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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 «هراسیفرصت و تهدید »چین/  طعی است؟ اد: افول آمریکا قفارن افرز« پاسخ د »

باقی  -اقتصاد  دنیای  بایدن،   : محمدحسین  یاد کندرئیسهنگامی که جو  آمریکا، سوگند  با   -جمهور منتخب  احتماال 

ست  او به کشوری خواهد نگری  -اندهایی که با فاصله از یکدیگر ایستاده ماسکی بر صورت و با وجود خانواده و مقام 

خیلی عقیده  به  سوی  که  به  ترامپ  دونالد  دادن  سوق  موجب  که  مشکالتی  دارد.  قرار  افول  مسیر  در  ها 

شکل شد، از جمله افول طبقه متوسط و اختالف داخلی مهلک، همچنان  و حضور در دفتر بیضی  جمهوریریاست 

بیماری فراگیر، یک اقتصاد رو    ترامپ البته مشکالتی را برای جانشین خود به ارث خواهد گذاشت: یک  .باقی است

باخته. »کورت ام. کمپل«، رئیس و  رداشته و یک اعتبار جهانی رنگ اسی زخم بهای کالن، یک دموکربه افول، بدهی

آسیا و معاون سابق وزیر خارجه در امور شرق آسیا و پاسیفیک و »راش دوشی«، مدیر طرح    مدیر اجرایی گروه 

بروکینگ در   ۲۰۲۰دسامبر    ۳هایی در مورد چین، در تحلیل  ز و محقق و نویسنده کتاب استراتژی چین در موسسه 

یا اعتقاد به اینکه ایاالت له »فارن افرز« نوشتند: »افولمج طور غیرقابل بازگشتی از جایگاه برتر  متحده بهباوری« 

می فاصله  وسوسهخود  تقدیرگراییگیرد،  چنین  اما  است.  گمراهانگیز  بودای  خواهد  ایاالت کننده  همچنان  .  متحده 

رشک مزیت جمعیت  های  است:  کرده  حفظ  را  خود  صلحبرانگیز  مرزهای  فراوان،  منابع  مالی،  برتری  آمیز، جوان، 

دهه ائتالف  این، چنان که ساموئل هانتینگتون  بر  افزون  و خالق.  نوآورانه  اقتصاد  و یک  قدرتمند  اتحادهای  و  ها ها 

ایاالت  نوشت،  افرز  فارن  در  افول متپیش  و  است  برای خوداصالحی  غیرمعمولی  ظرفیت  دارای  به  حده  باوران هم 

 .«اش هستندآمیزی »نقشی اساسی در جلوگیری از همان چیزی دارند که خودشان در حال پیشگویی نایه شکل ک

شده متحده، افول بیشتر یک انتخاب است تا یک اجبار. مسیر نزولی از طریق سیستم سیاسی قطبیبرای ایاالت 

نظر خواه تنگسنای جمهوری  بست یا یکجمهور دموکرات بعدی با بنکند در حالی که رئیس کشور طی طریق می

ای نادر بگذرد که مستعد اجماع از مواجه خواهد شد. با این حال، مسیر برای دوری از افول ممکن است از منطقه

ن. این چالش از بیشتر جهات یک انتخاب نیست.  متحده برای مقابله با چالش چیسوی هر دو حزب است: نیاز ایاالت 

های نظامی  وزافزوِن جهانی چین واقعیات ژئوپلیتیک هستند. اما بر خالف کشمکش های رطلبیمقیاس و دامنه جاه

مقابله با این چالش مستلزم    .و گاهی موجودیتی با شوروی، رقابت چین و آمریکا عمدتا اقتصادی و فناورانه است

آمریکا گذاری انواع سرمایه  نوآوری  رقابت و  در  داهای مجدد  نوسازی  و  احیا  برای  که  رونق طبقه  یی است  و  خلی 

سیاست است.  ضروری  تقویت  کارگر  برای  نه  سازند  مرتبط  هم  به  را  کار  دستور  دو  این  باید  آمریکایی  گذاران 

مهماضطراب  تحقق  اینکه  ساختن  روشن  برای  بلکه  آمریکا  مردم  داخلهای  وظایف  بر  ترین  هم  سالم  تاثیراتی  ی 

در عین حال، سیاست باید  خارج خواهد گذاشت.  افول گذاران  به  تمایل  برابر  اینکه رقبای  در  دیدن  و  باوری متداول 

برابر ما هستند مقاومت ورزیده و در عوض پاسخی بدهند که بدون دامن زدن به ترس و پیشداوری موجب    ۱۰آمریکا 

رق یک  ورود  شود.  نوآوری  و  اگر  خالقیت  است؛  داده  سوق  خود  شدن  بهتر  سوی  به  را  آمریکا  اغلب  بیرونی  یب 

باز هم میخردمندا برخورد شود،  تا  نه  کردند  آمریکایی تالش  بهتر شد. طی دوره جنگ سرد، سیاستمداران  توان 

بار دیگر تواند بست حزبی، اجماع داخلی میاختالفات در سیاست خارجی را »به حاشیه برانند«. در این برهه از بن

 .در فراسوی سواحل آمریکا آغاز شود

ها در مورد افول، تاریخی دور و دراز دارد و حتی بر قرن  اضطراب آمریکایی //    یکاییافول باوری به مثابه سنتی آمر

باوری به مثابه وارداتی اروپایی آغاز  کند. افولای از عدم اعتماد به نفس اشاره می درخشان آمریکایی با میان پرده

از جنگ جهانی اول در بحبوحه  که پس  -پرفروش نویسنده آلمانی اسوالد اشپنگلر با عنوان »افول غرب« شد: کتاب

شد منتشر  پاندمی  آمریکایی  -یک  از  نسلی  بخش  میالهام  هم  کیسینجر  هنری  شامل  که  بود  بدبین  شد؛ های 



 
افول  انداز  چشم  خاطر  به  اغلب  که  نامیدهفردی  »اشپنگلری«  اش  افول می   باورانه  که  حالی  در  اما  باوران  شد. 

هایی که افول  نوشتند، اما آمریکاییهای از دست رفته می سایه امپراتوری اروپایی اغلب تقدیرگرایانی بودند که در  

کردند. اولین  کنند عموما از این افکار برای ایجاد انگیزه، انرژی و ابداع و نوآوری مجدد استفاده می بینی میرا پیش 

که از دل آن ظاهرا ژاپن و    آغاز شد. فاجعه اقتصادی،  ۱۹۳۰باوری آمریکایی طی دوره رکود بزرگ در دهه  افولموجِ  

متحده ها در مورد نظام خودگردانشان را دامن زد. ایاالت تردید آمریکایی   -متحده بیرون آمدندآلمان سریع تر از ایاالت 

که پرزیدنت »فرانکلین دالنو روزولت« از آن برای دوباره شکل  (New Deal) «های ابتکاری »نیو دیلاز طریق برنامه 

به اقتصاد  بازگشت. در سال    دادن  به جایگاه قبلی خود  اتحاد جماهیر شوروی ماهواره  ۱۹۵۷آمریکا بهره جست   ،

ره قوی  ها به غلیان در آید. اما خاطباوری در میان آمریکایی اسپوتنیک خود را پرتاب کرد و موجب شد موج دوم افول

یق و توسعه برساخت که موجب شد این متحده نهادهای حمایتی فدرال را برای تحق»نیو دیل« باقی ماند: ایاالت 

و   ۶۰های  افول باوری در موج سوم و طوالنی دهه   .های آتی تبدیل شودکشور به رهبر و پیشگام فناوری برای دهه

ودز«  های اجتماعی و ترورهای سیاسی قرار گرفت؛ »برتون ومتحده در معرض ناآرامی به اوج خود رسید. ایاالت   ۷۰

جمهور ریچارد نیکسون و سقوط سایگون همگی موجب پیش  فرا رسید؛ استیضاح رئیس  فروپاشید و رکود تورمی

های اجتماعی موجب  هایی را به بار آورد. ناآرامیافتادن شوروی شد. اما سرانجام این تحوالت، تعدیالت و نوسازی 

به فرو  حرکت  دوباره حاکمیت قانون شد،  تایید  پاشی »برتون سوی اصالحات حقوق مدنی شد، استیضاح موجب 

تراکنش نحوه  ویتنام  در  نهایی دالر شد، شکست  برتری  به  وودز« موجب  و حمله شوروی  داد  تغییر  را  مالی  های 

نرفت. موج چهارم با فرسایش    باوری آمریکا برای همیشه کنارافغانستان سقوط این کشور را سرعت داد. اما افول

و    ۱۹۸۰که موجب وارد آوردن شوک به رهبران آمریکا در دهه  صنعتی، کسری تجاری و افزایش نابرابری همراه بود  

شد و باعث شد »پاول تسونگاس«، سناتور اهل ماساچوست، اعالم کند که »جنگ سرد تمام است و    ۱۹۹۰اوایل  

با وج اما  آلمان پیروز شدند«.  و  ایاالت ژاپن  این فشارها،  را مهار کرد. ود  انقالب فناوری اطالعات  با موفقیت  متحده 

 .رقیب معرفی شدعنوان ابرقدرتی بی متحده بهکمتر از یک دهه پس از اظهارنظر تسونگاس، ایاالت 

باوری جدید مالی جهمتحده همایاالت //    افول  بحران  با  که  دارد؛ موجی  قرار  افول  موج  پنجمین  در  در  اکنون  انی 

ریاست   ۲۰۰۸سال   دوران  در  و  شد  گرفت.شروع  سرعت  ترامپ  هنجارشکنانه  اسمیث«،    جمهوری  »نوح 

میستون بلومبرگ،  می نویس  استدالل  و  است«  »عیان  آمریکا  افول  داخلی گوید  اصالحات  فقدان  با  که  کند 

پر»ایاالت  شد«.  خواهد  توسعه  حال  در  کشور  یک  به  شبیه  آینده  دهه  چند  در  از  متحده  لیند«  »مایکل  وفسور 

می  هشدار  اوستین،  در  تگزاس  »ایاالت دانشگاه  که  آمریکای می  متحدهدهد  کشور  یک  به  نوع  تواند  از  اما  التینی 

و شاید انگلیسی  بر »کاالها، مستغالت، گردشگری  اقتصادی که مبتنی است  با  تبدیل شود«  زبان صنعتی نشده 

حالی   در  فراملی«  مقیاس  در  مالیاتی  »های فرار  صنایع  از  چین  ایاالت که  می تک«  پنهان  رو  رهبری متحده  و  کند 

مانند نابرابری،  -  کنند به نیروهاییبینی میسازد. آنهایی که افول دائمی آمریکا را پیش ا محدود میجهانی آمریکا ر

و دروغسازی، صنعتیقطبی کژآگاه زدایی  و  که  اشاره می -(Disinformation) سازیپراکنی  و مهیب  کنند  واقعی 

های آمریکا بر چین د. همزمان، آنها از مزیت د و در ماهیت امر، جهانی هستند تا اینکه منحصرا آمریکایی باشنهستن

ارزی که هنوز قابل رقابت با دالر   پیر شدن دارد، اقتصادی که رشد کندی دارد و  )که جمعیتی به سرعت در حال 

می رشد  نیست( چشم  دوران  بیشتر  در  دههپوشند.  چهار  ظهور  ایاالتو  چین،  یکای  تولید متحده همواره  چهارم 

کم متحده را هم دستآنها همچنین قدرت جذابیت و کشش ایاالت  .را در اختیار داشته است  ناخالص داخلی جهان

شود که حافظان نظم لیبرال جهانی هستند، مهاجرانی ها موجب جذب متحدانی می گیرند. آغوش باز آمریکاییمی

سرعتک سرمایه ه  و  هستند  آمریکا  رشد  میدهنده  حفظ  را  دالر  سلطه  که  نای  قدرت  جامعه  کند.  از  آمریکا  رم 

خیزد نه از دولت. تظاهراتی که پس از مرگ جورج فلوید شکل گرفت  اش بر میباز این کشور و باورهای مدنیمدنی



 
ارزش  تحقق  برای  عمومی  تقالی  و  کشمکش  پایه بازتاب  ایاال های  ارزش ت گذار  است؛  بوده  که  متحده  هایی 

توجه جهانی را به خود معطوف ساخته و الهام بخش تظاهرات و  شمول است که تقال برای آن جذابیتش آنقدر جهان

های دیگر انتقادپذیر است »دقیقا به این  متحده بیش از تمام قدرت ها در خارج از کشور بوده است. ایاالت راهپیمایی

