست، به »مسیر صحیح احترام به 

 ماخبرگزاری صداوسی :منبع  ای ایران و تصمیمات شورای امنیت بازگردد«.توافق هسته

https://www.irna.ir/news/83911030/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%DB%B3%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
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 سالگی یک پاندا در باغ وحشی در چین   ۳۸جشن تولد 

سالگی سالمندترین پاندای در اسارت جهان را برگزار    ۳۸مراسم تولد  در جنوب غربی چین  سئوالن باغ وحشی  م

بی بی سی، مسئوالن باغ وحشی در جنوب   ، به نقل ازخبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .کردند

چ تولد  غربی  مراسم  کردند.  ۳۸ین  برگزار  را  جهان  اسارت  در  پاندای  سالمندترین  با    سالگی  پاندا  این  تولد  کیک 

تکهمیوه و  بامبو، هویج  از جمله  بود.های مورد عالقه اش  تزئین شده  از صد  های هندوانه  از حامیان  بیش  نفر  ها 

 ن بگیرند.ی این پاندا را جشسالگ  ۳۸حیوانات در این باغ وحش حضور پیدا کرده بودند که تولد  

 کشته شدن دو نفر در انفجار انبار محصوالت کشاورزی در چین /  تلویزیون چین

به    .های فراوانی برجای گذاشتانفجار در نزدیکی یک بازار در جینینگ در استان شاندونگ در شرق چین خسارات

های منتشر شده از وقوع یک انفجار در نزدیکی یک بازار  گزارش ؛خبرگزاری صداوسیما گزارش سرویس بین الملل

دارد حکایت  چین  شرق  در  شاندونگ  استان  در  جینینگ  انبار    .در  یک  در  بزرگ  انفجار  این  گزارش،  این  اساس  بر 

زیادی زخمی شدند. موج نفر کشته، و شمار  دو  انفجار  این  در  داد.  رخ  در جینینگ  انفجار همچنین    کشاورزی  این 

 .بب آسیب رسیدن به شمار زیادی کسب و کار و خودرو شدس

 

 : دانشجو یخبرگزار -

  -بردی تهران خسارت محض هندوستان از پیمان راه  ؛Al Jazeera -ترجمه اختصاصی| الجزیره قطر 

 شود؟مسکو قربانی رقابت آمریکا با چین و ایران می-پکن! / مسیر تجاری بمبئی 

نامه »هندو« گزارش داد که ایران تصمیم دارد هند را از پروژه ریلی بزرگی که درصدد است شهر بندری چابهار  روز

نو در نظر داشت یک مسیر تجاری جایگزین  ن متصل کند، کنار بگذارد. دهلیرا به زاهدان در امتداد مرز با افغانستا

ا بتواند بندر گوآدر پاکستان را که در کنترل چین قرار دارد،  به افغانستان و آسیای مرکزی از طریق ایران ایجاد کند ت 

بزند. دانشجو گروه سیاسی  دور  با عنوان » الجزیره دخبرگزاری   ؛خبرگزاری  ایران  ر گزارشی  توافق جدید    -معنای 

منطقه چیست؟  برای  نوشت: «چین  »عبدالباسط«  قلم  امورخارج۱۳۹۹تیر  /  ۲۰۲۰اوایل جوالی   به  وزیر  ایران  ،  ه 

ک ناعالم  تهران  که  بعد،  رد  هفته  چند  است.  پکن  با  مّدت  بلند  و  راهبردی  همکاری  توافقنامه  یک  انعقاد  زدیک 

نو را از پروژه مهّم خط ریلی واقع در امتداد مرزهایش با افغانستان  های هندی گزارش دادند که تهران، دهلیرسانه 

سرمایه  به  نسبت  هندوستان  اهتمام  عدم  از  گذاشتگذاپس  کنار  آمریکا،  ترس  از  است.ری  جوسازی   ه  برخالف 

تهران نسبت    اعتناییها مبنی بر بیها، خبر اتحاد راهبردی ایران و چین ارتباط مستقیمی به ادعای رسانه رسانه 

و  نو نداشت. با این اوصاف، اگر این موضوع را با »افزایش تنش بین آمریکا و چین« و »اختالفات مرزی چین به دهلی

به  دهد.در یک قالب ببینیم، حکایت از بازتعریف جغرافیای سیاسی در قاره آسیا می   هندوستان در منطقه هیمالیا«

رسد سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ منجر شده است تهران به سمت پکن متمایل شود که این امر  نظر می

وارد هندوستان  خود  دیرینه  متحد  استراتژیک  منافع  به  سختی  گزارش    کرد.  ضربه  نیو  ۱۱طبق  یورک جوالی 

نشده است. تایمز، نهایی  و چین  ایران  توافقنامه  آن[ هنوز  نهایی شدن  با  میلیارد    ۴۰۰گذاری  شاهد سرمایه  ]امّا 

های قابل توسعه در ایران خواهیم بود و در ازای آن، چین انتظار  نقل و بخشودالری چین در حوزه بانکداری، حمل

در حال حاضر چین وابسته به منابع نفتی  ) سال آینده تامین کند  ۲۵صورت پایدار نفت چین را طی    دارد که ایران به 

آمریکا-عربستان   نزدیک  کمربند   (.است  -متحد  »یک  طرح  بلندپروازانه  طرح  از  بخشی  معامله  یک    -این 
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https://snn.ir/fa/news/869277/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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کشو *جاده« این  نفوذ  افزایش  و  چین  اقتصادی  توسعه  طرح  این  هدف  است.  چین  جمهور  منطقه  رئیس  در  ر 

 اوراسیا است.

خطوط سیاه:  //    چین )هاشور آبی / خطوط دریایی( یک جاده و )هاشور سیاه / خطوط زمینی( طرح یک کمربند

است شده  برنامه  / ساخته  ساخت  برای  یا  ساخت  حال  در  سبز:  چین  استخط  شده   ریزی 

و سیاه  هستندایستگاه  :سبز دایره  طرح  این  مسیر  در  مهم  چ//    های  روزتنها  توافق   ند  جزئیات  اینکه  از  پس 

ایران   در    -پیشنهادی  قرار گرفت،  در معرض عموم  ایران تصمیم  جوالی،  ۱۴چین  که  داد  روزنامه »هندو« گزارش 

دارد هند را از پروژه ریلی بزرگی که درصدد است شهر بندری چابهار را به زاهدان در امتداد مرز با افغانستان متصل 

آهن ایران و شرکت دولتی  )شرکت راه IRCON طرف هندی شرکت ا به گزارش روزنامه »هندو«،نب ارد.کند، کنار بگذ

هندوستان(راه  حدود   آهن  که  را  پروژه  این  برای  الزم  سرمایه  و  خدمات  کلیّه  که  بود  کرده  دالر    ۱.۶تعّهد  میلیارد 

مشاهدات حاکی از حذف آشکار هند تهران منکر کنار گذاشتن هند است. با این حال،    تخمین زده شده، تامین کند.

امتداد داشت. این اتفاق، یک  با ایران()واقع در نزدیکی مرز مشترک  است که تا شهر زرنج افغانستاناز پروژه ریلی 

می ایجاد  هند  اقتصادی  طرح  پیشبرد  در  اساسی  به  دهلی کند.سد  جایگزین  تجاری  مسیر  یک  داشت  نظر  در  نو 

رار دارد، دور  طریق ایران ایجاد کند تا بتواند بندر گوآدر پاکستان را که در کنترل چین ق  افغانستان و آسیای مرکزی از 

 بزند.

طرح تجاری  هندوستان|مسیر  توسط  شده  مسیر: ریزی  این  ایجاد  برای  هند  منطقه  دلیل  رقیب  زدن    –ای  دور 

وبمبئ مبداء:  /  پاکستان در ی  و آسیای مرکزی   مقصد: هند / کاندال  ایران  -افغانستان  از خاک  »چابهار«   //    عبور 

کیلومتر بمبئی را    ۷۲۰۰کریدوری که با   دارد. (INSTC) شمال  -نقل جنوب  والمللی حملنقش محوری در کریدور بین 

به مسکو متصل می ایران  پروژه برای سال کند.از خاک  این  از  بود. هدف  پروژه  ها، هند مشتاقانه درحال پیشبرد 

تواند ایران را از پروژه چینی »یک  هندوستان معتقد بود که با این کار می  رهای اوراسیا است.افزایش ارتباط با کشو

 اش اسالم آباد با تهران شود. ایجاده« دور نگه دارد و مانع هرگونه همکاری احتمالی رقیب منطقه یک  -کمربند 

ا   ( که هند درINSTCشمال )  -نقل جنوب  والمللی حملنگ قرمز: کریدور بین ر در    ز طریق ایران ایجاد کندنظر دارد 

طول بیست سال گذشته، ایران هموار پشتیبان پروژه کریدور تجاری هند بود و تعدادی قرارداد جهت پیشرفت این  

نو بنا به خواسته واشنگتن و باالتر از آن جهت تقویت روابط  سال گذشته، هنگامی که دهلی طرح به امضا رساند.

