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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 الزامات توافق حداکثری با چین 

چین را باید بیشتر و بهتر بشناسیم. در این بحث قصد دکتر بهزاد شاهندهاستاد مسائل شرق آسیا، دانشگاه تهران

تعیین را که  بازی رقابت آمریکا و چین  این است که  از شرایط دوران جنگ  ما  کننده روابط امروزی جهان و متفاوت 

بین نظام  بر  آن  و سایه  آمریکا و شوروی است، مرور  بین  تحلیل سرد  به  درنهایت  را  ما  که  کنیم  بررسی  را  الملل 

ساله ایران و چین رهنمون کند. باید تاکید شود که ما صرفا از یک    ۲۵نامه  ط ایران با چین در قالب طرح موافقترواب 

 .کنیم، نه یک قراردادتوافق صحبت می

باید بیشتر و بهتر بشناسیم. در این بحث قصد ما این است که بازی رق//    مقدمه ابت آمریکا و چین را که  چین را 

و تعیین کرده  مرور  است،  و شوروی  آمریکا  بین  دوران جنگ سرد  از شرایط  متفاوت  و  جهان  امروزی  روابط  کننده 

نامه  الملل را بررسی کنیم که ما را در نهایت به تحلیل روابط ایران با چین در قالب طرح موافقتسایه آن بر نظام بین 

ایران و چین رهنمو   ۲۵ توافق صحبت میساله  از یک  تاکید شود که ما صرفا  باید  به ن کند.  نه یک قرارداد.  کنیم، 

نمی آن هم  موافقت جزئیات  این  زیرا  گرفته است. پردازیم؛  قرار  ارزیابی  و  نقد  مورد  ایران  در  کافی  اندازه  به  نامه 

است تا ما را یاری کند روابط خود را  ساله    ۲۵هدف ما از این نوشتار ارائه شناختی از کشور مقابل ایران در قرارداد  

 .با آن کشور بهتر تنظیم کنیم

اند که به مرور  ای قرار گرفته متحده آمریکا و جمهوری خلق چین در ورطه حدود دو سال است که ایاالت //    نکته اول

انتخابات ریاست  انجامیده است.  ابتدا به وخامت روابط دو کشور و سپس اقتصاد جهانی  ریکا در  جمهوری آمزمان 

رو در آمریکا مبدل شده است؛ ها را بیشتر کرده و در عمل چین به موضوعی مهم در انتخابات پیش تنش  ۲۰۲۰نوامبر 

جمهوری آمریکا مدعی شده است که چین در تالش است که وی در انتخابات موعود که دونالد ترامپ رئیسطوریبه 

میالدی در تمام   ۹۰شکست بخورد. الن لیچمن که از ابتدای دهه در مقابل رقیبش جو بایدن، نماینده حزب دموکرات، 

داند. بینی کرده است؛ این بار بایدن را پیروز میدان می صورت دقیق پیشجمهوری آمریکا برنده را به انتخابات ریاست 

« اصطالح خرید وقت برای کنترل سیاست »چین ستیزیها بر این باور هستند که شکست ترامپ موجب بهچینی

های روزافزون دور نگه  در آمریکا شود و به چین فرصت تنفس بدهد تا بتواند مناسباتش را با آمریکا حداقل از تنش

ستیزی« در آمریکا فراحزبی شده و تنها فرقی که بین دو حزب برتر این  طورکه توضیح خواهیم داد »چیندارد. همان

به  و  فراگیری  دارد سرعت  وجود  اولو کشور  معروف  ریاستقول  دوران  دیپلماسی  پروسه  کردن  پیدا  جمهوری  یت 

ستیزانی مثل پیتر ناورو، مشاور ویژه  باراک اوباما در دوره جو بایدن خواهد بود. اوباما در مقایسه با ترامپ از چین

ید توزی شدای از کینه ترامپ و گرداننده سیاست فشار بر چین که کتاب »مرگ بر چین« را نیز منتشر کرده و نشانه 

گرایی« در  با چین است... احاطه نشده بود و همان تیم به بایدن مشاوره خواهند داد. حاکم شدن مجدد »چندجانبه

گرایی« که چین در سایه آن رشد اقتصادی خود را به پیش برده است؛ به این کشور  جانبهیک   -مقابل »آمریکا اول

تازه  را احیای خواهد داد که روند قدرت جان  نیاز مبرم دارد فضایی یابی خود  به آن  و توانمند کند. چیزی که چین  ا 

قدرت  بتواند مسیر  که  به است  که  کند، مسیری  تحکیم  و  احیا  را  کند شده است. یابی خود  کرونا  ویروس  واسطه 

درصدی   ۷بینی دولت پکن امسال حتی رشدی در اقتصاد خود را اعالم نکرده است، ولی هر چه باشد خبری از پیش 

 .ز کرونا دیگر وجود نداردقبل ا

دوم »راست//    نکته  جناح  از  که  آمریکا  فعلی  افراطیدولتمداران  سیاست اوانجلیست  –گرایان  هستند  ها« 

بر شکستچین برای سرپوش گذاشتن  را  یکجانبهستیزی  از  ناشی  آمریکا« شعله–گراییهای  و  ور کرده »اول  اند 



 
ها را در انداختن تقصیر معضالت کشور بر گردن صد آمریکاییدر۵۰های انجام شده حدود  اند طبق سنجشتوانسته 

است کرونا  بیماری  شیوع  به  چین  کردن  متهم  آن  بارز  نمونه  که  سازند؛  همراه  خود  با  می  .چین  که تاکید  شود 

تدریج بر دامنه آن افزوده  تری به خود گرفت و به سیاست مخالفت با چین در اوایل دهه اول سده حاضر شکل جدی

نظران آمریکایی به این نظر گرایش پیدا کردند که سیاست تعامل با چین که به  که اکثر صاحبطوریشده است؛ به

ای از توسعه رسانده است که  ال گذشته انجامیده و آن را به درجه س  ۴۰های اقتصادی برای چین در  ایجاد فرصت 

بین  نظام  در  کنشگری مسوول  به  را  تنها چین  نه  انتظارها  برعکس  مبدل شود،  اقتصاد دوم جهان  مبدل به  الملل 

نق آمریکایی  و عمدتا  اتفاق محققان غربی  به  اکثر قریب  تبدیل کرده است.  قدر  رقیبی  به  را  آن  بلکه  ش  نساخته، 

دیگر  تعیین اختالف  مورد  البته  که  هستند  قائل  امروزی  قدرت  به  چین  تبدیل  در  آمریکا  برای  کلیدی  و  کننده 

گیری چین ای اعتقاد دارند که به شکلی همین بهرهشناسان و البته محققان چینی است. در همین راستا، عدهچین

های اولیه دهه پنجاه میالدی سده بیستم السابقه اتحاد جماهیر شوروی در ساز کشورهای خارجی در کمک بی

چین  برنامه  این  اجرای  بدون  آنها  باور  براساس  که  انجامید  یک طرف«  به  تکیه  جامع سیاست  »برنامه  اجرای  به 

که  نمی از یک کشور ورشکسته  در سال    ۲۲توانست  و  یابد  بود، رهایی  را سپری کرده  داخلی    ۱۹۶۴سال جنگ 

هسته بمب  آاولین  به  را  بگذاردای  ایجاد    .زمایش  از  چین  که  هستند  اعتقاد  این  بر  آمریکایی  سیاستمداران 

میالدی، مقارن با برقراری روابط    ۱۹۷۰شده در دوران اجرای »سیاست درهای باز« در پایان دهه  های فراهمفرصت

به کشوری همراه در نظام  های بزرگ برد، ولی بر خالف امید آمریکا  بهره (  ۱۹۷۹دیپلماتیک با آمریکا )در ژانویه سال  

بهبین آمریکا شده است،  اول  رقیب  به کشوری مبدل شده که  برعکس،  و  نشده  مبدل  آن  طوریالملل  امروزه  که 

به  آمریکا  ازسوی  اولکشور  اول شناخته می  –عنوان خطر  نهادینه شدن  شود. چیندشمن  آنچنان درحال  ستیزی 

 .پیدا کرد که چین را چالش اصلی نداند  توان یک سیاستمدار آمریکاییاست که عمال نمی

انتخابات  //    نکته سوم در مسابقه   ۲۰۲۰در  بایدن  و جو  ترامپ  دونالد  یعنی  کاندیدا  دو  گرفته آمریکا  قرار  تا  ای  اند 

کدام  دهند  چیننشان  »دام  یک  نظریه  که  کنند  ثابت  که  هستند  آن  بر  تعدادی  راستا،  این  در  هستند.  ستیزتر 

رفتا الگوی  )چین( توسیدید«  قدرت ظهوریافته  با  )آمریکا(  تثبیت شده  قدرت  که  معنی  این  به  دو طرف است؛  ری 

میبه  نهایت جنگ  در  و  مخاصمه  به سمت  جهانی  اقتدار  به  دستیابی  و  تسلط  در  واسطه حفظ  چین  اخیرا  روند. 

به  دیگر  نمینوشتارها  برده  نام  ظهور  درحال  قدرت  خواعنوان  و  ظهوریافته  قدرتی  بلکه  رسمیت  شود،  به  هان 

شیائوپینگ )بنیانگذار چین  شود. چین دیگر مثل دوره دنگشدن مقام و منزلت و یک قدرت بزرگ تلقی می شناخته

را در بوته  پنهان نمینو( قدرت خود  بهره ها  برای  از آن باشد )خرید وقت برای  کند که منتظر زمان مناسب  برداری 

و حضور مقتدرانه در صحنه جهانی( آمریکا است، مع آماده شدن  با  برابر  در  . چین خواهان موقعیت کنشگری  هذا 

جهت تکمیل و نهادینه کردن قدرت خود سیاست مدارا پیشه کرده است و قصد رویارویی مستقیم با آمریکا را ندارد.  

ایی  زدهای زیادی در تاکید بر تنشولی این وضع به آن معنی نیست که همواره تسلیم آمریکا شود. در چین صحبت

ای از تالش این کشور در ترمیم شرایط تنش است.  رسد که نشانه با آمریکا و پیشنهاد همکاری مرتب به گوش می 

تواند فناوری و دانش  چین بارها اعالم کرده که روابط با آمریکا کلید کلیدها است؛ زیرا که این آمریکا است که می

پینگ( که همانا قرار گرفتن بر قله قدرت جهان جینای شیروی -الزم را برای محقق کردن آرزوی چین )رویای چین

آمریکا حیاتی است با  بنابراین، حفظ روابط  بگذارد.  آلوده نمی  -است در اختیار چین  را در روابط  کند! )این  چین آب 

دهد.( قرار  مالحظه  مورد  باید  چین  با  روابط  در  ایران  که  است  مهم  به      موضوعی  که  است  این  جالب   موضوع 

کنند و از عبارت  جمهوری چین استفاده نمیعنوان رئیسپینگ بهجینتازگی در برخی از نشریات آمریکایی از شی

نام می توتالیتر)کلیت دبیرکل  رهبر  که  پنجم  برند  نسل  دارد!  منفی  بار  نظر  به  که  باشد  کمونیست چین  گرا( حزب 

شی زعامت  به  چین  در  مقتدر  جینرهبری  چین  موضوع  بر  کمبودهای  پینگ  رفع  در  وافری  تالش  و  دارد  تکیه 



 
نرمسخت آن  از  بیش  و  می افزاری  تشدید  را  آمریکا  با  رقابت  که  دارند  نظر  مد  با  افزاری  واشنگتن  انتقادات  کند. 

نیکسون، سی بر گفته مشهور ریچارد  آمریکاهفتمین رئیسواستناد  را در  کسی که تنش   -جمهوری  با چین  زدایی 

هفتاد  دهه  سیاست  ابتدای  لحاظ  از  تعدیالتی  با  )البته  است  استوار  ساخت،  جاری  حزب میالدی  دو  مداران 

دموکرات(جمهوری و  یک    –خواه  به  چین(  شدن  قدرتمند  از  )پس  چین  کمونیست  حزب  شدن  تبدیل  از  وی  ترس 

ده است؛ هیوالیی  اذعان بر این امر بوده است که آمریکا خود این هیوال را به وجود آور  -»فرانکشتاین«)هیوال( بود

آمریکا دارد.  بالغ بر سه چهارم  به قدرتی عظیم مبدل شده و اقتصادی  آمریکا  که شبیه شوروی نیست و همپای 

با آمریکا مراودات تجاری دارد که    ۵۰۰چین هم اکنون   میلیارد مازاد تجاری آن به نفع چین است؛   ۲۹۰میلیارد دالر 

عنوان  ردی علیه چین هنوز در روابط اقتصادی با چین دارا است. چین بههای میلیامبلغی که آمریکا با وضع تعرفه

پذیر قرار داده  هایی دارد که آمریکا را از جنگ تجاری در موقعیت آسیبشریک اول اقتصادی و تجاری آمریکا اهرم 

خلع چین  با  نبرد  در  را  آمریکا  عمال  کشور  دو  اقتصادی  تنیدگی  چینیاست.  است.  کرده  در  سالح  دهه  ها  چهار 

به   تبدیل  بودند که فقط در صورت  باور  این  بر  و  ایفا کرده  را  یار و همراه کوچک  آمریکا موضع  با  نوسازی در روابط 

می که  است  بزرگ  اقتصادی  بین قدرت  نظام  در  از صاحبالملل عرضتوانند  )برخی  کنند  تاکید  اندام  چینی  نظران 

یابی کنترل  ت برای مهار و نظارت بر چین که این کشور را در قدرت الملل دامی اسدارند که حضور چین در نظام بین

 کند؛ مانعی در راه رسیدن چین به جایگاهی که مد نظر دارد!( می

چهارم عقیدهچینی//    نکته  این  بر  قدرت ها  روند  که  تا  اند  )شاید  برد.  خواهد  زمان  دیگر  دهه  چند  (. ۲۰۵۰سازی 

تواند چین را در  ی، چین باور دارد که آمریکا تنها کشوری است که می براساس این سیاست و نیاز مبرم به همکار

افزاری کمک کند. بنابراین، چین برخالف دولتمردان فعلی آمریکا تمام سعی و کوشش خود را در کمبود قدرت نرم 

باز از حضور و  دهد. اخیرا در کوران جنگ تجاری آمریکا علیه چین، پکن اعالم کرد که با آغوش حفظ روابط به خرج می

می سرمایه  استقبال  چین  در  آمریکا  بسته گذاری  و  در  کند  )چین  است  گرفته  نظر  در  آنها  برای  تشویقی  های 

چارچوب فاز اول قرارداد تجاری با آمریکا بسیار کوشا است که به این کشور فرصت دهد تا از آن طریق روابط خود  

ن متریک از آمریکا سویا وارد کرده است؛ آن هم زمانی که به علت میلیون ت  ۴/  ۶را تلطیف کند در این راستا اخیرا  

های آن مثل صادرات با چالش جدی رکود اقتصادی ناشی از کرونا توان مالی سابق را ندارد و اغلب درآمدسازی 

و    ها در روابط با جهان نگرشی بلند مدت دارندها مشکل دارد. چینیرو شده و چین به شکل جدی در پرداختروبه 

تلقی می را یک روند  تاریخ جهان  آنها  به همراه خود بحرانبسیار صبور هستند.  زمینه  هایی دارد که پیش کنند که 

چینیفرصت هستند.  فرصتها  که  معتقدند  بحرانها  از  میها  ایجاد  و  گرفته  بحرانها سرچشمه  در  و  ها شوند 

فرصت  باید  که  را جستاست  نگاه ها  کرد.  و  وجو  صبر  اعتمادبه بلند،  مدیریت، حوصله،  و  درایت  کهن،  تاریخ  نفس، 

های تاریخی پرستی از صفاتی هستند که چین را هدایت و مدیریت خواهد کرد. چین در اغلب عرصه اجماع و میهن

آغاز روند تحمیل جنگ تریاک و )  ۱۹۴۹تا  ۱۸۴۲کشوری قدرتمند و بلکه قدرت بزرگ بوده است. پکن دوره صدساله  

ن  پیروزی انقالب سوسیالیستی در سال  قراردادهای  تا  بریده ؛ صد سال ۱۹۴۹ابرابر  را  انحرافی و  خواری وذلت(  ای 

داند که با تاریخ با شکوه چین مغایرت داشته است.( چین در دهه بیست قرن نوزدهم  استثنایی در تاریخ چین می

آن را    جویی آمریکا نگاه کنیم وگر به ستیزهاز سوی دیگر، ا  .رفتشمار میآسیا به کننده در  ابرقدرتی بزرگ و تعیین 

سابقه در روابط چهل ساله با چین تلقی کرده و نقطه عطفی در مناسبات رو به وخامت دو کشور بدانیم، این بی

احتمال وجود دارد به این نتیجه برسیم که دو قدرت اول و دوم اقتصادی جهان به نقطه غیرقابل برگشتی در تنش با  

رسید بهه یکدیگر  و  میاند  پیش  جدی  مخاصمه  قرار  سوی  مالحظه  مورد  را  دوکشور  تنیدگی  اینکه  )بدون  روند 

به چین  به  آمریکا  کشاورزی  بخش  زیاد  بسیار  وابستگی  عمال  بدهیم(.  جایگزین  غیرقابل  و  عظیم  بازاری  عنوان 

های مطرح شده، بسته است. تبا آن کشور که ترامپ آن را بدون توجه به واقعی  های آمریکا را در قطع روابطدست



 
آیووا در حقیقت پایگاه قدرت  مثلزده این ایاالت  مرکزی آمریکا شریان حیاتی خود را با تامین سویا و ذرت گره  ایاالت 

خواهان هستند که به عاملی برای حضور چین در انتخابات آمریکا و یک اهرم فشار قدرتمند تبدیل  ترامپ و جمهوری

در مقابل نرم شده است.  در جهت قدرتمندسازی قدرت  آمریکا  با  رابطه  به حفظ  که  ، چین  دارد  نیاز حیاتی  افزاری 

مالکیت   تنها  نه  دیگر، چین  بود. در سوی  آینده جهان خواهد  در  در  ۹۵مالک قدرت  را  درصد »مواد معدنی کمیاب« 

کاالهای کمیاب و گرانبها را عمال    پردازش آن را هم داراست که استفاده از این-وریاختیار دارد، بلکه فناوری بهره 

تالشبه  آینده  در  اگر  حتی  دارد.  خود  دست  در  انحصاری  سنگطور  این  پرهزینه  استخراج  در  آمریکا  های های 

قیمت به نتیجه برسد )آمریکا سرمایه کالنی را در این راستا مدنظر داشته است( باز هم برای پردازش آن به گران

براین،  شود و جایگزینی ندارند. عالوه اد در صنعت موبایل و هواپیماسازی استفاده می چین محتاج است. از این مو

 .بیوتیک جهان است که نه تنها آمریکا، بلکه جهان را به خود وابسته کرده استدرصد آنتی۹۵چین تولیدکننده 

پنجم ارز//    نکته  ایفا خواهد کرد  کلیدی  نقش  ایران و چین  روابط  تردید در  که بدون  یابی قدرت فعلی چین  بحثی 

سازی چین را درکوتاه تا  طور که گفته شد تالش چین در حفظ مناسبات با آمریکا است که آینده قدرتمنداست. همان

بهمیان چین  کنیم  ثابت  که  هستیم  حقیقت  این  کردن  روشن  صدد  در  بهتر،  سخن  به  زد.  خواهد  رقم  دلیل  مدت 

طور که برخی انتظار دارند( و البته بخواهد ی عمل ندارد که بتواند )آنمالحظاتی که عنوان شد آن چنان قدرت و آزاد

دنبال دسترسی به شدت به نامه پیشنهادی عمل کند. مساله این است که چین به به تعهدات خود در قالب موافقت

ملل موجود  الافزاری( است که هنوز به چند دهه کوشش وافر و همراهی با نظام بین قدرت تکنولوژیک )عمدتا نرم 

تنها  چین  نظر  از  که  آمریکا  با  همکاری  سیاست  بنابراین،  کند.  تامین  را  خود  جدی  کمبودهای  بتواند  تا  دارد  نیاز 

در  کشوری است که می تکنولوژیک مبدل سازد،  پیشرفت  از لحاظ  آمریکا  به قدرت همپای  تبدیل  در  را  تواند چین 

افقط تخمین  ۲۰۵۰یا    ۲۰۳۰اولویت است. سال   با  هایی  ابرقدرتی همسان  رتبه  به  به چین  برای رسیدن  که  ست 

-شدت به عواملی وابسته هستند که اطمینان کافی به آنها نیستشوند و علمی نیستند، چون به آمریکا مطرح می 

بین مثل مهار چین آن در سیاست  نهادینه نشدن  و  را  ستیزی  برخی چین  بر همین اساس است که  آمریکا.  الملل 

پینگ« محتاط عمل  جینرغم »سیاست آمرانه شیاند. این امر باعث خواهد شد تا چین بهل« خوانده »قدرت غیرکام