معیارها به  که  روزنامه خاطر  اولوجود«،  »دل  که  است  چیزی  این  و  دارد«  باور  باالتری  در  ی  مستقر  نگار 

افزاید: »هیچ کشور دیگری به اندازه آمریکا دارای آن درجه از معیارهای  کند. او میجنوبی، به آن اشاره میفریقای آ

ری از افول این کشور کافی نیست. متحده به تنهایی برای جلوگیهای ایاالت برتر و واال نیست.« با این حال، مزیت 

ایاالت  آن ساگر  اصلی  افول شود، علت  دچار  میان می متحده  به  انتخاب  بنابراین، مساله  و  بود  آید. یاسی خواهد 

رسانه  الگوریتم  روستا،  و  شهر  شکاف  اقتصادی،  قشوننابرابری  در  فعالیت  و  اجتماعی  نظامی کشی های  های 

ده که این هم به نوبه خود بیش از یک دهه است کنگره را زیر لبه قیچی قرار  نامحدود شکاف داخلی را تشدید کر

ا پشت داده  را  انتخاباتی  است،  گرفته  قرار  کنار هم  قوانین  نه  و  با هنجارها  که  که ست. سیستمی  گذاشت  سر 

ا  ترین بحران قانون اساسی از زمان جنگ داخلی به این سو رتوانست موجب خشونت سیاسی شده و بزرگمی

برای رفع مشکالت کشور را پیاده  تواند انگیزه مشترک مورد نیاز  متحده هنوز میرقم زند. آیا نظام سیاسی ایاالت

 سازد؟ 

آب آن سوی  در  می//    هااجماع  آمریکا  که  معتقدند  افول  بسیاری  فرضیه  که  بایدن  جو  از جمله  کند؛  چنین  تواند 

اند؛ جهانی گفت:»بسیاری بر روی افول ما قمار کرده از بحران مالی  سال پیش و پس    ۱۰آمریکا را باور ندارد. بایدن  

جمهوری بایدن ممکن است با آبستراکسیون ود من دیوانه شوم.« اگرچه اولین دوره ریاست شامری که باعث می 

دادحزبی رخ  اوباما هم  دولت  که طی  مواجه شود  افول    -ای  روند  کردن  اقدام جهت معکوس  برای  آمریکا  مانع  و 

بر  -ودش اما هر دو حزب  تراشی معمول حزبی  مانع  این  ذیل  در  باشد.  این  نباید مساله  کنار  اما  را  افراطیون  خی 

کرده  درک  را  مجدد  نوآوری  و  ابداع  ضرورت  و  برههگذاشته  در  اولویت اند.  مورد  در  حتی  آنها  و  هایی،  جدید  های 

شدهایده  همگرا  یکدیگر  با  کننده  متحول  به های  دراند،  دولت  ویژه  روابط  تجاری،  سیاست  و    -زمینه  تحقیق  بازار، 

ال چین در بطن این تغییر و تحوالت است و احتماال در بطن این تغییر و توسعه و سیاست تجاری. سیاست در قب

باقی خواهد ماند. هرچه چین پرخاشگرتر و سرکوب گرتر شود، احتمال بیشتری هست که مردم و کنگره  تحوالت 

یکایی وکارهای آمر محورش بر کارگران و کسبرد نیات بلندمدت چین و تاثیر مرکانتیلیسم دولتحول نگرانی در مو

عنوان  بندی دستور کار آمریکایی برای احیا و نوسازی نه فقط در بعد داخلی بلکه بهچارچوب  .احساس نگرانی کنند

ایت هر دو حزب را به دنبال داشته  پذیری آمریکا در برابر چین ممکن است حمتر برای حفظ رقابتتالشی گسترده 

بروکینگز می رایت« محقق موسسه  اگر گوید: »جمهوریباشد. چنانکه »تام  که  بپرسند  از خود  باید  خواهان سنا 

ایاالت  آیا  کنیم،  رقابت  چین  با  میبخواهیم  بن  ۴یا    ۲تواند  متحده  و  رکود  برای  سال  باشد.«  داشته  قانونی  بست 

سی رقابت،  این  در  می استموفقیت  جناح  دو  هر  ایاالت گذاران  که  بپذیرند  اقدام  به  دست  باید  به متحده  طور  زند. 

های  سال غفلت خیرخواهانه از سوی برخی و بداخالقی  ۴۰دلیل  خاص، واشنگتن باید دولتی را بازسازی کند که به 

اقدامات برابر  در  بخواهد  واشنگتن  اگر  دیگر تضعیف شده است.  تعدادی  از سوی  تجاوزگرانه    ضددولتی  اقتصادی 

به بزند،  به عمل  آمریکایی دست  از مشاغل  و حمایت  اداره   مثال،  طورچین  نیازمند  که  دولت فدرال  بود  ای خواهد 

یکپارچه  بتواند اطالعات در مورد ظرفیت صنعتی، زنجیره را  به واردات  تنگناهای اقتصادی و وابستگی  تامین،  های 

متحده باید در مورد رابطه  ایاالت   .و فراگیری کرونا فقدان آن را نشان دادکند؛ یک ظرفیت اساسی که جنگ تجاری  

کنند که  ها در هر دو حزب اکنون اذعان میو بازار دست به تجدیدنظر و بازاندیشی بزند. بسیاری از چهره میان دولت

نمی تنهایی  به  بازاری  کشورنیروهای  شوند،  رشد  باعث  سازند،  متوقف  را  نابرابری  یا    توانند  سازند  ایمن  را 

گذاری در زمینه  تواند حمایتی برای سرمایه ور می پذیری در برابر قهرمانان دولتی چین را تضمین کنند. این بارقابت



 
ها برای حمایت از  علم و فناوری را به دست دهد و حتی عناصری از یک برنامه مترقیانه را توجیه کند؛ مانند تالش

ا و  انحصارها  شکستن  بخش کارگران،  در  صنعتی  سیاست  رساناها جرای  »نیمه  مانند  مهم   «های 

(semiconductors). بایدن با کارت چین به این صورت بازی کند، باید این کار را با نهایت دقت انجام دهد.   اگر دولت

ا در هآسیایی   -متحده مسوولیت محافظت از آمریکاییرقابت با چین مستلزم تقابل یا جنگ سرد دوم نیست. ایاالت

های چینی احتراز کند آن  آمریکاییبرابر تبعیض را بر عهده دارد و باید از تلفیق حزب کمونیست با مردم چین یا با  

فریبی و نژادپرستی قابل پذیرش نیستند. رهبران آمریکا با  هم با ارسال یک پیام روشن و زودهنگام به چین که عوام

متحده در داخل شده و این کشور را در عرصه خارج هم ت ایاالتیک سیاست سازنده در مورد چین که موجب تقوی

می رقابتی سازد،  نمی تواتر  اما  سازند.  معکوس  را  آمریکا  افول  از  برداشت  آنها  نند  بمانند.  متوقف  آنجا  در  توانند 

کار  های مثبتی برای بازسازی همبستگی و هویت مدنی بیابند که باعث شود دموکراسی همچنانهمچنین باید راه

یا آنچه که »ژیل لپورگرایی لیبرال مشترکند و به کارکرد خود ادامه دهد. تالش برای تاکید بر یک ملی  Jill) «ک، 

Lepore)تواند باشدنامد بخشی از فرهنگ مدنی ما بوده و بار دیگر می ، مورخ، آن را »آمریکایی گرایی جدید« می. 

به اف.کندی،  ریاست جان  نامزد  آمریکایی   ۶۰جمهوری  عنوان  که  زمانی  یعنی  پیش،  پرتاب  سال  شوک  در  ها 

های جدی  عات شهرداری در کانتون، واقع در اوهایو، سخنرانی کرد. کشور با بحران اسپوتنیک بودند، در سالن اجتما

هزینه پایین،  دستمزدهای  برشمرد:  را  آنها  کندی  و  بود  نزاع،  مواجه  و  درگیری  فزاینده  خطر  مسکن،  باالی  های 

ایاالت   کوچک و ظهور یک رقیب جدید که در حال پیشروی بود در حالی که  حرکت  ده بی متحشدن تدریجی صنعت 

که   است  جهانی  در  روانی  احساسات  همانا  آییم  فائق  آن  بر  باید  »آنچه  گفت:  زمان  آن  در  کندی  بود.  ایستاده 

ایاالت ]می سگوید[  و  اعتال  است  ممکن  که  است،  رسیده  بلوغ  به  آن  در  شاید متحده  باشد،  گذشته  ما  روری 

ل ورود به عصری طوالنی و آرام باشیم... من این باور را  ترین روزهای ما زودتر بیاید و اینکه ما اکنون در حاروشن

 .«پذیرم و مردم این کشور هم نباید بپذیرند نمی

 دانشجویان چینی را به جاسوسی متهم کرد پمپئو  

محدود کردن ورود دانشجویان چینی،   های آمریکایی برایاز دانشکده   وزیر خارجه آمریکا ضمن درخواست : فارس

مایک پامپئو« وزیر امور خارجه  »  .مدعی شده آنها از طرف کشورشان در حال جاسوسی و سرقت تحقیقات هستند

از طرف کشورشان در حال  چهارشنبه مدعی شد که دانشجویان چینی در دانشگاه   آمریکا روز ایاالت متحده  های 

به نوشته روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« پامپئو که در »مؤسسه صنعتی   .وسی و سرقت تحقیقات هستندجاس

می صحبت  دانشکده جورجیا«  از  ادعا،  این  طرح  با  ورودکرد  کرد  درخواست  آمریکایی  را   های  چینی  دانشجویان 

کنند تعطیل  نیز  را  »کنفسیوس«  به  موسوم  مؤسسات  و  تو  .محدود  کنفسیوس  مافقنامه مؤسسات  را  یان  هایی 

 .های چینی در سراسر جهان گسترش یابدکند تا زبان، فرهنگ و آموزشهای چینی و خارجی برقرار می دانشگاه 

پیش با  تا  دارد  تالش  ترامپ  چیندولت  سیاست  پیشرفت هراُبرد  با  مقابله  به  زمینه سی  در  کشور  این  های های 

طرحی را با هدف مقابله با چالش چین برای پیشتازی آمریکا   ۲۰۱۸سال آمریکا از  وزارت دادگستری .مختلف بپردازد

کرده است ایجاد  فناوری  و  زمینه علمی  آمریکا    .در  از  ماه  آبان  اواسط  وزارت خارجه چین  که  در حالی است  این 

وع و که آزار و سرکوب دانشجویان و محققان چینی را به بهانه اتهامات واهی متوقف کند و از حقوق مشر  خواست

 .منافع شهروندان چین در قلمروی آمریکا محافظت کند

 های آمریکایی را لغو کرد ویزا برای دیپلمات  چین معافیت



 
دیپلمات  : ايسنا برای  ویزا  معافیت  لغو  از  )پنجشنبه(  امروز  هنگپکن  به  که  آمریکایی  سفر های  ماکائو  و  کنگ 

دادمی داد، هوآ چونیینگ   .کردند، خبر  گزارش  کرویترز  در  وزارت خارجه چین  نفرانس مطبوعاتی خود ، سخنگوی 

تحریم پکن همچنین  غیر  گفت،  پرسنل سازمانهای  کنگره،  اعضای  آمریکایی،  مقامهای  از  برخی  علیه  متقابل  های 

درباره هنگ آنها  "زننده"  رفتار  بر سر  آنها  و اعضای خانواده  اعمال میدولتی  از    .کندکنگ  این سخنگو گفت، چین 

می ایاالت   این  متحده  از  بیش  تا  افراد خواهد  هویت  از  سخنگو  این  نشود."  اشتباه  و  خطرناک  مسیر  این  "وارد 

مقام چینی به اتهام ایفای نقش   ۱۴ایاالت متحده روز دوشنبه علیه    .ها صحبتی نکردتحریمی یا زمان شروع تحریم

هنگ ملی  امنیت  قانون  تصویب  در کنگ  در  پکن  گذشته  ماه  اقدام  سر  بر  اپوزیسی  و  قانونگذاران  صالحیت  ون رد 

این اقدام آمریکا عمدتا به چشم تالشی از    .های مالی و ممنوعیت مسافرتی اعمال کردکنگ تحریممنتخب در هنگ 

به علیه  سوی دونالد ترامپ برای تحکیم میراث "سختگیری علیه چین" و وادار کردن جو بایدن به اتخاذ موضعی مشا 

زمانی که احساسا  در  دپکن  آمریکا  دیده میت ضد چینی دو حزب اصلی  کنگره باالست،  بایدن  ر  ژانویه   ۲۰شود. 