د نفت از تهران را متوقف کرد، نگرش مقامات ایران  ، خری)اسرائیل(  با دشمن اصلی ایران  نظامی خود  -راهبردی  

سرمایه  خبر  کرد.  تغییر  هند  به  دهلینسبت  اسرائیلیگذاری  کریدور  در  به    TAP نو  هند  اتصال  آن  از  هدف  که 

ا بر آن داشت که متحد  کشورهای اوراسیا از طریق تعدادی از کشورهای عربی ضد ایران و اسرائیل بود، تهران ر

نو است. همکاری این دوری تهران از دهلی  پیمان همکاری ایران و چین نشانه    ی را برای خود بیابد.ای دیگرمنطقه 

از جمله مفاد این همکاری توسعه تعدادی از بندرهای ایران نظیر بندر جاسک  دوکشور عواقب جدی برای هند دارد.

این برای چین اهمیت باالیی دارد که در   .العاده راهبردی دارده موقعیتی فوقدر کرانه شرقی تنگه هرمز است ک

می مهم  این  باشد.  داشته  جهان حضور  مهم  نقطه  از هفت  آسیا  یکی  غرب  در  آمریکا  دریایی  دامنه حضور  تواند 

در بحرین را    دهد که ناوگان پنجم دریایی آمریکاصرف حضور در بندر جاسک این توان را به چین نمی تضعیف کند.

امکا این  ولی  کند  میرصد  چین  به  را  بان  که  همزمان[ دهد  گوآدر ]حضور  بندرهای  پاکستان( در  در  و   )واقع 

یک جاده«    -ورود ایران به پروژه »یک کمربند    نقش خود را در اقیانوس هند تقویت کند. )واقع در خلیج عدن( جیبوتی

بعد از حمالت یازده سپتامبر و حمله  ر مقابله با چین از دست بدهد.تواند باعث شود هند، کشور افغانستان را د می

بعد از   اقتصادی هند در افغانستان زیر چتر امنیتی واشنگتن افزایش یافته بود.  -آمریکا، نفوذ سیاسی    ۲۰۰۱سال  

از توافق    طالبان در دوحه نیز نفوذ هندوستان بر این کشور رو به ضعف رفت. هند نه بخشی -فوریه آمریکاتوافق  

نش-آمریکا عقب  از  پس  دارد.  افغانستان  صلح  فرآیند  در  مهمی  نقش  نه  و  است  نفوذ  طالبان  آمریکا،  ارتش  ینی 



 
ای هم با کابل و هم با سران مل گستردهدر آن سوی میدان، چین تعا  هندوستان بر این کشور کمتر نیز خواهد شد.

سرمایه - طالبان امنیت  تامین  آمریکجهت  نشینی  عقب  از  پس  افغانستان  در  خود  اقتصادی  منافع  و  -اگذاری 

طرح دارد.  پازل  در  پسااشغال  افغانستان  دادن  قرار  برای  آرام  پیشروی  حال  در  کمربند   چین همچنین  یک    -»یک 

است. حال[ جاده«  توّجهی   ]در همین  قابل  نفوذ  که  ایران  با  را  خود  روابط  کرده چین  تعمیق  دارد،  افغانستان  در 

ف نظم ژئوپلیتیک در آسیا نه تنها برای چین که این بازتعری   است تا احتماالً چین را در نیل به این هدف کمک کند.

روابط نزدیک چین با ایران، رقیب اصلی پاکستان یعنی   هایی به ارمغان آورده است. اوالً،برای پاکستان نیز موقعیت

کند تا بتواند با تهدیدات امنیتی و سیاسی که با آن و فضایی برای اسالم آباد ایجاد می واهد کردهند را تضعیف خ

کند.م مقابله  است،  که   ثانیاً، واجه  است  پاکستان  گوآدر  بندر  با  رقابت  عدم  معنای  به  چابهار  بندر  در  چین  حضور 

تواند به بهبود ، چین مییک جاده«  -»یک کمربند   پس از حضور ایران در پروژه  ثالثاً،  شود.ها اداره میتوسط چینی

طلب در بلوچستان در فرونشاندن قائله شورشیان مسلح و تجزیهرابطه اسالم آباد با تهران کمک کند و دو کشور را  

برکناری هند توسط ایران به معنای ادامه ترانزیت کاال از افغانستان و آسیای مرکزی از مسیر   و در آخر، یاری کند.

 ایلیا فروزش ترجمه: کستان است.پا

 

 :2۴دادیرو -

 آیا تضمینی برای ادامه حمایت چین و روسیه از ایران وجود دارد؟ 

ن برای بهره مندی از مزایای اقتصادی باید  کارشناس مسائل آسیای میانه معتقد است که ایرا/    ۲۲۶۶۸۰ :کد خبر

ها در چارچوب حقوق بین الملل گام بردارد و با بازنگری در  در مسیر عقالیی کردن روابط تجاری خود با سایر کشور 

کند حرکت  جهانی  نظم  و  الملل  بین  نظام  مسیر  در  خارجی  تحریمادام  ۲۴رویداد  .سیاست  علیه  ه  آمریکا  های 

های اقتصادی سبب شده تا ایران روابط اقتصادی خود ها در اجرای وعدهجمهوری اسالمی ایران و انفعال اروپایی 

کشور  راهبردی  با  سند  بخشد.  استحکام  را  متحد  و  همسایه  قرارداد    ۲۵های  تمدید  و  چین  با  با    ۲۰ساله  ساله 

ورمان به مسکو مطرح شد از نمونه تحرکات دیپلماسی فعال ایران است. جه کشروسیه که در سفر اخیر وزیر خار

انتقاد  از  و چین موجی  ایران  راهبردی  کلیات سند  انتشار  با  و مخالفت همزمان  امتیازدهی  ها  اتهام  با  داخل  در  ها 

یب این  ت تصوهای آمریکایی صحبت از منفعت سرشار ایران در صورفراوان به پکن مطرح شده و در آن سو مقام 

می همکاریسند  اینکه  میکنند.  حد  چه  تا  اقتصادی  زمینه  در  روسیه  و  ایران  موضوع های  باشد  گشا  گره  تواند 

ای بود  گفتگوی خبرآنالین با دکتر بهرام امیراحمدیان کارشناس ارشد مسائل آسیای میانه و استاد مطالعات منطقه 

می را  آن  ادامه  در   خوانید: که 

شود این کشور متحد راهبردی ایران میت روابط اقتصادی با روسیه بفرمایید، اینکه گفته می صوص اهدر ابتدا در خ

های متحده آمریکا افزایش  های ایاالت با تداوم تحریم//    شود آیا در اقتصاد هم به همین شکل است؟ محسوب می 

روسیه و  ویژه چین  به  با همسایگان  ایران  اقتصادی جمهوری اسالمی  روابط  مهم  بیش  سطح  پیش  نظر از  به  تر 

رسد. اگرچه این گام مهم و در مسیر درستی قرار دارد، اما بررسی جوانب دیگر آن نیز ضروری است. برای مثال  می

گونه  به  و مسکو  تهران  اقتصادی  نیاز روابط  تمام  بتواند  ایران  که  نیست  روسیه  ای  از  را  خود  خارجی  تجارت  های 

چرا با وجود روابط دوستانه و راهبردی این دو کشور، حجم مبادالت تجاری    ت کهتأمین کند. پرسش اصلی اینجاس

 ۵۰میلیارد دالر باالتر نرفته است؟ این در حالی است که سطح تجارت خارجی با کشوری مانند چین بعضا به    ۳از  

بنابراین می نیز رسیده است؛  منمیلیارد دالر  به  ایران  برای  دریافت که ظرفیت روسیه  تجارت خارجی و  ظور  توان 

بوده   تسلیحات  و  خام  مواد  و  انرژی  صادرات  پایه  بر  روسیه همواره  اقتصاد  که  چرا  است  محدود  اقتصادی  روابط 

ها و مصرف کننده  تواند تأمین کننده نیاز خانوار رود و از همین رو نمی است. روسیه کشوری صنعتی به شمار نمی 

https://www.rouydad24.com/fa/news/226680/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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اتی است؛ البته ناگفته نماند این کشور در زمینه هوافضا، تسلیحات  مکاننهایی باشد. این کشور وارد کننده چنین ا

با این    ای و ... سرآمد است. در این مورد زمینه همکاری محدود است.نظامی، صنایع وابسته به تکنولوژی هسته

فی روسی را  ی مصرکند؟ یا اینکه در ایران کدام کاالوجود باید پرسید این امکانات چگونه نیاز جامعه را برطرف می

های دنیا دارد؟ ایران مواردی، چون انرژی، مواد خام،  شناسیم؟ نکته مهمتر اینکه ایران چه صادراتی به کشورمی

کاال  واردات  برای  را   ... و  کشاورزی  می محصوالت  صادر  مختلف  به همین های  تا حدودی  روند  نیز  روسیه  در  کند. 

محدود آمدن  وجود  به  باعث  این  و  است  و  می   هایتشکل  امکانات  و  نیست  شکل  این  به  چین  در  اگرچه  شود. 

از قاعده های گسترده ظرفیت الملل  اما فضای تجارت بین  تعامالت تجاری وجود دارد،  برای  ها و قوانین خاصی ای 

می پیروی  بانکی  مبادالت   کند.برای 

نیز در    FATFپای اِف اِی تی اِف  که    زمانی//    کند؟ ها در خصوص روابط اقتصادی با چین نیز صدق میاین محدودیت 

توانند با ایران در زمینه مبادالت بانکی  ها نیز نمیها ایجاد خواهند شد و به طور طبیعی چینیمیان باشد محدودیت

از تجارت خارجی تهران با    %۲۵همکاری کنند. از طرفی ممکن است چین در اقتصاد ایران نقش بزرگی ایفا کند و  

مهم اینکه توازنی بین میزان اهمیت چین برای ایران و همینطور ایران برای چین وجود ندارد؛    نکتهپکن انجام شود.  