عیار با  کند و در مناسبات خود بیشتر جانب احتیاط را بگیرد و در ارتباط با طرح جامع همکاری با ایران، همکاری تمام 

با توجه به شرایط موجود چین در روابط خود با ایران ایران را در راستای منافع ملی خود تعدیل کند. به عبارت دیگر،  

در   حتی  و  گرفت  خواهد  مطمئن  فاصله  ایران  از  گذشته  مثل  مواردی  در  و  داشت  خواهد  نظر  مد  را  مالحظاتی 

کرد خواهد  موضع  اتخاذ  ایران  مقابل  چه    .مواقعی  با  که  بدانیم  و  کنیم  ارزیابی  را  چین  فعلی  قدرت  باید  اینجا  در 

ها بنا کنیم. این به آن معنا نیست که با  کنیم. باید با چشمان باز روابطمان را براساس واقعیتتد میشریکی دادوس

ها هم ها استفاده نکنیم، بلکه باید در روابط با دیگر کشورها و بلوکچین گسترش روابط نداشته باشیم و از فرصت

طورمثال با چین روابط  معنی آن نیست که به سازی به  کوشا باشیم و هم طیف روابطمان را گسترش دهیم. تنوع

قول جوزف نای در کتاب اخیرش تحت عنوان: »اخالقیات مهم هستند« تاکید  سازی به خود را تعمیق نبخشیم. قدرت 

دارد که »ارتباط« کلید اصلی قدرت است و کشورها هرچه بیشتر با جهان مرتبط باشند قدرتمندتر خواهند بود. در  

امروزی »ان از سایر مناطق جهان جدا شده است، دنیای  اقیانوس  دو  با  که  را  آمریکا  و حتی  ندارد  زوا« جایگاهی 

ها دریابیم« و  دارد. دنگ شیائوپینگ، معمار چین نو، بر این باور بود که: »باید حقیقت را از واقعیت مصون نگه نمی 

تای منافع ملی قدم برداریم و تعامل با  ها در روابط با کشورها و در راسحقیقت این است که با علم به محدودیت 

پیش ببریم. باور امروزی یا بهتر بگوییم دیدگاه متعارف در جهان امروزی بر این امر استوار آنها را با شناخت الزم به 

است که کشور جمهوری خلق چین به قدرتی بالمنازع در جهان تبدیل شده است و باید خود را با این حقیقت که  

یم در آسیا )غول آسیایی( و بلکه در جهان است که همگان باید با آن قدرت بزرگ مناسبات خود را  چین قدرتی عظ



 
عده دهیم.  تطبیق  کنند  کاریتنظیم  هیچ  که  هستند  نظر  این  بر  بینموافقت-ای  و...  قرارداد  بدون    -المللینامه، 

بیست  انجام نخواهد گرفت... طیف عظیمی قرن  را قرن چیکسب نظر چین  آن چین نقش  ن میویکم  در  دانند که 

بینی در مورد ژاپن مطرح بود؛ های نه چندان دور )دهه هشتاد میالدی( همین پیشدر دهه  .محوری خواهد داشت 

کرد ژاپن در حال بلعیدن و خفه کردن آمریکا و جهان است، ولی در مدت که دونالد ترامپ بارها عنوان میطوریبه 

تک  فقط  ژاپن  دهه  بی   -تصادیاق  –بعدیسه  قدرت  به  و  قدرت  کارکرد  دیگر  ابعاد  در  زیرا  نشد.  مبدل  همتایی 

الملل نیست. اکنون به درون خود فرو رفته و به تنهایی کشوری تاثیرگذار در نظام بینکمبودهای جدی داشت و هم

به  توهمی  در جنگ سرد  اتحاد جماهیر شوروی هم  فروپاشیدرخصوص  با  که  بود  ابرقدرتی مطرح  در    عنوان  آن 

این توهم هم پایان یافت. همین توهم درخصوص اتحادیه اروپا وجود داشت که سرنوشت امروزی آن    ۱۹۹۱سال  

با   آن  امروزی  قدرت  و  یادشده است  موارد  از  متفاوت  که داستان چین  کرد  اذعان  باید  واقعیت است.  گویای  خود 

اقتصادی دوم جهان است و از معیارهای اصلی  اکنون قدرت  ها قابل مقایسه نیست. چین همدوران اوج آن قدرت

مالی   ذخایر  دومین  دارنده  دنیا،  اقتصاد  دومین  سرزمینی،  وسعت  جمعیت،  است؛  برخوردار  بودن  جهانی  قدرت 

ترین ارتش، برخورداری از برنامه پیشرفته فضایی، ناوهای هواپیمابر و ... . چین اعالم کرده است که  جهان، بزرگ

 اکنون دارای دوازده ناو هواپیمابر است؛ ناوهاییشش ناو هواپیمابر داشته باشد. آمریکا همظرف چند سال آینده  

به  پیشرفته  بسیار  تکنولوژی  نرم که  بعد  در  پیشرفته خصوص  داشتن  دارند.  سریع افزاری  قطار  جهان،  ترین  السیر 

بزرگ ترین مصرف بزرگ  دنیا،  انرژی  اکننده  توانمندی   ... و  تجاری  نمی ترین کشور  را  یا  مروزی چین  کرد  کتمان  توان 

غربی را به چالش گرفته و به قول برخی )که   کوچک شمرد. چین تنها کشور غیرغربی است که نظام جهانی لیبرال

حداقل چند صد  -توأم با نژادپرستی آشکار است( چین اولین کشور غیرسفید پوست است که قدرت بالمنازع غرب

افزاری در مقابل ور جدی به رقابت تنگاتنگ کشانده است. بنابراین، چین از لحاظ سختطساله آمریکا و اروپا را به 

ویژه آمریکا آنچنان کمبودی ندارد و از لحاظ اقتصادی با شدت تعقیبی که از چین سراغ های بزرگ امروزی به قدرت 

افزاری ه جبران کند و قدرت سختشود که چند تریلیون دالر توان کمتر از آمریکا را ظرف یک دهداریم تخمین زده می

نرم این  امروزی  جهان  در  وصف،  این  با  سازد.  برابر  جهان  فعلی  ابرقدرت  با  را  قدرت  خود  مالک  که  است  افزار 

افزاری که چین از آنها برخوردار است و اگر کمبودی هم  های سختدار آینده خواهد بود. تواناییباشد و میدانمی

طور حتم چین  ها و مدیریت و سازماندهی امور بهخواهد کرد. تالش و کوشش چینی  داشته باشد به سرعت تامین 

تاکیدی که در اینجا باید مدنظر قرار دهیم این است که  .   افزاری در آینده نزدیک پیشتاز خواهد کردرا از لحاظ سخت

بیهای سختتوانمندی که  بینافزاری  و  ملی  قدرت  معیار سنجش  متردید  نیستند؛ همالمللی هستند،  ابزار  ترین 

الملل، در نظر داشت که قدرت  بلکه این قدرت یا نفوذ است که مالک قدرت است. رابرت دال، استاد فقید روابط بین 

)نفوذ( عبارت از این است که بازیگر »الف« از چنان قدرتی برخوردار باشد که بتواند بازیگر »ب« را مجبور به کاری  

بو مخالف  بازیگر  آن  که  میکند  مبادرت  کار  آن  به  الف  کشور  قدرت  واسطه  به  ولی  برای  ده  مختلفی  طرق  کند. 

می که  دارد  وجود  »الف«  طرف  دلخواه  مورد  کار  انجام  برای  مقابل  طرف  اجبار، تطمیع  تشویق،  از  توان 

نام بردشریک از زور  به استفاده  پاداش و تهدید  ارتباط با چین و قدرت امروزی آن  .سازی،  مطرح    پرسشی که در 

طور  شود این است که بپرسیم: »آیا چین هم در کار و اقدامات دیگران تاثیرگذار است؟« جواب این است که: آنمی

خواهد فعال از قدرتی که دارد بهره گیرد و با  که انتظار داریم خیر. این امر البته تا حدودی عمدی است و چین نمی

ر این، در مواقعی هم توان چنین کارهایی را ندارد؛ چرا که در تعریف بالمللی فعاالنه عمل کند. عالوه  مسائل بین

کشوری است   قولی »کنشگر استانداردساز« نیست. چین در عمل استانداردهای جهانی نقش رهبری نداشته و به

ر  طور مثال، د ها فاصله بگیرد و در مواقع حساس جلودار نباشد. به »خنثی« که تاکنون تالش کرده است از چالش 

دنباله اوقات  اغلب  در  و  نداشت  قوی  و حضور  داشت  را  نقش همراه  »برجام«  با  برنامه  ارتباط  در  است.  بوده  رو 

شده است. دادن رای مثبت به  ای ایران نیز مواضع قاطعی نداشت و در شرایط حساس همرنگ جماعت میهسته



 
رود که طیف  شمار مینامه علیه ایران بهترین قطعاز مصادیق این رفتار است. این قطعنامه خشن  ۱۹۲۹قطعنامه  

کنیم از  های چین را تجزیه و تحلیل میکه توانمندی زمانی          .دنبال داشتها علیه ایران را به عظیمی از تحریم 

شوند. به سخن بهتر، عدم برخورداری از قدرت کیفی است که چین  بعد کیفی نکاتی در مقابل بعد کمی مطرح می

المللی مورد سوال قرار گیرد.  شود نفوذ چین در سطح بینکشد و باعث می قدرت نرم« به چالش می را از لحاظ » 

نیه رووان(. یعنی راجع به    –گوید: »قوی در خارج، ضعیف در داخل« )وای اینگالمثلی دارند که میها ضربچینی

خصوص شوند. این وضعیت بهار می ها آشکیک موضوع اگر از بیرون سایش انجام گیرد، وقتی به درون برویم ضعف

با   دیپلماتیک  روابط  داشتن  با  چین  است.  مشهود  کامال  چین  دیپلماسی  حوزه  عضو   ۱۷۵در  پنج  از  یکی  کشور، 

های سران رغم حضور در تمام اجالس المللی است. بهمعاهده بین ۳۰۰شورای امنیت سازمان ملل و طرف بیش از  

چی مقامات  رفتارهای  جهانی،  مجامع  عکسو  جنبه  بیشتر  محافظه ن  از  نشان  که  دارند  غیرفعال  و  کاری  العملی 

بین نهادینه  ایفای نقش رهبری و هدایت امور  از  را  کند. چین کشوری المللی محروم می شده در چین دارد و چین 

نمی ریسک  که  )ریسکاست  انتخاب  کند  را  مسائل جدی  در  وارد شدن  بدون  و  آرام  نقشی  و صرفا  نیست(  پذیر 

نظاره می بیشتر  و  بهکند  البته  است.  حوزهگر  در  کشور  این  زیاد  فعالیت  که  مواردی  به  استثنای  را  آنها  که  هایی 

کیلومتری( که چین    ۵۰۰میلیون و    ۳امنیت خود گره زده است؛ مثل حضور روزافزون در دریای جنوب چین )دریای  

از سرزمین تلقی می درواقع آن را جزئی  امنیتی آن نیست نقش  کند. چین دهای خود  ر منازعاتی که در چارچوب 

شود که کشورهای درگیر خودشان از طریق »راه و روش  نشیند و منتظر میگر را دارد و در بیرون گود مینظاره 

وفصل آن بپردازند. در اصل چین حضورش »سمبلیک« و عمال عاری از محتواست. چین در عمل طلبانه« به حل صلح

المللی حضور دارد. کار اصلی دیپلماسی  مراتب کمتر از قدرتش در صحنه بینکند و به ده نمیاز قدرت خود استفا

اعزام چینی در  اگر  که  تجارت است  بخش چین  نمایندگان  کنیم عمدتا  توجه  از کشور  به خارج  و  ها  اقتصادی  های 

افزاری ا. امروزه که قدرت نرم ههای مختلف هستند، نه دیپلماتگذاری در حوزهدنبال سرمایه تجاری هستند که به 

کننده قدرت و نفوذ کشورها است چین از کمبود جدی برخوردار است. چین مدلی را برای دیگران ارائه  عامل تعیین 

به  نبوده است.  بعد اقتصادی موفق  به راه و روش چینی مثال در  الگویی نداده و در جذب کشورها  طورکلی، چین 

تردید در قدرت هر کشور ل تکرار نیست. برای مثال، از لحاظ تولیدات فرهنگی که بیخاص را ارائه کرده است که قاب

»نرم  لحاظ  ویژهاز  منزلت  و  اموری چون هنر،  افزاری« جایگاه  در  و  ندارد  در جهان  واقع حضوری  در  دارد، چین  ای 

 .فیلم، ادبیات، موزیک و ... حضور قوی در جهان ندارد

اقتصادی هم  //    نکته ششم لحاظ  به از  آن  از  که  می چین  برده  نام  جهان  اقتصاد  دومین  کشور  عنوان  این  شود، 

کشور  یک  یعنی  است.  ضعیف  کیفی  طیف  در  ولی  دارد،  درخشانی  کمی سابقه  لحاظ  از  چین  نیست.  الگوساز 

و پردازش  ساخته  فکری  تولید  لحاظ  از  و  بوده  صادرات  برای  کاالها  اغلب  است.  مونتاژی  اقتصاد  دارای  و  کننده 

داخته چین نیستند. این وضعیت درحال تغییر است، ولی چین فعال در حوزه تکنولوژیک استانداردساز نیست و در  پر

کند که در های علوم طبیعی، پزشکی و علوم اجتماعی پیشقراول نیست. کشوری آینده خود را تضمین میبخش

شود. چین در  قیق و توسعه« خالصه می گذاری در بخش »تحها پیشتاز باشد که درواقع در سرمایه حوزه نوآوری 

درصد را در  ۸۰مراتب کمتری را برای توسعه این بخش مبذول داشته است. چین  این حوزه ضعیف است و درصد به

تولیدات مصرف می پایه« صرفا  توسعه  در بخش »تحقیقات  و  بودجه می   ۵کند  از سال  درصد    ۲۰۲۰تا    ۱۹۰۱کند. 

از مجموع   نوبل«»  ۵۹۷چین  را کسب کرده است  ۱۲فقط    جایزه  ایاالت    -مورد آن  بازه  این رقم برای  این  متحده در 

اند. از لحاظ  های مقیم خارج از کشور بوده درصد برندگان چینی جایزه نوبل چینی  ۸۰مورد بوده است.    ۳۳۹زمانی  

که این سهم حالی ها در سال گذشته صرفا چهار درصد را به خود اختصاص دادند، درارجاعات مقاالت علمی چینی

عنوان  به -های طراز اول نیز از قافله جهانی هستندبوده است. از لحاظ اختراعات و داشتن شرکت  ۵۵برای آمریکا  



 
بوک و گوگل همه آمریکایی هستند نمونه، پنج شرکت بزرگ در عرصه تکنولوژی: اپل، مایکروسافت، آمازون، فیس 

عنوان  دالر است. مطلبی که باید اضافه کرد این است که ویژگی چین به   تریلیون ۴که سرمایه در گردش آنها بالغ بر 

میلیون جمعیت، در این کشور هنوز یک میلیارد    ۴۰۰میلیون مترمربع سرزمین و یک میلیارد و    ۹ای با  کشوری قاره 

دارند که خط فقر مطلق   دالر در روز  ۱/  ۷ها درآمدی کمتر از ها نفر با تمام تالش اند و میلیوننفر سوار هواپیما نشده 

های اصلی قدرت در جهان دانیم، از مالک طور که میهمان  .کنندمیلیون نفر در غارها زندگی می   ۳۵است و هنوز  

می قرار  توسعه  راه  در  را  کشورها  که  است«  نوآوری  و  ابتکار  »قدرت  به امروزی  از  چین  »کمبود  دهد.  اصطالح 

می رنج  ورطه  نوآوری«  در  را  آن  که  طریق  برد  از  فقط  دام  این  از  رهایی  است.  داده  قرار  متوسط«  طبقه  »دام 

امکان  و خالقیت«  نوآوری  کره »ابتکار،  ژاپن، سنگاپور،  قبال  آن مسیر قرار  پذیر است که  در  را  تایوان خود  و  جنوبی 

ای باالتر که اغلب با عبارت دیگر، حالت ایستا و عدم ارتقا به مرحلهاند. بهداده و پویایی خود را حفظ و توسعه داده

گذاری دولت در بخش آورد. برای این کار، بیشتر سرمایه شود، نابودی و ورشکستگی را به بار مینوآوری انجام می 

ترین چیزی که الزم است یک نظام آموزشی است که براساس تفکر سازنده  تحقیق و توسعه الزم است. محوری

فراهم کردن شرایط الزم برای نو اندیشی انجام نگیرد، چین در»دام طبقه  استوار باشد. اگر تغییر عنوان شده یعنی  

فعالیت  به  نگاهی  است  کافی  فقط  کنیم  بررسی  را  موضوع  این  بخواهیم  اگر  شد.  خواهد  گرفتار  متوسط« 

  المللی دارند. مثل ها چقدر قدرت رقابت در صحنه بینهای فراملیتی چین بیندازیم و دریابیم که این شرکتشرکت

های چینی براساس رتبه شود. در ظاهر شرکتها در این حوزه ضعف بیشتری نسبت به قدرت دیده میسایر بخش

دست ها فقط نصف درآمد خود را در خارج از کشور به جهانی بعد از آمریکا از لحاظ تعداد دوم هستند. اما این شرکت

اسمی داخلی  منابع  از  آنها  از سرمایه  نیمی  که  بیشتر شرکت آورند؛ طوری  آنها  اینکه  ت.  تا  داخلی هستند  های 

شویم که تعداد کمی از آنها کنیم متوجه میالمللی چین را بررسی میپذیری بین که رقابتفراملیتی باشند. زمانی 

ایجاد برند کنند مثل شرکتتوانسته  اتومبیل  های هوآوی،اند  سازی جیلی و موارد  هاییر، هواپیمایی چین، شرکت 

های عظیم و به شکلی توان از موفقیتتردید نمیدادن چین را ندارند و بدونمالحظات فوق قصد کوچک جلوه   .دیگر

در   چین  معجزه  آن    ۴۰از  خاص  شرایط  با  چین  کمبودهای  که  است  امر  این  بر  ما  تاکید  نکرد.  تجلیل  پیش  سال 

تی جهان را فتح کند. باوجوداین، چین به های توسعه الزم برای ابرقدر سرزمین باعث شده که چین هنوز نتواند قله

ویژه آمریکا درصدد اجرای آن است که  سرعت درصدد جبران کمبودها است و با احتیاط کامل در تعامل با جهان و به 

ساله ایران و چین باید مورد مالحظه قرار گیرد و از    ۲۵نامه  عنوان شریک محتاط کرده که حتما در موافقت چین را به 

ها به آن نگریست، همه چیز را سبک و سنگین کرد و آینده را براساس آن طراحی کرد و با هر طرفی  تدید واقعی

گویند روابط برقرار کرد. شرایط دائم تغییرپذیر را با چشم باز دید و حالجی کرد. ناظران باید  ها می طور که واقعیتآن

ای از قدرت اقتصادی باید خود  غییرات و ارتقا به درجه های خود در نظر داشته باشند که چین با توجه به تدر تحلیل

نمی  اینکه  حداقل  دهد.  تطبیق  موجود  حقایق  با  قدرت  را  با  مقابل   ۴۰تواند  در  را  خود  پویایی  گذشته  سال 

پیشبحران قابل  برخی  پیش هایی که  ویروس کرونا غیرقابل  دیگر مثل  برخی  و  بودهبینی  نیاز  بینی  کند.  اند، حفظ 

درصد خواهد رسید و تعداد   ۲/  ۵ترین حالت به  در عالی   ۲۰۲۰درصدی در سال    ۷به حفظ رشد حداقل    مبرم چین

پروژه  از  هموار زیادی  الزاما  جهانی  قدرت  به  چین  رسیدن  راه  زد.  خواهد  دامن  عظیم  بیکاری  به  و  تعطیل  را  ها 

و مالحظه روش  تغییر  به  مجبور  را  این کشور  و  بود  در سیاستنخواهد  بزرگ گرایی  کرد. مشکالت  هایش خواهد 

داخلی چین؛ از جمله عدم توانایی در تغییر مسیر از یک اقتصاد صادراتی به اقتصادی متکی به مصرف داخلی و  

محور« )کلید موفقیت آینده چین( همگی باعث خواهند شد که چین در روابط خارجی خود از  »نظام اقتصادی دانش 

به  و  خارجی«  تهاجمی  »سیاست  »گرگ اصطیک  بین الح  روابط  در  جنگجویانه  )ذهنیت  جنگی«  این های  الملل 

بر  را  خود  توقعات  و  باشد  داشته  مدنظر  باید  چین  با  ارتباط  در  ایران  که  است  مالکی  این  بگیرد.  فاصله  کشور( 

 .بینی استوار کندپیشهای موجود و قابل واقعیت



 
هفتم به   //  نکته  که  مطالبی  بر  کردعالوه  بررسی  اجمالی  به طور  چین  که  باشیم  داشته  توجه  باید  واسطه  یم، 

پروژه  اجرای  با  ارتباط  در  مالی  منابع  کمبود  با  آن  از  ناشی  اثرات  و  کرونا  تجارت  بحران  و  اقتصاد  مواجه است.  ها 

تواند به تعهدات خود پاسخ دهد و بالتردید در رو شده است که نمیداخلی چین در اثر تحوالت جدید با چالش روبه 

کند. ظاهر قضیه این است که چین منش  قد هرقراردادی در تمکین کردن به قول و قرارها مشکل پیدا میصورت ع

یک قدرت درحال صعود و ظهور را دارد. چین همزمان با هندوستان بر سر مرز دو کشور وارد منازعه شده، در حوزه 

ار گرفته است و با ژاپن بر سر جزایر مورد کنگ و تایوان مورد چالش قردریای جنوب چین بسیار فعال بوده، در هنگ

های درحال ظهور مثل:  در تکاپو است که در حوزه فناوری   مناقشه درگیر است. اضافه بر مشکالت روزافزون داخلی

نیمه و  کوانتومی  کامپیوتر  مصنوعی،  شکل هادی هوش  را  آینده  درجهان  قدرت  آینده  که   ... و  پیشرفته  های 

و  می باشد  فعال  حیثیتی دهند،  پروژه  که  راه«  و  »کمربند  دالری  تریلیون  یک  بزرگ  پروژه  بردن  پیش  نهایت  در 

های گزافی رسیدن به جایگاه ابرقدرتی هزینه   .پینگ« است و درصدد است با مرکزیت چین نهادینه کندجین»شی

عیشتی و از این قبیل دارد؛ آن هم در کشوری مثل چین که با مشکالت عدیده داخلی مثل بیکاری، فقر، نابرابری م

باید تاکید کرد که مشکالت امروزی چین صرفا مربوط به »ویروس کرونا« نیست، اگرچه به   مواجه است. در اینجا 

درصد در سال    ۶/  ۱به    ۲۰۰۰برخی معضالت شتاب بخشیده است. رشد اقتصادی چین از رشد دو رقمی اوایل دهه  

درصد کمتر از آن چیزی که عنوان شده بود   ۱/  ۷و رشد چین را    رسیده بود که حتی آن نیز مورد سوال بود  ۲۰۱۹

یک راه« به »ابتکار کمربند و راه« تغییر نام داده و جای تامل و تاسف است؛ چرا که   -اعالم کردند. پروژه »یک کمربند

از سال   راهبرد  روبه   ۲۰۱۷این  رکود  بانکبا  راستا، حتی  این  در  »ابتکارو است.  مالی  تامین  از  و راه«  ها  ر کمربند 

کند مجبور به  و پنجه نرم میاقتصادی و البته تجاری دست  –روند. دولتی را که با مشکالت و بحران مالیطفره می 

به  آن  از  ناشی  در بخش سرمایه تحمل مشکالت  از  گذاری کرده خصوص  تعدادی  باعث شده است  این مشکل  اند. 