های ارشد کنگ و دیگر مقام هایی را علیه کری الم، مدیر اجرایی هنگماه اوت دولت ترامپ تحریم  .آیدروی کار می

شهر خواند،  این دولت   خواهانه درسرکوب جنبش دموکراسیها حین  بر سر آنچه نقش آنها در محدود کردن آزادی 

 .تحریم کرد

 طراحی در کالیفرنیا؛ساخت در چین 

تنش در روابط آمریکا و چین اخیرا شدت بیشتری پیدا کرده است. این تنش در حوزه اقتصاد و  ایزابال وبرمنبع: گاردین

ه قطع ارتباط  ها بست این است که آیا شدت یافتن تنش ترین سواالتی که مطرح ا فناوری بسیار آشکار است و مهم

بزرگ جهان منج اقتصاد  ماه دو  در  رویدادی ممکن است؟  آیا چنین  و  دیدگاه ر خواهد شد  اخیر  گوناگونی  های  های 

به  این جدایی مطرح شده و  از آن صحبت میگونهدرباره  ارتباط ای  یاد شده شود که گویی قطع  بین دو کشور  ها 

و  آسان است.  آمریکا  بین  از جنگ سرد جدید  جا  اقتصادیچین صحبت می  همه  اما چارچوب  دو    شود،  رویارویی 

است متفاوت  داشت  وجود  غرب  و  شرق  بین  پیش  دهه  چند  آنچه  با  اساس  از  شده  یاد  دوران    .اقتصاد  آن  در 

جهانیایاالت  سابق،  شوروی  و  مجزا سازی متحده  اقتصادی  بلوک  دو  به  را  جهان  و  بودند  آورده  پدید  رقیب  های 

دهند که در آن چین، مرکز نیروی کار جهان و  ما حاال دو طرف منازعه، یک پیکره را تشکیل میتقسیم کرده بودند ا

مرکز سیاسی   آمریکا  رویارویی  از  کشور  دو  متقابل  اقتصادی  وابستگی  که  دیرینه  امید  این  دنیاست.  فناوری 

افزودجلوگیری می بر ریسک آن  یکپارچگی عمیق اقتصادی  از میان رفته و در عوض،  ه و ممکن است هسته  کند 

فون نوشته شده ی آیتوان از آنچه پشت یک گوشاقتصاد جهان چند پاره شود. نظم اقتصادی کنونی جهان را می

جمهوری آمریکا در دوران تبلیغات خود  هر دو نامزد انتخابات ریاست   .درک کرد: طراحی در کالیفرنیا، ساخت در چین

ه آنها این بود که فرآیند تولید به آمریکا بازگردانده خواهد شد. ترامپ اعالم  وعده دادند به این نظم پایان دهند. وعد

دهد و بایدن سعی کرد یک قدم از ترامپ جلوتر رود و اعالم کرد »ساخت کا به چین پایان میکرده بود به اتکای آمری

ستراتژی جدید اقتصادی این  عنوان اجمهوری چین از »جریان دوگانه« به آمریکا« هدف خواهد بود. در مقابل، رئیس

به خ وابستگی  از  و  است  داخلی  بر فضای  بیشتر  تمرکز  آن،  در  که  برده  نام  می کشور  کاسته  یک ارج  این  شود. 

دنیای خارج است.  روی  به  ماندن درهای چین  باقی  باز  به معنای  رویکرد دوگانه  این  واقعیت است که یک بخش 

های خارجی نامه نوشته و آنها را از وجود محیط تجاری مساعد در  پینگ شخصا برای مدیران شرکت جینآقای شی 

هاینان به یک منطقه آزاد تجاری عظیم تدوین   ایی برای تبدیل جزیرههچین مطمئن کرده است. دولت چین برنامه 

بیمه و  مالی  بازارهای  شدن  باز  سرعت  و  صندوقکرده  مدیران  که  باالست  چنان  چین  بینای  المللی  های 

از سوی دیگر چین درحال آماده کردن خود برای جدا شدن    .گذاری جرأت نداشتند چنین سرعتی را آرزو کنندسرمایه 

های حیاتی نظیر غذا و فناوری تاکید کرده است. جدایی ز آمریکاست. پکن بر هدف خود یعنی خود اتکایی در بخش ا



 
از آن، احتمال جدایی اقتصادی چین و آمریکاست.   به واژه پر استفاده این روزها تبدیل شده و منظور Decoupling  یا

کند که گویی جدا  ست. جدایی، این ایده را در ذهن ایجاد می رامپ نیز از این واژه در شعارهای خود استفاده کرده ات

ترین اقتصادهای جهان هستند در یک مرحله قابل انجام است، مثل جدا شدن دو واگن شدن چین و آمریکا که بزرگ 

ن تولید  باراک اوباما از استیو جابز پرسید آیا امکا  ۲۰۱۲ای هیچ ربطی با واقعیت ندارد. سال  ر. اما چنین ایدهیک قطا

فون در آمریکا وجود دارد؟ و آقای جابز با صراحت گفت نه. و موانع موجود بر سر راه انتقال فرآیند  های آیگوشی

های نهادهای دولتی، شرکای تجاری داخلی و شرکت  .ستندتولید این گوشی به آمریکا احتماال امروز هم باقی ه

دهه  بین اواخر  از  چین  عرزنجیره  ۱۹۸۰المللی  کردههای  ایجاد  کشور  این  در  را  دارای  ضه  تولید  مناطق  اند. 

توسعهزیرساخت عظیم  تقریبا  های  و  هستند  می   ۳۰۰یافته  فعالیت  آنها  در  چین  مهاجر  کار  نیروی  کنند.  میلیون 

رسانند. هنگامی که از جدایی از  میهای نزدیک خط تولید شب را به روز  این نیروهای کار، در خوابگاه   بسیاری از

میچی صحبت  جهان ن  تولید  ساختار  از  بزرگ  بخشی  کامل  و  بنیادی  تغییر  و  مجدد  سازماندهی  منظورمان  کنیم 

از زنجیره  نتیجه جنگ تجاری، سهم چین  و تبلت یعنی بخشی که  المللی عرضه در حوهای بیناست. در  رایانه  زه 

درصد کاالهای صادراتی در این بخش   ۴۵درصد کاهش یافت. با این حال چین    ۴بیشترین اثر را از این جنگ پذیرفت  

می  تولید  را  جهان  همچنین  در  تلفن   ۵۴کند.  کل  می درصد  تولید  چین  در  جهان  بخش های  در  مبلمان، شود.  های 

سه برقی،  خانگی  لوازم  و  ترتیب  پوشاک  به  تولید  در  چین  جهانی  و    ۲۸درصد،    ۳۴م  است  ۴۲درصد   .درصد 

ها از احتمال  اند عملیات تولید خود را از این کشور خارج کنند و گزارش ده های خارجی فعال در چین تالش کرشرکت

و هند است، کننده حکایت دارد. شرکت فاکسکان درحال انتقال بخش تولید خود به ویتنام  یک جدایی سریع و نگران 

حدود   حال  این  زمینه  ۷۰با  در  چین  آنکه  با  ماند.  خواهد  باقی  چین  در  تولید  فرآیند  این  سریع   درصد  توسعه 

ها، ظرفیت منحصر به فرد دارد، اما انتقال تجهیزات عظیم تولید از چین به دیگر کشورها فرآیندی بسیار  زیرساخت

ای ژنگژو چند سال طول فاکسکان در داخل چین به شهر جزیره  های شرکتبر است. تغییر مکان قبلی کارخانه زمان 

به ایندلیل هزینهکشید.  باالی  انهای  درخواستها، شرکتتقال گونه  به  به عمل  تمایلی  و ها  های سیاستمداران 

دون نکته مهم دیگر این است که با آنکه جهان به زیرساخت تولید چین وابسته است، اما چین ب  .خروج از چین ندارند

نمی خارجی  تراشهفناوری  بخش  در  بپردازد.  تولید  به  رایانه تواند  هنوهای  چین  شرای،  به  رسیدن  تا  های کت ز 

های اخیر که سبب شد ها فاصله دارد و به دانش فنی آمریکا متکی است. به این ترتیب تحریمپیشرو جهان سال 

تراشه به  هوآوی  شرکت  ادسترسی  شود،  مسدود  آمریکا  ساخت  موفقهای  بر  منفی  بزرگ  بسیار  ترین ثرات 

زه کرونا، بر توسعه بلندمدت و کیفی  شرکت فناوری چین بر جا گذاشته است و اگرچه بسته حمایتی چین در حو

پیش بسیار سخت  راهی  فناوری  جبهه  در  کشور  این  است،  داده  قرار  را هدف  نوآوری  و  دارد  اگر تمرکز  دارد.  رو 

 .های کلیدی بیشتری را هدف قرار دهد، اثر این اقدام آمریکا ویرانگر خواهد بودآمریکا در بخش فناوری چین بخش

المللی  های دور تالش کرده یوآن را به یک ارز ذخیره بین چین خوب نیست. چین از گذشته  در بخش مالی نیز شرایط

دیگر محققان و مقامات    ترین دارنده ذخایر ارز خارجی جهان به دالر است. از سویتبدیل کند. چین همچنین بزرگ

که این کشور به سیستم  چین درباره یک جنگ مالی نگران هستند. مشاور پیشین بانک مرکزی چین هشدار داده  

به سیستم  این  اگر  و  است  وابسته  آمریکا  تحریمدالری  بانک واسطه  شود،  مسدود  بهها  چین  لطمه های  شدت 

آمریکا می او  باور  به  دید.  توقخواهند  به  دارایی تواند  یکیف  کند.  اقدام  مالی ممکن های خارجی چین  چنین جنگ 

جویانه به وجود آورد و سیستم جهانی تولید در معرض خطر قرار خواهد  تر از اقدامات تالفیخطرناکایاست چرخه

رویدادی است که میپایان کمونیسم، شبیه  .گرفت ترسیم ترین  در ذهن  آمریکا  و  بین چین  از جدایی سریع    توان 

یعنی  شده  گسسته  هم  از  تولید  فرامرزی  شبکه  و  سیستم  یک  که  بوده  باری  آخرین  کمونیسم،  پایان  کرد. 

از میان رفتن صنعت بود. سازی سرخ« در یک لحظه از میان رفت. نتیجه این »شوک درمانی« در روسیه،  »جهانی

ح تدریجی ساختارها شروع شد. از رخ دادن شوک درمانی به سبک روسیه جلوگیری کرد و اصال  ۱۹۸۰چین در دهه  



 
های بزرگ در  توسعه اقتصادی چین شکل گرفت. این امیدواری وجود دارد که از بروز شوکدر اثر این روند بنیادهای 

چال اجتناب شود.  آمریکا  و  چین  همهشروابط  از  جهانی  همچنان های  هوایی  و  آب  تغییرات  تا  گرفته  کرونا  گیری 

جمهوری  و رفع آنها مستلزم همکاری چین و آمریکاست. حاال پس از انتخابات ریاستدرحال شدت پیدا کردن هستند 

ابل اجرا و موثر  های قبرای مذاکرات مجدد درباره روابط اقتصادی پدید آمده است. تدوین استراتژیای  آمریکا، روزنه 

 .برای آشتی، یک وظیفه فوری برای هر کشور است

 تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم؟ 

وزیرخارجه آمریکا در ماه جوالی، سخنانی به زبان آورد که بسیاری از    -تایمزمنبع: نیویورک  -  لیندل  بوکات  اسپنسر

تحلیلگران آن را اعالم جنگ سرد علیه چین توصیف کردند. مایک پمپئو گفت: »پارادایم قدیمی تعامل کور با چین که 

ده بیست و یکم، یک سده آزاد باشد، جهان آزاد یلیم ساگر ما  .از زمان نیکسون وجود داشته به پایان رسیده است

های اخیر به باید بر این استبداد جدید غلبه کند.« سخنان وی به روشنی نشان داد روابط بین دو ابرقدرت در ماه 

های معنوی، تجارت، ویروس دارایی های دیپلماتیک، اقدامات در حوزه  وضعیتی خاص رسیده و شدت یافتن تحریم

سابقه در روابط دو کشور شده های بیکنگ و... سبب تنشها در زمینه جاسوسی، سرکوب در هنگاتهام کرونا،  

های خصمانه دو طرف علیه هم، گیریگویند: »تاثیر موضع است. ادوارد وونگ و استیون لی میرز از نشریه تایمز می 

  رویارویی بنیادی استراتژیک و ایدئولوژیک در حوزه سیاست خارجی خواهد بود: تثبیت    ترین میراث دولت ترامپمهم

رویارویی اما چنین  بزرگ جهان.«  اقتصاد  دو  ویژگیبین  دیدگاه ای چه  به  ادامه  در  داشت؟  که هایی خواهد  هایی 

نخستین   .کنیمشاره میها بین چین و آمریکا مطرح شده ادرباره رویدادهای آینده در صورت شدت پیدا کردن تنش

گ سرد چند دهه پیش نیست. ریچارد فونتن و الی راتنر از نشریه  که این رویارویی شبیه جن  موضوع مهم این است

های روابط دو کشور را توصیف کند، پست معتقدند تمرکز بر جنگ سرد چند دهه پیش، بیش از آنکه ویژگی واشنگتن

ویژگی میاین  پنهان  را  سرها  جنگ  پیماکند.  اعضای  رویارویی  حاصل  پیش  دهه  چند  بود. ند  ورشو  و  ناتو  های 

ادی بسیار اندک بین دو بلوک جریان داشت و کشورهای غیرمتعهد در مناطق استراتژیک بسیار  های اقتصفعالیت 

ی محکم گونه نیست، زیرا کشورها در سراسر جهان با چین و آمریکا پیوندهامعدود بودند. اما اکنون شرایط اصال این 

چین و اقتصاد جهان به شکلی عمیق    پئو در آن سخنرانی اعتراف کرد که اقتصادامنیتی و اقتصادی دارند و حتی پم

استاد همدر  و شوروی سابق عمیق است.  آمریکا  روابط  از  بیش  بسیار  اکنون  آمریکا  و  روابط چین  تنیده هستند. 