این   ایران در تجارت خارجی چین،  ناچیز  به دلیل سهم  ایران شود  با  به عدم همکاری  به هر دلیلی چین وادار  اگر 

بازار بزرگ دنیا این تنها ای کند. نیست که مواد خام و نفت عرضه می ران  کشور به رویه خود ادامه نخواهد داد. در 

های صادر کننده عمده نفت در حوزه خلیج های زیادی از جمله خود روسیه وجود دارند؛ در خاورمیانه کشور کشور 

توانند سهم ایران را بدست آورند. اگر ایران یک میلیون فارس، عربستان، امارات، کویت، قطر، حتی خود عراق، می

عربستان در خاورمینه و روسیه در خارج از اوپک قادرند ده میلیون بشکه در روز نفت خام صادر  کند  بشکه صادر می 

 کنند.

ایران بایستی در مسیر عقالیی کردن روابط تجاری خود //  ی ایران برای تقویت اقتصادش چیست؟ پس راه حل نهای

کشور  سایر  مسیر  با  این  در  بردارد.  گام  الملل  بین  حقوق  چارچوب  در  میها  را  جهانی  نظم  در  چین  ولی  پذیرد، 

ها شده است. ایران یری همکاری کند. اما ایران با عدم پذیرش نظم جهانی مانع از شکل گمواضعش از آن انتقاد می 

ایران در برهه کنونی ناگزیر   باید با بازنگری در سیاست خارجی در مسیر نظام بین الملل و نظم جهانی حرکت کند.

تا با چین به ای باشد که عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی همکاری داشته باشد. این همکاری نباید به گونه   است 

ایرنیرو  داخل  در  ملی  مرغهای  تخم  تمام  نباید  سویی  از  دهند.  قرار  انتقاد  مورد  را  آن  چین  ان  سبد  در  هم  را  ها 

هم از تجارت خارجی از بین رود. این س  %۲۵گذاشت؛ اگر چین بخواهد به هر دلیل با ایران قطع رابطه کند نباید آن  

های منطقه و ... را ای، سازمان  های منطقهکند که به دنبال تنوع سازی باشیم و پیوستن به ائتالف امر ایجاب می

منطقه  سازمان  بین  این  در  دهیم.  قرار  کار  دستور  بهرهدر  اما  شده،  تأسیس  اکو  است.  ای  نشده  برده  آن  از  ای 

هایی که با  هاد ایجاد آن را مطرح کرد جهان فرم و شکل دیگری داشت و در حال حاضر کشور زمانی که ایران پیشن

های تک، آی تی و ...  ها نیستند؛ چون که ما نیازمند به تکنولوژی،به برطرف کردن نیاز کنند قادر  ایران همکاری می

ست. از همین رو باید روابط خود را با جهان ها رابطه دارد نی ای که ایران با آنهای منطقه هستیم که در اختیار کشور 

ساله جمهوری اسالمی ایران ذکر شده که تا   ۲۰های سند چشم انداز در یکی از بند  تغییر دهیم و با آن آشتی کنیم.

ایران کشوری با بیشترین تعامل در سطح بین الملل خواهد بود. اما این امر تحقق نیافته است و قرار    ۱۴۰۴سال  

درصد در اقتصادی را تجربه کند که این موضوع نیز راه به جایی نبرد.    ۸در طی بیست سال، ساالنه رشد  بود ایران  

بدو اینکه  حل  ضمن  فکر  به  نهایت  در  و  نیستیم  خود  بلندمدت  اهداق  تحقق  به  قادر  سرزمین  آمایش  برنامه  ن 

بود.  خواهیم  مقطعی  صورت  به   مشکالت 

های قدرت برخوردار  ایران از همه مولفه   //  های مهم خود بهره گیرد؟ ظرفیت تواند از  در این مسیر ایران چگونه می

الت فارغ  تعداد  معتبر،  علمی  مراکز  رشتهاست.  در  دانشگاه حصیالن  گوناگون،  انسانی  های  نیروی  و  متعدد  های 



 
ها هستند. لفههای نظامی، سرزمین، موقعیت جغرافیایی و منابع آب و خاکو و ... از جمله این موکارآمد، فناوری 

آید، اما  تن محصول بدست می  ۱.۲کند که به ازای هر نفر  میلیون تن محصول کشاورزی تولید می   ۱۲۰ایران ساالنه  

با   منطقی  غیر  ضایعات  و  سازی  ذخیره  و  انبارداری  لجستیک،  و  نقل  و  حمل  جابجایی،  حفظ،  آوری،  عمل  در 

های دنیا باید به ایران نیاز مبرم داشته باشند. ناگون کشورهای گومشکالتی مواجه هستیم. اما با این همه ظرفیت

ها است. یک کشور به معنای روبرو بودن با محدودیت  در همین حال کاهش تعداد شرکای تجاری و اقتصادی برای

ن  تواند زیان بخش نیز باشد این است که چرا باید یک چهارم تجارت خارجی ایران تنها با چییک نگرانی عمده که می

شود، اما هیچ تضمینی برای تداوم آن  صورت بگیرد؟ اگرچه این کشور برای ما مهم و جز شرکای ثابت ما تلقی می 

ها در داخل است های مختلف نیازمند عزمی جدی، برنامه ریزی و همدلی نیروینده نیست. تنوع روابط با کشور در آ

می قطعا  ایران  صورت  این  مولفه در  از  استفاده  با  شود.تواند  تبدیل  توانمند  کشوری  به  قدرت   های 

را مدنظر قرار دهد نکاتی  باید چه  ایران  با چین و روسیه  با کشور دوست //    ؟ در خصوص قرارداد  از دیرباز  ایران 

نظام  دنبال  به  نیز  کنونی  برهه  در  و  داشته  روابط  روسیه  و  چین  روند  یعنی  طول  در  است.  روابط  این  کردن  مند 

بردی میان تهران و پکن چند دولت در ایران تغییر خواهد کرد. ایران باید این قرارداد را بادقت اجرایی شدن سند راه

د با موافقت دو طرف تصویب شود و مسیر قانونی خود را همراه با آرامش در داخل طی کند تا بررسی کند تا بتوان

نیز عبور کنیم.  تاریخی  پیچ  این  از  نیز موضوع جدیدی نیست و س  ۲۰در سویی دیگر قرارداد    بتوانیم  با روسیه  اله 

می محسوب  روتین  قرارداد قراردادی  این  تواناییشود.  از  حاکی  ایران  ها  نگرانی  های  جای  وجه  هیچ  به  و  است 

ها بوده است. وقتی نیست و نباید اینگونه بپنداریم که جمهوری اسالمی ایران از سر استیصال به دنبال امضای آن

ها افزایش بندد تهران به طور طبیعی تحرکات خود را برای روابط بهینه با دیگر کشور وی ایران میها را به راروپا در 

ای در  داد،  ویژهخواهد  اهمیت  و  نقش  همسایگان  بین  دارند. ن   ای 

گری  میانجی  نقش  آخر  سوال  عنوان  تنش به  از  کاستن  برای  را  منطقه  در  اخیر  ارزیابی  های  چگونه  ایران  با  ها 

ها و افزایش سطح  همانطور که شاهد هستیم دو کشور امارات و ایران به دنبال کاهش سطح تنش   //  کنید؟ می

های پاکستان تهران و ریاض قادر  عربستان نیز به همین شکل است و با میانجی گریهمکاری هستند. در خصوص  

نا  ایران  کنونی،  بر حسب شرایط  و  فضا  و  عرصه  این  با  بود.  خواهند  روابط  توسعه  ابعاد  به  با  تا  بود  خواهد  گزیر 

 خبرآنالین  :منبع دیگری در محیط بین المللی به ایفای نقش بپردازد.

 

 :منایا -

 نسخه سه بعدی هری پاتر سینماهای چین را تسخیر کرد 

به صورت و سنگ جادو  پاتر  فروش    پخش مجدد هری  در سینماهای چین،  بعدی  دالری داشته   ۱۳.۴سه  میلیون 

اولین قسمت از شاهکار میلیارد دالری وارنر برادرز،   4K، نسخه سه بعدی و  ایمنا به گزارش سرویس ترجمه  .است

را به خود جذب کرده اس زیادی  اکران شده و مخاطبان بسیار  این فیلم که فروش  در کشور چین  میلیون   ۱۳.۴ت. 