های کوچک  اکنون در بحران مالی قرار دارد و پیشبرد حتی پروژههمها تعطیل شوند یا به تعویق بیفتند. چین  پروژه 

نامه ترانزیتی با کشور کوچک نپال  طور مثال، پروژه موافقت اند. بهدر قالب »ابتکار و راه« هم با مشکل مواجه شده

ر و  دارد  وجود  وضعیت  همین  نیز  اروپا  و  آفریقا  در  است.  متوقف شده  عمال  جاده  یک  بدون ساخت  در حتی  کود 

 .های چین کامال مشهود استبرنامه 

توان به این توصیه رسید که ایران باید با چشم  شده خیلی روشن است. با تاکید می برآیند مباحث گفته//    نکته آخر

المللی و داخلی، درست تصمیم بگیرد. این به آن  های بین ساله را بنگرد و با توجه به محدودیت   ۲۵نامه  باز موافقت 

نیست می  معنی  سلیم  عقل  بلکه  باشیم،  نداشته  مراوده  چین  بزرگ  کشور  با  ابعاد  که  تمامی  شناخت  با  گوید 

ها تنظیم کنیم. به گفته مشهور »دنگ شیاپینگ« )معمار چین نو(: مشکالت موجود، انتظارات خود را بر پایه واقعیت 

ی را جاری کنیم و با توجه به قدرت و ضعف  سازهای خود اصل تنوعها دریابیم« باید در برنامه »حقیقت را از واقعیت 

  .جانبه و پویا در اولویت قرار بدهدایران وارد تعهداتی شویم که منافع ملی را همه

 چین برای امنیت جهانی اطالعات پیش قدم شد 

خواهد  ها میدولت چین طرحی برای ایجاد استانداردهای جهانی امنیت اطالعات تدوین کرده است و از دولت  : مهر

امنیت  جهانی  استانداردهای  تنظیم  برای  چین  رویترز،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به  کنند.  پشتیبانی  آن  از 

کا برای ترغیب کشورها به منع استفاده از  های آمریاطالعات پیش قدم شده است. این اقدام در حقیقت با تالش

کند، چین در طرحی به نام »ابتکار  ژورنال در گزارشی اشاره میاستریتوال   .کندتجهیزات فناوری چینی مقابله می

ها را به روشی جامع، عینی و مبتنی بر شواهد  خواهد امنیت دادهجهانی در امنیت اطالعات« از تمام کشورها می 

کنند.   می کنترل  کشورها  از  حقیقت  در  طرح  کنند.  این  مخالفت  دیگر  کشورهای  علیه  گسترده  نظارت  با  خواهد 



 
آوری غیرقانونی اطالعات،  خواهد در محصوالت و خدمات خود راهی برای جمعهای فناوری میهمچنین از شرکت

و دستگاهکنترل سیستم امورخارجه چین  ها  وزیر  قرار است  نکنند.  ایجاد  کاربران  با موضوع های  که  در سمیناری 

می برگزار  پکن  در  دیجیتال«  کند»دولت  اعالم  را  طرح  این  جزئیات  دیپلمات   .شود،  راستا  همین  با  در  چینی  های 

های اخیر دولت دونالد ترامپ اند تا از طرح جدید دولت چین پشتیبانی کنند. طی ماههای خارجی مذاکره کردهدولت 

ی چینی وضع کرده که دلیل این امر را نگرانی درباره امنیت ملی اعالم کرده  هاهای بیشتری بر شرکتمحدودیت 

 .است

 نی علیه چین شد ار اتحاد جهاتایوان خواست

های واشنگتن، چین را به داشتن رفتارهای تهاجمی متهم کرد و خواستار رئیس اجرایی تایوان با اتکا به وعده  : مهر

ون« رئیس اجرایی تایوان، خواستار اتحاد جهانی   اینگ به گزارش رویترز، »تسای  .اتحاد جهانی علیه این کشور شد

اقدامات زعم علیه  اقدا  .شد  چین تهاجمی  وی به  وی،  ادعای  تایوان، به  تنگه  و  جنوبی  چین  دریای  در  پکن  مات 

منطقه ثبات  علیه  اصلی  می تهدیدات  امنیتی   اینگ تسای  .شودایندوپاسیفیکمحسوب  مسئوالن  جمع  در  که  ون 

دیپلمات  از  شماری  و  میتایوان  صحبت  غربی  بلندپایه  لزوهای  از  آزادی،  از  حفاظت  ادعای  با  ایجاد  کرد؛  م 

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: وقت آن   .وی دموکراتیک جهان سخن گفت ه زعمب کشورهای متشکل از اتحادی

هم کشورهای  که  منطقهرسیده  در  دموکراسی  دوستدار  و  بحث  ایندوپاسیفیک عقیده  به  آن،  از  فراتر  حتی  و 

هم اقدامات  انجام  آن  از  هدف  که  بنشینند  چارچوبی  ایجاد  از  پیرامون  حراست  راستای  در  پایدار  و  نظم اهنگ 

است تهاجمی  -راهبردی  اقدامات  برابر  در  بازدارندگی  قدرت  از  که  است گرایانهیکجانبه نظمی   .برخوردار 

کند و خود نگاه می تمامیت ارضی ون در حالی ایراد شد که چین به تایوان به چشم بخشی از اینگ تسای اظهارات

با این حال،   .طلبانه این منطقه هشدار داده استییهای جدادرباره دامن زدن به جریان  بارها به آمریکا و متحدانش

سمت به  چرخش  سیاست  ادامه  در  قدرت  آسیاپاسیفک آمریکا  مهار  آن  الزمه  است،  که  چین  یابی 

 .کندواحد را نادیده گرفته و عالوه بر تایوان، در امور داخلی هنگ کنگ و تبت هم مداخله می اصلچین عمدا  

 ترامپ بار دیگر جداسازی اقتصاد آمریکا از چین را مطرح کرد 

ریاست   : تسنیم انتخابات  در آستانه  را  از چین  این کشور  اقتصاد  بار دیگر موضوع جداسازی  آمریکا  رئیس جمهور 

است  ۲۰۲۰جمهوری   کرده  گزارش  .مطرح  گ   به  اظهاراتی  در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  اگرویترز،  ر  فت: 

بر اساس این    .ادهای آمریکا و چین با یکدیگر مبادله تجاری نداشته باشند، آمریکا پولی را از دست نخواهد داداقتص

گزارش ترامپ در کنفرانس خبری در کاخ سفید به مناسبت روز کارگر وعده داد تا فرصت های شغلی را از چین پس 

که به واژه جدایی اشاره می کنید، در واقع به واژه بسیار   هنگامیگفت:    وی در این باره  .بگیرد و به آمریکا بازگرداند

جالبی اشاره دارید. در حال حاضر میلیاردها دالر از دست می دهیم و اگر با چینی ها مبادله تجاری نداشته باشیم، 

همین االن  ست از  بهتر ادیگر این چندین میلیارد دالر را از دست نخواهیم داد. به این مساله، جداکردن می گویند و  

ترامپ که پیش از این برای متقاعد کردن چین با هدف کاهش کسری تجاری با آمریکا تالش    .این روند را آغاز کنید

زیادی کرده بود، اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قصد دارد سخت گیری علیه چین را یکی از مهمترین  

دهد انتخاباتی اش نشان  با  .برنامه های  کرده  رها جوی  متهم  برابر چین  در  مالیم  نرم  مواضع  اتخاذ  به  را  بایدن  و 

زیرا چین مالکیت   .است پیروز شده  پیروز شود، در واقع چین  انتخابات آتی  بایدن در  اگر  افزود:  باره  این  ترامپ در 

گفت: این   کرد و  انتقادبایدن نیز به شدت از مرحله نخست توافق تجاری ترامپ با چین    .آمریکا را کسب خواهد کرد

ترامپ وعده داده است تا در دولت آینده اش،   .توافق غیرقابل اجرا و پر از تعهدات مبهم، ضعیف از سوی چین است



 
به سراسر  کرونا  ویروس  به خاطر گسترش  را  پکن  و  کرد  لغو خواهد  را  با شرکت های چینی  فدرال  قراردادهای 

 .جهان، به پای میز محاکمه خواهد کشاند

 می ایران )ایرنا(: الاس  یرومهاری جخبرگز -

 جاده -تجارت پنج هزار میلیارد یوانی چین با کشورهای عضو کمربند

ری میالدی، میزان تجارت بین چین  ت سال جاماه نخس  ۷اعالم کرد: در  معاون انجمن توسعه تجارت چین  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا    .یوان( رسیده است  ۶.۷میلیارد یوان )هر دالر    ۳۰و کشورهای مسیر کمربند و جاده به پنج هزار و  

ضمن تقویت  »چن جیان آن« روز سه شنبه در میزگرد همکاری و توسعه صنایع زیست محیطی در پکن افزود: چین

اقتصادی   گردش  اجرایچرخه  به  کشور،  داخل  سطح در  در  باز  تر درهای  خواهد  گسترده  باالتری  کیفیت  با  و 

با    او  .پرداخت و ارتباطات اقتصادی چین  نکرده  تغییر  آینده  گفت: وضعیت رو به رشد اقتصادی در مدت طوالنی در 

های فرصت  و  شده  نزدیکتر  شد   جهان  خواهد  ایجاد  جهان  برای  ه  .بیشتری  آستانه  در  فتمین همزمان 

للی وزارت بازرگانی  اد ساخت مشترک کمربند و جاده، پژوهشگاه همکاری تجارت و اقتصاد بین المپیشنه سالگرد

در سال   جاده  و  کمربند  در  چین  تجاری  گذاری  توسعه سرمایه  »گزارش  منتشر«  ۲۰۲۰چین  گزارش    .کرد را  این 

زمین در  جاده  و  کمربند  با کشورهای  تحوالت،  دستاوردهای غنی همکاری چین  و  داد  بازتاب  را  تجارت  و  اقتصاد  ه 

و جهتگیری جدید همکاری تجاری    ثمرات  و  را جمعبندی کرده استاقتصادی  و جاده  آمده   .کمربند  این گزارش  در 

چین به اتفاق کشورهای ذی ربط، همکاری اقتصادی و تجاری را پیوسته تعمیق داده،   سال گذشته،  ۷ است که در

و تسهیال آزادسازی  اوضاع  سطح  ایجاد  و  باالتر  با سطح  باز  به درهای  و  داده  ارتقاء  را  ت تجاری و سرمایه گذاری 

کرده است  جدید یاری  در جهان  کرونا،  .اقتصادی  ویروس  تاثیر  وجود  با  که  آمده است  گزارش همچنین  این  در   در 

ده به پیشرفت های  ، همکاری اقتصادی و تجاری چین با کشورهای ذی ربط کمربند و جا۲۰۲۰شش ماه اول سال  

آمده است نایل  ماه  .چشمگیری  اردیبهشت  تا  این گزارش،  با  ،  ۲۰۲۰سال   بر اساس  و    ۱۳۸دولت چین    ۳۰کشور 

 .سند همکاری در ساخت مشترک کمربند و جاده امضا کرده است ۲۰۰سازمان بین المللی، 

 

 ی هاتجلی فرهنگ و هنر ایران در سرزمین چشم بادام

برگزاری روز »فرهنگ و هنر ایران« در حاشیه نمایشگاه جهان رنگارنگ از زیر مجموعه های نمایشگاه    -ایرنا  -پکن

 .بین المللی خدمات تجارت چین در پکن، فرصتی برای تجلی فرهنگ و هنر ایرانی در سرزمین چشم بادامی ها بود

ایرنا در م رایزنی فربه گزارش  ایرانراسم امروز که با همت  برگزار شد   هنگی سفارت جمهوری اسالمی  در چین 

در   ایران  قالب غرفه سفارت جمهوری اسالمی  در  ایران  و صنایع دستی  نمایش گذاشته شدن سوغات  به  ضمن 

نگ ویژه  پنجمین نمایشگاه فرهنگی جهان رنگار  .پکن، گروه موسیقی اکسیر عشق هم به اجرای موسیقی پرداخت

ک یک  امتداد  در  میزبکشورهای  به  شنبه  روز  جاده  یک  رسانیمربند  اطالع  دفتر  با انی  و  پکن  همت  شهرداری 

انتشارات »ماه پکن« و با مشارکت کشورهای عضو مسیر یک کمربند یک جاده در پارک المپیک پایتخت چین آغاز  

ماه گذشته    ۱۰ین بعد از شیوع ویروس کرونا در  این رویداد نخستین رویداد مهم فرهنگی در چ از آنجائی که  .شد

سفارت جمهوری اسالمی ایران در چین در این نمایشگاه با راه اندازی یک    .است از اهمیت زیادی برخوردار است

غرفه، توانمندی ها و دستاوردهای صنایع دستی و هنر ایرانی را در معرض دید و عالقه بازدید کنندگان قرار داده  

غرف  .است دستبا در  قالی  و  فرش  انواع  ایران  ته  و  زعفران  دستی چوبی،  صنایع  در  ف،  دستباف  فرش های  ابلو 

است گرفته  قرار  عموم  دید  پکن  .معرض  خالقه  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  قالب  در  نمایشگاه   این 

(ICCIE)   چین  ۲۰۲۰و یکی از بخش های نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات (CIFTIS)    است که از روز جمعه با
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است  ۱۴۸شرکت   شده  دایر  پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  جمله  از  منطقه  و  با    .کشور  که  نمایشگاه  این  در 

سازمان های بین المللی، سفارتخانه های مستقر   همکاری وزارت بازرگانی چین و شهرداری پکن دایر شده است

هایی و شرکت  خارجی  بازرگانی  های  انجمن  چین،  دارند  ۱۴۸از   در  منطقه شرکت  و  نمایشگاه    .کشور  پنجمین 

پیشبرد مبادالت فرهنگی بین پکن و   فرهنگی جهان رنگارنگ ویژه کشورهای در امتداد یک کمربند یک جاده با هدف

و مناطق مختلف و تقویت روابط دوستانه بین چین و مناطق دیگر برگزار شده   جهان خارج، ترویج فرهنگ کشورها

مهوری اسالمی ایران در چین در مورد آیین روز فرهنگ و هنر ج  عباسعلی وفایی«، رایزن فرهنگی سفارت»  .است

ماه از شیوع ویروس کرونا برگزار شده است از اهمیت   ۹ایران به ایرنا گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه بعد از  

از روز    وی با اشاره به مشارکت کشورهای مختلف در این نمایشگاه و استقبال عالقه مندان  .زیاد برخوردار است

نمایش   به  هم  دستباف  فرش  و  دستی  صنایع  ایرانی،  اصیل  موسیقی  بر  عالوه  ایران  روز  آیین  در  گفت:  ایران 

رایزن فرهنگی ایران در چین افزود: در مراسم امروز فیلم کوتاهی از میراث فرهنگی ایران اکران شد   .گذاشته شد

اک موسیقی  گروه  و  گرفت  قرار  تماشاگران  استقبال  مورد  به  سکه  هم  زاده  برادران شماعی  با حضور  یر عشق 

وی ضمن تبریک به دولت و مردم چین به دلیل از سرگیری فعالیت های فرهنگی در این    .اجرای موسیقی پرداخت

برای  ایران هم ریشه کن شود و فضا  از  امیدواری کرد که ویروس منحوس کرونا  از کنترل کرونا اظهار  بعد  کشور 

وفایی در مورد اهمیت برگزاری روز ایران در چین هم    .نمایشگاه های فرهنگی فراهم گردد  برگزاری جشنواره ها و

نمایشگاه ها ظرفیت خوبی برای شناساندن خود   گفت: هر مقدار یکدیگر را بشناسیم همدلی ها بیشتر می شود

ید شماعی زاده جم  .به دیگران است و این مراسم هم فرصت خوبی برای معرفی ایران در حوزه های فرهنگی شد

ایرنا   به  پرداخت هم  ایرانی  اصیل  اجرای موسیقی  به  این مراسم  در  که  اکسیر عشق  از اعضای گروه موسیقی 

گفت که هسته ای اصلی این گروه ما برادران شماعی زاده هستیم اما تعدادی از اعضای گروه هم در ایران هستند 

برای اجرای جشنوا نوبت  اندر که در سال های گذشته چندین  به چین سفر کرده  او گفت: گروه    .ه های فرهنگی 

جشنواره موسیقی پکن که اواخر مهر در پکن برگزار می شود هم شرکت کرده است   اکسیر عشق برای شرکت در

به این ترتیب بخشی از اجرای این گروه در ایران و بخشی هم در چین ضبط شده است و قرار است در جشنواره  

پ پکن  موسیقی  شودخانالین  چنین   .ش  برگزاری  که  گفت  هم  گروه  این  اعضای  دیگر  از  زاده  شماعی  مسعود 

وی تصریح کرد که   .مراسم هایی با وجود شیوع کرونا، باعث تقویت روابط فرهنگی و هنری چین و ایران می شود

ایر موسیقی  معرفی  برای  فرصتی  نیز  جشنواره  این  کرد  استفاده  فرصتی  هر  از  باید  کرونا  دوران  به ادر  ن 

نمایشگاه جهان رنگارنگ از زیر مجموعه های نمایشگاه بین المللی خدمات تجارت چین در   .دوستداران چینی است 

 .یابد پکن فردا پایان می

 

 چه عواملی مانع عضویت ایران در سازمان شانگهای است؟ 

درون گرا عنوان کرد و گفت: اعضای   ایمیانه سازمان شانگهای را مجموعهکارشناس مسائل آسیای    -تهران ایرنا

نمی و  هستند  سازمان  این  گسترش  مخالف  سازمان  تقابلخوا این  رویکردی  الملل هند  بین  مناسبات  در  جویانه 

ولی کوزه گر کالجی«، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص آخرین وضعیت عضویت  »  .داشته باشند

تیرماه سال  ا اواخر  از  اظهارداشت:  در سازمان شانگهای  ناظر سازمان همکاری شانگهای    ۱۳۸۴یران  ایران عضو 