و آمریکا، هم    ه این نکته اشاره کرده که تعامل بین چینتاریخ جهان در موسسه سیاست پاریس در نشریه گاردین ب

پیش و هم  ایاالت نیبرنده جها محصول  بوده است:  بهسازی  به چین  کاال  تولید  در حوزه  برای متحده  عنوان محلی 

های تولید متکی است و چین نیز خریدار اوراق قرضه آمریکاست. از سوی دیگر چین برای صادرات  استقرار کارخانه 

ل، روابط چین و آمریکا  ه آمریکا وابسته است. این وابستگی متقاب و آموزش صدها هزار دانشجوی این کشور بکاال

به این ترتیب ماهیت هرگونه نزاع    .ها چه میزان ویژه و عمیق هستنددهد این ارتباط کند و نشان میرا تعریف می

گوید: اد تاریخ جهان در موسسه سیاست پاریس می بین دو کشور و شیوه پایان یافتن آن متفاوت خواهد بود. است

اصل از نابودی دو طرف در اثر رویارویی بسیار جدی بود اما اکنون این تهدید  »در جنگ سرد چند دهه پیش، تهدید ح

افرز به چاپ  کنگ در مطلبی که در نشریه فارن وزیر هنگدر رویارویی بین آمریکا و چین بزرگ نیست.« اما نخست 

صاد چین پویایی  تر و توانمندتر است. اقتیک رقیب پیچیدهفته است: »چین در مقایسه با شوروی سابق  رسانده گ

نیافته نیست و اقتصاد آن با اقتصاد  قابل مالحظه دارد و از فناوری پیشرفته برخوردار است. چین یک کشور توسعه

زرگ جهان به شکلی که جنگ سرد چند دهه  شوروی سابق کامال فرق دارد. اکنون هرگونه رویارویی بین دو قدرت ب

نمیپی خاتمه  یافت،  پایان  یکیش  یعنی  رفت  یابد،  نخواهد  میان  از  طرف  دو  هزینه   «.از  مهم،  موضوع  دومین 

مقاله  در  تاپلین،  ناتانیل  است.  والرویارویی  نشریه  در  »بهاستریتای  است:  نوشته  درهمژورنال  تنیدگی دلیل 



 
ها فونها از آیبود. درست است که آمریکایی شدت پرهزینه خواهد کا، هرگونه جدایی بهاقتصاد چین و اقتصاد آمری

تولید شده استفاده می  در چین  تجهیزات محافظتی شخصی که  دانشگاه و  اما  از چند دهه  کنند  آمریکا پس  های 

عالیت خود ادامه دهند. اند به فگذاری ناکافی، با پرداخت شهریه کامل از سوی دانشجویان چینی توانسته سرمایه 

شتری برای تحقیقات بنیادی و آموزش ریاضی و علوم دیگر  دامه پیدا کند، به بودجه فدرال بسیار بیاگر روند جدایی ا 

به معنای  این  از سوی دانشجویان چینی جبران شود.  تامین شده  تا فقدان منابع مالی  بود  نیاز خواهد  آمریکا  در 

های برجسته هندی و دیگر  ب دانشجویتر برای جذهای مهاجرپذیری آسانذ سیاستها و لزوم اتخا افزایش مالیات 

مصرف کشوره نهایت  در  شود.  جبران  آمریکا  در  چینی  دانشمندان  فقدان  تا  برای  است  باید  آمریکایی  کنندگان 

صلح مطالعات  استاد  باشند.«  آماده  متنوع  و  امن  عرضه  زنجیره  از  استفاده  جهت  باالتر  مبالغ  امنیت   پرداخت  و 

یکا یک روند طوالنی و دشوار خواهد های عرضه آمر ست روند متنوع کردن زنجیرهجهانی در کالج همپشایر معتقد ا

می انجام  چینی  کارگران  سوی  از  اکنون  که  کارهایی  میبود.  را  کمشود  کشورهای  به  مانند  توان  دیگر  هزینه 

خستین نتیجه شدت  مدت، نها طول خواهد کشید و در کوتاه ال مکزیک، تایلند و ویتنام منتقل کرد. اما این انتقال س

آمری بین  سرد  جنگ  کروناستیافتن  ویروس  مهار  از  پس  آمریکا  اقتصاد  انتظار  از  کندتر  بهبود  چین  و  سومین    .کا 

تبدیل شود. استاد کالج همپشایر در   به جنگ گرم  این است که جنگ سرد ممکن است به سادگی  موضوع مهم 

ریای جنوب  های مورد مناقشه در د و چین بارها در آب های جنگی آمریکا  گوید: »کشتی ای خود میهادامه صحبت 

گرفته  قرار  درگیری  آستانه  در  وضعیت چین  این  اگر  تنش اند.  و  شود  تکرار  بیشتر  یک ها  ریسک  یابد،  شدت  ها 

شود و حتی ممکن است  میرویارویی واقعی که به از میان رفتن جان نیروهای دو طرف منجر خواهد شد بیشتر  

یک از دو کشور  است: »فورا مشخص نخواهد شد، کدامآغاز شود.« تحلیلگر نشریه تایمز معتقد    عیاریک جنگ تمام

برنده چنین نزاعی خواهد بود. توانمندی نیروی دریایی آمریکا در اثر فساد مالی و ناکارآمدی پرسنل چندان خوب  

درصد افزایش یافته است. اگر    ۵۵های نیروی دریایی چین  ال اخیر تواناییس  ۱۵نیست و این درحالی است که در  

نظر در نهایت دو کشور به جنگ دریایی کشیده شوند، آیا ما مطمئن هستیم که در این نزاع برنده خواهیم شد؟ به

از استقرار    طلبی چین در دریای جنوب این کشور قبلمن دولت بعدی آمریکا باید به این سوال پاسخ دهد. توسعه

کاخ در  کرد  سفید شروع شدهترامپ  پیدا خواهد  ادامه  آینده  در  اثرات جنگ    «.بود و  چهارمین موضوع بسیار مهم، 

المللی در زمینه تغییرات آب و هوایی است. واقعیت این است که گرم  های بین سرد بین چین و آمریکا بر همکاری 

ت  های مختلفزمین، ریسک روی دادن بحرانشدن کره را در حوزه مهاجرت، کمبود آب سالم، کاهش  و...  ولید غذا 

به م این  و  آورده  افزوده میعنای عدمپدید  این ریسک  بر شدت  دو امنیت است. هر سال  آمریکا هر  و  شود. چین 

بحران  این  به  آسیبنسبت  به ها  اما  بزرگپذیر هستند.  گلخانه عنوان  گازهای  انتشاردهندگان  مسوولیتی  ترین  ای، 

روارد کندی معتقد است بهترین  المللی در دانشگاه ها . استاد امنیت بینها دارندیژه برای جلوگیری از این بحرانو

بزرگ  منازعه. چین  نه  این هدف همکاری است  تحقق  برای  و نصبراه  تولیدکننده، صادرکننده  پنل ترین  های کننده 

ی تجدیدپذیر  هاگذار در انرژی ترین سرمایه چنین بزرگ های بادی، باتری و خودروهای برقی و همخورشیدی، توربین

قرار است اگر  بنابراین  انرژی   است؛  این  از  زمان ممکن،  کمترین  به  در  کردن دسترسی  استفاده شود، محدود  ها 

معتقد است  کوئینسی  در موسسه  تحقیقات  بخش  ورتهام، مسوول  استفان  بود.  مانع خواهد  یک  بازارهای چین 

شده به زندگی  توانند در زمینی که غیرقابل سکونت  نمی  وانند با یک چین مستبد کنار بیایند، اماتمردم آمریکا می

 .ادامه دهند

 سیاست جدید بایدن

های جدید ارتباط با دولت آینده آمریکا ایجاد کند؛ کند کانال چین تالش میمنبع: سوث چاینا مورنینگ پست - رانک تانگ

آسانی از میان بروند. البته دو طرف    ها بین دو کشور بهاما برخی تحلیلگران چین معتقدند نباید انتظار داشت تنش 



 
همه  با  مبارزه  حوزه  در  بود  خواهند  قادر  آب احتماال  تغییرات  و  کرونا  به هگیری  این  وهوایی  اگر  و  بپردازند  مکاری 

عیار که اقتصاد جهان ها و تبدیل شدن آن به یک رقابت تمام همکاری تحقق یابد، احتمال اجتناب از شدت یافتن تنش 

ها درباره روابط چین و آمریکا در محافل گوناگون چین از  یابد. بحثخطر قرار خواهد داد، افزایش می را در معرض  

تر شده است. انتقال قدرت در واشنگتن  ن، اندیشمندان و مقامات پیشین این کشور داغ گذاراجمله در بین سیاست

دیپلماتیک می روابط  از  دوران جدیدی  وارد  و دو کشور  نظران معتقد است،  از صاحبیکی    .وندشآغاز شده است 

اما برخی   انجام دهد؛  بهبود روابط دو کشور  برای  بزرگ  آینده اقدامی  بایدن طی دو سال  بعید است دولت  بسیار 

آب حوزه تغییرات  دارد.  وجود  همکاری  برای  کشور  ها  دو  هر  برای  باال  اولویت  با  موضوع  دو  کرونا  مهار  و  وهوایی 

رسند؛ اما  نظر میهای بایدن مثبت بهمریکا برای مهار این کشور نگران است. ایدهره تالش آهستند. البته چین دربا

جمهوری  در دوره ریاست  .او تنها از لحاظ تکنیکی با ترامپ تفاوت دارد. چین نباید انتظارات بیش از حد داشته باشد 

میان چین نسبت به بهبود روابط    و در این  ترین سطح در چهار دهه گذشته رسیدترامپ روابط چین و آمریکا به پایین 

با آمریکا ابراز تمایل کرده است. تهدید جدایی اقتصادی که از سوی آمریکا مطرح شده هنوز از میان نرفته و بسیاری  

های باال هستند. از سوی دیگر دسترسی چین به فناوری آمریکا  از کاالهای صادراتی چین به آمریکا مشمول تعرفه 

با آنکقطع شده اس جمهور چین در پیام تبریک به بایدن ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه ارتقا و بهبود  ه رئیست. 

بدترین سناریو است برای  آماده کردن خود  اما چین درحال  به  .یابد،  طور رسمی استراتژی اقتصادی »جریان  پکن 

این تحول از طریق تمرکز بر بازار  دوگانه« را معرفی کرده است و طبق این استراتژی، کشور خودکفاتر خواهد شد.  