تا این ه  ۲۱.۹دالری داشته، در هفته جاری مقدار فروش کلی گیشه در چین را به   فته بهترین  میلیون دالر رساند 

بازگشایی سینماها باشد زمان  از  به دلیل    .هفته فروش سینمایی چین  اتمام قرنطینه  از  ذکر است که پس  الزم 

سینماهای کرونا،  ویروس  هم    شیوع  هنوز  بازگشایی  وجود  با  و  کردند  تجربه  را  بازگشایی  هفته  چهارمین  چین 

و بسیاری از مردم هنوز هم برای رفتن به سینما رغبت  ها و تعداد افراد وجود دارد  هایی در مورد سالنمحدودیت 

یشه" قرار دارد  های پرفروش سینمایی در چین، فیلم "پسران بد برای همدر رده دوم لیست فیلم  .دهندنشان نمی

گفتنی    .میلیون دالری داشته و در رده چهارم نیز فیلم هشتصد با فروش دو میلیون دالری قرار دارد  ۳.۱که فروش  

ک اکراناست  برنامه  در  نوالنه  کریستوفر  جدید  تنت ساخته  چین،  عالقه     های سینمای  به  توجه  با  که  دارد  قرار 

http://www.khabaronline.ir/
https://www.imna.ir/news/439339/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ایعمومی چینی و شاهکار  نوالن  آثار  به  محدودیت ها  توانسته  فیلم  این  پشت سر نترستالر،  را  چین  داخلی  های 

 439339 کد خبر/  لیوود ریپورترمنبع: ها .گذاشته و از روز چهارم سپتامبر سال جاری اکران خواهد شد

 

 : بازار -

میلیارد دالر آسیب   ۷۰۰جنگ اقتصادی چین و آمریکا   :المللی دانشگاه اصفهان مدیرکل قطب اقتصاد بین

 به همراه دارد 

تواند دانشگاه اصفهان اظهار داشت: جنگِ اقتصادی میان چین و آمریکا می   المللیطیبی، مدیرکل قطب اقتصاد بین

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، کمیل طیبی گفت:    .تری به خود بگیردای نه چندان دور ابعاد گسترده در آینده 

فناوری تحت شعاع قرار   گذاری و انتقال تکنولوژی ودر جنگِ اقتصادی امروز عالوه بر روابط تجاری، مسائل سرمایه 

های مختلف میان آمریکا و چین خواهیم  وی افزود: ما نه تنها امروز، بلکه در آینده هم شاهد کشمکش  .گیرندمی

المللی دانشگاه اصفهان با اشاره به این که چین یک اقتصاد بزرگ است، عنوان کرد: مدیرکل قطب اقتصاد بین  .ودب

وی با اشاره به این که چین رقیب بزرگی برای اقتصاد آمریکا به    .ول دنیا قرار بگیردی اقتصاد اتواند در رده چین می

تری به  ای نه چندان دور ابعاد گسترده تواند در آینده و آمریکا می   آید، تصریح کرد: جنگِ اقتصادی میان چینشمار می

کنترل خارج شود و اقتصاد جهانی   کمیل طیبی اضافه کرد: ممکن است جنگ اقتصادی چین و آمریکا از  .خود بگیرد

قرار دهد تاثیر  تحت  را مورد آسیب  .را  دنیا  اقتصادی  بیماری کرونا وضعیت  که  زمانی  در  داد:  ادامه  داده    وی  قرار 

مدیرکل    .میلیارد دالر اقتصاد جهانی را متضرر کند  ۷۰۰است، احتمال دارد جنگ اقتصادِی میان چین و آمریکا، حدود  

لمللی دانشگاه اصفهان تاکید داشت: جنگ اقتصادی چین و آمریکا برای اقتصاد جهانی یک چالش  اقطب اقتصاد بین

است می  .بزرگ  اقتصادی  جنگ  این  افزود:  فرصتتوی  سرمایهواند  و  صادراتی  برای  های  را  متعددی  گذاری 

بازار وارداتی آمریکا از  .کشورهای دنیا ایجاد کند بازار  چین محدود می  کمیل طیبی ادامه داد: در زمانی که  شود، 

بازارهای وی با اشاره به این که در جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین، چین  .گرددآمریکا به دنبال بازارهای جدید می

مدیرکل قطب  .ی خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی استدهد، تصریح کرد: چین واردکننده خودش را از دست می

بینی دولت آمریکا و به  صفهان تاکید داشت: ما وقتی رفتار نامناسب و غیر قابل پیش المللی دانشگاه ا اقتصاد بین

 .رسیمالملل مینانی در اقتصاد سیاسی بین کنیم، به نا اطمیویژه دستگاه ترامپ را مالحظه می

 

 : آنا یخبرگزار -

 میلیون نفر رسید ۷۰در چین به  ۵Gکاربران 

 .میلیون نفر رسیده است۷۰به بیش از   ۲۰۲۰در نیمه نخست سال  ۵Gین اطالعات چاینا موبایل، تعداد مشترکطبق  

های از چاینا دیلی،براساس بررسی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا بنیانبه گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش 

میلیون   ۷۰,۲در نیمه اول سال جاری در کشور چین به   ۵Gشده توسط شرکت چاینا موبایل، تعداد مشترکان  انجام 

تا اواخر ماه ژوئن به   ۴Gمیلیون مشتری تلفن همراه در چین، تعداد مشترکان    ۹۴۷از مجموع    .کاربر رسیده است

کارب  ۷۶۰ داده گوشی هر  ترافیک  نفر رسید.همچنین متوسط  ماه  میلیون  در  به    ۳۹,۷ر  و  یافته  افزایش   ۸.۶درصد 

  ۵۶.۱۵میلیارد یوان ) ۳۸۹.۹و به  درصد افزایش  ۰,۱درآمد عملیاتی شرکت چاینا موبایل نیز با  .گیگابایت رسیده است

 /۴۱۱۲انتهای پیام/ .میلیارد دالر( رسید
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 : میتسن یخبرگزار -

 افزایش روز افزون تعداد شغل های دیجیتال در چین 

یع فناوری و محدودیت های جدید در فعالیت های تجاری به خاطر همه گیری ویروس کرونا باعث شده توسعه سر

بگیرند یاد  بودن  پذیر  رقابت  برای  را  الزم  فنی  های  مهارت  شوند  مجبور  چینی  گزارش  .کارمندان  خبرگزاری   به 

سی ان بی سی، با تسریع روند تغییر به سمت تجارت آنالین به خاطر همه گیری ویروس کرونا،    به نقل از تسنیم

آورند به اقتصاد دیجیتال روی می  افراد بیشتری در چین به مشاغل مربوط  طبق اطالعات رسمی دولت   .هر روز 

ب  5.۷چین، نرخ بیکاری در شهرهای این کشور در ماه جوالی روی   اطالعات اداره ملی آمار  وده است.  درصد ثابت 

دهد نرخ بیکاری در این کشور در جوالی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است، البته صحت این  چین نشان می

طی اوج تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد چین در ماه فوریه، نرخ بیکاری    .گران بوده استآمار همواره مورد تردید تحلیل

درصد رسید. تقاضا برای اشتغال به همراه بهبود شرایط اقتصادی در این   6.۲یعنی  ترین رقم  در این کشور به باال

کشور رو به افزایش است. برخی مشاغل انعطاف پذیر در حال رشد هستند و نقش مهمی در تثبیت اشتغال در 

با استفاده از تلفن همراه بوده ا ی در چین در  بسیار  .ستچین داشته اند. ازجمله این مشاغل، تجارت الکترونیک 

می صحبت  بزرگساالن  و  کودکان  برای  آنالین  آموزشی  های  دوره  برای  تقاضا  افزایش  چینی  مورد  والدین  کنند. 

باعث  آنالین  کالسهای  از  برخورداری  ها  ماه  برای  آنها  اجبار  و  دهند  می  قرار  اولویت  در  را  فرزندانشان  تحصیل 

ترش ویروس کرونا در چین و برگزاری حضوری بسیاری  د مهار گسطوالنی مدت شدن این عادت می شود. با وجو

دارد بسیاری  طرفداران  آنالین  های  دوره  هم  هنوز  ها،  در    .کالس  جدید  های  محدودیت  و  فناوری  سریع  توسعه 

فعالیت های تجاری به خاطر همه گیری ویروس کرونا باعث می شود کارمندان مجبور شوند مهارت های فنی را  

ها نفر را مجبور کرده در خانه  با توجه به اینکه همه گیری ویروس کرونا میلیون   .یاد بگیرند  پذیر بودنبرای رقابت  

بمانند و فعالیت فروشگاه ها را محدود کرده ، فروش مستقیم به مصرف کنندگان از طریق ویدیوهای زنده در چین 

ره های آموزشی مدیریت ثروت  موسس و مدیر عامل شرکت »رید ابراود« که دو   کریس سان،  .افزایش یافته است

را در چین برگزار می کند طی مصاحبه ای گفت شرکتش در سال جاری به استراتژی ویدیو های کوتاه روی آورده  

لی خود اضافه کارمند فع  6۰تا    5۰نیروی کار دیگر به    ۱۰است تا بتواند مشتریان خود را افزایش دهد. وی قصد دارد  

درصد نسبت به    ۰.۸5رصد در ماه جوالی نسبت به سال قبل کاهش داشت ولی  د  ۱.۱خرده فروشی در چین    .کند

ماه اول سال جاری میالدی نسبت به سال    ۷درصد در    ۹ماه ژوئن افزایش یافته بود. خرده فروشی آنالین در چین  

 ۸۰انتهای پیام/ .قبل افزایش داشته است

 

پیش رویداد همایش افول آمریکا| باید به درک صحیحی از وضعیت افول آمریکا برسیم/  پنجمین نشست 

 چین قدرتی نوظهور در برابر نظم آمریکایی 

های پیش رویداد   نشست تخصصی »افول آمریکا؛ تغییر در مناسبات قدرت و نظم بین الملل« از سلسله نشست 

بین امروز   همایش  آینده«  تحوالت  و  روند گذشته  آمریکا؛  »افول  علوم   ۹۹مرداد    ۲۶المللی  و  دانشکده حقوق  در 

، نشست تخصصی »افول آمریکا؛   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( برگزار شد

المللی »افول آمریکا؛ های پیش رویداد همایش بین  تغییر در مناسبات قدرت و نظم بین الملل« از سلسله نشست  

امروز  ر آینده«  تحوالت  و  و    ۹۹مرداد    ۲6وند گذشته  آدمی  به عنوان مدیر نشست، علی  با حضور علیرضا کوهکن 

مجیدرضا مومنی    مجیدرضا مومنی، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( برگزار شد.