عضویت از حالت ناظر به اصلی بوده است، اما این خواسته هنوز عملی نشده است این در شده و متقاضی تغییر  

این     .دی که دارند پذیرفته شده استحالی است که عضویت کشورهایی ماند هند و پاکستان با وجود مشکالت حا

های سازمان  را تحریم  آسیای میانه یکی از دالیل تغییر نکردن وضعیت ایران در سازمان شانگهایکارشناس مسائل 

پرونده هسته  و گفت: سازمان همکاری شانگهای در سال  ملل علیه  ایران عنوان کرد  دو مصوبه     ۲۰۱۴و ۲۰۱۰ای 

آن   اساس  بر  که  کرد  فصل  تصویب  ذیل  که  تحریم  ۷کشوری  و  ملل  گیرد  منشور سازمان  قرار  این سازمان  های 

https://www.irna.ir/news/84031213/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
های  و لغو تحریم  ۹۴د: با امضاء توافق برجام در اوایل سال  وی افزو  .تواند عضو اصلی سازمان شانگهای شودنمی

دائم   به  ناظر  از  ایران  تبدیل عضویت  مانع  مهمترین  علیه کشورمان،  رفت و سازمان ملل  بین  از    از  با خروج  ایران 

تبدیل شود، اما تغییری صورت نگرفت در حالی     توانست ازعضویت ناظر به اصلیمی   منشور سازمان ملل  ۷فصل  

از  را  روسیه  فدراسیون  گرکالجی  پذیرفته شد.کوزه  تاشکند  اجالس  در  پاکستان  و  هند  دائم  تقاضای عضویت  که 

انست و گفت: قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هم در دوره  موافقان تغییر عضویت ایران در سازمان شانگهای د

تان موضع مبهمی در قبال عضویت دائم  »شوکت میرضیایف« به جمع موافقان ما اضافه شدند اما چین و تاجیکس

دارند   ما این سازمان  نمی  .در  بیان  با صراحت  تاجیکستان  افزود:  ادامه  در  اوراسیا  کارشناس مسائل  که  این  کند 

تاجیکستا  مخالف اسالمی  نهضت  موضوع  به  عمدتا  کشور  این  موضع  ظاهرا  اما  است  ایران  وضعیت  ن  تغییر 

حزب    وی یادآورشد: تاجیکستان در تالش است در سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی،   .گرددبرمی

عضای این سازمان قرار  نهضت اسالمی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند، ولی هنوز مورد تایید و ا

نگهای دارند و احتمال می دهند حضور ایران  ها مالحظاتی درباره حضور ایران در سازمان شانگرفته است و تاجیک

می  تاجیکستانمانع  اسالمی  نهضت  حزب  سازمان،  این  که  کند  شود  معرفی  تروریستی  گروه  یک  عنوان  به    .را 

ایران در ساپژوهشگر مرکزتحقیقات ریاست جمهوری در مورد   زمان شانگهای  مواضع چین در مورد تغییر عضویت 

هایی که بین ایران و آمریکا وجود دارد، به سازمان شانگهای کشیده  ها نگران این هستند دامنه تنش گفت: چینی

باز    خواهد جبهه جدیدی با آمریکاه جزیره کره، تایوان و پاسیفیک با امریکا درگیر است و نمیشود. چین در حوزه شب

تمایلی  .شود یادآورشد: برخالف تصور عمومی سازمان همکاری شانگهای  این  کوزه گر  ندارد،  با آمریکا  به مقابله 

انستان و آسیای مرکزی فعالیت  سازمان مجموعه ای درون گرا است و در مسائل امنیتی، نظامی و مرزی در افغ 

سازمان شانگهای در بحران سوریه، اوکراین و   ان اینکهوی با بی  .دارد و مواضع هژمونی و تقابل بین المللی ندارد

بحران از  کدام  و هیچ  این سازمان  گرجستان  از سوی  گفت:  نکرد،  دخالت  داشت،  ناتو حضور  که  ای  منطقه  های 

حضور ایران در این سازمان، دامنه تنش و تحریم آمریکا و اسرائیل با ایران، به داخل نوعی نگرانی وجود دارد که با  

این کارشناس آسیای میانه به روابط کشورهای    .ان شانگهای کشیده شود و آنها را در مقابل آمریکا قرار دهدسازم

تقاب به  تمایلی  اعضای سازمان شانگهای  گفت:  و  کرد  اشاره  آمریکا  با  مرکزی  این  آسیای  با  و  ندارند  آمریکا  با  ل 

دی به تبدیل وضعیت ایران در سازمان شانگهای  تهران تعدیل نشود امی  –اوصاف تا زمانی که تنش بین واشنگتن  

شود ایران به عنوان عضو اصلی اس ان افزایش تنش باعث می وجود ندارد و این برخالف تصوری است که بر اس

کالجی با بیان اینکه شاکله سازمان همکاری شانگهای امنیتی و نظامی    کوزه گر  .پذیرفته شود سازمان شانگهای

فعالی حوزه  گفت:  گروگان است،  مخدر،  مواد  قاچاق  تروریسم،  مرزی،  مسائل  سازمان  این  امنیت ت  و  گیری 

   وی خاطرنشان کرد: ورود  .و استراتژیک همانند ورشو نیست   سا سازمان در سطح کالن دفاعیمرزهاست و اسا

و حوزه همکاری اسازما و محدود است  ناچیز  و فرهنگی هم بسیار  اقتصادی  ین  ن همکاری شانگهای به مسائل 

نداده است انجام  کار خاصی  اقتصادی  در حوزه  و  و دفاعی است  امنیتی  بیشتر  کارشناس مسائل    .سازمان  این 

از حد سازمان هستن بیش  مخالف جدی گسترش  اعضای شانگهای  از  بسیاری  و  اوراسیا گفت:  و عضویت هند  د 

ای گسترش  که  معتقدند  آنها  داشت.  سازمان  خود  در  زیادی  مخالفان  هم  هویت  پاکستان  از  را  آن  سازمان  ن 

های میانه گسترش می یابد اگرچه موقعیت کند و با عضویت ایران حوزه سازمان به طرف خاوراوراسیایی خارج می 

ها را هم  به همان نسبت هم تنش  ار می دهد اما به باور آنانخلیج فارس و دریای عمان را در اختیار این سازمان قر

گویند این سازمان قدرت و آمادگی گسترش حوزه نفوذ خود  می  سازمان شانگهای  وی افزود: اعضای  .کندزیاد می 

 کوزه گر کالجی   .را ندارد و اگر کشوری کاندیدای تغییر عضویت از ناظر به اصلی باشد، آن کشور افغانستان است

وسیه و  گفت: سیستم رای گیری در سازمان همکاری سازمان شانگهای اجماعی است و اینطور نیست که فقط ر

نمی باشد  مخالف موضوعی  کوچک هم  یک کشور  اگر  باشند.  گیر  تصمیم  و  کننده  تعیین  آن  توچین  تصویب  به  ان 



 
بود بخواهیم  .امیدوار  اگر  بیان داشت:  ریاست جمهوری  تحقیقات  دائمی سازمان شانگهای   پژوهشگر مرکز  عضو 

باید در سطح باالتر از وزارت خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام این تصمیم    و در شورای امنیت ملی   شویم 

و پیمان نظامی دو جانبه ایران آمریکا خارج شدیم و این    مطرح شود. ما در دولت مهندس بازرگان که از پیمان سنتو

سال اخیر عضو    ۴۰ای در حوزه دفاعی و نظامی بود و در طول  سازمان منطقه اولین تجربه ما در پیوستن به یک  

نظا دفاع  ایمهیچ سازمان  با سیاست   .می نشده  به چنین سازمانی  پیوستن  اظهارداشت: ممکن است  های وی 

وجود   اساسی  قانون  طبق  زیرا  باشد،  تعارض  در  تعهد،  عدم  جنبش  در  ما  حضور  حتی  و  مسلح  نیروهای  کلی 

شویم هپایگاه  شانگهای  سازمان  اصلی  عضو  ما  اگر  است.  ممنوع  ایران  خاک  در  خارجی  نیروهای  و  نظامی  ای 

پایگاه  از  این  های نظامی در ایران استفاده  نیروهای نظامی روسی، چینی و قزاق ممکن است بخواهند  کنند که 

بینی شوند و وعات باید پیش وی گفت: قبل از عضویت در سازمان شانگهای این موض  .مغایر با قانون اساسی است

ن  مشکل  دچار  حقوقی  لحاظ  از  پذیرش  صورت  در  که  شود  گذاشته  نیازمند  حق شرط  دیپلماسی  باب  در  شویم، 

زرگ هستیم و این تصور که روسیه و چین تعیین  رایزنی وتعامل با همه اعضای سازمان شانگهای چه کوچک و چه ب

این سازمان در  نیست.  دقیقی  تصور  مهم   کننده هستند  رای همه کشورها  و  اجماعی است  گیری  رای  سیستم 

 .است

 

 سازمان شانگهای، سکوی پرش پاکستان برای تعمیق مناسبات 

مناسبات دفاعی، امنیتی و نظامی پاکستان با دو کشور چین و روسیه به عنوان اعضای دائم و    -ایرنا    -آباد  اسالم

های اخیر روند رو به رشدی داشته است؛ هرچند این تعامالت از دید  ان همکاری شانگهای طی سال قدرتمند سازم

ازآ بیش  تعمیق  برای  فرصتی  هر  از  پاکستان  اما  است  نمانده  دور  پکن  و  مسکو  رقیب  عنوان  به  پیش    مریکا 

روسیه بهره برداری  های نظامی با شریک قدرتمند اقتصادی خود چین و دشمن سابق در زمان جنگ سرد  همکاری

بین اسالم   .کندمی ایرنا، در واقع روابط شکننده  ترامپ، رئیس    آباد و واشنگتنبه گزارش  به ادعای دولت  هر چند 

گذشته بهبود یافته و موجب شده است سیاستمداران پاکستان به فکر پرکردن    جمهوری آمریکا در طول دو سال

ترین شریک تجاری و  کشور شاهد توسعه روابط با چین به عنوان نزدیک  این خالء به وجود برآیند به همین دلیل این

رهبران سیاسی و نظامی پاکستان از هر فرصتی چه   .در زمان جنگ سرد است  روسیه دشمن سابق این کشور

ای و بین المللی برای دیدار و گفت وگو با سران سیاسی و در جریان سفرهای دوجانبه و رسمی و یا مجامع منطقه 

ورها به ویژه  های دوجانبه با این کشامی چین و روسیه بهره برداری کرده و تمایل خود را برای تقویت همکاری نظ

کرده  اعالم  دفاع  و  امنیتی  نظامی،  حوزه  رایزنی تازه   .انددر  اخیر  ترین  اجالس  حاشیه  در  پاکستان  نظامی  های 

میهمکاری به  در سازمان همکاری شانگهای  امنیتی  و  دفاعی  گرفت،  های  در مسکو صورت  روسیه  دولت  زبانی 

اگانه با مقامات ارشد دفاعی و امنیتی روسیه های جدجایی که رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان طی نشست

به ویژ تعمیق مناسبات همه جانبه  اهمیت  بر  تاکید کردو چین  این کشورها  با  و دفاعی  امنیتی  ژنرال    .ه نظامی، 

»ندیم رضا« در جریان سفر دو روزه رسمی خود به مسکو با »وی فونگخه« وزیر دفاع ملی جمهوری خلق چین و  

گراسیم »والری  کردژنرال  دیدار  روسیه  فدراسیون  ارتش  کل  رییس ستاد  و    .وف«  نظامی  بلندپایه  هیات  اعضای 

های دفاعی، نظامی و امنیتی را  ه، همکاری ها تحوالت مربوط به مناسبات دوجانبامنیتی پاکستان در این نشست

چشم و  ژئواستراتژیک  محیط  تغییر  درخصوص  داده  قرار  بررسی  و  بحث  منطقمورد  امنیتی  مقام انداز  با  های ه 

 .نظامی چیه و روسیه منطقه تبادل نظر کردند

ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند چرخش دیپلماسی خارجی و نظامی  // مناسبات رو به بهبود با پکن و مسکو

تعمیق همکاری به سمت  برابر  این کشور  در  قدرتمند  رقیب  دو  عنوان  به  روسیه  و  با چین  و دفاعی  نظامی  های 

آباد  های تهاجمی واشنگتن نیز روبرو هستند، اطمینان بخش است و نشان دهنده تالش اسالمه با سیاستآمریکا ک
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هر    .سازی علیه پکن و مسکو استای است که در آن آمریکا از قبل به دنبال فشار و جبههبرای یارگیری در منطقه 

های آمریکا از جمله هندی به  و واکنش  هاچند گسترش روابط نظامی و دفاعی پاکستان با چین و روسیه نگرانی

کایی و روسی از دوره جنگ سرد تاکنون، به دنبال و مشتری قدیمی تسلیحات آمری هاعنوان رقیب دیرینه پاکستانی

رایزنی تداوم  اما  مقام دارد  اسالم های  میهای  نشان  مسکو  و  پکن  با  گیری  آباد  موضع  از  فارغ  طرفین  که  دهد 

رفع تحریم تسلیحاتی    .باشندند به نوسازی و تقویت بیش از پیش مناسبات دوجانبه میکشورهای ثالث عالقه م

های مثبت در روند تقویت مناسبات دوجانبه  روسیه که شش سال پیش صورت گرفت و نشانه پاکستان از سوی  

اسالم  و  مسکو  هیات میان  تبادل  افزایش  موجب  شدآباد  کشور  دو  نظامی  و  سیاسی  بلندپایه  ان زمهم  .های 

سلیحات و نیز های پاکستانی برای حضور در بازار ت تر طرفکارشناسان مسایل سیاسی در پاکستان از تمایل فعال 

واضح است. اقتصاد چین خبر می این خصوص  در  نیز  پاکستان  وزیر  نخست  اخیر  اظهارات  در  که  دهند موضوعی 

ین وابستگی دارد و پاکستان از هیچ فرصتی برای عمران خان به تازگی اعالم کرد که آینده اقتصاد این کشور به چ

 .تحکیم این مناسبات به دور نخواهد ماند

اسالم  ذره آبادتعامالت  زیر  مسکو  و  پکن  واشنگتن  با  می //    بین  نهایت  روابط  در  در  اخیر  تحوالت  که  گفت  توان 

بر بستر ساختاری چند بعدی    پاکستان با چین و روسیه دال بر عزم سران سه کشور برای تحکیم مناسبات دوجانبه

ت  های مشترک به ویژه مشارک های امنیتی، برگزاری رزمایش متشکل از فروش تسلیحات نظامی، تقویت همکاری 

ها تمایل ندارند پاکستان بیش  اما آمریکایی  .های اقتصادی پاکستان و نیز مبارزه مشترک با تروریسم استحدر طر

های راهبردی نظامی و اقتصادی  ترین رقبای واشنگتن در عرصه به عنوان اصلی  از این روابط خود را با پکن و مسکو

  .شودال  به معنای دورتر شدن آن از آمریکا تعبیر می تر شدن پاکستان به چین و روسیه، عمتقویت کند. نزدیک  جهان

ای تنظیم کرده  نه کند، سیاست خارجی خود را به گوپاکستان که به دقت شرایط جاری منطقه و جهان را رصد می

کرده هموار  بخوبی  روسیه  و  چین  با  خود  مناسبات  تقویت  برای  را  راه  بزرگ    که  قرارداد  چندین  امضای  و 

تجاریهمکاری و روسیه در سال های  با چین  پاکستان  و دفاعی  اقتصادی  ماه ،  ویژه  به  و  از  ها  اخیر، حکایت  های 

بزرگترین  ها و مناسبات اسالمرشد همکاری با  آمریکا یعنی چین و روسیه داردآباد  امضای قرارداد احداث    .رقبای 

یردریایی از چین، امضای قرارداد  پاکستان، امضای قرارداد خرید هشت فروند ز  –طرح عظیم راهروی اقتصادی چین  

های احداث خط لوله گاز از کراچی تا الهور با روسیه، امضای قرارداد خرید بالگردهای نظامی از روسیه، رفت و آمد

در حوزه  آباد و مسکو  میان اسالم  افزون  رزمایش جاری مشترک روز  اقتصادی و  نظامی،  های سیاسی، دفاعی، 

پاکستان به عنوان نخستین رزمایش مشترک تاریخ روابط دو کشور، تنها بخشی از ارتش پاکستان و روسیه درخاک  

با روسیه و چین شکل گرفته استها و روزهای اخیر میان  هایی است که در ماه قراردادها و همکاری    .پاکستان 

ا پاکستان روسیه نیز که به دنبال کاهش نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه است، با هدف گسترش روابط ب 

منطقه  متحدان  از  یکی  عنوان  کردهبه  توافق  آمریکا،  و  ای  روابط  قدیمی  اختالفات  گذاشتن  کنار  با  که  اند 

های اخیر تالش کرده است ضمن  پاکستان طی سال   .ها گسترش دهند همه عرصه  های میان خود را درهمکاری

روسیه ایجاد کند. منابع پاکستانی اوایل اردیبهشت  های جدیدی در روابط با  های روابطش با چین، کانال تقویت پایه 

میلیارد دالری با روسیه برای خرید تجهیزات و   ۹ماه سال گذشته از تصمیم دولت این کشور برای امضای قراردادی  

دادندتسلیحات   خبر  چین  پاکستانی  .نظامی  جمهوری  رییس  میزبان  امسال  زمستان  فصل  اوایل  است  قرار  ها 

د برنامه  وزارتخانه باشند.  توسط  پینگ«  جین  رسمی »شی  تدوین ومین سفر  درحال  کشور  دو  خارجه  امور  های 

  .ییس جمهوری روسیه به پاکستان نیز در دستور کار دو کشور قرار داردسفر »والدیمیر پوتین« ر .است

 

 مقابله با کرونا، اولویت نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو 
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شهریور( به میزبانی   ۲۰و   ۱۹سازمان همکاری شانگهای در دو روز آینده)اجالس وزیران امور خارجه    -ایرنا    -مسکو  

مسکو و با دستور کار گفت و گو و بررسی مسائل منطقه ای و همکاری در مبارزه با ویروس همه گیر کرونا تشکیل  

نگهای  به گزارش ایرنا، در این اجالس دو روزه، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شا  می شود

کنند می  شرکت  پاکستان  و  هند  ازبکستان،  تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  گفته     .شامل  به 

وروف وزیر امور خارجه  سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مرکز توجه این اجالس که تحت ریاست سرگئی ال

عضو سازمان همکاری شانگهای قرار  اجالس آتی سران کشورهای   روسیه برگزار می شود، فراهم آوردن مقدمات

است   .دارد قرار  وزیران خارجه سازمان شانگهای  اجالس  در  که  کرد  در نشست خبری خاطرنشان  زاخارووا  ماریا 

سخنگوی   .ه در آن باید گنجانده شود، مطرح و بررسی گرددپیش نویس بیانیه نهایی اجالس سران و موضوعاتی ک

در این بیانیه موضوعاتی همچون هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی متفقین در  وزارت خارجه روسیه در ادامه گفت:  

فعالیت   و گسترش  برای توسعه  نیز تصمیماتی  و  نازی، مسائل مهم سیاست خارجی  آلمان  بر  جنگ دوم جهانی 

 عالوه بر آن، راههای رفع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جهانی   .ی شانگهای گنجانده خواهد شدسازمان همکار

در اجالس مسکو بررسی خواهد شد گیر کرونا  وزیران خارجه کشورهای عضو      .ویروس همه  به گفته زاخارووا، 

پ را در  المللی  بین  پنجمین سازمان همکاری شانگهای، موضوعات کلیدی دستور کار منطقه ای و  با هفتاد و  یوند 

کنند می  بررسی  متحد  ملل  سازمان  تاسیس  روسیه    .سالگرد  خارجه  دیدارهای  وزیر  مسکو  اجالس  حاشیه  در 

داشت خواهد  اجالس  این  در  کنندگان  شرکت  از  برخی  با  سال      .دوجانبه  در  شانگهای  همکاری    ۲۰۰۱سازمان 

پاکستان و هند    ۲۰۱۷ازبکستان تاسیس شد و در سال  توسط روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و  

فغانستان، بالروس و مغولستان هم به عنوان عضو ناظر در آن حضور  به آن پیوستند و جمهوری اسالمی ایران، ا

  .دارند

چارچوب سازمان شانگهای در  امنیتی  همکاریهای  توسعه  برای  روسیه  اهداف  //    تالش  از  یکی  رسد  می  بنظر 

گفتنی    .رجه سازمان شانگهای در مسکو، توسعه همکاریهای امنیتی بین کشورهای عضو باشداجالس وزیران خا 

سازمان  اس عضو  کشورهای  دفاع  وزیران  اجالس  نخستین  گذشته(  هفته  جمعه  )روز  سپتامبر  چهارم  روز  ت 