المللی چین  داخلی و تالش برای استقالل در حوزه فناوری تحقق خواهد یافت. رئیس انجمن روابط اقتصادی بین 

دهد محیط  هایی که بایدن برای تیم اقتصادی خود انتخاب کرده، از جمله خانم جنت یلن، نشان میگوید: »گزینه می

مساعد   روابط  بهبود  سیاستبرای  اگرچه  زمینه است.  در  آمریکا  و  های  تایوان  چین،  جنوبی  دریای  نظیر  های 

دی کامل بین دو کشور مذاکراتی  هایی نظیر تعرفه و احیای روابط اقتصاکنگ تغییر نخواهد کرد، اما در زمینه هنگ

کرده تهدید کرده بود،    عنوان یک اقتصاد بازار اجتنابترامپ که از به رسمیت شناختن چین به  «.صورت خواهد گرفت

این کشور   بزرگ  بانک  که هفتمین  بازرگانی چین  بانک  پیشین  رئیس  تجارت خارج خواهد شد.  از سازمان جهانی 

داری کرده است؛ اما پکن  ازعاتی که با آمریکا یا دیگر کشورها پدید آمده خویشتنگوید: »چین در قبال مناست، می

رعت درحال شدت یافتن است، محدود و مهار کند تا محیطی مناسب برای  گرایانه را که به سباید احساسات ملی

اهند شد. با توجه  های شدید خوگویند چین و آمریکا در نهایت وارد تنش های آینده فراهم شود. برخی میهمکاری

این  باید  به خطرات  اندیشیده شود. همچنین  تدابیری  برای مهار آن  درباره  گونه احساسات، حاال وقت آن است که 

بررسی موضوع  میاین  چین  چطور  که  شود  انجام  قوانین هایی  و  خود  اقتصاد  رشد  الگوی  تداوم  بین  تواند 

 «.وجود آوردالمللی تجارت سازگاری بهبین

 نده فناوری رهبر آی 

فروهر فایننشال   -رانا  ماه تنشتایمزمنبع:  در  آمریکا  و  چین  بین  حوزه  ها  در  و  کرده  پیدا  بیشتری  شدت  اخیر  های 

ها بر شرکت بایت دنس فشار وارد کرد تا  فناوری، تحوالت سرعت باالتری داشته است. چند ماه پیش ترامپ مدت 

اپلیکیشن تیک  را به شرکت مایکروساین شرکت  این فشارها در نهایت به واکنشتاک  اما  پکن منجر    افت بفروشد 

مات  مقا   .برد استفاده کرد، یعنی کنترل صادراتشد. چین از یکی از ابزارهای فشار که خود ترامپ از آن بهره می

الگوریتم تا شامل  دادند  تغییر  را  فهرست محدودیت صادرات  الگوریتمچینی  بشود.  مهمها هم  بدون شک  ترین  ها 

تاک در مقایسه با شرکت هوآوی که تاک است. این اقدام تا اندازه زیادی یک اقدام سیاسی است. تیکارایی تیک د

گذاران به طور که یکی از سرمایه ی دارد، اما همانسازنده تجهیزات نسل پنجم اینترنت است اهمیت بسیار کمتر

تاک را  رو برای اعمال فشار در حوزه فروش تیک من گفت، چین مایل نیست به دولت آمریکا اجازه دهد نقش یک نی



 
کرد از هرگونه افزایش تنش با این کشور  جمهوری آمریکا، پکن تالش میبازی کند. با آنکه قبل از انتخابات ریاست 

نکته دیگر این است که اقدام پکن برای جلوگیری    .ب کند. اما برای چین، دفاع از اهداف خود یک اولویت استاجتنا

دهد نه فقط آمریکا، بلکه چین نیز در مسیر جدایی از آمریکا در حوزه فناوری در  قد شدن یک قرارداد نشان میاز منع

بزرگ بازاری  به  نوظهور  اقتصادهای  پیش  از  است.  تبدیل  تر  حرکت  چین  صادراتی  کاالهای  برای  آمریکا  بازار  از 

قرن  شده ابریشم  راه  عظیم  برنامه  تجا  ۲۱اند.  دیپلماسی  و  و  رت چین  آفریقا  نظیر  جاهایی  در  کشور  این  محور 

آمریکا   از  غیر  به کشورهایی  افزایش صادرات  برای چین  دیجیتال سبب خواهد شد  یوآن  کنار ظهور  در  خاورمیانه 

شود.  آسان نرم تر  به  هوآوی  شرکت  دسترسی  کردن  مسدود  طریق  از  کرده  سعی  آمریکا  و  دولت  افزارها 

ای پکن را خنثی کند، اما تمام متخصصانی که من با آنها صحبت کردم معتقدند ههای ساخت آمریکا، تالشتراشه

فناوری آمریکا مانع    تواند برای تحقق هدف بلندمدت چین یعنی جدایی از اکوسیستمگونه اقدامات آمریکا نمیاین

 .تراشه حرکت کند  پدید آورد. در واقع اقدامات آمریکا سبب شده چین با سرعتی بیشتر به سوی ایجاد صنعت تولید

نوآوری  و حتی  مقاالت علمی  نظیر  منابعی  به  توانسته  دیگر چین  آمریکایی دسترسی های شرکتاز سوی  های 

هوش حوزه  در  دستاوردها  شامل  این  باشد.  تدابیر   داشته  که  دارد  ادامه  حالی  در  روندها  این  است.  مصنوعی 

شود: اند. حاال یک سوال جالب مطرح میتر شدهانه های معنوی خود سختگیرحقوقی چین برای حفاظت از دارایی 

پیشرفته  مرکز  فناوری آمریکا  نوآوریترین  و  بود؟ ها  خواهد  پیشرو  زمینه  این  در  کشور  کدام  آینده  در  اما    هاست، 

های  تواند با استفاده از منابع خود، نوآوری را ارتقا دهد و به تولید کاالتر میتوانید استدالل کنید که چین راحتمی

کارخانه  تولید  بخش  بپردازد.  برای چین مصرفی  کار  این  مسلما  و خودکفاست.  توانمند  بخش عظیم،  یک  ای چین 

انجام  بسیار آسان  آمریکا قصد دارد  از کاری است که  بازسازی زنجیره تر  های عرضه که طی چند دهه  دهد یعنی 

تواند از آن بهره ببرد. نسجم است و حاال می اند. چین دارای یک سیاست صنعتی ملی ماخیر به شرق منتقل شده

نئولیبرالیسم،  اصول  طبق  زیرا  کرد،  رها  را  سیاست  این  نئولیبرالیسم  تقویت  با  همزمان  پیش  دهه  چند  آمریکا 

کاال اخیر    سرمایه،  دهه  چند  در  باشد.  داشته  جریان  دولت،  محدودیت  گونه  هیچ  بدون  باید  کار  نیروی  و 

هایی از زنجیره عرضه صنعتی به خارج، کوچک یا انحصاری شدن آن و نیز  انتقال بخش   گذاران آمریکایی بهسیاست

دوران  در  روند  این  تبعات  نکرده به  فکر  اضطراری  اقتصادهای  کارآیی  بر  تمرکز  به اند.  تاب ی  آوری سبب شده  جای 

دورانشرکت در  آمریکایی  بههای  رکود  آموزهای  برای  آمده  پدید  فرصت  از  استفاده  تغییر  جای  و  کار  نیروی  ش 

به  دیگر  کشورهای  کنند.  اقدام  کار  نیروی  اخراج  به  تولید  از  خطوط  را  بهره  بیشترین  آمریکا،  برخالف  آلمان  ویژه 

برده دوران  رکود  ههای  به  هماند.  آلمان  و  چین  آمریکا،  اقتصادی  وضعیت  که  است  دلیل  شبیه  مین  بسیار  اکنون 

مال بحران  از  پس  آنها  که  است  سال  وضعیتی  سریع    ۲۰۰۹ی  رشد  شاهد  آلمان  حاال،  مثل  زمان  آن  در  داشتند. 

دا وضعیت خوبی  نیز  چین  و  بود  آسیا  با  اقتصادی  افزایش همکاری  رونق،  این  اصلی  دلیل  یک  بود.  شت. اقتصاد 

وکارهای کوچک و  صادرات چین، هم در آن زمان و هم حاال به سرعت رشد کرده است زیرا در این کشور به کسب 

سال   بزرگ در  آمریکا  در  اما  شده،  داده  وام  سرعت  آمریکا  به  و  چین  نشد.  حل  اشتغال  مشکل  متمادی  های 

باید از آن محافظت کنند و ابزارهای اقتصادی دفناوری  توانند از آن برای  ر اختیارشان است که میهایی دارند که 

رسد. ظاهرا جدایی،  نظر میتر به یار مثبت مدت چین بسهای یاد شده بهره ببرند. اما افق کوتاه حفاظت از فناوری 

 .یک جاده دوطرفه است

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایشی شد  ۲۵نرخ رسمی    ؛۹۹آذرماه  ۲۴

https://www.irna.ir/news/84146142/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84146142/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
آذرماه( اعالم کرد که در مقایسه با دیروز    ۲۴ارز را برای امروز )دوشنبه    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی، امروز هر    .ز ثابت ماندار   ۱۶ارز کاهش و نرخ    ۶ارز افزایشی،    ۲۵نرخ  

  ۵۰ریال و هر یورو    ۹۶۳هزار و    ۵۵هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲دالر آمریکا برای بدون تغییر نسبت به روز گذشته  

 ۹۷۳سوئد چهار هزار و   کرون ریال،  ۲۴۲هزار و    ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدریال قیمت   ۹۵۳هزار و  

ریال، درهم امارات متحده   ۵۷۱ریال، روپیه هند    ۸۴۶هزار و    ۶دانمارک   کرون ریال،  ۷۷۹نروژ چهار هزار و   کرون ریال،

ریال، یکصد ین    ۲۴۶هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۶۳۷هزار و  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۹هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹ار و  کنگ پنج هزریال، دالر هنگ  ۳۸۲هزارو    ۴۰ژاپن  

تابلوی  .گذاری شدریال ارزش  ۷۷۴هزار و    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند    ۹۲۲ بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای   در 

ریال،    ۵۳۹هزار و    ۱۱قطر  ریال، ریال    ۵۷۵ریال، روبل روسیه    ۳۴۱ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۷۸۵هزار و    ۲جنوبی  

و   و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹یکصد دینار عراق سه هزار    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۶۴۹هزار 

و   و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار    ۴۹بنگالدش   تاکای ریال، یکصد  ۴۷۲هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار 

هزار و   ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲میانمار )برمه(   کیات ریال،  ۲۴۹هزار و    ۲ه سریالنکا  روپی  ۱۰ریال،    ۵۲۷هزار و  

و    ۴۷۳ ارمنستان هشت هزار  درام  یکصد  لیبی    ۷۲۱ریال،  دینار  و هر  و    ۳۱ریال  قیمت   ۲۰۱هزار   .گذاری شدریال 

یوان چین   براساس و    ۶این گزارش، هر    ۱۰مالزی   رینگیت ریال،  ۶۳۹ر و  هزا  ۱۳۹تایلند   بات ریال، یکصد  ۴۲۳هزار 

و   یک   ۳۷۳هزار  و    ۳۸جنوبی  کره وون هزارریال،  اردن    ۵۰۴هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تنگه    ۲۳۹هزار  یکصد  ریال، 

و    ۱۰قزاقستان   گرجستان    ۲۴هزار  الری  و    ۱۲ریال،  یک   ۷۶۱هزار  اندونزی  ریال،  روپیه  و    ۲هزار  ریال،    ۹۷۳هزار 

افغانستان   بالروس  ریا  ۵۴۶افغانی  جدید  روبل  و    ۱۶ل،  و    ۲۴آذربایجان   منات ریال،  ۴۹۲هزار  ریال،    ۷۲۱هزار 

جدید ونزوئال چهار هزار  بولیوار ریال،  ۷۱۷ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و    ۳۹۷هزار و    ۸۷فیلیپین   پزوی یکصد

 .ریال تعیین قیمت شد ۸۶هزار و  ۱۲جدید ترکمنستان  منات ریال و ۲۰۶و 

 

 هاینان چین  نمایش »بندر بند« ایرانی در

به نمایش در می  فیلم  -ایرنا  -تهران المللی فیلم هاینان چین  بین  افتتاحیه جشنواره  بند« در نمایش  به   .آید»بندر 

ایرن فرهنگی  خبرنگار  شنبه  روز  فیلمگزارش  بند ا،  کارگردانی بندر  حکمت به  تهیهمنیژه  حکمت  ،  منیژه  کنندگی 

ایری مهشید آهنگرانی فراهانی و المللی شرکت  بین  تورنتو، و پخش  به دنبال حضور در جشنواره هایی چون  ماژ، 

فیلم و  بسفر  ولی،  میل  فزوریخ،  المللی  بین  در سومین جشنواره  آسیا  انداز  بخش چشم  در  از جنوب،  یلم هایی 

می شرکت  آیلند  میان    .کندهاینان  به    ۱۵در  توان  می  داشت،  خواهند  حضور  بخش  این  در  که  مطرحی  فیلم 