دا سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  الملل  بین  روابط  گروه  علمی  هیات  آغاز  عضو  در  طباطبایی  عالمه  نشگاه 

نظام  قدرت  گفت:  و  پرداخت  قدرت  مفهوم  بیان  به  خود،  زمینهسخنان  نوظهور،  کشیده شدن های  چالش  به  ساز 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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که مفهوم وی با تأکید بر این   قدرت آمریکا، به عنوان قدرتی مطرح از پایان جنگ جهانی دوم به این سو شده است.

مفاهی از  بسیاری  مانند  نیز  نظم قدرت  میان  تنگاتنگی  رابطه  افزود:  است،  شده  جدی  تحوالت  دستخوش  دیگر  م 

المللی  الملل و قدرت وجود دارد و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. به بیان دیگر، قدرت، الزمه وضع یک نظم بینبین

قدرت در سیاست  که مفاهیم بسیاری از قدرت ارائه شده است اما موضوع مهم، محوریت  مؤمنی با بیان این   است.

توانیم انکار کنیم که »قدرت« در تعامل میان کشورها و در  و نظام بین الملل است، ادامه داد: این واقعیت را نمی

نظام بین الملل نقشی کلیدی دارد. رقابتی در پس پرده برای دستیابی به قدرت جریان دارد و هر بازیگری تالش  

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، با اشاره به تغییر جنس   می کند سهمی از این مفهوم به دست آورد.

الملل بیان کرد: اگرچه این مفهوم به لحاظ ماهیت تغییری نکرده است و بسیاری از اتفاقات در  قدرت در روابط بین 

ت. الملل حول محور قدرت و کسب سهم بیش تر از قدرت است، اما نکته مهم تحول در جنس قدرت اسعرصه بین

در گذشته تعریف قدرت، معطوف به تجهیزات نظامی و نیروی انسانی بود؛ به این معنا که هر کشوری از این موارد  

ها داشت. امروزه اما قدرت صرفا مبتنی بر قدرت نظامی نیست و آنچه برخوردار بود، جایگاه بهتری در هرم قدرت 

فناوری اطالعات است که سهم هر کشور از قدرت را  های پیشرفته به ویژه  مهم است توانمندی دانش و فناوری 

می ظرفیت   کند.تعیین  به  اشاره  با  افزود:  مؤمنی  کشورها  قدرتمندی  در  اطالعات  فناوری  ویژه  به  فناورانه  های 

باالتری   قدرت  از  کلی  طور  به  هستند،  اطالعات  فناوری  حوزه  در  باالتری  توانمندی  دارای  که  کشورهایی  امروزه 

 کشورها برخوردارند.  نسبت به سایر

نوظهور تهدیدهای  با  مواجه  و  آمریکایی  نظم  در //    *  گفت:  جهانی  نظم  تعریف  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 

خصوص نظم جهانی تعاریف گوناگونی به بیان اندیشمندان وجود دارد که متفاوت است، اما باید تعریف این نظم را  

بین نظام  ااز  که  نظمی  بدانیم.  جدا  بین  الملل  نظام  طریق  از  که  نظمی  با  می شود  مستقر  یک هژمون  ز طریق 

می شکل  میالمللی  تعریف  گرایی  چندجانبه  قالب  در  را  آن  و  است.گیرد  متفاوت  بین  کند  نظم  را وی  المللی 

در  مجموعه ای از قراردادها قواعد و هنجارها دانست و گفت: بر مبنای این تعریف، روابط میان بازیگران بین المللی  

می  تعریف  هدفمند  و  اثرمند  چندسویه،  چارچوب  و  از  قالب  ای  مجموعه  توانیم  می  را  نظم  دیگر  عبارت  به  شود. 

گیری زیرنظم هایی ترتیبات بین المللی بین دولت ها، نهادها و ساختارهای فرودولتی تعریف کنیم. اما باید به شکل

استاد دانشکده حقوق    ز نظم را دچار مشکل کرده است.هستند توجه کنیم که تعریف واحد ا  که دارای هم پوشانی 

و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی بیان کرد: همان طور که مفهوم قدرت در طول قدرت دستخوش تغییر  

گیری نظم  شده است، در نظام بین الملل نیز تعریف نظم در طول دوران با تغییراتی مواجه بوده و امروزه دیگر شکل 

دانند و دامنه نقش آفرینان به دیگر ملت ها و بازیگران فرو ملی یا غیر دولتی کشانده  ها نمیاراده دولت   را منوط به

 شده است؛ همچون فعاالن زیست محیطی که بر تحوالت و نظم تاثیر می گذارند.

با بیان این  جنگ وضع    های فاتح درالمللی موجود توسط قدرتهای بینکه بر اساس یک تعریف مرسوم، نظموی 

توانیم مشاهده کنیم؛ آمریکا پس از جنگ جهانی شده اند، افزود: این واقعیتی است که در نظم آمریکا محور نیز می

کرد. ایفا  خودش  سود  به  جهانی  نظم  در  کلیدی  نقشی  یک  روابط    دوم  در  بنیادین  تحوالت  به  اشاره  با  مؤمنی 

از جنگ جهانی دوم، نظم  بین این دوره دانست و گفت:  الملل و عرصه جهانی پس  از پیامدهای  را یکی  آمریکایی 

جایی که آمریکا  پس از جنگ جهانی دوم، نظم آمریکا، نظم لیبرالی یا نظم پساجنگ جهانی دوم تعریف شد. از آن

قدرت  از  مییکی  شمار  به  صنعتی  و  سیاسی  نظامی،  تاهای  یافت  شرایطی  ها  قدرت  دیگر  شکست  با     رفت، 

الملل با اشاره به تالش آمریکا پس  این پژوهشگر حوزه روابط بین   که در راستای منافعش باشد.نظمی را وضع کند  

ائتالف  و  اتحادها  با وضع نهادها،  برای قوام از جنگ جهانی دوم  این نظم حاکم های گوناگون  از  بخشیدن و صیانت 

اس نبوده  مواجه  هایی  چالش  با  نظم  این  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  در  گفت:  »بلشویک«  انقالب  از  بعد  ت. 

روسیه و با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، ظهور کمونیسم یکی از چالش های این نظم بود که با آمریکا جنگ سرد 



 
با شکل گیری »گروه   یافت.  پایان  اتحاد جماهیر شوروی  با فروپاشی  نهایت  در  و  پرداخت  آن  با  مبارزه  در  ۷۷به   »

رای مطالبه حقوقشان هم سو شدند و چالشی دیگر بر سر راه نظم آمریکایی  کشورهای جهان سوم ب  ۱۹64سال  

قرار دادند. گرچه این حرکت تا حدودی پیش رفت، اما تالش های آمریکا و کشورهای هم سو اجازه نداد این حرکت  

: با فروپاشی  های متعددی رو به روست افزودکه نظم جهانی آمریکا با چالش مومنی با بیان این   به سرانجام برسد.

نظام کمونیسم و پایان جنگ سرد با تحوالت شگرفی مانند دسته بندی جدید دولت ها، پیشرفت فناوری اطالعات و  

قدرت کنار  در  که  رو هستیم  روبه  فروملی  نظم های  به ظهور  جا  و  نظر طلب، چالش های حکمرانی  تجدید  های 

 روند. شمار می  های این نظم حاکم بهجایی توازن قدرت، به عنوان چالش 

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به چین به عنوان یکی از //    * چین قدرتی نوظهور در برابر نظم آمریکایی

روسیه  همراه  به  توانسته  اقتصادی  ابتکارات  با  چین  گفت:  آمریکایی  حاکم  نظم  کشنده  چالش  به  کشورهای 

که چین در تالش برای تغییر مسیر در  وی با بیان این   جود بیاورد.تغییرات چشمگیری را در تغییر موازنه این نظم به و

نظم جهانی است افزود: چین درحالی که در سیاست های اعالمی به دنبال تغییر نظم نیست، اما در تالش است تا  

تاثیرگذار  این  از  آورده  دست  به  گوناگون  های  عرصه  در  که  قدرتی  با  و  دهد  تغییر  را  کنونی  نظم  های  ی  مولفه 

برخوردار شود. چین اکنون به چالشی جدی برای آمریکا که سردمدار نظم جهانی پس از جنگ جهانی بوده تبدیل 

های چین در مواجهه با نظم آمریکا دانست و  های نوین را یکی از توانمندیمومنی پیشرفت در فناوری   شده است.