وسیه  سرگئی شایگو وزیر دفاع ر  .همکاری شانگهای، جامعه همسود و پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد

وی خاطرنشان  .شود س فعالتردر این اجالس ابراز امیدواری کرد که همکاریهای نظامی بین المللی پس از این اجال

کرد که امیدوار است نتایج این اجالس، پایه های محکمی برای تعمیق همکاریهای وزارت دفاع کشورهای شرکت 

عضو سازمان همکاری شانگهای، جامعه همسود و    اجالس وزیران دفاع کشورهای در  .کننده در این اجالس باشد

بیولوژیکی     ی برای کمک متقابل و ایجاد توانمندی برای پاسخ به تهدیدپیمان امنیت جمعی در مسکو، تدابیر احتمال

شد  بررسی  ای  فرامنطقه  کشورهای  بیولوژیکی  نظامی  های  فعالیت  با  رابطه  در  آن شرکت    .ازجمله  بر  عالوه 

این اج انتشار ویروس همه گیر کرونا پرداخکنندگان در  پیامدهای  به مبادله تجربه در مورد راههای رفع    .تندالس، 

گفتنی است اجالس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که  

به تنش افرینی متهم کرده روابط روسیه و ناتو پرتنش و تیره است و مسکو و بروکسل )مقر ناتو( بارها یکدیگر را  

شمالی )ناتو( روسیه را مجبور به واکنش می کند هر   وزیر دفاع روسیه به تازگی اعالم کرد که پیمان آتالنتیک  .اند

در جمع خبرنگاران گفت: روسیه عالقه   سرگئی شایگو  .چند که مسکو میلی به وارد شدن به مسیر درگیری ندارد

ی نیست اما مجبور است امکانات نظامی خود را در پاسخ به عملیات غیردوستانه مند به ورود به مسابقه تسلیحات

به  کندروز ناتو  گیر    .رسانی  همه  دوره شیوع  در  را  ها  رزمایش  که شمار  کرد  پیشنهاد  ناتو  به  روسیه  افزود:  وی 

کو برخورد منفی ویروس کرونا کاهش دهد تا از بدتر شدن بیشتر روابط جلوگیری کند اما بروکسل با این ایده مس

وسیه شبیه آنچه که در دوره جنگ سرد بین  وزیر دفاع روسیه ناتو را متهم کرد که می خواهد به رویارویی با ر   .کرد

پروازهای تجسسی هواپیماهای ناتو در   شایگو با بیان اینکه   .غرب و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، بازگردد



 
یافت افزایش  ناوهای خارجی در دریای سیاه هم اشاره   ه است،مجاورت مرزهای روسیه بشدت  تعداد  افزایش  به 

دائمی ناوهای آمریکایی در دریای سیاه افزود: این ناوهای ما نیست که در سواحل سان    و با انتقاد از حضور کرد

 .فرانسیسکو تردد می کند بلکه ناوهای آنها در دریاه سیاه حضور مستمر دارد

به گزارش رسانه های روسی، وزیر خارجه روسیه قصد دارد بین هند و  //    و چینمیانجی گری روسیه بین هند  

مناقش که  کندچین  گری  میانجی  است  داده  رخ  کشور  دو  مرز  در  مسلحانه  درگیریهای  تاکنون  و  دارند  مرزی    .ه 

نوشت: باره  این  در  تازگی  به  دیلی  اوراسیا  روسی  در ح روزنامه  و هند  وزیران خارجه چین  رود  اشیه  انتظار می 

کنند دیدار  یکدیگر  با  در مسکو  خارجه سازمان همکاری شانگهای  وزیران  در    به    .اجالس  روسی،  روزنامه  نوشته 

می شود فراهم  کند،  می  آن شرکت  در  نیز  الوروف  احتماال  که  دیدار  این  مقدمات  حاضر  روسی    .زمان  تارنمای 

کرده   دیدار  در مسکو  گذشته(  )جمعه  چهارم سپتامبر  روز  هند  و  چین  دفاع  وزیران  که  نوشت  نیز  کراسنایا وسنا 

روسیه قصد دارد سازمان همکاری شانگهای را به    .یج آن نیز اعالم نگردیدبودند اما این دیدار رسانه ای نشد و نتا

خود   از سیاست های  برای حمایت  بزرگی  و  وزنه  آمریکا  با  های  تنش  که  کنونی  در شرایط  با غرب  رویارویی  در 

 برخی کشورهای غربی بویژه انگلیس بر سر مسائلی همچون کنترل تسلیحاتی و استقرار اجزای سامانه جهانی 

تنش های بین روسیه و غرب در    .پدافند موشکی امریکا در مجاورت مرزهای روسیه تشدید شده است، تبدیل کند 

آلمان به  روزهای اخ و  انگلیس و فرانسه  آمریکا،  با متهم کردن روسیه ازسوی برخی کشورهای غربی ازجمله  یر 

ید شده است و انتظار می رود کشورهای  مسموم کردن الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان روسیه وارد مرحله جد

ایط برای همکاری در سازمان  غرب شر این رویارویی روسیه و   .غربی تحریم های جدید در مورد مسکو وضع کنند

با غرب دارند را مساعد کرده و شرایط   ایران و چین که روابط پرتنش  بین کشورهایی همچون  همکاری شانگهای 

 .ا در عرصه های اقتصادی، امنیتی و نظامی را فراهم کرده استبرای همگرایی بیشتر این کشوره

 

 فاصله گذاری، همچنان اولویت مردم در چین 

ماه گذشته هیچ کسی به دلیل ویروس کرونا در چین جان خود را از دست   ۵علیرغم اینکه دستکم در    -ایرنا  -پکن

ت سر گذاشته است اما کماکان امین روز متوالی بدون کرونا با منشا داخلی را هم پش  ۲۵نداده است و این کشور  

کنند رعایت می  را  اجتماعی  فاصله  روزمره خود  روابط  در  روزهای    .مردم  از همان  که  مردم چین  ایرنا  گزارش  به 

ویروس   این  کنترل  هدف  با  هم  حاکمیت  و  دولت  و  بستند  بکار  را  تدابیر  ترین  سخت  ویروس،  این  شیوع  نخست 

میان   در  اقدا  ۱.۴کشنده  منحوس میلیارد جمعیت،  ویروس  این  از شر  اکنون  کرد  اجرایی  را  و سختی  مات سفت 

د مسایل بهداشتی مانند فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک در مکان های  خالص شده اند اما با این وجو

کنند رعایت می  را  در    .سربسته و شستن مرتب دست ها  ویروس کرونا  بار  به عنوان کشوری که نخستین  چین 

ه با  از شهرهای مرکزی این کشور شناسایی شد همواره پیشرو سایر کشورها در یافتن راه های مقابل  ووهان یکی

این ویروس بوده است این کشور ابتدا از طریق قرنطینه، ممنوعیت تردد در اماکن عمومی و کنترل ورود و خروج  

بال یافتن راهی برای درمان کرونا  شهرها و مجتمع های مسکونی به کنترل این ویروس اقدام کرد و همزمان به دن

سنتی و شیمیایی تواسته اند جلو مرگ و میر ناشی از    چینی ها اگرچه به دلیل استفاده از داروهای ترکیبی  .بود

ویروس کرونا را بگیرند در یافتن واکسن ضد کرونا هم یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه هستند به طوری که از  

کرونا  ۱۳مجموع   اند    واکسن  شده  بالینی  فاز  وارد  جهانی  بهداشت  سازمان  گفته  به  توسط    ۶که  آن  واکسن 

کار و  مراحل موسسات  در حال طی  آن هم  مورد  یا سه  دو  که سه  تهیه شده است  دارو سازی چین  خانه های 

ت با این حال و علیرغم پیشرف/    در فروشگاه های شلوغ پکن، مشتری ها به نوبت وارد می شوند   .نهایی است

پروتکل های   این کشور همچنان  و تولید واکسن کرونا داشته است مردم  زیادی که در چین در زمینه درمان  های 

مردم چین   .وس مصون کرده اندبهداشتی را رعایت می کنند و با بکارگیری تدابیر بهداشتی خود را در برابر این ویر

https://www.irna.ir/news/84029458/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
نا در هنگام خرید یا ورود به مجتمع های مسکونی و  به ویژه شهر پکن با هدف جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرو

بازارهای خرید ضمن اینکه باید کارت سالمت خود را به نگهبان درب ورود نشان دهند با رعایت فاصله یک تا یک و  

می شوند به صف  متر  فاصله  امرو  .نیم  رعایت  با  ها  مکان  نوع  این  به  ورود  های  پکن صف  جای شهر  جای  در  ز 

تا ضمن اجتماعی دیده   را رعایت می کنند  یا مخالفتی فاصله اجتماعی  می شود و مردم بدون هیچگونه عجله و 

در بسیاری از فروشگاه ها از جمله فروشگاه   .حفظ جان از انتقال این ویروس به خانواده هایشان جلوگیری شود

ان اعمال شده است و فقط باید  های بزرگ و زنجیره ای هم با توجه به اینکه محدودیت ورود بی نهایت تعداد مشتری 

باشند مشتری فروشگاه  یک  داخل  در  منت تعداد مشخصی همزمان  او  باید  تا  بماند  فروشگاه  از  نفر  یک  خروج  ظر 

در نمایشگاه بین المللی خدمات چین هم که از سه روز پیش در پکن گشایش یافته است مقامات    .بتواند وارد شود

هزار نفر از نمایشگاه بازدید کنند و    ۱۲۰اجازه می دهند در هر روز حدود   د کننده،  به منظور جلوگیری از ازدحام بازدی

به اینکه برای بازدید از نمایشگاه باید به صورت آنالین ثبت نام کرد سایتی که برای این کار طراحی شده  با توجه  

 .هزار نفر در روز را نمی دهد ۱۲۰است اجازه بازدید بیش از 

 

 تقویت کننده موشک چینی در نزدیکی یک دهکده سقوط کرد 

پس از ارسال یک ماهواره به مدار زمین دچار   «۴Bبوستر )تقویت کننده( موشک چینی »النگ مارچ    -ایرنا  -تهران

میل، چین روز گذشته دیلی   به گزارش روزنامه  .ای در شمال غرب چین سقوط کردسانحه شد و در نزدیکی دهکده

پرتاب کرد. «۴Bیک موشک »النگ مارچ   به فضا  به  این موشک یک ماه را  آمیز  به طور موفقیت  واره رصد زمین را 

زمین  این بوستر در مسیر فرود بر  .چندان موفقیت آمیز نبود مدار زمین ارسال کرد، اما بازگشت بوستر این موشک

  .سقوط کرد و منفجر شد در استان شانشی (Lilong) «کده »لیلونگدر فاصله کمی از یک مدرسه در نزدیکی ده

دارای   ۴B  نداشته است، اما مرحله اول راکت النگ مارچ که این سانحه تلفات و مصدوماگرچه گزارش شده است  

در  که  افرادی  برای سالمتی  تواند مشکالت جدی  می  که  است  نیتروژن  تتروکسید  و  هیدرازین  از  مخلوط سمی 

به فضا    ۱۱گائوفن    چین صبح دوشنبه یک ماهواره سنجش از راه دور را به نام  .آن قرار گیرند، ایجاد کند  تماس با

و  محصول  تخمین  ها،  جاده  شبکه  طراحی  شهری،  کشی  نقشه  اراضی،  بررسی  برای  ماهواره  این  فرستاد. 

وضوح باال در چین« ملحق می  جلوگیری از بالیا به فضا ارسال شده است. این ماهواره به سیستم »رصد زمین با  

اگرچه پرتاب فضایی با موفقیت    .به فضا ارسال شد  ۲۰۱۳در سال   و اولین دستگاه آن آغاز  ۲۰۱۰که از سال   شود

کامل همراه نبود، اما چینی ها روز جمعه ماموریت فضایی دیگری را انجام دادند که هیچ مشکلی به دنبال نداشت. 

آزمایشی قابل استفاده مجدد خود را به فضا پرتاب کردند و آن را با موفقیت به    فضاپیمای آنها روز جمعه نخستین

  .تواند به انجام سفرهای دورتر به فضا منجر شودشده در روی زمین بازگرداندند. این موفقیت بزرگ می تعیینمحل  

و فرود این فضاپیما را    این مأموریت بی سر و صدا انجام شد و رسانه های دولتی عکس یا فیلم ویدئویی از پرتاب

، خانواده ای از راکت  ( Long March ۲F ) «اف۲مارچ  راکت »النگ   این فضاپیمای چینی روز جمعه با منتشر نکردند.

را در مأموریت های سرنشین دار و بدون سرنشین به مدار   (Shenzhou) «ها که سال ها سفینه فضایی »شن ژو

 .رفتمنتقل کرده است، در مدار زمین قرار گ

 

 رئیس جمهوری چین: موفقیت در مبارزه با کرونا نشانگر برتری نظام ما است 

یروس کرونا این  رییس جمهوری چین در مراسم اعطای مدال به شخصیت های برجسته حوزه مبارزه با و-ایرنا  -پکن

نمایان ساخته است را  برتری های نظام چین و سیستم مدیریت کشور  با کرونا،  به    .کشور اظهار داشت: مقابله 

« روز سه شنبه در این مراسم خاطر نشان کرد: معیار مهم برای ارزیابی موفق و  گزارش ایرنا، »شی جین پینگ

ق در  تواند  می  آیا  که  است  این  کشور  یک  نظام  را برتری  جامعه  نیروهای  همه  بزرگ  خطرناک  های  چالش  بال 
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اجرایی و  هماهنگی  سازماندهی،  در  العاده  خارق  توانایی  دارای  چین  سوسیالیستی  نظام  کند؟    سازماندهی 

کند را حل  و اضطراری  نیروی جامع، مشکالت بزرگ، سخت  با بسیج  تواند  و می  در    .سازی است  تاکید کرد:  وی 

نیروی نظام مند با چالش ها و مخاطرات مقابله شود، چین حتما می تواند بحران ها را به صورتی که با استفاده از  

بما زنده  و  شده  خارج  مرگ  حالت  از  نیز  و  کرده  تبدیل  ها  داشت:  .ندفرصت  اظهار  چین  جمهوری  با  رئیس  چین 

صاد، دفاع قطعی با کشورهای جهان بر اساس منافع متقابل، پیشبرد مداوم جهانی شدن اقت گسترش همکاری ها

از نظام تجارت چند جانبه، حفاظت از گردش امن و هموار زنجیره های صنعتی و عرضه جهان، به طور مشترک برای  

او گفت که کشورش مایل است همراه با     .هر چه زودتر اقتصاد جهان تالش می کند  پیشبرد شکوفایی دوباره و

همکاری منطقه ای   و فراگیرتر برای مدیریت جهان و موثرتر کشورهای جهان برای تاسیس مکانیسم چند جانبه ای

منیت زیستی مقابله  فعال تر، به طور مشترک با منازعات منطقه ای، تروریسم، تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری و ا

ه  شی با یاداری اینکه قدرت فوق العاده کشور سرچشمه اعتماد ب    .کرده و آینده زیباتری را برای بشریت خلق کند

است ها  مرج  و  هرج  با  برخورد  در  ما  فنی  نفس  و  علمی  قدرت  کامل،  صنعتی  سیستم  فراوان،  امکانات  گفت: 

والنی به دست آمده، پشتوانه قوی پیشگیری و کنترل اپیدمی نیرومند، منابع پزشکی فراوان که در سال های ط

بوده است در کشور  افزود:  .کرونا  و    دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین  اقتصادی  فعالیت های  این که  با 

اجتماعی به دلیل شیوع کرونا در کشور متوقف شد، اما زندگی مردم چندان تحت تاثیر قرار نگرفت و نظم اجتماعی 

تاکید کرد:  .نیز به طور کلی عادی بوده است  کشور از   وی  العاده کشور است که  این وضعیت در گرو قدرت فوق 

اصال اجرای سیاست  آغاز  گرفته استزمان  این سو شکل  به  در کشور  باز  درهای  و  کرد:   شی  .حات  خاطرنشان 

رویی طوالنی مدت با تغییرات در خارج  چین باید خطرات احتمالی را مورد اهمیت بیشتر قرار داده و خود را برای رویا 

از آن   و  را کشف  تغییرات، فرصت ها  تا در میان بحران ها و  آماده کرده و تالش کند  رییس   .استفاده کنداز کشور 

با چالش   اتفاق جامعه جهانی  به  با سرنوشت مشترک،  ایده جامعه بشری  با  جمهوری چین گفت: چین همچنان 

روزافزون به طور  که  کرد  های جهان  تر می شود، مقابله خواهد  وی گفت: چین همچنان همکاری جهانی   .جدی 

ز ایفای نقش هدایت کننده سازمان بهداشت جهانی در  برای پیشگیری و مهار شیوع کرونا را به پیش سوق داده و ا

ک  سایر  با  را  خود  معالجه  و  مهار  و  پیشگیری  تجربیات  و  کرده  پشتیبانی  کرونا  شیوع  با  جهان  به  مقابله  شورها 

اشتراک می گذارد و همچنان به کشورها و مناطق با توانمندی های ضعیف در مقابله با شیوع کرونا کمک می کند  

بزرگ ترین کشور عرضه کننده لوازم مورد نیاز مقابله با شیوع کرونا، به ایجاد جامعه بشری با سالمتی و به عنوان  

ویژه ای به انسان ها هشدار داد که همه   یری کرونا به نحوگفت: همه گ شی  .و بهداشت مشترک کمک خواهد کرد

ری نمی تواند به تنهایی پیش رفته و  ما انسان ها سرنوشت مشترک داریم و در مقابل بحران های بزرگ، هیچ کشو

راه درست است و   پیروز شود، همبستگی و همکاری تنها  نمایی  هر گونه عملکرد خودخواهانه، فرافکنانه، سیاه 

مردمبرعکس   به  بلکه  رساند،  می  آسیب  ملت  و  دولت  خود  به  تنها  نه  امور،  دادن  مختلف   انجام  کشورهای 

از شخصیت هایی که در مقابله با همه گیری ویروس کرونا سهم  این مراسمدر پایان      .ضرر می رساند نیز جهان

در   .به آنها مدال افتخار اعطا کردبزرگ و برجسته ای ادا کرده اند، تمجید شد و شی جین پینگ رییس جمهوری چین 

ی  این مراسم به »جونگ نان شان« عضو آکادمی مهندسی و متخصص مشهور چین در زمینه بیماری های تنفس

به  که  آکادمی مهندسی چین  و خانم "چن وی" اعضای  بو لی"  دیگر شامل "جانگ  نفر  »مدال جمهوری« و سه 

از داروی گیاهی سنتی چین د و تولید واکسن سهم ترتیب در استفاده  بیماران مبتال به کرونا و مطالعه  ر معالجه 

همراه به  کردند  ادا  یو"   بزرگی  دینگ  ی "جانگ  "جین  بیمارستان  ابتالرییس  وجود  با  که  ووهان  شهر  تان"  به   ین 

 .شد مدال »قهرمانان مردم« اعطا بیماری "ای ال اس" سرسختانه به مبارزه با ویروس کرونا ادامه داد

 



 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های جهانی ابتکار عمل چین در زمینه امنیت داده/  وزير خارجه چین

های فناوری خواسته شده است به حاکمیت، صالحیت و حقوق  رکت وانگ یی اعالم کرد در طرح ابتکاری چین از ش

کشور سایر  های  داده  بگذارندمدیریت  احترام  الملل  .ها  بین  گزارش سرویس  صداوسیما به  از   خبرگزاری  نقل  به 

برقرر برای  را  ابتکاری خود  چین   ها اعالم کرد.های جهانی درخصوص امنیت داده اری معیارويترز، چین امروز طرح 

ها  ها بر اساس حاکمیت ملی کشورهای جهانی درخصوص امنیت داده امروز سه شنبه طرحی را برای تغییر معیار 

ها در حال قلدری علیه دیگر زمانی که برخی کشور خواهد چند جانبه گرایی را در منطقه در  ارائه و اعالم کرد می

این طرح چین که توسط وانگ یی وزیر خارجه چین اعالم   ، ترویج دهد.کنندها را شکار میها هستند و شرکتکشور 

، یک ماه پس از آن مطرح شد که آمریکا برنامه »شبکه پاک« را مطرح و اعالم کرد براساس این برنامه،  شده است

ا نرم  ندارد.فزار به  اعتمادی  چینی  چین    های  ابتکاری  و از شرکتطرح  محصوالت  در  است  خواسته  فناوری  های 

ها را به صورت غیرقانونی بدهد. این طرح  هایی را تعبیه نکنند که اجازه دسترسی به دادهخدمات خود حیاط خلوت

ها احترام های سایر کشور یت دادههمچنین از شرکت کنندگان خواسته است تا به حاکمیت، صالحیت و حقوق مدیر

ط  بگذارند. سایر  در  از  گسترده  نظارت  در  تا  است  شده  خواسته  کنندگان  شرکت  از  همچنین  چین  ابتکاری  رح 

ها مشارکت نکنند و یا از طریق فناوری اطالعات، اطالعات شهروندان خارجی را به طور غیرقانونی به دست  کشور 

که آیا کشور دیگری به این    ای نکرد و همچنین نگفتت این طرح ابتکاری اشاره وانگ یی به جزئیات ماهی  نیاورند.