مجی خورشید مجید  شیرینساخته  و  تلخ  ایران،  از  ماهادوان ساخته دی  نارایان  عشق   آنانت  غزه،  هند،  از 

ناصر ساخته من عرب  و  مردن تارزان  حین  در  فلسطین،  بایداروف ساخته از  های   هالل  آب  در  نمک  آذربایجان،  از 

سومیت ساخته ما شهریار  بایستد رضوان  باز  باد  اگر  بنگالدش،  مارتیروسیان ساخته از  ار نورا  زیر  از  منستان، 

آریدال ساخته سیمان باز روی  آسمان  زیر  لبنان،  نیشیکاوا ساخته از  های   میوا  شریان  و  ژاپن  از 

 .اره کرد که سابقه نمایش در جشنواره های بزرگ جهانی را دارنداز مغولستان اش بیامباسورن داوا  ساخته جهان

بیاد ماندنی و م بندربند اندازهای  از چشم  پر  بر افکن در  فیلمی جاده ای،  از موسیقی در میانه سیل خانمان  ملو 

است برگ  .ایران  چین،  استان  ترین  جنوبی  و  کوچکترین  هاینان  جزیره  در  جاری  ماه سال  آذر  در  زار  این جشنواره 

 .ایفای نقش کرده اند رضا کولغانی، امیرحسین طاهری، مهال موسوی و پگاه آهنگرانی بندربند در .خواهد شد

 

 کشتی نوح« بیولوژیکی چین؛ بزرگ ترین بانک گیاهان وحشی آسیا »

https://www.irna.ir/news/84144264/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84140909/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84140909/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84140909/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
بانک گیاهان وحشی آسیا که با عنوان »کشتی نوح« نامگذاری شده است با ذخیره بیش از    بزرگترین  -ایرنا  -تهران

نان« واقع در جنوب غربی چین قرار دارد  ۱۰ بذر گونه های گیاهان وحشی در استان »یون  گزارش روز    به  .هزار 

ستی چین، ظرفیت مناسبی  چهارشنبه ایرنا از رادیو بین المللی چین، این به اصطالح »کشتی نوح« بیولوژیکی و زی

دارد سردخانه  در  گیاهان  بذر  نگهداری  و  حفظ  منفی    .برای  دمای  در  گیاهان  های  دانه  بانک،  این  درجه    ۲۰در 

آنه سانتیگراد ذخیره سازی  امکان  و  می شود  برای حدودنگهداری  دارد  ۲۰۰تا    ۱۰۰ ا  وجود  آینده  بانک    .سال  این 

عنوان »جرم پالزم« یاد می شود به عنوان یک بانک دو جانبه بین المللی   ذخیره گیاهی که از آن در علوم زیستی با

نیز کارایی دارد به این صورت که به کشورهای خارجی از جمله انگلیس در نگهداری گونه های گیاهان محلی کمک  

می تواند برگ، این بافت زنده   بافت زنده ای است که قابلیت رشد یک گیاه از آن وجود دارد جرم پالزم«  »  .می کند

جرم پالزم شامل    .قطعه ای از ساقه، گرده و یا حتی چند سلول باشد که می توانند به یک گیاه کامل تبدیل شوند

 .طبیعی برای تنوع گیاهان محسوب می شود اطالعات ساختار ژنتیکی گونه ها است و یک منبع ارزشمند

 رد ب-همکاری ایران و سازمان شانگهای: بازی برد

جمهوری اسالمی ایران چند سال است که به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار    -ایرنا  -تهران

این   دائم  عضویت  به  است  نتوانسته  ژئوپلتیکی  فراوان  هایی  ویژگی  از  برخورداری  رغم  به  تاکنون  اما  آید  می 

ایران در خاورمیانه و آسیا چیزی نیست که    ی است که موقعیت خاص و منحصر به فرد این درحال  .درآید سازمان  

کشورهایی مانند چین و روسیه، به عنوان دو قدرت تعیین کننده در این سازمان درک نکرده باشند و از آن غفلت  

ژئوپلیتیکی  .کنند فرد بودن موقعیت  به  و خاورمیانه مبین منحصر  به جغرافیای آسیا  در   نگاهی  ایران  ایران است. 

جغرافیایی آسیا وجود دارد: عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه؛ یکی از    -های سیاسی  دی بیشتر تقسیم بن

اعضای کشورهای حوزه خلیج فارس؛ از اعضای کشورهای حاشیه دریای خزر و نیز متصل به آسیای میانه است، 

ر سازمان شانگهای  رود. از این رو عضویت ایران دمار می همچنین بخشی از زیرمجموعه آسیای جنوب غربی به ش

نظر به منافعی که ایران از این عضویت خواهد برد با پتانسیل عظیم ژئوپلیتیک و   .برد به شمار می آید-یک بازی برد

قدرتمندی آن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از دالیل مخالفت غرب با عضویت     تواند درژئو اکونومیک خود می

لسفه ایجاد سازمان همکاری  به باور کارشناسان اگر همگرایی، ف  .ارناپذیر آن استایران نیز همین قابلیت های انک

ایران، حلقه فعال  بدون حضور  بدون شک  آسیا است،  در  نخواهد شدشانگهای  تکمیل  این همگرایی  زنجیر    .های 

ر است و این مساله  ایران، برای اکثر کشورهای سازمان و به ویژه چین و روسیه از اهمیت زیادی برخوردا ارتباط با  

ست که چین و ایران دارای منافع مشترک بسیار و گاه استراتژیک در منطقه  استراتژیک است. بر کسی پوشیده نی

بعالوه، چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و با وجود رشد اقتصادی قابل توجه همواره نیازمند    .خلیج فارس هستند

برای   ایران است. تالش  گاز  نفت و  برنامه  منابع  بین دو کشور مؤید جایگاه استرت  ۲۵تحقق  برای  ساله  ایران  ژیک 

کمربند   یک  طرح  است.  بود  -چین  خواهد  ناقص  ایران  بدون  ابریشم  تاریخی  جاده  احیای  و  جاده  برای    .یک  ایران 

ان نه روسیه نیز از موقعیت ژئوپلیتیک حساسی برخوردار است که از دیرباز مورد توجه این کشور بوده است. ایر

کند، بلکه در دوران کنونی لیج فارس و اقیانوس هند را فراهم میتنها دسترسی روسیه به بنادر موجود در آبهای خ

به عنوان حائلی در بخش جنوب روسیه مانع دست اندازی و احاطه استراتژیک آمریکا به این کشور از سمت جنوب 

کلی می  .است اصلی  به طور  مبانی  از  یکی  که  گفت  آمریکا  شکلتوان  با هژمونی  مبارزه  پیمان شانگهای  گیری 

تواند در راستای تقویت بنیان ضد هژمونیک این سازمان باشد و هم  ت که از این نظر نیز عضویت ایران هم می اس

به دنبال داشته باشد برای کشور  را  به فردی  به   .منافع منحصر  را  ایران  به فردی  بنابراین چنین موقعیت منحصر 

بعالوه، ایران یکی از   .دیگر بدل کرده است  مواصالتی غرب و شرق از یک طرف و شمال و جنوب از طرفچهارراه  

میلیون از بزرگترین کشورهای منطقه   ۸۰کشورهای اصلی جهان از نظر ذخایر نفت و گاز و دارا بودن جمعیتی باالی 

https://www.irna.ir/news/84136841/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%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%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF


 
می  شمار  پلیتیبه  ژئو  فرد  به  منحصر  موقعیت  کنار  در  نظر  این  از  با  رود.  اکونومیک  ژئو  موقعیت  یک  دارای  کی 

با توجه به طرح »یک کمربند، یک جاده«، چین قصد دارد از    .یم اقتصادی نیز هستهای عظپتانسیل از دیگر سو، 

را به  ابریشم جدید، جایگاه خود  ارتقا دهدطریق احیاء پروژه جاده  از محورهای اصلی قدرت در جهان   .عنوان یکی 

ابریش جاده  احیای  میطرح  دم  واقع  کشورهای  اقتصادی  رونق  و  ترویج  به  همکاری  تواند  و  مسیر  این  امتداد  ر 

 .های مختلف و ترویج صلح و توسعه در جهان شودای، تقویت مبادالت، یادگیری متقابل بین تمدناقتصادی منطقه 

ارکت این کشور تحقق این  اقدام بزرگ جایگاهی ویژه در پیشبرد پروژه جاده ابریشم جدید چین دارد و بدون مش  این

   .تواند مزایای زیادی از اجرایی شدن این پروژه کسب کندف دیگر این کشور میهدف چین میسر نیست؛ و از طر

سال در  از  چین  بسیاری  اعتماد  جلب  بر  عالوه  جدید  ابریشم  جاده  احیای  ایده  طرح  با  است  توانسته  اخیر  های 

ح جهانی مطرح  عنوان کشوری پیشرو و تأثیرگذار در سطژه، خود را به کشورها برای مشارکت و همکاری در این پرو

درصد    ۴۰کند که در مجموع بیش از  کشور را به یکدیگر متصل می   ۶۵کند. پروژه جاده ابریشم جدید چین بیش از  

ارتباطی    هایها، خطوط ریلی و دیگر زیرساختاین ابرپروژه با توسعه بنادر، جاده  .شونداقتصاد جهان را شامل می

های مورد نیاز این پروژه حدود  گذاریکند. مجموع سرمایهقا تسهیل میدسترسی این کشور را به آسیا، اروپا و آفری

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین سال   .شده است که مبلغی بسیار عظیم است  هزار میلیارد دالر ارزیابی

شم و  ، به ترتیب پیشنهاد ساخت 'کمربند اقتصادی جاده ابریمیالدی در جریان سفر به قزاقستان و اندونزی  ۲۰۱۳

با عنوان »یک کمربند نهایت  در  این طرح  که  را مطرح کرد  یکم'  و  بیست  در قرن  دریایی  ابریشم  'راه  یک    -ساخت 

و  این پروژه در ابتدا با سرمایه گذاری بیش از یکهزار میلیارد دالر توسط چین آغاز شد    .جاده« به جهان معرفی شد

موافقت نامه همکاری با چین در این مورد   ۱۷۳ن المللی  سازمان بی  ۲۹کشور و    ۱۲۵میالدی    ۲۰۱۹تا مارس سال  

 .امضا کرده اند

روزی که ایران به عضویت سازمان شانگهای در آید، از مزیتی مضاعف  //    ایایران، حلقه اتصال کریدورهای منطقه 

چو بود  خواهد  برخوردار  هم  سازمان  این  کریدوره  نبرای  اتصال  حلقه  در  را  نقش  مهمترین  همچنین  ای  ایران 

ها در جهت از بعد داخلی باید اذعات داشت که یکی از بهترین راه  از سویی  .غرب دارا است  -جنوب و شرق    -شمال

از   استفاده  و  نفتی  درآمد  و  اقتصاد  از  رهایی  نفتی،  درآمدهای  به  بخشیدن  تنوع  ایران،  در  سیاسی  جغرافیای 

شمالیتظرف کریدور  است  -های  اقتص  .جنوب  تنیدگی  سو  دیگر  در  از  پایدار  امنیت  ضامن  یکدیگر  با  کشورها  اد 

برآورده می  را  این مهم  ایران  از مسیر  به جنوب  اورآسیاست که کریدور شمال  جنوب   -کریدور شمال    .کندمنطقه 

درصد    ۴۰سنتی از نظر مسافت و زمان تا  مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که در مقایسه با مسیرهای  

نظکوتاه  از  و  تا  تر  هزینه  ارزان   ۳۰ر  بیندرصد  ونقل  حمل  کریدور  موافقتنامه  است.  شمال  تر  در   -المللی  جنوب 

 .در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل و نقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید  ۱۳۷۹شهریور ماه 

 

 سابقه با چین گام برداشتن عراق برای قرارداد نفتی کم

برای امضای قرارداد چند میلیارد    -ایرنا    -بغداد   را  دولت عراق در سایه کسری بودجه و بحران مالی شدید، خود 

به   . سابقه استق کمکند، قراردادی که بر اساس مفاد آن، در عرادالری نفتی با شرکت »ژنهوای« چین آماده می 

گزارش ایرنا، خبرگزاری »بلومبرگ« امروز )چهارشنبه( در گزارشی نوشت که عراق در آستانه امضای قرارداد چند 

هزار بشکه نفت به این    ۱۳۰روزنامه   میلیارد دالری و پنج ساله با شرکت نفتی ژنهوای چین است که براساس آن،

یک سال اول فروش نفت خود به شرکت چینی را به  این قرارداد، پول عراق در قالب امضای .شرکت خواهد فروخت