ها جلوتر نباشند، در این عرصه، اگر از آمریکایی  هاگفت: فرافناوری یا متاتکنولوژی موضوعی نوظهور است و چینی

چینیعقب نیستند.  هم  داشته تر  دستاوردهایی  فرافناوری  حوزه  در  از  ها  را  سبقت  گوی  موارد  برخی  در  که  اند 

توان به توانمندی چین در فناوری نسل پنجم اینترنت، یا به اپلیکیشن تیک آمریکایی ها ربوده اند؛ از این جمله می

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در پایان   ه امریکایی ها را دچار نگرانی کرده است، اشاره کرد.تاک ک

تهدیداتی شده است؛   و  دچار چالش ها  متحده  ایاالت  نظم حاکم جهانی  پذیرفت  باید  داشت:  اظهار  سخنان خود 

آفرینی از سوی چین را بپذیرد تا با ایجاد    حتی به زعم بسیاری از متفکرین آمریکایی، ایاالت متحده باید این تحول

 های نوظهور پاسخ دهد.تغییر در نظم فعلی خود، ضمن حفظ نظم کنونی به نگرانی 

علیرضا کوهکن استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه  //    باید به درکی صحیح از وضعیت افول آمریکا برسیم *

در روابط بین الملل با نوعی ادراک خارج از واقعیت مواجه هستیم  کهعالمه طباطبایی نیز در این نشست با بیان این 

وی نظام بین الملل را   گفت: در همایش بین المللی افول آمریکا تالش داریم واقعیت افول آمریکا را بررسی کنیم.

نظامی بسیار پویا و متأثر از تحوالت مستمر دانست و گفت: مقوله آمریکا هم از این گردونه جدا نیست و همین امر  

موجب می شود در نگاه به این موضوع دچار اشتباهاتی شویم. یکی از این اشتباهات در ارتباط ایران و چین رخ داد  

 گرایی و حرکت رو به رشد روابط بین الملل نداریم.ز این بود که درک کاملی از تحولو بسیاری از دیدگاه ها ناشی ا

کوهکن با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه قدرت ایاالت متحده گفت: یک باور اکنون در خود آمریکا در جریان است و 

این موضوع اذعان دارد که مشکل اصلی   به  نیز  بایت آن هزینه می شود  جریان اصلی رسانه که میلیون ها دالر 

ه درستی نمی دانند، اما این مشکل با تغییر یک  ایاالت متحده، سیاستمدارانی است که مسیر هدایت آمریکا را ب

کوهکن در ابتدای بحث    قطعا به عناصر بنیادینی بستگی دارد که نیازمند کاری بنیادی است.   فرد تغییر نمی کند و

دهنده نظم جهانی در ماجرای رأی نیاوردن درخواست برای خود به نمایان شدن افول آمریکا به عنوان قدرت شکل

های تسلیحاتی ایران اشاره کرد و گفت: رای گیری روز گذشته در سازمان ملل متحده جایی که مقر آن  متمدید تحری

در نیویورک است و از ابتدا متاثر از نفوذ آمریکا بوده است و هیچ تصمیمی را نداریم که خارج از نفوذ و منافع آمریکا  

با شکستی جدی مواجه شده آمریکا  داد  باشد، نشان  نظم جهانی    اتخاذ شده  این  افول  از  بارز  نمودی  است که 

 حاکم است. 



 
است مشهود  علمی  منطق  اساس  بر  متحده  ایاالت  افول  عالمه  //    *  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  آدمی  علی 

کنیم بلکه به  که برای فهم و بررسی افول آمریکا از حدس آغاز نمیطباطبایی نیز در ابتدای سخنان خود با بیان این 

نگریم افزود: اگرچه در روش شناسی علمی بسیاری از کشفیات بر مبنای حدس بوده و  دات میواقعیات و مستن

یافته علمی منجر شده است، اما اتفاقا در موضوع افول آمریکا، با منطق استقرا و مبتنی بر سپس به یک دست

داده  و  روشتجربیات  صورتی  به  علمی  پردازیم.های  می  موضوع  این  بررسی  به  در  مند  اهمیت شناخت  وی  باره 

ها،  گیریچیستی و چگونگی افول آمریکا گفت: برای کشور ما و بسیاری از کشورها خیلی مهم است که در تصمیم

این مؤلفهنگرش از جمله  آگاهانه عمل کنند.  به دیگر کشورها  این موضوع ها و راهبردهایشان نسبت  ها بررسی 

ج؟ چراکه در بسیاری از مقاطع تاریخی، تکیه به کشورهایی بوده  است که آیا کشوری رو به افول است یا رو به او

که  آدمی با بیان این  هایی کرده است.اند و همین دیدگاه ناصحیح، کشور را دچار خسارت است که رو به افول بوده 

می فهم  قابل  ترامپ  دونالد  اقدامات  از  بسیاری  افول،  دریچه  از  آمریکا  به  نگاه  بهبا  وقتی  افزود:  اقدامات    شود، 

به افول  ترامپ می  با آمریکایی رو  اما ترامپ  به نظر برسد،  او بدون توجیه  نگاه نخست رفتارهای  نگریم، شاید در 

ای جز این دست اقدامات  جمهور دیگری هم به جای او بر سر کار بود، چارهمواجه بود و به این تعبیر شاید هر رئیس

ری را اعالم کند که از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا دوره خودش ادامه وی افزود: ترامپ آمده تا پایان عص  نداشت.

این کشور هم سو است. افول  با  بود که  ایاالت متحده خواهد  او آغازگر عصری جدید در دوران  اکنون  مدیر    یافت. 

ل نشده بود و  گروه روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: حتی اگر آمریکا کشوری بود که دچار افو

استناد   به  است.  رفته  افول  به  رو  ترامپ  اقدامات  با  اما  اکنون  بود،  گرفته  تحویل  قدرتمند  را  کشور  این  ترامپ 

دهد های علمی بسیاری از ناتوانی ها، استانداردهای دوگانه و ضد و نقیض ها در رفتار ترامپ، نشان می شاخص

افول است. به  اکنون کشوری رو  رو  آمریکا  بین استاد  دانشگاه عالمه  ابط  و علوم سیاسی  دانشکده حقوق  الملل 

که افول لزوما به معنای کاهش قدرت نیست، افزود: افول به مساله کاهش شتاب قدرت  طباطبایی با اشاره به این 

اشاره دارد. افول یک بحث نسبی است و در نسبت با سایر کشور ها تعریف، و این افزایش یا کاهش شتاب نسبت  

یافته  به سا افزایش  یا حتی شتاب  باشد  نکرده  تغییری  قدرت  یر کشورها سنجیده می شود. ممکن است شتاب 

که افول لزوما به  آدمی با بیان این   باشد، اما با شتاب بیشتر قدرت رقبا، این افول همچنان به قوت خود باقی است.

یعنی   حالت  سه  جا  این  در  کرد:  اظهار  نیست،  آمریکا  قدرت  کاهش  بیش معنای  بیش قدرت  شتاب  و  قدرت  تر  تر، 

تر وجود دارد. وقتی فاصله سایر رقبا با ایاالت متحده کمتر شود به تر و شتاب کمتر یا قدرت کمتر و شتاب کم بیش

آمریکایی  است  ممکن  اگرچه  و  است  آمریکا  افول  مطرح معنای  قدرت  عنوان  به  و  ببرند  پیش  را  خود  ها هژمونی 

 شورهای رقیب بیش تر از آمریکا است، آن ها در مسیر افول قرار می گیرند.باشند، اما چون شتاب ک

میان سایر کشورها  در  آمریکا  قدرت  گفتمان  افول  این //    *  بیان  با  تعریف  آدمی  پسامدرن  و  کیفی  در ساحت  که 

بحث در  آن  افول  یا  کشور  یک  قدرت  افزایش  فهم  برای  افزود:  است،  شده  افول  دچار  آمریکا  کمی قدرت،   های 

میتوانمندی مطرح  امثالهم  و  محیطی  زیست  نظامی،  اقتصادی،  ساحت های  در  کیفی  های  بحث  در  اما  شود، 

ها در این برساخت دست باالیی دارند. قدرت شود که اتفاقا آمریکایی پسامدرن، قدرت به یک برساخت تبدیل می

ایده  قدرت  و  مجازی  قدرت  تفاهمی،  قدرت  برساختگفتمان،  هستند  ای  مفهوم  هایی  قالب  در  همه  که  قدرت  از 

تعریف می شود. ادراکی  ایاالت    قدرت  از قدرت  اکنون »ادراک«  آمریکا گفت:  افول گفتمان قدرت  به  با اشاره  وی 

اعمال   و  پذیرنده  دوسوی  دارای  تعریف شود،  دوسویه  و  گفتمانی  مفهوم  یک  اگر  قدرت  است.  آمده  پایین  متحده 

بپذ باید  پذیرنده  است؛  قدرت  نداشته  کننده  وجود  ای  پذیرنده  اگر  و  باشد  داشته  وجود  قدرت  کننده  اعمال  که  یرد 

یافت. خواهد  افول  گفتمانی  قدرت  و  قدمت  از  ادراک  قطعاً  روابط    باشد،  و  سیاسی  علوم  حوزه  پژوهشگر  این 

ت، ادراکی است الملل افزود: حادثه عین االسد ادراک از قدرت آمریکا را تغییر داد و به این بیان، بخشی از قدربین

را   آن  قدرت  یک  عنوان  به  آمریکا،  از  تصویر  و  ادراک  این  واسطه  به  کشورها  از  بسیاری  و  دارد  وجود  آن  از  که 



 
می  افول  دچار  نیز  آمریکا  قدرت  مفهوم  کند،  تغییر  تصویر  این  اگر  و  جهان    شود.میشناسند  در  کرد:  بیان  آدمی 

و در وهله نخست پرستیژ  ایاالت متحده  به    پساهژمون،  آمریکا  به  نگاه  و  داده است  از دست  را  مشروعیت قدرت 

داد و نشان دادن  قرار  به طور دقیق مورد شناسایی  را  آمریکا  باید قدرت  تغییر شده است.  مثابه یک قدرت دچار 