ها است و های همه کشورها که منعکس کننده خواستهوی افزود: قوانین جهانی امنیت داده  طرح پیوسته است.

طرف همه  منافع  میبه  احترام  طرفها  همه  جهانی  مشارکت  اساس  بر  باید  شود.گذارد،  تنظیم  یی  وان  ها  گ 

ال یک جانبه گرایی هستند و به بهانه »پاکیزگی« در حال ریختن ها به شدت به دنب خاطرنشان کرد: برخی کشور 

به کشور  کثیف«  در حال شکار جهانی علیه شرکت»آب  امنیت،  بهانه  به  و  دیگر هستند  برجسته سایر های  های 

دولت دونالد ترامپ، رئیس    ید نادیده گرفته شود.ها هستند. این قلدری است و باید با آن مخالفت شود و نباکشور 

غول  آمریکا،  ُهواوی جمهور  فناوری  جمله شرکت  از  چین  فناوری  بایت  های  و شرکت  تن سنت  هلندیگ  ، شرکت 

ها در مورد امنیت ملی و جمع آوری اطالعات شخصی دنس مالک تیک تاک را هدف قرار داده و دلیل آن را نگرانی 

 ها را رد کرده اند.ها این ادعا البته این شرکتاعالم کرده است که 

 

 چین به رسانه هاي خارجي هشدار داد 

الملل     بین  گزارش سرویس  فرانسه، خبرگزاری صداوسیما به  خبرگزاري  از  نقل  رسانه  به  به  خارجی  چین  های 

باید از قوانین چین تبعیت کنند.  یکی از کارکنان رسانه ای سرشناس در همین حال چین از بازداشت    هشدار داد 

 استرالیا به دالیل امنیت ملی خبر داد. 

 

 ری پکن از تمدید مجوز فعالیت خبرنگاران آمریکاییخوددا

رنگاران خارجی در چین  باشگاه خب به نقل خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

اواخر شدت گرفته است، پکن، تمدید اعتبار پروانه برخی   ها میان چین و آمریکا در ایناعالم کرد، در حالی که تنش 

دولت دونالد ترامپ،    کنند، به حال تعلیق درآورده است.های آمریکایی کار می خبرنگاران خارجی را که برای رسانه 

های چینی که در خاک آمریکا  با اعمال محدودیت برای رسانه   ۲۰۲۰چین را در سال    رئیس جمهور آمریکا خصومت با

های خارجی فعال در چین با  هایی دانست که رسانه کنند، آغاز کرد و علت این کار را مقابله با محدودیتفعالیت می 

ی جویانه پکن را به دنبال  ها روبرو هستند؛ سیاستی که دولت ترامپ در این زمینه در پیش گرفت اقدامات تالفآن
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گاران و گزارشگران یکدیگر را از خاک خود اخراج کردند. اما  های اخیر، برخی خبرناین دو قدرت بزرگ در ماه   داشت.

پس،  تازه  این  از  است  گرفته  تصمیم  واشنگتن  که  است  آن  گرفته،  کشور شکل  دو  روابط  در  که  اصطکاکی  ترین 

  ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه   ران چینی حاضر در خاک آمریکا صادر کند.روادید نود روزه برای روزنامه نگا

چین، روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد: روزنامه نگاران چینی فعال در آمریکا به سرعت درخواست 

ها را تمدید نکرده  ید هیچیک از آنتمدید روادید خود را به مقامات آمریکایی ارائه کرده اند. با این حال آمریکا فعال رواد

اع در  کرد  متهم  را  ترامپ  دولت  لیجیان،  خاک است.  در  چینی  نگاران  روزنامه  از  چین  بر  خود  فشار  مال سیاست 

می  استفاده  گروگان  عنوان  به  تالفی    کند.آمریکا  اقدامی  در  پکن  کرد  اعالم  چین  در  خارجی  خبرنگاران  باشگاه 

از جمله وال استریت    جویانه، کارت خبرنگاری دستکم آمریکایی  برای چهار رسانه  را که  نگار خارجی  پنج روزنامه 

ها که در خاک کنند، تمدید نکرده است. برای فعاالن رسانهژورنال، شبکه سی ان ان و خبرگزاری بلومبرگ کار می

 خبرگزاری صداوسیما  :منبع کنند، داشتن این مدرک الزامی است.چین کار می

 

 : جهان اقتصاد -

 ذخایر ارزی چین برای پنجمین ماه متوالی تقویت شد 

درصدی پنجمین رشد متوالی ماهیانه ذخایر ارزی چین بود و حاال میزان این ذخایر به باالترین سطح   ۰.۳این رشد  

های بانک مرکزی چین نشان به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، داده   تا کنون رسیده است.  ۲۰۱۶خود از اکتبر  

تریلیون دالر رسیده است. این در حالی    ۳.۱۶۴۶و به  داد ذخایر ارزی خارجی این کشور در ماه آگوست رشد کرده  

ذخایر   این  میزان  جوالی  ماه  در  که  بود.  ۳.۱۵۴۴است  دالر  رشد    تریلیون  متوالی    ۰.۳این  رشد  پنجمین  درصدی 

تا کنون رسیده است. وانگ   ۲۰۱۶ماهیانه ذخایر ارزی چین بود و حاال میزان این ذخایر به باالترین سطح خود از اکتبر 

ارزی خارجی چین، می چو تبادالت  اداره  تغییر  نیینگ، سخنگوی  مانند  مختلفی  به عوامل  ذخایر  افزایش  این  گوید: 

نرخ دارایی مثبت  قیمت  افزایش  و  شده  ذخیره  ارزهای  برابری  است.های  مرتبط  طال  مانند  ماه    هایی  چین  یوآن 

سیستم تبادالت ارزی خارجی چین در ماه  گذشته در برابر ارزهای مهم جهان تقویت شد. شاخص کامپوزیت یوآن  

بانک مرکزی   هایطبق داده  واحد رسید.  ۹۲.۷۹درصد در برابر سبد ارزهای مهم جهان جهش کرد و به    ۱.۵آگوست  

این کشور در ماه آگوست در  چین ثابت ماند که ارزش کنونی آن معادل    ۶۲.۶۴، میزان ذخایر طالی  میلیون اونس 

 میلیارد دالر است. ۱۲۲.۶۲

 

 :وگوگفت ویراد یلیتحل یخبر گاهیپا -

 ایراِن پساکرونا؛ قدرتمندتر از چین و امریکا 

مورد   و  چین  اقتصادی  قدرت  از  باالتر  را  پساکرونا  دوران  در  ایران  و سخت  نرم  قدرت  امنیتی  مسائل  تحلیلگر  یک 

وگو؛ سید محمود محمدی با به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت  .هراس لیبرال دموکراسی غرب عنوان کرد

پیشرفت   برنامه  در  دشمن  خرابکاری  با  رابطه  در  سیاسی«  »گفتگوی  برنامه  زنده  پخش  استودیوی  در  حضور 

نمیهسته لذا  و  داشت  موزائیکی  نگاهی  باید  امنیتی  موضوعات  تحلیل  در  کرد:  اظهار  ایران  تحریم ای  های توان 

ای ایران را خود به خود بررسی کرده؛ بدون اینکه به تاریخ مراجعه نماییم و اتفاقات پیرامونی کشور را در  هسته

تازی امریکا منتج  وی در رابطه با نظر تحلیلگران لیبرال دموکرات مبنی بر پایان نظم جهانی که به یکه   .نظر نگیریم

هان خواهد بود ولی با شروع انقالب اسالمی ایران، چالشی کردند امریکا فاتح جها تصور میگردد، گفت: اینمی

در مصاحبه و حتی  آمد  پدید  به غرب و شرق  امام)ره( صورت میگفتمانی نسبت  با  که  و  هایی  واژگان  به  گرفت، 
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محمدی در این راستا مشکل    .شد و لذا ما ادبیات شرق و غرب را هم قبول نداشتیمادبیات ایشان بسیار توجه می

این  اساسی افزود:  بر گفتمان مقاومت دانست و  ناظر  را  از مسئله هستهغرب  اگر  ای عبور کنند، سراغ  ها حتی 

روند؛ تا جایی که در حوزه علم، مقاالت دانشمندان ما را در مجالت معتبر خارجی قبول ندارند و موضوع موشکی می

زده می  نگاهی استکبار  با  را هم  م  .نگرندحتی علم  اولین وجه  با  سئله هستهوی  تقابل  بر  ناظر  را  ای کشورمان 

شرق و غرب عنوان کرد و گفت: غرب این مسئله را برای تضعیف ایران دستاویز قرار داده تا به اقدامات آتی خود  

ها، بر ایجاِد صلح جهانی بود و وقتی علیه کشورمان مشروعیت ببخشند؛ چنانچه بعد از جنگ جهانی دوم، بنای آن 

های نیاز دارد و لذا  های مستقل شود، به دالیل و توجیهخود، صلح را به چالش بکشد و مزاحم ملت  غرب تالش دارد

داده استی هستهمسئله  کار قرار  در دستور  را  ایران  به هراس غربی  .ای  ایران قدرتمند محمدی همچنین  از  ها 

چامسکی   گفت:  و  کرد  آنارشیست–اشاره  م  -فیلسوف  تحلیلی  پساکرونا  بحث  که  در  کرد  اشاره  و  ارائه  فصل 

ای روبرو شده است که تا  های منطقه مسئله افول امریکا موضوع امروز جهان نیست؛ چراکه ایاالت متحده با قدرت 

وی با بیان اینکه متفکران غربی تالش دارند کمتر اسمی از    .دیروز نبودند و به طور خاص به خلیج فارس اشاره کرد

کنند، ادامه  ت گفتمان مقاومت کمک نکرده باشند و لذا از واژه خلیج فارس استفاده میایران برده شود تا به تقوی

مشاور  –که شوروی دچار چالش شد و کیسینجر    ۱۹۷۰اند؛ خاصه از سال  ها همواره از ایران هراس داشتهداد: این 

امریکا کرد  -ژئوپلیتیک  مطرح  را  اسالمی  مقاومت  و  دانست  ایران  متوجه  را  بعدی  در    .چالش  یادآور شد:  محمدی 

مبارزه نیروی زمینی ایران در نبرد تن به تن با داعش دیدیم چه میزان موفقیتی از آِن نیروهای مقاومت شد؛   مسئله 

ها امروز مسئله موشکی را بعنوان یک چالش  ها در چنین نبردی موفق نبودند. به همین دلیل غربیحال آنکه روس 

تحل  .کنندجهانی مطرح می به این  اظهار کرد: هژمونی  رادیویی  این مصاحبه  از  دیگر  در بخشی  امنیت  یلگر حوزه 

های اجتماعِی ایران، در قدرت نظامی و اقتصادی و قدرت گفتمانی نیاز دارد؛ البته مسائل اقتصاِد داخلی و گسل

فت ایران در حوزه  توان گسطوح امنیتی تعریف نشده و در داخل کشور قابل حل شدن است. بنابراین با تاکید می

منتفی می را  بحث پسا کرونا، قدرت چین  در  و  نرم است  دارای قدرت  نرم  گفتمانی  فاقد قدرت  دانند چراکه چین 

 نصیریآزاده خواجه : خبرنگار  .است

 

 :روزنامه اعتماد -

 ها را به تهران کشاند ترس از چین، هندی

وزير خارجه هند   اين    4۸»سوبرامانیام جايشانكار«  دفاع  وزير  »راجنات سینگ«  از سفر چند ساعته  پس  ساعت 

وگو كرد. اين دومین بار در كمتر از يك  فتكشور به ايران با سفر به تهران با محمدجواد ظريف، وزير خارجه ديدار و گ

روزنامه اعتماد: »سوبرامانیام جايشانكار«    سال گذشته بود كه جايشانكار مهمان همتاي ايراني خود در تهران بود.

به   4۸وزير خارجه هند   با سفر  ايران  به  اين كشور  دفاع  وزير  »راجنات سینگ«  از سفر چند ساعته  پس  ساعت 

محمدجواد با  گفت   تهران  و  ديدار  خارجه  وزير  كه ظريف،  بود  گذشته  يك سال  از  كمتر  در  بار  دومین  اين  كرد.  وگو 

سفر وزراي دفاع و خارجه هند به ايران در چند روز گذشته در    جايشانكار مهمان همتاي ايراني خود در تهران بود.

گیرد كه چند تحول مهم در  رت ميرو شد. اين سفرها در حالي صوهاي متفاوتي روبه هاي هندي با انعكاس رسانه 

اي چند وجهي بوده كه  ها افزوده است. رابطه ايران و هند همواره رابطهمنطقه و فرامنطقه بر اهمیت اين رايزني 

رايزني  آن  كنار همكاري در  در  و هماهنگيهاي سیاسي  اقتصادي  يكسان هاي  اهمیت  از  امنیتي  و  نظامي  هاي 

هه گذشته از انقالب رابطه اقتصادي پرفراز و فرودي با ايران داشته و در حالي كه  د  4هند در    برخوردار بوده است.

به حساب مي  ايران  نفت  اياالت  از مشتريان عمده  به دهان  اين همكاري چشم  تداوم  يا  آغاز  براي  اما همواره  آيد 

قربان بله  اين  همه  اين  با  است.  دوخته  امريكا  هنديمتحده  كگويي  نشده  آن  از  مانع  به  ها  ايران  حركت  نگران  ه 
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سمت رقباي هند در منطقه نباشند و به عنوان نمونه تعمیق رابطه ايران با پاكستان يا چین، زنگ خطر را براي آنها 

هاي متفاوت در هند تالش كردند به نوعي توازن در رابطه با ايران و اياالت متحده  به صدا درنیاورد. هر چند كه دولت 

به جر اما  كنند  ميرا حفظ  میزان ات  به همان  يافته  متحده شدت  اياالت  و  ايران  میان  تنش  بار  هر  كه  گفت  توان 

اند. اين دو راهي براي هند با حضور دونالد ترامپ در  ها نیز در تامین اين توازن ناكامي بیشتري را تجربه كردههندي

تر و همزمان تشديد تنش با چین، پررنگ راس قدرت در اياالت متحده امريكا و اتخاذ سیاست فشار حداكثري بر ايران  

همزمان امريكاي ترامپ به دنبال تسريع روند خارج كردن نیروهاي امريكايي از افغانستان    از پیش هم شده است.

الشعاع قرار بدهد. از سوي ديگر تداوم و حتي شدت  تواند، منافع هند در كابل را هم تحتاست و اين مساله مي 

ها نیاز به  هاي امنیتي هند اضافه شده است. در چنین شرايطي هنديكشمیر نیز بر دغدغه ها در  گرفتن ناآرامي 

از پیش احساس مي  را بیش  اما به نظر مي بازتعريف رويكردهاي خود در حوزه سیاست خارجي  با  كنند  رسد كه 

همچ پاكستان  سوي  از  منطقه  در  كه  امنیتي  خطرات  و  متحده  اياالت  به  وابستگي  سطح  به  رقابت  توجه  نین 

هاي  كنند، ابزار اين بازتعريف روابط را در اختیار نداشته باشند و فعال به گام اقتصادي با چین براي خود احساس مي 

رايزني  يا  كنند.كوچك  اكتفا  قبل  از  بیش  پرده  وزراي    هاي پشت  آغاز جلسات رسمي  از  قبل  روز گذشته ساعتي 

یاي غربي وزارت امور خارجه در تويیتي با اشاره به اين سفر خارجه ايران و هند، سیدرسول موسوي مديركل آس

وگو دارند به خصوص در آستانه عضويت  عنوان كرد كه وزراي خارجه دو كشور همواره مباحث زيادي را براي گفت 

  ۲۰۲۰اي هند در شوراي امنیت بود كه از ژانويه غیردايم هند در شوراي امنیت. اشاره موسوي به آغاز عضويت دوره 

تالش  به  توجه  با  شد.  خواهد  امنیتي آغاز  براي  متحده  اياالت  بازگرداندن هاي  و  ايران  پرونده  دوباره  سازي 

اقدام قطعنامه  با  آنها  مخالفت  میزان  و  امنیت  شوراي  تركیب  تهران،  علیه  امنیت  شوراي  شده  معلق  هاي هاي 

محمدجواد ظريف پس از ديدارش با    رخوردار است.اي براي تهران بالعادهيكجانبه امريكا علیه ايران از اهمیت فوق

همتاي هندي در تويیتي، تعامل فعال با همسايگان را اولويت اصلي دو كشور خواند. ظريف در اين باره نوشت:»از 

گفت براي  تهران  در  جايشانكار«  »سوبرامانیام  خود  هندي  همتاي  درباره  میزباني  شدم.  خرسند  امروز  وگوهاي 

نبه و تجارت مذاكره كرده و در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل نظر پرداختیم. تعامل فعال  گسترش روابط دوجا 

به روسیه در  با همسايگان، اصلي ايران و سفر  از ترك  نیز پیش  اولويت ماست.« »سوبرامانیام جايشانكار«  ترين 

اين در  داشتم.  ظريف  جواد  با  پربار  نشستي  تهران  در  توقف  نوشت:»هنگام  تقويت    تويیترش  درباره  ديدار 

تحوالت منطقههاي دوجانبه گفت همكاري برخي  به خاطر  وگوهايي صورت گرفت همچنین  او  از  بررسي شد.  اي 

 اش متشكرم.« نوازيمهمان

پس از سفر چند ساعته وزير دفاع هند به ايران »ديپلمات« در  //    هاي امريكا هاي دهلي میوه تبعیت از تحريم ترس

نو درباره آينده افغانستان با همتاي  هاي دهليتحلیلي در اين باره نوشت: وزير دفاع هند در میانه افزايش نگراني 

ز از افغانستان  ايراني خود در تهران ديدار كرد. وزير دفاع هند پس از ديدار با امیر حاتمي در گزارش تويیتري خود نی

سوژه  از  يكي  عنوان  رايزني به  اين  اصلي  در  هاي  شركت  از  پس  هند  به  بازگشت  مسیر  در  كه  او  داد.  خبر  ها 

در مسكو  نیز  با همتاي چیني خود  روسیه  در  داشت  تهران  در  توفقي چند ساعته  روسیه  در  نشست شانگهاي 

ها میان هند و چین افزايش پیدا گرفت كه تنش   اي داشت. سفر سینگ به تهران در شرايطي صورتديدار دوجانبه 

شود. همزمان انتقادهاي ايران از وضعیت مسلمانان در كشمیر هم تر از قبل مي كرده و تهران هر روز به پكن نزديك 

رفت و آمدها میان ايران و هند در حالي بیشتر شده كه   هاي هند را نگران مواضع تهران در اين باره كرده است.مقام 

چالش با  هم  كشور  دو  روبه رابطه  اصلي هايي  از  يكي  البته  و  شده  چالش رو  اين  داليل  تحريمترين  هاي ها، 

پروژه  تحتامريكاست كه عمال پیشرفت  را  ايران  در  نارندرا  هاي هند  ديگر دولت  از سوي  داده است.  قرار  الشعاع 

نخس متنوعت مودي،  به  اخیر  سال  چند  در  هند  به  وزير  خصوص  به  آورده  روي  خاورمیانه  در  دهلي  روابط  سازي 

پیشرفت ابوظبي هم  با  دهلي  رابطه  نزديك شده است. همزمان  بسیار  اسرايیل  البته  و  هاي  عربستان سعودي 



 
عربي با رژيم اسرايیل هم سازي رابطه امارات متحده قابل توجهي داشته است . به گزارش »اعتماد« هند از عادي

است.  كرده  اعالم  مساله  اين  با  را  خود  مخالفت  مختلف  در سطوح  ايران  كه  است  حالي  در  اين  و  كرد   استقبال 

دهلي در حالي از تهران دور شده كه ايران نیز مانند هر كشور ديگري از رقابت میان چین و اياالت متحده حداكثر  

هاي هاي جامع راهبردي میان ايران و چین، نگاه خیر خبر تنظیم سند همكاري استفاده را كرده است. در چند ماه ا

گويد:  گر مسائل ايران در اين باره مي بسیاري را متوجه تعمیق رابطه اين دو كشور كرده است. الي گرانمايه، تحلیل

به خوبي ميايران مي  را در مذاكرات آداند كه  با چین  رابطه  اروپايي تواند برگه هر گونه تعمیق  با  يا حتي  تي  ها 

به نظر مي  كند.  دنبال مي امريكا خرج  را  در قبال هند هم سیاست مشابهي  ايران  كه  در چارچوب   كند.رسد  هند 

در  طرح كه  كرده  ايران  چابهار  بندر  توسعه  طرح  در  مشاركت  به  اقدام  خود  استراتژيك  ساختارهاي  توسعه  هاي 

افغ  به  هند  براي  حیاتي  انتقالي  خط  مي حقیقت  حساب  به  مي انستان  ساده  زبان  به  تمام  آيد.  كه  گفت  توان 

پیاده طرح ايران  در  كه هند  زيرساختاري  برخوردار هستند. هاي  استراتژيك  اهمیت  از  اين كشور  براي  كرده  سازي 

راه  ايرانخطوط  مرز  در  زاهدان  و  چابهار  میان  مي   -آهني  يكه افغانستان  به  اتواند  بر  تسلط  در  پاكستان  ين  تازي 

تواند پاسخ اين كشور به توسعه بندر گوادر پاكستان  ها در بندر چابهار ميمنطقه پايان بدهد. همزمان جا پاي هندي

هاي هند در ايران براي  ها طراحي و پیگیري شده است. با وجود اهمیت استراتژيك طرحهم باشد كه توسط چیني 

اواسط مرداد    الشعاع قرار داده است.ها را تحتفت اين طرحهاي يكجانبه اياالت متحده عمال پیشردهلي اما تحريم

زاهدان كوتاه كرده كه البته    -ماه بود كه خبري منتشر شد مبني بر اينكه ايران دست هند را از پروژه راه آهن چابهار

اين خبر منتشرمقام  اين همه فضايي كه در نتیجه پخش  با  را تكذيب كردند.  اين خبر  ايراني و هندي  را    هاي  شد 

گفته مي  ديگر  از سوي  ناديده گرفت.  بي  نبايد  فرزاد  گازي  بلوك  توسعه  در طرح  كه هند  پیشرفتشود  هاي هم 

ها قطع خريد نفت هند از ايران را كه از يك سال پیش آغاز شده و همچنان  اندكي را تجربه كرده است. به اين تعلل

هاي هندي را به اين نتیجه رسانده كه بايد دست به كار  ت مقام ادامه دارد را هم بايد اضافه كرد. مجموعه اين تحوال

هندي بشوند.  تهران  با  روابط  رسیدهمديريت  نتیجه  اين  به  دير  اندكي  البته  و  خوبي  به  در ها  آنها  غیبت  كه  اند 

مي پروژه  ايران  در  گرفته  برعهده  پیچیده هاي  البته  و  كشور  اين  در  چین  تعمیق حضور  به  اوتواند  در  تر شدن  ضاع 

شك ايران نیز به خوبي از عهده بازي با كارت چین در مديريت رابطه با هند برخواهد افغانستان منتهي شود. بي

 آمد.