دو  به  نزدیک  بلومبرگ،  ارزیابی  بنابر  که  کرد  خواهد  دریافت  نفت  جهانی  کنونی  قیمت  با  و  پرداخت  پیش  صورت 

اخت  گشای این کشور در سایه بحران مالی شدید کنونی و ناتوانی در پردتواند گرهمیلیارد دالر خواهد شد که می

به نوشته بلومبرگ،   .های نفت و پیامدهای شیوع »ویروس کرونا« باشدش ناشی از کاهش قیمتحقوق کارمندان
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دهی های دولتی این کشور در وام های تجارتی و بانک این قرارداد جدیدترین نمونه از اقدامات چین از طریق شرکت

فرآورده است که با مشکل مالی روبرو    مقابل دریافت این  به تولید کنندگان نفت نظیر آنگوال، ونزوئال و اکوادور در

برخی منابع به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که شرکت بازرگانی نفت عراق )سومو( شرکت ژنهوای چین را    .هستند

تایید کند باید این پیشنهاد را  بلومبرگ این معامله را   .برای این پیشنهاد انتخاب کرده است، اما کابینه عراق هنوز 

با قابلیت پیش پرداخت منعقد نکرده بود؛ اگرچه دولت محلی اقلیم    "نادر" توصیف کرد، زیرا بغداد قبال یک معامله 

حسن ناظم« سخنگوی کابینه عراق دیروز که  »  .کردستان عراق در گذشته نیز قراردادهای مشابه منعقد کرده بود

بررسی است در حال  نفتی  قراردادهای  انعقاد  برای  نها   پیشنهادها  تایید  برای  به نخستو  ارجاع خواهد  یی  وزیر 

  5های نفتی در ماه گذشته، شرکت برنده قراردادی  براساس شروط نامه ارسالی شرکت »سومو« به شرکت  .شد

عالوه بر این، این   .ساله خواهد بست و این شرکت موظف است که پول یکسال نفت دریافتی را پیش پرداخت کند

ناد جهت  این  از  کممعامله  و  است  ر  که سابقه  مقصد  هر  به  عراق  خام  نفت  ارسال  اجازه  برنده  شرکت  به  که 

شود که مانع از  سال را خواهد داد. معموال نفت خام خاورمیانه تحت شرایط سختی فروخته می بخواهد، برای یک

ی منابع، این  به گفته برخ  .شودها به مناطق مختلف میهای نفت توسط تاجران و پاالیشگاه فروش مجدد بشکه 

با استقبال گسترده قرار ارایه  داد  برای  نهایی  و مهلت  روبرو شده است  نفت دنیا  بزرگان صنعت تجارت  بین  در  ای 

 .پیشنهادها که آخر نوامبر بود، برای دادن فرصت بیشتر به رقبا در بازار نفت تمدید شده است

 

 مصر نخستین محموله واکسن چینی سینوفارم را از طریق امارات دریافت کرد 

محموله   -ایرنا    -تهران   نخستین  پنجشنبه  روز  کشور  این  که  کرد  اعالم  مصر  بهداشتی  مقامات  از  نقل  به  رویترز 

کرونا چینی  امارات   China National Pharmaceutical Group- (Sinopharm) «»سینوفارم  واکسن  طریق  از  را 

به گزارش ایرنا از اعالم روز جمعه رویترز، مقامات بهداشتی مصر اعالم کردند که    .متحده عربی دریافت کرده است

از طریق امارات  این محموله  براساس این گزارش،    .به زودی مقدار بیشتری از این واکسن را دریافت خواهند کرد

وزارت    .های بالینی این واکسن را انجام داده، وارد فرودگاه قاهره شده استمتحده عربی که مرحله سوم آزمایش 

های بالینی  ای مرحله نهایی آزمایش بهداشت امارات متحده عربی این هفته با اشاره به تجزیه و تحلیل میان دوره 

ک کرد  اعالم  سینوفارم  واکسنواکسن  این  دارد  ۸۶  ه  اثرگذاری  برنامه    .درصد  یک  قالب  در  پیشتر  واکسن  این 

مقامات بهداشتی مصر اعالم کردند که کادر    .اضطراری بر روی حدود یک میلیون نفر در چین استفاده شده است

  رویترز افزود: میزان دوز واکسنی که مصر   .های مزمن در اولویت قرار خواهند داشتپزشکی و افراد دارای بیماری 

های بیشتری به سفارش داده مشخص نیست اما وزیر بهداشت این کشور اعالم کرد که در روزهای آینده محموله

ارسال خواهد شد با جمعیت    .مصر  با  ۱۰۰مصر  نفر  ماه  میلیون  در  واکسن است. روسیه  دریافت  برای  بزرگی  زار 

رویترز نوشت: دولت    .برای مصر خبر داد«  ۵میلیون دوز واکسن »اسپوتنیک    ۲۵ای برای تامین  سپتامبر از معامله 

محدودیت به  آن  از  بخشی  که  است  کرده  تایید  را  کرونا  به  کمی  نسبتا  ابتالی  موارد  عمومی  آزمایش   مصر  های 

گیری های اخیر، دولت قاهره نسبت به شروع موج دوم همها با افزایش موارد ابتالی روزانه در هفتهگردد ام برمی

نفر به ویروس کرونا و    ۷۰۲هزار و    ۱۱۹وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه ابتالی    .داده استدر این کشور هشدار  

مورد ابتال و مرگ    ۱۴۷هزار و    ۱۲۰ینک این تعداد به  اهم  .را اعالم کرد  ۱۹نفر بر اثر ابتال به کووید_  ۸۳۲هزار و    ۶فوت  

 .جهان قرار دارد ۶۳ا در جایگاه نفر رسیده است. مصر در میزان ابتال به ویروس کرون  ۸۵۴هزار و  ۶

 

 ظرفیت تولید واکسن کرونای چین به یک میلیارد دوز می رسد 

رئیس گروه شرکت های داروسازی چین اعالم کرد ظرفیت تولید واکسن های ضد کرونا ساخت چین   -ایرنا  -تهران

ب  ۲۰۲۱در سال   به گزارش ایرنا از روزنامه مردم، »یانگ شیائو مینگ« روز    .یک میلیارد دوز خواهد رسید همیالدی 
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افزود: در جمع خبرنگاران  این شرکت دوشنبه  کرونای  ویروس  مرحله  واکسن  بالینی  آزمایش های  در حال حاضر 

وی در   .شرکت کرده اند  هزار نفر در این آزمایش  ۶۰کشور و منطقه از سر می گذراند و نزدیک به    ۱۰سوم را در  

کرده   اعالم  بتازگی  نیز  بحرین  گفت:  خارجی  کشورهای  به  چین  واکسن  های  محموله  ارسال  به  اشاره  با  ادامه 

بر اساس داده های آزمایش بالینی واکسن چینی در کشورهای متعدد جهان و نتیجه بررسی و ارزیابی آن   است

ای  واردات  را صادر کرده استتوسط چندین موسسه متخصص معتبر، مجوز  واکسن  نتایج مرحله   .ن  به گفته وی 

هزار داوطلب واکسینه شده، نرخ    ۴۲سوم آزمایش بالینی این واکسن نشان می دهد با بررسی وضعیت افزون بر  

درصد برآورد شده و این نتیجه به دست آمده    ۹۹درصد و نرخ تبدیل پادتن خنثی کننده آن    ۸۶اثربخشی این واکسن  

یانگ ادامه    .درصد می تواند از تبدیل عالئم خفیف ابتالء به عالئم شدیدتر جلوگیری کند  ۱۰۰واکسن    است که این

بالینی واکسن کرونای تولید چین  ۷داد: در بحرین نیز بیش از   شرکت کرده   هزار داوطلب در مرحله سوم آزمایش 

است اند کرده  تصویب  را  واکسن  این  از  اضطراری  استفاده  رسمی  طور  به  داد  .و  ادامه  چینی  مقام  وزارت   این 

واکسن های غیرفعال کننده ویروس کرونا تولید شده توسط گروه   بهداشت و پیشگیری امارات نیز اعالم کرده است

 .دارویی ملی چین را رسما به ثبت رسانده است

 

 یت آمیز دو ماهواره علمی چین با یک موشکپرتاب موفق

دو ماهواره علمی رصد امواج گرانشی "  ۱۱چین بامداد امروز پنجشنبه با موشک حامل "جانگ چنگ    -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا،    .اره "شی چانگ" در غرب این کشور به فضا پرتاب کرداز مرکز پرتاب ماهو را (GECAM) موسوم به

این دو ماهواره برای   .مدار مقرر خود شده اند این دو ماهواره با موفقیت وارد لی فضایی چین اعالم کردآژانس م

 GECAM های  از ماهواره  .اشعه های پر انرژی در فضا به کار گرفته می شوند دستیابی به داده های علمی درباره

باال انرژی  با  پدیده های آسمانی  بر  نظارت  انفجارهای برای  زیاد    مانند  انرژی  با  رادیواکتیو  انفجارهای  گاما،  اشعه 

نوترونی،   .انفجارهای مغناطیسی استفاده می شود و برای مطالعه ستاره های  این ماهواره ها  از  این  بر  عالوه 

استفاده خواهد موارد  و سایر  انجام است GECAM پروژه  .شد  سیاه چاله ها  در حال  چین  علوم  آکادمی    .توسط 

پرتاب امروز پنجشنبه    .هم توسط شرکت علوم و فناوری هوافضای چین ساخته شده است  ۱۱موشک النگ مارچ  

 .امین مأموریت سری موشک های النگ مارچ بود ۳۵۵

 

 ین معافیت ویزا برای دیپلمات های آمریکایی را لغو کرد چ

وزارت امور خارجه چین اعالم کرد که در واکنش به تحریم مقامات حزب کمونیست چین توسط آمریکا،    -ایرنا  -تهران

  .می کندویزا برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک آمریکا را که از هنگ کنگ و ماکائو بازدید کنند لغو    پکن معافیت

در جمع  پنجشنبه  روز  خارجه چین  امورر  وزارت  اینگ« سخنگوی  »هوآ چون  خانم  دیلی،  چاینا  از  ایرنا  گزارش  به 

و کارکنان سازمان     جمله کاخ سفید، اعضای کنگرهاز   خبرنگاران در پکن افزود: این تحریم ها علیه مقامات آمریکا 

وی بار دیگر از واشنگتن خواست تا مداخله در    .خواهد شد  های غیردولتی و همچنین اعضای خانواده آنها اعمال

دولت دونالد ترامپ که در چهار سال   .امور هنگ کنگ را متوقف کند و از مداخله در امور داخلی چین دست بردارد

سیاست جانبه   گذشته  چند  جای  به  را  مسالمت  مخاصمه  فصل  و  حل  و  اختالف گرایی  در  آمیز  است،  برگزیده  ها 

عضو حزب کمونیست چین را    ۱۴به بهانه تحوالت هنگ کنگ،   وزهای حضور در قدرت، روز دوشنبه این هفتهآخرین ر

سخنگوی وزارت امور خارجه   در واکنش به تحریم مقامات حزب کمونیست، یک روز بعد از این اتفاق و  .تحریم کرد

مقامات امنیتی و خارجی   .ز عملی شدچین هم اعالم کرد که این اقدام دولت واشنگتن را تالفی می کند که امرو

دانند و در تالش هستند به هر شکل ممکن مانع از پیشرفت اقتصادی  دولت آمریکا، چین را بزرگترین تهدید خود می

 .این کشور آسیایی شوند
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https://www.irna.ir/news/84142201/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84142201/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
 

 میلیارد دالری مازاد تجاری چین  ۷۵رکورد 

درصدی صادرات چین در    ۲۱.۱با افزایش  فزایش تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی و همزمان  بدنبال ا   -ایرنا  -تهران

، مازاد تجاری چین ۲۰۱۹در مقایسه با دوره مشابه سال  (  ۱۳۹۹اذر    ۱۰آبان تا    ۱۰ماه نوامبر سال جاری میالدی )

ن المللی چین، صادرات چین به آمریکا  به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از رادیو بی  .میلیارد دالری را ثبت کرد ۷۵.۴رکورد  

درصد افزایش    ۴۶فزایش تعرفه های اعمال شده روی کاالهای چینی در جنگ تجاری واشنگتن علیه پکن،  با وجود ا

است معادل    .داشته  رقمی  به  چین  صادرات  کل  گزارش،  این  اساس  با    ۲۶۸بر  رقم  این  که  رسیده  دالر  میلیارد 