ید  آمریکای بیش از حد ضعیف یا بیش از حد قدرتمند، در جمع بندی ما نسبت به ایاالت متحده تغییر ایجاد می کند. با 

 شود. خواهیم و با این نگاه این افول نمایان میطور که میطوری نگاه کنیم که هست نه آن به ایاالت متحده آن

آمریکا استضلعی نشان   6* مدل مفهومی   افول  این//    دهنده  بیان  با  بر اساس شاخصآدمی  های جدیدی که 

وپلیتیکی، نفوذ بر حوزه سالمت و درمان و نفوذ  های ژئبنیان، توانمندیبنیان، قدرت نظامی دانش چون اقتصاد دانش 

می  فناوری  حوزه  انتخاب بر  ای  گونه  به  ها  شاخص  این  کرد:  عنوان  داد،  قرار  مطالعه  مورد  را  آمریکا  افول  توان 

دهند.نشده  نشان  را  آمریکا  افول  الزاماً  که  این  اند  بیان  با  بین وی  های  گروه  و  تامین  های  زنجیره  به  نگاهی  که 

می  المللی نشان  جهانی  کنونی  نظام  در  افزود:  تامین  دارد  قرار  کشورها  کدام  دست  در  اکنون  قدرت  دهد 

کرده  پیدا  خوبی  بسیار  رشد  حوزه  این  در  اروپایی  کشورهای  نیز  و  چین  مانند  آسیایی  از   اند.کشورهای  آدمی 

دانش  اقتصاد  اشارهمعیارهای  آمریکا  افول  فهم  برای  مهم  شاخصی  عنوان  به  این    بنیان،  بررسی  گفت:  و  کرد 

نیست؛ این درحالیست که پیش از این بخش   ۲۰۲۰دهد آمریکا دیگر نوآورترین کشور در سال  ها نشان میشاخص

قابل توجهی از تولیدات نوآورانه جهان به این کشور اختصاص داشت؛ اکنون اما ایاالت متحده به رتبه هشتم جهانی  

های برتر  یان تنزل پیدا کرده است، در حالی که کشورهای آسیایی در رتبه بنهای نوآوری و اقتصاد دانش در شاخص

الملل، اگر ارکان اقتصاد دانش بنیان را به چند حوزه  به اعتقاد این استاد علوم سیاسی و روابط بین  حضور دارند.

نیم، آمریکا فقط در  بنیان، تعدد پژوهشگران و تعداد تولیدکنندگان تقسیم کمانند پتنت ها، تعدد شرکت های دانش

حوزه ثبت اختراع و شرکت های فناوری برتر است، البته گرچه همچنان در این دو حوزه دست باالیی دارد، اما در  

آدمی بیان کرد: آمریکا اما همچنان در جذب نخبگان غیر   بنیان دچار افول شده است.های دیگر اقتصاد دانش مؤلفه 

ترام وقتی  و  دارد  را  برتر  دست  در  مقیم  را  مخالفت  اسالمی  کشورهای  از  مهاجران  ورود  از  جلوگیری  برنامه  پ 

به خوبی می با اعتراض کسب و کارهای بزرگ آمریکایی مواجه شد، چراکه  دانستند حرکت  دستور کار قرار داد، 

ورانه از  وی با اشاره به افول آمریکا در معیارهای اقتصاد فنا   های اقتصاد آمریکا در دست همین نخبگان است.چرخ

گفت: تا پیش از این آمریکا در در رتبه هشتم باقی مانده بود، اما در چهار سال اخیر به رتبه نهم   ۲۰۲۰تا    ۲۰۱6سال  

از کشورها   برخی  و  اند  داشته  و سنگاپور رشد چشمگیری  کره جنوبی  مانند  از کشورها  بسیاری  کرد.  پیدا  تنزل 

 رده اند.مانند فرانسه و فنالند هم سیر نزولی را طی ک

  ۳۸آدمی ضعف ایاالت متحده در نفوذ سایبری را یکی از وجوه افت قدرت ایاالت متحده دانست و گفت: آمریکایی ها 

اند و رتبه نخست کشورهای هجوم شونده در حمالت سایبری را به تر تحت حمله سایبری قرار گرفتهدرصد بیش 

داده اختصاص  کشورهخود  صدر  در  چین  کشور  اما  دیگر  سوی  از  بیشاند.  که  دارد  قرار  حمله ایی  میزان  ترین 

آمریکا است.  داده  انجام  را  حمله   سایبری  انجام  در  مانده  حتی  عقب  چین  از  نیز  کشورها  دیگر  به  سایبری  های 

ای دیگر بر افول  های سالمت به ویژه در مقابله با شیوع کرونا را نشانه وی وضعیت ایاالت متحده در مؤلفه   است.

گفت: سنگاپور مقام نخست و کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین و تایوان در رتبه های بعدی  این کشور دانست و  

آدمی، نگاه بلندمدت به سالمت را در آمریکا مورد بررسی    کشور نخست جایی ندارد.  ۱۰هستند و آمریکا حتی در  

ی ندارد. اگرچه آمریکایی  قرار داد و افزود: آمریکا در بخش سالمت و اختصاص بودجه به حوزه سالمت جایگاه خوب

کنند، اما در راهبردهای درازمدت دچار افت شده  ها هزینه زیادی را به عنوان سرانه سالمت شهروندان صرف می

 اند.

که نباید در دام دیدگاه  آدمی با تأکید بر این//    ای، دو نشانه بارز افول قدرت آمریکاییهای منطقه* تحریم و بحران

را به شدت در حال سقوط می دانند و از سوی دیگر نباید قدرت آمریکا را به قدری باال بدانیم   هایی بیفتیم که آمریکا



 
کنیم.  بررسی  را  آمریکا  واقعیت  علمی  های  یافته  اساس  بر  باید  داد:  ادامه  برسد،  نظر  به  نیافتنی  دست  که 

ناتوانی آمریکا است. تولید ها از ابزار تحریم برای بسیاری از کشورها، نشانه استفاده بیش از حد آمریکایی ای بر 

نشانه  آمریکا  توسط  دنبال  بحران  به  خود  قدرت  فزاینده  کاهش  از  جلوگیری  برای  و  است  ناتوانی  این  از  دیگر  ای 

بیشبحران بود.های  خواهد  تبعیض    تری  آمریکا،  اقتصادی  شرایط  از  آمریکا  مردم  نارضایتی  میزان  داد:  ادامه  وی 

در غرب آسیا همه قابل بحث است و باید با نگاهی علمی و واقع بینانه مورد بررسی قرار    نژادی و مداخله فزاینده

های گوناگون در آمریکا مانند یازدهم سپتامبر را قابل بررسی از  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی وقوع بحران  گیرد.

سپتامبر در افول آمریکا نقش    ۱۱ون  که وقایعی چدو وجه به عنوان نقطه افول یا قدرت آمریکا دانست و گفت: این

را آغازگر افول آمریکا می دانند.   ۲۰۰۳داشته است یا خیر جای بحث و بررسی دارد. حتی برخی دیدگاه ها سال  

افول آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم در دوران های مختلفی رخ داده است اما افولی که از آن صحبت می کنیم، 

المللی »افول آمریکا؛ روند گذشته  گفتنی است همایش بین مپ شدت و فزونی یافته است.بعد از روی کار آمدن ترا

آینده« به همت پژوهشکده مشترک شهید صدر )ره( دانشگاه جامع امام حسین )ع( و دبیرخانه مجمع   و تحوالت 

برگزار خواهد   آبان ماه  6تشخیص مصلحت نظام، و با همکاری بیش از بیست دانشگاه و نهاد پژوهشی در تاریخ  

میعالقه  .شد به مندان  همایش  تارنمای  به  مقاالت،  فراخوان  در  شرکت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند 
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 :ایسنا -

 سفر به چین چه شرایطی دارد؟ 

دوباره برقرار شده است. چین   ۹۹متوقف شده بود از اواخر تیرماه    ۹۸و چین که در اسفندماه  پروازهای بین ایران  

مشروط کرده است. دولت   PCR و نتیجه منفی تست  ۱۹بادی کووید  های آنتی سفر به این کشور را به انجام تست 

ایرانی و غی از  باالی دو سال،  این تسچین اعالم کرده تمام مسافران  باید  را  ت رایرانی  پرواز    ۹۶ها  از  ساعت قبل 

داده باشند از  .انجام  ویروس کرونا، پس  با شیوع  و چین  ایران  پروازهای  ایسنا،  در  یک جنجال طوالنی به گزارش 

که بنا   داداطالعیه می و شرکت هواپیمایی مربوطه شدهرچند گاهی پروازی برقرار می متوقف شد،  ۹۸اسفندماه  

انتقال د یا هواپیما حامل انشجویان و سایر شهربه خواست دولت و برای  انجام داده  پروازها را  این  ایرانی،  وندان 

که  شد، درحالیهای، گوانگجو و شنزن انجام می های باری بوده است. این پروازها به مقاصد پکن، شانگمحموله

های تنها شرکت  بررسی اطالعیه  .متوقف شود  ۱۳۹۸ماه  بهمن  ۱۱دو کشور از    پروازها بین رده بودمصوب ک دولت

ای یک پرواز بین جوالی هفته  ۲۰تیرماه برابر با    ۳۰دهد از  هواپیمایی ایرانی که به مقصد چین پرواز دارد، نشان می 