اي چون وزير خارجه هاي ايراني سفر چهرهدر حالي كه براي رسانه //    هند به دنبال خريد زمان تا انتخابات امريكا

ران و اياالت متحده امريكا از اهمیت بیشتري برخوردار است اما در  سويیس به تهران در میانه تشديد تنش میان اي

منطقه رسانه  از  هاي  كمتر  در  هم  آن  ايران  به  هند  خارجه  و  دفاع  وزراي  سفر  اين  توجه   ۷۲اي  كه  بود  ساعت 

در  القول اين رفت و آمدها را به تالش براي مهار حضور چین  هاي هندي متفقبسیاري را به خود جلب كرد. رسانه 

هاي هندي به ايران  نويسد: مقام در اين باره مي   the printايران به خصوص در پروژه چابهار تعريف كردند. سايت  

كه تعللمي تا مطمئن شوند  براي حضور چینيروند  را  پروژه چابهار جا  در  آنها  برنامه  هاي  نكرده است.  ها خالي 

از مدت تهران  به  وزير خارجه هند  و همزمسفر  پیش  برنامه ها  با  در  ان  در نشست شانگهاي  او  براي حضور  ريزي 

هاي جامع راهبردي چین و ايران منتشر شده،  روسیه تنظیم شده بود. خبرهايي كه درباره جزيیات سند همكاري 

هاي مشتركي در تنگه هرمز را شامل شود. هند  تواند، پروژه هاي آتي اين دو كشور مي دهد كه همكارينشان مي 

بندر  نگران است   پروژه  نتوانسته  پاكستان هنوز  كه  اجرايي شود  زماني  تهران  و  پكن  میان  اين سند همكاري  كه 

يك منبع آگاه در وزارت خارجه هند در اين باره به نشريه    هاي امريكا علیه ايران تكمیل كند.چابهار را به دلیل تحريم 

The Print   مي گويد: هنديمي را  ها  خود  راه  چین  اگر  كه  پروژه دانند  جامع  به  ايران طبق سند همكاري    ۲5هاي 

خواهد كه پروژه چابهار را هم به نام خود سند بزند. هند فاز نخست پروژه را كه  تواند و احتماال ميساله باز كند، مي 

شد انجام داده است. اما فاز دوم كه مشاركت در خط راه  سازي بندر و وارد فاز اجرايي كردن آن مي شامل مدرن



 
دانند. هاي يكجانبه امريكا مي ها دلیل آن را هم تحريمزاهدان بوده، معطل مانده و هندي  -سازي میان چابهارآهن

مي مي ايران  پیش  تنهايي  به  را  پروژه  اين  فعال  كه  اما گويد  است.  باز  هم  هند  دوباره  پیوستن  براي  در  اما  برد 

ها دانیم كه چینيگويد: ما مي يپلمات هندي در اين باره مي اند. اين دو ترسیده   ها از دور سايه چین را ديده هندي

توانند سرمايه كافي براي پیشبرد اين پروژه را در اختیار ايران قرار داده و جاي ما را بگیرند. در چنین شرايطي  مي

طبق   بايد  كشور  دو  مشترك  كمیسیون  نشست  كه  آمدند  ايران  به  حالي  در  هند  خارجه  و  دفاع  وزراي 

برگزار شود.ريزيبرنامه  دسامبر  نهايتا  يا  نوامبر  در  اعالم شده  پیش  از  باره    هاي  اين  در  ديگر  ديپلماتیك  منبع  يك 

نو در سايه فشارهاي تیم  گويد: نتیجه انتخابات اياالت متحده نیز براي رابطه ايران و هند حیاتي است. دهليمي

رده و شايد پیروزي جو بايدن بتواند فضاي مانور هند در  متوقف ك   ۲۰۱۹ترامپ خريد نفت از ايران را از ماه مه سال  

سايت   بازگرداند.  كشور  اين  به  را  مي   theprintايران  ادامه  كه  در  نیست  ايران  در  چین  حضور  فقط  اين  نويسد: 

  گانه چین، تركیه، روسیه، پاكستان و ايران هم است. منابع ديپلماتیك 5نو را ترسانده بلكه هند نگران ائتالف  دهلي

 اكنون شكل گرفته و خبر آن نیز به زودي منتشر خواهد شد. گويند كه اين ائتالف هم مي

 

 : فارس  یخبرگزار -

ساله همکاری ایران و چین/ کرونا عالقه به تولید بومی را در سال جهش   ۲5نکته مهم درباره قرارداد   3

 کرد تولید بیشتر  

در پایان نیمه اول سال به سراغ جهاد دانشگاهی به عنوان مجموعه ای تولیدی در حوزه فناوری و نوآوری رفته ایم 

تا وضعیت حمایت مدیران کشور از تولید را در سال جهش تولید جویا شویم. سالی که با شیوع کرونا و محدودشدن  

ر انتظار می  به تولید  تمایل  افزایش  به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری    .ودصادرات و واردات 

. این چندمین سال پیاپی  نام گذاری شده است جهش تولید به نام سال ، امسال از سوی مقام معظم رهبریفارس

این مقوله دارد از اهمیت  تاکید می کنند که نشان  تولید  بر موضوع  انقالب  به    .است که رهبری  تولید  وقتی بحث 

حوزه   در  تولیدی  بزرگ  های  مجموعه  از  یکی  دانشگاهی  جهاد  مجموعه  فناوری،  حوزه  در  ویژه  به  آید  می  میان 

به طوری که بسیاری از فناوری های نوین در کشور ردپایی در این  فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود؛  

مجموعه دارند. از این رو در آخرین ماه از نیمه اول سال به سراغ این مجموعه رفته ایم تا وضعیت تولید و حمایت  

تولیدات فناورانه بومی در سال از  تولید  مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور  را جویا شویم. امسال در   جهش 

در جهان و در   کرونا اشته شده است؛ با شیوع ویروس، عامل دیگری هم در کشور کشور تاثیر گذجهش تولید سال

ایران که راه صادرات و واردات بسیاری از کشورها را محدود کرده و انتظار می رود تغییری در تعداد مشتری های  

با به  باره  این  در  باشد.  شده  ایجاد  کثرت  نظر  از  بومی  تولیدات  دانشگاهی   حمیدرضا  داخلی  جهاد  رئیس  طیبی 

گف به  ایم وگو تکشور  روزها،  .نشسته  این  جنجالی  موضوعات  از  دیگر  یکی  ساله همکاری    ۲۵قرارداد   همچنین 

ایران و چین است که نظرات متعدد موافق و مخالفی را در پی داشته است، یکی از منتقدان جدی این همکاری،  

ا با  از همکاری  را  نگرانی خود  تولیدکننده بزرگ  تولیدکنندگان و مجموعه های صنعتی کشور هستند که  ین کشور 

و   به عنوان رئیس یک سازمان تحقیقاتی  را  باره هم نظرات رئیس جهاد دانشگاهی کشور  این  ابراز می کنند. در 

 .تولیدی بزرگ در کشور، جویا شده ایم

حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی  گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با آنچه در گفت وگوی خبرنگار 

 :ور می خوانیدکش

 عالقه به تولید داخل را بیشتر کرد  کرونا*

 ، نسبتا رجوع به داخل برای استفاده از توان و تولید داخل بیشتر شدجهش تولید در سال*
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 تضمین می گیریم از مشتری برای قرارداد خرید در قبال سرمایه گذاری برای تولید فناوری*

  به یقین و اطمینان هیچ مشکلی در کشور برای توسعه علمی و فناورانه نداریم*

 لند مدت با تقسیم کار ملی نیازمند استبه برنامه ریزی های ب برای پیشرفت کشور*

 در برنامه های بلند مدت موفق نیستیم؛ زیرا بیش از حد سیاسی شده ایم*

 نکاتی مهم درباره قرارداد مهم ایران و چین تا ضرر نکنیم *

  ساله همکاری ایران و چین را به یک فرصت خوب تبدیل کنیم ۲۵قرارداد  می توانیم با هوشمندی*

 نظر توان توسعه فناوری، ایران از چین توانمندتر است   به یقین از*

 چینی ها به شدت در عقد قرارداد زرنگ هستند و در تنگنا، امتیازهای سنگین می گیرند  *

کرد کرونا* بیشتر  را  داخل  تولید  سال//     مشتری  را  امسال  رهبری  معظم  مقام  پرسید:  فارس  جهش  خبرنگار 

مجموعه تولید و  اند  کرده  گذاری  از   نام  یکی  هم  کشور  دانشگاهی  حوزه  جهاد  در  تولیدی  بزرگ  های  مجموعه 

، تغییری در مشتری های داخلی  جهش تولید فناوری و نوآوری محسوب می شود. آیا امسال با نام گذاری به نام

در پاسخ به این سوال، گفت: به دلیل شدت تحریمی که به واسطه کشور آمریکا  طیبی    تولیدات بومی ایجاد شد؟ 

شیوع   همچنین  و  کنند  کار  و  همکاری  ما  با  نیستند  حاضر  کشورها  دیگر  که  آن  تبعات  و  شود  می  اعمال 

ج  در کشور و در جهان، باعث شده که بسیاری از افرادی در کشور که خیلی عالقه داشتند که به خار  کرونا ویروس

از کشور بروند و خریدهای خارجی را انجام دهند، اکنون مجبور شده اند که به سمت داخل بیایند. بسیاری از این  

قرار داشتند مدیران خود  و  کارشناسان  برخی  بودند که تحت فشار  دلسوزی  و  مدیران خوب  البته  وی    .افراد هم 

داشته باشند و به طور کلی   شتری از تولید داخلاکنون فرصت خوبی فراهم شده که مدیران حمایت بی ادامه داد:

به واسطه مجموعه این فشارها به تدریج مراجعه به ما بیشتر می شود. البته عالقه مند بودیم که این مراجعات 

کامال با اختیار و برنامه باشد نه از روی اجبار؛ زیرا اگر مراجعه به داخل اجباری باشد، وقتی که اجبار برداشته شود،  

مکن است شرایط دوباره به حالت قبل بازگردد. رئیس جهاد دانشگاهی کشور تصریح کرد: اما در نهایت با همه م

این شرایط، فرصت بسیار خوبی ایجاد شده است و در حال حاضر افراد بیشتری نسبت به قبل در حال مراجعه به  

به دلیل شدت تحریم آمریکا و تبعات آن    .ندمجموعه جهاد دانشگاهی کشور برای نیازهای فناورانه و نوآورانه هست

دلیل شیوع به  و همچنین  کنند  کار  ما  با  نیستند  در کشور عالقه  کرونا که کشورها حاضر  که  افرادی  از  بسیاری   ،

داشتند به خارج از کشور بروند و خریدهای خارجی را انجام دهند، اکنون مجبور شده اند به سمت داخل بیایند. البته 

قرار   مدیران خود  و  کارشناسان  برخی  تحت فشار  که  بودند  دلسوزی  و  مدیران خوب  از  افراد هم  این  از  بسیاری 

کرد: همچنین در مجموعه جهاد دانشگاهی کشور در دیداری که پیش از این با مقام معظم    طیبی اضافه  داشتند

دیدار   آن  از  بعد  و  داشتیم  به پروژه  ۳۱رهبری  کشور  نیازهای  رفع  جهت  در  نوآورانه  و  جهاد  فناورانه  مجموعه 

د آورده بود که در کنار  دانشگاهی کشور سپرده شد؛ بودجه ای که برای این پروژه ها تامین شد فرصتی را به وجو

تولید   های  فناوری  از  که  داشتیم  ارتباط  مرتبط  های  حوزه  همه  با  هم  این  از  قبل  قبلی،  شدید  های  پیگیری 

 .مجموعه جهاد دانشگاهی کشور استفاده کنند و بتوانیم فناوری های جدیدی را تولید کنیم شده

قرارداد خر* و  تضمین  ما؛  از  فناوری  تولید  و  تامین  از مشتریهزینه  تصریح  //    ید  دانشگاهی کشور  رئیس جهاد 

فناورانه و نوآورانه در دست اجرا توسط مجموعه جهاد دانشگاهی کشور این ابزار را   پروژه  ۳۱ در حال حاضر کرد:

در اختیار ما قرارداده که در شرایطی که مراجعات بسیاری برای تامین ابزار و تجهیزات و خدمات به ما می شود می 

هزینه تامین و تولید فناوری را تامین می کنیم اما تضمین خرید و قرارداد خرید را باید ببندید که خیالمان    گوییم که

راحت باشد وقتی سرمایه گذاری می کنیم و یک فناوری را تولید می کنیم حتما بازار داشته باشد. مانند اصالح نژاد  

که با وزارت جهاد دانشگاهی در حال همکاری هستیم   که پروژه های ملی هستند  الین دام، بحث هیبریدی و مرغ

 .وقتی محصول به نتیجه رسید در اختیار جامعه قرار بگیرد شاهلل که ان
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داده باشند، نسبتا   جهش تولید وی تاکید کرد: در مجموع چه به اجبار چه از جهت پاسخی که به پیام رهبری برای

 .رجوع به داخل برای استفاده از توان و تولید داخل بیشتر است

کرده است* مان  ناموفق  مدت  بلند  برنامه های  در  از حد سیاسی شدن،  از //    بیش  یکی  گفت:  فارس  خبرنگار 

نبود جایگزین بومی در محصول به ویژه در حوزه    انتقادات موافقان خریدهای خارجی،  انتقاد  این  مورد نظر است؛ 

طیبی به این سوال این طور پاسخ داد:    های علمی و فناورانه بیشتر شنیده می شود. در این باره چه نظری دارید؟ 

با یقین و اطمینان می گوییم که معتقدیم که در کشور مشکلی در زمینه توسعه علمی و فناورانه نداریم و آنچه که  

بیشتر برنامه ریزی های بلند مدت برای پیشرفت است که در آن برنامه ها، نیاز است که تقسیم کار  مشخص است  

پوشانی   انجام دهند و هم  نباید کار موازی  ماموریت ها سپرده شوند. سازمان های مشخص  و  باشد  ملی شده 

ه های بلند مدت موفق نیستیم. در برنام متاسفانه  .نداشته باشند تا کار به روانی در بخش های مختلف انجام شود

از  یکی  که  کشور  ملی  مسایل  در  نتوانیم  که  باعث شده  و  ایم  از حد سیاسی شده  بیش  که  است  این  مشکل 

باشیم ترین مهم داشته  مدت  بلند  های  برنامه  است  بنیان  دانش  اقتصاد  تحقق  و  پیشرفت  جهاد   آنها  رئیس 

در برنامه های بلند مدت موفق نیستیم. مشکلی این است که به نظر می   متاسفانه :دانشگاهی کشور تصریح کرد 

آنها   ترین رسد مقداری بیش از حد سیاسی شده ایم و باعث شده که نتوانیم در مسایل ملی کشور که یکی از مهم

سال که به طور مرتب به درستی   ۲۰نقالب هم بیش از  پیشرفت و تحقق اقتصاد دانش بنیان است که رهبر معظم ا

وی توضیح داد: به عنوان یک محقق و به عنوان   .بر این موضوع تاکید می کنند، برنامه های بلند مدت داشته باشیم

رئیس یک سازمان تحقیقاتی به شدت عالقه مند هستند که به من ماموریت مشخص بدهند که شما فالن مسئله 

طیبی گفت: در حال    .ید و از همه ظرفیت های کشور هم استفاده کنید اما فقط مسئله را حل کنیدکشور را حل کن

حاضر رویه عکس است؛ اکنون ما مدام می رویم و اعالم می کنیم که ما می توانیم فالن مسئله را حل کنیم، اجازه 

اجرایی کشور برنامه ریزی بلند  مسووالن دهید فالن کار را انجام دهیم. این روال باید کامال عکس شود و مدیران و

اقتصاد   به  نهایت  در  تا  دهید  انجام  را  کارها  فالن  که  بگویند  به سازمان ها  محور  ماموریت  به صورت  و  کنند  مدت 

 .دانش بنیان برسیم

و چین* ایران  مهم  قرارداد  درباره  مهم  موضوع//     نکات  است  چندی  دو    ۲۵قرارداد همکاری   فارس:  میان  ساله 

به  است؛  داشته  زیادی  بازتاب  هم  عمومی  افکار  و  ها  رسانه  در  موضوع  این  و  مطرح شده  چین  و  ایران  کشور 

رئیس یک سازمان تحقیقاتی و تولیدی بزرگ در حوزه فناوری و نوآوری در کشور، درباره همکاری با کشور   عنوان

ساله همکاری ایران و چین که    ۲۵طیبی در این باره، گفت: درباره قرارداد    بزرگ چین به نظری دارید؟ تولیدکننده  

قرارداد   تمدید  درباره موضوع  و همچنین  وجود    ۲۰اخیرا مطرح شده  هایی  روسیه صحبت  و  ایران  ساله همکاری 

ان بازار محصوالت خودمان نگاه کنیم. در  در قرارداد ایران و چین، باید بسیار هوشمند باشیم و به چین به عنو  .دارد

غیر این صورت چین به ما به عنوان بازار محصوالت خودش در حوزه های مختلف نگاه خواهد کرد و به شدت هم  

رئیس جهاد دانشگاهی کشور افزود: در موضوع این   بدون انتقال تکنولوژی است محصول کامل عالقمند به فروش

ب هوشمند  بسیار  باید  بازار  همکاری  عنوان  به  چین  به  باید  بدانیم.  خود  برای  فرصت  یک  را  قرارداد  این  و  اشیم 

چین به ما به عنوان بازار محصوالت خودش در حوزه  محصوالت خودمان نگاه کنیم. زیرا اگر هوشمند نباشیم حتما

ال تکنولوژی هم های مختلف نگاه خواهد کرد و البته به شدت هم عالقمند است که محصول کامل بفروشد و انتق

 .نداشته باشد

وی ادامه داد: یعنی اگر بازاری را در اختیار چین قرار می //    انتقال تکنولوژی نه خرید محصول کامل از چینی ها*

دهیم باید در کنار خرید محصول، انتقال تکنولوژی هم صورت بگیرد و فقط بخشی از بازار را در اختیارش قرار دهیم. 

صاحب دانش تکنولوژی شدیم بازار را تامین کنیم و حتی در کشورهای دیگر به دنبال بازار  باید هر جا که خودمان  
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برای فروش محصوالتمان بگردیم. همچنان که هم اکنون هم در موارد دیگری که قابلیت تولید داریم باید در چین به  

 .دنبال بازار بگردیم

طیبی تصریح //    ببینیم مندتر است، پس ما هم چین را بازاربه یقین از نظر توان توسعه فناوری، ایران از چین توان*

کرد: چین کشور خوبی برای تامین مواد اولیه و قطعات برای پروژه های ما است. اگر این هوشمندی وجود داشته  

نیست ورود یک خارجی  به  داریم ضرورتی  فناوری  و  توانمند هستیم  که خودمان  در حوزه هایی  ویژه  به     .باشد؛ 

ساله همکاری ایران و چین را    ۲۵قرارداد   در مجموع می توانیم با هوشمندی دانشگاهی کشور افزود:  رئیس جهاد

به یک فرصت خوب تبدیل کنیم که هم برخی از نیازهای اساسی و مواد اولیه را تامین کنیم و هم یک بازار صادراتی  

ن از نظر توان توسعه فناوری، ایران از چین  خوب برای محصوالت خوب و با کیفیت ایرانی داشته باشیم. زیرا به یقی

 .توانمندتر است اما باید این توانمندی را باور کنیم و سپس برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی کنیم

نمی  //    می گیرند  هوشمند باشیم؛ چینی ها به شدت در عقد قرارداد زرنگ هستند و در تنگنا، امتیازهای سنگین*

قرا موضوع  یک  و  صفر  با  کردتوان  رد  کامال  یا  کرد  تایید  صد  در  صد  را  چین  و  ایران  همکاری  جهاد    رداد  رئیس 

ساله همکاری ایران و چین مهم است؛ نمی توان با   ۲۵قرارداد   دانشگاهی کشور اضافه کرد: از این جهات موضوع

همکاری ایران و چین   ساله  ۲۵قرارداد   صفر و یک موضوعی را صد در صد تایید کرد یا کامال رد کرد. باید متون اصلی

ساله همکاری ایران و چین   ۲۵طیبی گفت: قرارداد    .در اختیار نخبگان قرار بگیرد و نخبگان درباره آن اظهار نظر کنند

با هوشمندی کامل تهیه و امضا شود؛ زیرا طبق تجربه کاری که با چینی ها داریم می گویم که چینی ها به   باید

زرنگ هستن قرارداد  در عقد  امتیازهای  شدت  و  بگیرند  امتیاز  او  از  قرار می دهند که حتما  تنگنایی  در  را  و طرف  د 

سنگین هم می گیرند؛ اما اگر در مقابل آنان هوشمند باشیم موردهایی بوده است که به راحتی از آنان امتیازهای  

 /پیام انتهای .خوب گرفته ایم

 

 : ختگانیفره -

های پژوهشی  رتبه برتر تولید علم جهان برای سلطه بر رشته ۲فرهیختگان« از رقابت سرسخت »

 های تحقیقاتی جنگ چین و آمریکا بر سر ابرقدرتی حوزه/   دهد گزارش می

اندرو ناثان«، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا معتقد است بسته به رشته علمی، مشخص است که آمریکا  »

پیشرفت  به  ملی،  استراتژی  ازنظر  میاکنون  نگاه  چین  با  رقابت  به چشم  علمی  به های  رقابت  این  در  کند.  ویژه 

 «.خوردهستند، بیشتر به چشم می ۲۱ن هایی مانند علم رباتیک و نانوفناوری که کلید اصلی اقتصاد قرحوزه

گزارش سال «فرهیختگان» به  جایگاه  ،  توانست  رو،  این  از  و  بود  علمی  زمینه  در  جهان  نخست  قدرت  آمریکا  ها، 

ان این کشور، علت اصلی بسیار خوبی را از آن خود کند. تعداد مقاالت علمی منتشرشده توسط محققان و دانشمند

کرد و دنیا، این کشور رفته خود را به آمریکا نزدیک میآن عنوان شده است. در پی آن، چند سالی بود که چین رفته

می  آمریکا  برای  رقیب سرسختی  پابه را  که  می دانستند  و سعی  رفته  پیش  آن  اینکه  پای  تا  بزند؛  جلو  آن  از  کند 

شد، عنوان دومین کشور پرقدرت از نظر علمی در جهان شناخته می ه چند سال به امسال این اتفاق افتاد و چین ک

گوی سبقت را از آمریکا ربود و به کرسی نخست تکیه داد و حاال آمریکا با آن همه ادعایی که در زمینه تولید علم 

زیادی را تحمل کردند    ها برای رسیدن به این جایگاه زحماترود. چینیشمار میجهان داشت، حاال دومین کشور به

 .طور جدی بازسازی کردند تا بتوانند به این مهم دست پیدا کنندو سیستم آموزش عالی خود را به 

ابرقدرت   تسط  حوزهتفاوت  بر  علمیها  پیشرفت//    های  از  همواره  بزرگ  قضاوت  کشورهای  برای  علمی  های 

ها به برگزاری مسابقه فضایی میان  ین کشمکش ترین ااند و یکی از معروف نسبت به دیگر کشورها استفاده کرده 

های دهد ابرقدرت گردد. در این بین شواهد کافی وجود دارد که نشان می آمریکا و اتحادیه جماهیر شوروی برمی 

http://farhikhtegandaily.com/
http://farhikhtegandaily.com/


 
کنند تا به همه نشان دهند که  انگیزه باالیی کار میویژه در دوران کرونا با علم در دنیای امروز یعنی چین و آمریکا به 

کوویدبیش واکسن  تولید  زمینه  در  را  تحقیقات  تجزیه داشته  ۱۹-ترین  با  داده واند.  به تحلیل  جدید  از  دستهای  آمده 

ای وجود  های استنادی قرار دارند، واضح است که موضوعات برجسته های علمی که در خط مقدم فعالیت فعالیت 

ه با  آنها  در  برتری  به  دستیابی  برای  آمریکا  و  چین  که  میدارند  رقابت  به  به داده   .پردازندم  از  دستهای  آمده 

موسسه ISI موسسه و  کشورها  دانشگاه ، سهم  و  آموزش  در  های  را  آنها  نقش  و  علمی  مقاالت  ارائه  در  را  ها 

 Web of Science جبهه تحقیقاتی ۱4کند. در تحلیل میوسرآمد شدن کشورها در حوزه علمی و تحقیقاتی را تجزیه 

گذ  5که طی   گرفته سال  قرار  تایید  مورد  مقاالت  نمره  باالترین  با  می شته  را  اول  چین حرف  و  آمریکا  اما  اند،  زنند 

رسد نظر میها دارد، بسته به رشته اصلی متفاوت است. به تری در هرکدام از این حوزهکشوری که نقش برجسته 

های تجدیدپذیر در رده نخست  نرژی هایی چون مهندسی، علم مواد و شیمی و موضوعاتی مرتبط با اچین در حوزه

عنوان مثال، آکادمی علوم چین در حوزه تحقیقات مرتبط با فناوری سلول جهان از نظر مقاالت قرار گرفته است. به

هایی چون  خود اختصاص داده و دیگر موسسات آموزشی چین هم در زمینهپنجم مقاالت را به خورشیدی، حدود یک

ذخیره  انرژی  و  پایدار  شاخههای  و  هوشمند  گرافنی  حسگرهای  توسعه  پایین،  هزینه  با  الکتریکی  از  انرژی  ای 

های بزرگ تحلیل مجموعه دادهوهای علمی برای تجزیهتحقیقات علم کامپیوتر متمرکز هستند که حول محور روش

شوند  م زیستی می های پزشکی و علوهای تحقیقاتی در آمریکا بیشتر مربوط به زمینه اما برترین حوزه  .چرخندمی

 CRISPR-Cas9 توان پیشرفت در فناوری ویرایش ژنیترین تحقیقات در این حوزه را می شدهکه از جمله شناخته

های تحقیقاتی  در این حوزه (MIT) عنوان کرد. دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست

ا البته هر کدام  که  پیشگام هستند  آمریکا  را شامل میدر  تحقیقات  از  آنها سهم مشخصی  این، شوند. عالوهز  بر 

دیدگاه   از  اگر  است.  پیشگام  دنیا  کشورهای  دیگر  به  نسبت  هم  سرطان  با  مرتبط  تحقیقاتی  مسائل  در  آمریکا 

و پروفسور موسسه کالج سلطنتی لندن به این قضیه نگاه کنیم، متوجه  ISI »جاناتان آدامز« دانشمند موسسه

یافته  خواهیم  به شد  تجزیهدستهای  از  نشان   ها، تحلیلو آمده  را  چین  و  آمریکا  کشور  دو  هر  تحقیقاتی  تمرکز 

 .دنبال داشته استهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و پیشرفت خوبی را به دهد که طی سالمی

با سرمایه   آمریکا طی دهسرمایه//    های کالنگذاریپیشرفت علمی  از هر چیز  های  گذاری تحقیقاتی  اخیر بیش 

آمریکایی  که  ندارد  تعجب  جای  بنابراین،  بوده  زیستی  علوم  حوزهروی  در  اندازه  چه  تا  مانندها   CRISPR هایی 

با اشاره به داده  او  های ملی سالمت  گذاری موسسهدهد که نرخ سرمایه ها نشان می قدرتمند و کاربلد هستند. 

تواند نقش  سال قبل شده است و این امر تا حدی می   4۰برابر    ۳حدودا    آمریکا بعد از تنظیم و بهبود اوضاع تورم،

به  را در تحقیقات حوزه سالمت  آمریکا، پایگاه تحقیقات    .های اخیر توجیه کندویژه در سال آمریکا  با  اما در مقایسه 

پس از  هنوز هم  می چین  فناوری شکل  و  مهندسی  مهمی چون  علوم  از شناخته شدزمینه  پیش  که  این  گیرد  ن 

از زمینه  دنیا،  در  تولیدی حمایت می کشور  در  های  فناوری  و  در علوم مهندسی  کرد. درحال حاضر، پیشرفت چین 

رویم، شاهد رشد و پیشرفت بیشتر این کشور در علوم ها نیز قابل لمس است بنابراین، هرچه جلوتر میدیگر حوزه

آنچه مسلم و غیر اما  نیز هستیم،  انکار است، سرمایه زیستی و علوم اجتماعی  مدت چین در  گذاری طوالنیقابل 

ها شاهد میوه دادن آن هستیم. همین چالش در های مهندسی و فناوری است که حاال بعد از گذشت سالحوزه

گذاری در برخی  رو در آمریکا باعث شده تا این کشور به راهکارهای استراتژیک برای تقویت سرمایه های پیش سال

سازمان سیاست    .ها سرآمد استکه چین هنوز هم در این حوزهاتی و علمی روی آورد، درحالی های تحقیقحوزه

مشخص کرد که    ۲۰۲۱هایی را برای بودجه تحقیق و توسعه سال  علم و فناوری کاخ سفید سال گذشته اولویت 

میبه  نشان  پیشرفته  تولیدات  و  انرژی  بحث  روی  را  آن  بیشتر  تمرکز  مثال،  »آدعنوان  میدهد.  گوید: امز« 

شده،   وضع  آمریکا  علوم  پایگاه  برای  سفید  کاخ  فناوری  و  علم  سیاست  سازمان  از سوی  که  فعلی  »استراتژی 

سرمایه  حوزه شامل  در  حوزه گذاری  و  انرژی  چون  سرمایه هایی  این  از  پیش  که  است  آنها  هایی  روی  گذاری 



 
بهامکان  است  کشور  دو  تضاد  نقطه  دقیقا  این  است.  نبوده  و  پذیر  باال  ظرفیتی  قوی،  مدیریتی  با  چین  که  طوری 

بین  حوزه مشارکت  از  بسیاری  در  و  بکشد  باال  را  خود  توانسته  باال  سطح  در  تحقیقاتی  المللی  و  علمی  های 

 «.های زیادی برای گفتن داشته باشدحرف

دارند، همین بحث    ای که آمریکا بیش از هر چیز با آن چالشنقطه//    المللیها در مشارکت بینمشکل آمریکایی  

بین  به ها سالالمللی است که چینیمشارکت  برآمده ها  از عهده آن  آمریکاییخوبی  باید در بیشتر اند. درواقع،  ها 

رشتهحوزه شامل  علمی  موضع  های  که  است  درحالی  این  کنند.  همکاری  چین  با  دارند،  رشد  به  نیاز  که  هایی 

طورکلی که باید تا حد امکان از چین فاصله گرفت و این امر، به سیاسی دولت ترامپ به شکل دیگری تعریف شده  

می بین  از  را  مشارکت  ماهیت  مساله  هاروارد،  دانشگاه  در  چین  مطالعات  استاد  کربای«  »ویلیام  دیدگاه  از  برد. 

ر  تواند در جداسازی علمی با چین و سلطه این کشور د پیوسته علوم جهان به این معناست که آمریکا نمیهمبه 

بیاید کنار  در جهان  باقی   .نوآوری  برای  ترامپ  با  دولت  ماده  به سه  باید  فناوری  و  علم  مقدم  در خط  آمریکا  ماندن 

گذاری در بخش آموزش عالی؛ استقبال از مهاجران دستورالعمل سیاسی خود متعهد شود که آن شامل سرمایه 

گیرد. اما سوالی که باز هم در این میان  دربرمی  ها را همبااستعداد؛ و مشارکت با افراد باهوش خارجی که چینی

می موفقیتمطرح  به  دستیابی  در  حتی  چین  و  آمریکا  آیا  که  است  این  باشود،  هم  علمی  مشارکت    های  هم 

این واقعیت شود که بیشترین و مهمکرده  نادیده گرفتن  باعث  امر ممکن است  این  ترین اکتشافاتی که  اند چراکه 

اند که جدای از ملیت، افراد موفق و  المللی به سرانجام رسیده های بینیوندند، با مشارکت گروه پوقوع میامروز به 

کنند. رقابتی که میان آمریکا و چین وجود دارد به کلی با رقابت میان آمریکا و  هوشمندی را از دنیا دور هم جمع می

دنبال نداشت، متفاوت است. تفکیک جوامع جماهیر شوروی که در زمینه فضا و دفاعی بود و هیچ مشارکتی را به 

تحقیقاتی آمریکایی و چینی به دو دلیل عمال غیرممکن است؛ یکی به این دلیل که محققان هر جا که باشند، برای 

تکیه می  انجام می پیشبرد کارهای تحقیقاتی به کارهایی  نقاط دیگر  اینکه درصورت تالش کنند که در  شود و دوم 

 .دهدری را در هر دو کشور کاهش میمحققان، سرعت نوآو

شده  آغاز  واقعی  بین //    رقابت  امور  رئیس  واگنر«،  »کارولین  تایم،  گزارش  اوهایو به  ایالتی  دانشگاه  در  الملل 

های مشارکتی حتی فراتر از مرزها گاهی  گوید: »ذکر این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت و توسعه گروهمی

کوچکی   دنیای  ارتباطات  و  محصول  معتبر  ارتباطات  نیز  و  کرونا  شیوع  از  پیش  رویدادها  جلسات  از  که  است 

بودجهگیریتصمیم میهای  ایجاد  یا  ای  استراتژی  یک  نتیجه  آنکه  از  بیشتر  افراد  حرکت  و  ریزش  بنابراین  شوند. 

ها  ین فعالیتکند. به طور قطع، هدایت و مدیریت ا سیاست ملی هدفمند باشد، در یک پدیده اجتماعی نمود پیدا می

هزینه تحصیلی و سفر، بیشتر کارکرد اجتماعی دارند.  ها، جدا از بودجه تحقیقاتی، کمکدشوار است؛ این فعالیت 

مشخص  علمی،  رشته  به  بسته  است  معتقد  کلمبیا  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  ناثان«،  »اندرو  این،  باوجود 

کند. این رقابت  های علمی به چشم رقابت با چین نگاه می است که آمریکا اکنون ازنظر استراتژی ملی، به پیشرفت 

حوزه به  در  قرن  ویژه  اقتصاد  اصلی  کلید  که  نانوفناوری  و  رباتیک  علم  مانند  چشم    ۲۱هایی  به  بیشتر  هستند، 

هاست و آمریکا هم متوجه این واقعیت شده که چین به صراحت اعالم کرد مشغول مدیریت این حوزه  «.خوردمی

پیشرقابتی جد چین  یعنی  خود  رقیب  با  را  مساله ی  دارد.  علمی  رو  برتری  کرد،  توجه  آن  به  باید  اینجا  در  که  ای 

بلکه کشوری موفق نسبت  نیست،  از استانداردهای  به جایگاه یک کشور  و  بردارد  را  اولین قدم  بتواند  که  تر است 

ن رشته استفاده کند. با درنظر گرفتن این  مدت در آهای کلیدی برای پیشبرد اقتصادی خود با مدیریت طوالنیرشته

خوبی توانسته با کمک علوم کامپیوتر و فناوری اینترنت خود را در سطح های اخیر به استانداردها، آمریکا در سال 

شده، چین مقام نخست تولید علم علمی جهان باال بکشد. این درحالی است که طبق عدد و ارقام و آمارهای ارائه 

 .آن خود کرده است  را در دنیا از



 
گرفته   جای  رقابت  این  کجای  در  دیگر  به  //    اند؟ کشورهای  دستیابی  برای  چین  و  آمریکا  اینکه  به  نظر  با 

کنند، تکلیف  های مهمی چون ژنتیک، محاسبات و تولیدات پیشرفته با هم رقابت می های علمی در زمینه موفقیت

 های تحقیقاتیهای حوزهآمده از تجزیه و تحلیلدستی بههاشود؟ دادهبقیه کشورهای جهان در این میان چه می 

Web of Science  می مانند  نشان  بزرگی  کشورهای  اما  است،  پایین  کشورها  دیگر  رقابتی  ظرفیت  اگرچه  دهد 

دنبال موقعیت مناسبی هستند تا مرزهای تحقیقاتی خود را گسترش دهند. در این میان، آلمان  انگلیس و آلمان به 

زیاد سیستمقدرت  تولید  در  درحالی ی  دارد،  تجدیدپذیر  انرژی  داده های  به  باتوجه  علوم  که  زمینه  در  انگلیس  ها، 

سمت  برخی دیگر از کشورها هم معموال به  .وهوایی سرآمد استاجتماعی ازجمله سازگاری جامعه با تغییرات آب 

اند. ای در آنها نداشتهعلم دنیا زمینه  نخورده باقی مانده و کشورهای پیشروروند که دستهایی از علم میحوزه

آموزش  مطالعات  مرکز  استاد  لی«،  این، »جنی  روی شبکه باوجود  کرونا  دوران  در  که  آریزونا  دانشگاه  های عالی 

کرد، معتقد است کشورهای ثروتمند کمتر و آنهایی که از حاشیه علمی فعالیت می  ۱۹  -تحقیقاتی مشارکتی کووید

هم   هنوز  زمینه برخوردارند  در  پیشرفت  به برای  مختلف  میهای  چین  و  آمریکا  با  همکاری  از  سراغ  و  روند 

بینهمکاری نمیهای  غافل  بینشوند. مشارکتالمللی  بههای  یا هر کشور  المللی  آمریکا، چین  با  ویژه مشارکت 

در حوزه  دیگر  و مطرح  به مقاالت می بزرگ  میزان استنادهای علمی  افزایش  باعث  در  شهای علمی  تحقیقات  ود. 

به کوچک  کم مناطق  کشور  یک  در  بهویژه  اندک  تولید  با  کشورهایی  میان  در  یا  انتشار  درآمدد  منجربه  قطع  طور 

های ها، تنها منابع و متخصصان نیستند، بلکه شبکه اثر با میزان استناد پایین خواهد شد. بنابراین، مزیتمقاالتی کم 

ضعف احتمالی این مساله، پویایی نابرابر قدرت در مشارکت کشورها  قطهشوند. اگرچه، نعلمی را هم شامل می

ازنظر سطح علمی است که مییا موسسه  نابرابر  از کشورهای کوچکتواند شبکههای  به گزینه هایی  را  های تر 

 مترجم: ندا اظهری   * .جذاب برای همکاری تبدیل کند

 

 

 

 

 

 



 

 (:25) هفته یثدح - خبرنامه:

 ( ع )مام سجاد ا شهادت ایام )بمناسبت   «چهار خصلتبا  کامل مانیا »
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  سجادامام 

رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ   یََکمَُل إسْالُمهُ، وََمحَصَتْ ذُُنوُبهُ، وَلَقِ هِی بَعٌ َمنْ ُکنَّ ف»أرْ

ِمنْ ُکلِّ   اء یه َمعَ النّاسِ، وَاالْ سْتحْعَلى َنفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِن جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِوَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ عِنْدَ اللّهِ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیداراى چهار خصلت باشد، ا هرکس

 :بود، و در حالتى خداوند را مالقات مى کند که از او راضى وخوشنود است

خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم  خصلت -1

 .دیبت به مردم خدمت نماداشتى ، نس

 ست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى را-2

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی خوش اخالقى و خوش برخوردى با اهل و ع-4

 ، ص 66، /بحاراال نوار، ج 172مشکاة اال نوار، ص 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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