ارند که اقامت و یا تابعیت  تهران ـ گوانگجو )چین( برقرار شده است. اما تنها اشخاصی امکان سفر به این کشور را د 

 :گونه اعالم شددر تیرماه شرایط سفر به چین این   .کاری وتحصیلی معتبر از این کشور داشته باشندچین یا روادید  

آزمایشگاه  PCR انجام تست معرفی از طریق  زمان    ۵شده، حداکثر  های  در  ارائه جوابیه منفی  و  پرواز  از  قبل  روز 

کنند ی که از این پرواز ترانزیت استفاده می مسافران با ملیت چین  .ایرانی و غیرایرانی(پرواز برای تمام مسافران )

به سفارت چین مراجعه کرده و تاییده مربوطه را دریافت    (Green Health Code) باید برای دریافت کد سبز سالمت

تحویل دهند پذیرش در فرودگاه  کانتر  به  و  ویزای معتبر کشو  .کنند  برای مسافران غیرچینی همراه داشتن  ر چین 

صادر تاریخ  )ویزاهای  از  قبل  پذیرش  ۲۰۲۰مارچ    ۲۷ه  غیرقابل  و  اعتبار  بهداشتی   است.( فاقد  اظهارنامه  تکمیل 

همراه    .کنندالکترونیکی و تحویل در فرودگاه مبدا فقط برای مسافران با ملیت چینی که با این پرواز ایرانی سفر می

چین همچنین    .ی ایران و سفارت چیند تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکمور PCR داشتن تست کرونا

https://www.isna.ir/news/98122619527/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/98111410032/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98111410032/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98111410032/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83682483/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98111107415/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98111107415/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98111107415/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
در بدو ورود به فرودگاه گوانگجو برای تمام مسافران انجام خواهد شد که پس از    ۱۹اعالم کرده بود: تست کووید  

د وزارت بهداشت های مورد تاییروز قرنطینه برای مسافران از هر ملیتی در هتل  ۱۴مشخص شدن پاسخ، به مدت  

که هز گرفته شده  درنظر  به عهده مسافر استچین  غذا  و  در    .ینه هتل  این شرکت هواپیمایی    ۲۵اما  مردادماه 

هایی همراه شده  دهد دستورالعمل سفر به چین با اصالحات و سختگیریاطالعیه دیگری را صادر کرد که نشان می 

 تست کرونااست؛ چین همراه داشتن و ارائه جواب منفی    نیز به آن اضافه شده  ۱۹و یک مرحله آزمایش کووید  

(PCR) تست همچنین  آنتی و  کووید  های  سرمی  توسط   (IgM و IgG) ۱۹بادی  قبال  که  را  آزمایشگاهی  مراکز  از 

ساعت   ۹۶سال )ایرانی و غیرایرانی( که حداکثر    ۲اند برای تمام مسافران باالی  سفارت این کشور معرفی شده

ن به دنبال تقویت روابط توریستی با چین، در تیرماه سال  ایرا  .رواز صادر شده باشد الزامی کرده استقبل از زمان پ

روز بدون ویزا به ایران سفر کنند   ۲۱توانستند  ها میچینی .طرفه لغو کردیک مقررات ویزا را برای اتباع چینی،  ۹۸

شود، دریافت  ویزای این کشور را که به نسبت سختگیرانه صادر میما شهروندان ایرانی برای سفر به چین باید  ا

کشورمان  .کنند خارجه  امور  گزینه وزارت  کرد:  اعالم  پیش  شدن چندی  عادی  تا  زیارتی  و  گردشگری  روادید  های 

غیرفعال شده است و فعال ویزای توریستی صادر  روادیدهای سامانه روادید الکترونیکی کشور  فهرست   شرایط در  

های خارجی به ایران به انجام  اند: ورود ملیت نیز اخیرا اعالم کرده  داشت و شرکت فرودگاهیوزارت به .شودنمی

 انتهای پیام  .ساعت قبل از پرواز و ارائه نتیجه منفی این تست، مشروط شده است ۹۶، (PCR) ۱۹تست کووید 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 های بانک مرکزی آمریکا هشدار چین نسبت به وقوع بحران اقتصادی در پی سیاست

سیاست داد  هشدار  چین  بلندپایه  بانکی  مقام  بسته یک  اجرای  در  آمریکا  مرکزی  بانک  نامتوازن  پولی های  های 

الملل خبرگزاری فارس  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین  .انبساطی در حال سوق دادن جهان به یک بحران مالی است

بلومبرگ، از  نقل  قانون  گائو به  کمیسیون  دبیر  سیاستشاتینگ،  گفت:  چین  در  بانکی  بانک  گذاری  نامتوازن  های 

سیاست اجرای  در  آمریکا  فدرال  دادمرکزی  سوق  حال  در  پولی  تسهیل  و  انبساطی  یک  های  سمت  به  جهان  ن 

های بد در چین به خاطر  های بازپرداخت نشده یا به اصطالح واموی همچنین هشدار داد که وام   .بحران مالی است

ویروس یافت کرونا تبعات شیوع  خواهد  افزایش  بین  گائو  .به شدت  پولی  نظام  یک  در  داد:  تحت ادامه  که  المللی 

سابقه انبساطی و تسهیل پولی از آمریکا در واقع استفاده  حدود و بی های نامسلطه دالر قرار دارد اجرای سیاست

بین مالی  ثبات  و  اعتبار دالر است  کرداز  را مختل خواهد  به    .المللی  دیگر  یکبار  تأکید کرد: ممکن است جهان  وی 

داده شود مالی جهانی سوق  بحران  پرتگاه یک  البته پیش    .سمت  ر شد منتش هووآای که شین تر طی مقاله وی 

پولی می منابع  به  بود که تسهیل دسترسی  داده  در جهان منجر شده و هشدار  تخلفات مالی  به گسترش  تواند 

 /پیام انتهای .آماده کند کرونا چین باید خود را برای اینگونه تبعات

 

 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98050100243/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98050100243/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99051410052/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99051006889/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99051006889/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99051006889/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 

 (:22)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ("ص"پيامبر  روز مباهلهسالت  سبنابم)  «روز مباهله»

   :ودفرم ،دبا ش و خاندان بر او اخد سالمکه  امام صادق

وا : إلى ما  فقالإّن نَصارى نَجْراَن لَمّا وَفَدوا على رسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله و کاَن سیّدُهُم األهْتَمَ و العاقَِب و الَسّیّدَ ··· 

رَبُ و یُحْدِثُ ··· فقالَ رسولُ  کُلُ و یَشْتَدْعون ؟ فقالَ : إلى شَهادَةِ أْن ال إلهَ إالّ اللّه ُ و أنّی رسولُ اللّه ِ و أّن عیسى عَبدٌ مَخلوقٌ یأ

کاذبا اُنزِلَْت علَیَّ ، فقالوا : أنْصَفَْت ، اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : فباهِلُونی ، فإْن کُنُت صادقا نزلَِت اللّعنةُ علَیکُم ، و إْن کنُت 

ا بقَومِهِ باهَلْناهُ ، فإنَّهُ لیسَ بِنَبی ّ ، و إْن باهَلَنا بأهْلِ بَیتِهِ  إْن باهَلَنفتَواعَدوا للمُباهَلةِ.فلَمّا رجَعوا إلى مَنازِلهم قالَ رؤساؤهُم··· : 

 بیتِهِ إالّ و هُو صادقٌ.فلَمّا أصبَحوا جاؤُوا إلى رسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله و معَهُ أمیرُ  خاصّةً فال نُباهِلُهُ ، فإنَّهُ ال یُقْدِمُ على أهلِ

و الحسینُ صلوات اللّه علیهم ··· فَعَرَفواحدیث و قالوا لرسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : نُعْطیکَ   المؤمنینَ و فاطمةُ و الحسنُ

 . لة ، فصالَحَهُم رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله على الجِزیةِ و انْصَرَفُواالرِّضا فَأعْفِنا من المُباهَ

مبر خدا صلى اهلل علیه و آله آمدند و عرض  نصاراى نجران به همراه رئیس و نایب و ··· نزد پیا

کردند: ما را به چه دعوت مى کنى؟ فرمود: به این که شهادت دهید خدایى جز اللّه نیست و من  

اده خدایم و عیسى بنده اى مخلوق است که مى خورد و مى آشامد و صحبت مى کند ··· پیامبر  فرست

ه کنید. اگر من راستگو باشم لعن و نفرین ، شما را  خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: پس با من مباهل

عده  مى گیرد و اگر دروغگو باشم لعن و نفرین ، مرا مى گیرد. گفتند: منصفانه است. آن گاه و

مباهله گذاشتند.وقتى به خانه هاى خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به مباهله آمد  

ن صورت او پیامبر نیست اما اگر فقط با خانواده اش براى مباهله  با او مباهله مى کنیم ؛ زیرا در ای

است مى گوید.صبح  آمد با او مباهله نمى کنیم؛ چون اگر خانواده اش را به خطر انداخت حتما ر

که شد نزد پیامبر خدا آمدند، دیدند آن حضرت ، امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم  

است . آنان متوجّه شدند و به رسول خدا گفتند: با تو توافق مى کنیم، السالم را همراه خود آورده 

صالحه کرد و آنان پراکنده  ما را از مباهله معاف بدار. پس، رسول خدا بر گرفتن جزیه از آن ها م 

 .شدند و رفتند 

 الحکمه،جلد دوم. زانیمنبع: م 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 
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