در  ۱۱.۴افزایش   به  نسبت  بوده استدرصدی  اکتبر چین همراه  ماه  گزارش حاکی است، صادر    این  .آمد صادرات 

در   کنترل  تحت  بر  اعالم حزب حاکم چین مبنی  از  بعد  این کشور  اقتصاد  زودهنگام  احیای نسبتا  از  کنندگان چینی 

خارجی رقبای  که  حالیست  در  این  و  اند  برده  سود  میالدی،  جاری  سال  مارس  ماه  در  کرونا  پاندمی  چین    آمدن 

  ۲۰۲۰ماه اول سال    ۱۱مازاد تجاری جهانی چین در    .کرونا هستند  همچنان گرفتار محدودیت های ناشی از کنترل

معادل   رقمی  با سال گذشته رشدی    ۴۶۰میالدی  مقایسه  در  که  دالر گزارش شده  داشته    ۲۱.۴میلیارد  درصدی 

آمریکا    .است به  م  ۵۱.۹صادرات چین  و  داشته  افزایش  دالر  با سال  میلیارد  مقایسه  در  آمریکا  با  تجاری چین  ازاد 

چین در حالی در مسیر تبدیل شدن   .میلیارد دالر رسیده است  ۳۷.۳درصدی به رقمی معادل    ۵۲شته با افزایش  گذ

به تنها اقتصاد بزرگ و مهم دنیا با رشد مثبت در سال جاری میالدی قرار دارد که فعالیت های اقتصادی در آمریکا،  

میالدی به دلیل تعطیلی کارخانه ها و   ۲۰۲۰سال  اقتصاد چین در سه ماهه اول    .ن کاهش داشته استاروپا و ژاپ

  ۶.۸میالدی، کاهش رشد    ۲۰۱۹مغازه ها و ادارات در پی شیوع همه گیری کرونا در مقایسه با دوره مشابه در سال  

درصد احیا شد و روند احیای اقتصاد    ۳.۲درصدی داشت اما این رشد در سه ماهه دوم سال جاری میالدی به اندازه  

سه   در  سپتامبر  چین  ماه  به  منتهی  و  ۲۰۲۰ماه  گرفت  سرعت  داشت  ۴.۹،  افزایش  حاضر    .درصد  حال  در 

خرده   از  ناشی  درآمد  و  اند  بازگشته  عادی  و  معمول  فعالیت های  به  چین  در  بزرگ  تولیدکنندگان  و  خودروسازان 

  ۴.۳سه با سال گذشته  شیوع کرونا رسیده و حتی در ماه اکتبر در مقای  فروشی در این کشور نیز به میزان قبل از 

کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه نوامبر در قیاس با    ۲۷عالوه بر این، صادرات چین به    .درصد افزایش داشته است

به رقمی معادل    ۸.۶سال گذشته، رشدی   با    ۳۷.۵درصدی داشت و  اروپا  با  میلیارد دالر رسید. مازاد تجاری چین 

 .بیشتر شده استمیلیارد دالر   ۱۱.۳درصدی،  ۲۰افزایش 

 

 پکن عنوان »گرگ جنگجو« را مصداق »چین هراسی« توصیف کرد 

اروپا در پکن که از چین به عنوان    -ایرنا  -تهران سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات سفیر اتحادیه 

ا نسخه دیگری از »چین اروپا با چین شده بود، این اظهارات ر»گرگ جنگجو« نام برده و خواستار مقابله آمریکا و  

کرد توصیف  این    .هراسی«  افزود:  پکن  در  در جمع خبرنگاران  پنجشنبه  روز  اینگ  ایرنا، خانم هوا چون  گزارش  به 

برای   آنها عادت دارند  اند؛  ایجاد کرده  و  برای چین طراحی  اظهارات در واقع یک »دام لفظی« است که برخی ها 

گفت: اگر برخی به دلیل آنکه چین صرفا به   او  .دیگران حکمشان را رد کنند  گران حکم صادر کنند، اما عادت ندارنددی

تهمت ها، سیاهنمایی ها و ناسزاها علیه خودش پاسخ داده، دیپلماسی چین را »گرگ جنگجو« می خوانند، ما هم  

ظت از عزت و  دفاع از حاکمیت، امنیت، توسعه و محافمی خواهیم به آنها بگوییم که اگر این سیاست خارجی ما در  

گفت: اخیرا   خانم هوا  .شرف چین و انصاف و عدالت بین المللی سودمند باشد، اهمیتی ندارد که عنوانش چه باشد

اتفاقاتی بین چین و یکی از کشورها افتاده؛ اما پرسش ما این است که کدام کشور به آغاز و تحریک این اتفاقات  

مداخله کرده؟ در کدام یک از این موارد چین طرف مقابل را تهدید    ه است؟ کدام طرف در امور داخلی دیگری دامن زد

به آن آسیب رسانده است؟  این مقام چینی تصریح کرد: مگر می شود یک طرف حق حمله و وارد کردن   کرده و 

https://www.irna.ir/news/84142239/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84142544/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
ف دیگر یعنی چین حق پاسخگویی  تهمت و سیاهنمایی علیه چین را داشته باشد و به چین آسیب برساند اما طر

او اظهار کرد: همه از حق دفاع مشروع برخوردارند اما چرا چین به عنوان   و گفتن حقایق را نداشته باشد؟   به آنها 

به   آبروی ملت دفاع کند؟ مگر وقتی دیگران  و  از حاکمیت، امنیت، توسعه  نباید  یک کشور دارای حاکمیت مستقل 

سرزن را  چین  واهی  های  بمبهانه  ساکت  فقط  چین  است  قرار  کنند،  می  چاپوئیس«  »  اند؟ ش  سفیر  نیکوالس 

»گرگ جنگجو« چین    اتحادیه اروپا گفته بود که ما باید یک درک مشترک برای "نه" گفتن به قلدری، دیپلماسی اجبار

 .داشته باشیم

 

 درصد پیش بینی کرد  ۷.۷توسعه آسیا رشد اقتصادی چین را  بانک 

پیش بینی کرد  «  ۲۰۲۰بانک توسعه آسیا در گزارش تکمیلی خود با عنوان »چشم انداز توسعه آسیا    -ایرنا  -تهران

المللی   .کرددرصد رشد خواهد    ۷.۷میالدی    ۲۰۲۱که اقتصاد چین در سال   از رادیو بین  ایرنا  به گزارش روز شنبه 

ین، در این گزارش آمده است که احیای اقتصاد چین در سال جاری نیز سریعتر از حد انتظار بوده، از این رو این  چ

بر اساس این    .درصد افزایش می دهد  ۲.۱به    ۱.۸را از    ۲۰۲۰بانک پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال  

درصد   ۴.۹مقایسه با دوره مشابه سال گذشته تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم سال جاری در گزارش 

  .درصد داشته است  ۰.۷ماهه امسال هم رشد مثبت    ۹رشد یافته است. گزارش نشان می دهد اقتصاد چین در  

صنایع   رشد  و  است  بهبود  حال  در  سرعت  به  چین  صنعت  حاضر،  حال  در  است  حاکی  مانند گزارش  خدماتی 

داده های گمرک ملی چین نشان می دهد صادرات    .اقتصاد می شودرستوران و هتل نیز موجب سرعت احیای کل  

تا کنون در حال رشد است، موضوعی که    ۲۰۱۸آذر( با سریعترین سرعت از فوریه    ۱۱آبان تا    ۱۱چین در ماه نوامبر )

محصو برای  جهانی  تقاضای  بیانگر  معتقدند  آغاز  کارشناسان  آستانه  در  چین  از  اولیه  مواد  و  صنعتی  الت 

ماه اول سال جاری میالدی تجارت خارجی چین افزون   ۱۱در    .ناسیون کرونا در برخی کشورهای جهان استواکسی

 .درصدی را نشان می دهد ۰.۶تریلیون دالر بوده است که رشد ساالنه  ۴.۱۷بر 

 

 چین: معیارهای حقوق بشری آمریکا دوگانه است 

ان اینکه برخورد آمریکا با مساله حقوق بشر دوگانه و ریاکارانه  سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بی  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا از خبرگزاری شین هوا، »هوا    .است، گفت: این معیارها برای جهانیان، شناخته و ثابت شده است

خاطرنشان کرد که   نشست روزانه در جمع خبرنگاران  سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در چون اینک«

ق زندگی ، پیشرفت و توسعه جزو حقوق اساسی بشر است؛ به ویژه در شرایط همه گیری کنونی کرونا، حق  ح

آید به شمار می  اولیه بشر  از جمله حقوق  زیستن  و  از   .زندگی  ناشی  میر  و  اینکه شمار موارد مرگ  افزود:  وی 

به برج های دوقلوی سازمان تجارت    ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱ا طی یک روز از تعداد قربانیان حمالت  ویروس کرونا در آمریک

جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( در واشنگتن، شهرهای واشنگتن و نیویورک فراتر رفته  

است کننده  نگران  و  دهنده  تکان  دولت   .واقعاً  اگر  اینکه  بیان  با  اینک"  خود    ون  شهروندان  زندگی  به  کشور  یک 

و سعی   ندهد  کنند؟ اهمیتی  باور  را  مقاماتشان  توانند حرف  مردم می  باشد، چگونه  نداشته  آنها  از  در محافظت 

افزود: آنها )دولت امریکا( چطور می توانند جهانیان را متقاعد کنند که آمریکا واقعاً از حقوق بشر در کشورهای دیگر  

در یکی از شبکه های اجتماعی  ر پکنخنگو درباره انتشار اظهارنظر مقامات سفارت آمریکا د این س  دفاع می کند؟ 

حقوق  رعایت  که  پرسیدند  آمریکایی  مقامات  از  اجتماعی  های  شبکه  در  چینی  کاربران  از  "بسیاری  گفت:  چین 

پ کجاست؟  تبار  آفریقایی  های  آمریکایی  حقوق  رعایت  است؟  کجا  آمریکا  در  کرونا  حقوق  قربانیان  به  احترام  س 

سفارت    ."ان کجاست؟ امیدوارم که مقامات آمریکایی این صداها را بشنوندشهروندان غیرنظامی عراق و افغانست 

»اعتراضات   برگزاری  به  را  مردم   ، چین  اجتماعی  های  شبکه  طریق  از  گذشته  روز  چین  در  امریکا  متحده  ایاالت 

https://www.irna.ir/news/84144142/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DB%B7-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84143198/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
د  کید کرد که حقوق بشر یک شعار شگفت انگیز نیست چه رسهوا چون یینگ تأ   .مسالمت آمیز« تشویق کرده بود

او افزود: حقوق بشر باید به معنای آن باشد که    .به اینکه ابزاری برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد

 .مردم واقعا بهبود شرایط زندگی و احترام به ارزش و کرامت خود را احساس کنند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 همکاری اقتصادی سرمایه گذاران چینی در استان بوشهر افزایش یابد 

ظرفیت استان  این  گفت:  بوشهر  سرمایه استاندار  برای  الزم  چینیهای  داردگذاری  را  گزارش  .ها  خبرگزاری   به 

بوشهر مرکز  ویژه  صداوسیما  منطقه  در  تولیدی  واحد  یک  چینی  گذار  سرمایه  با  نشست  در  گراوند  عبدالکریم   ،

توانند در  ای میاقتصادی بوشهر، بیان کرد: چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و ایران هم به عنوان قدرت منطقه 

های اقتصادی  ین به فعالیتوی افزود: با توجه به استقبال ایران و چ  .تری کنندهای اقتصادی همکاری بیشزمینه 

نیاز  تامین  بر  عالوه  کشور،  دو  میبین  داخلی  کرد های  استفاده  هم  صادرات  برای  تولیدی  محصوالت  از    .توان 

ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  بوشهر  انسانی، استاندار  نیروی  وجود  و  گاز  و  نفت  عرصه  در  بوشهر  استان  های 

های اقتصادی بیشتری را فراهم تواند زمینه ایجاد واحد استان بوشهر می  همکاری اقتصادی سرمایه گذار چینی در

راه  .کند بوشهر  در  دیواری  کاغذ  تولید  واحد  فجر یک شرکت چینی  در دهه  کارخانه  این  قرار است  و  کرده  اندازی 

تجهیزات یک میلیون    اندازی این واحد، طرف چینی برای تامین ماشین آالت وبرای راه  .امسال به بهره برداری برسد

این واحد  .گذار ایرانی در این طرح هزینه خواهد شدمیلیارد تومان هم از سوی سرمایه   ۷۰دالر هزینه کرده است و  

همچنین    .نفر را هم فراهم خواهد کرد  ۱۰۰ظرفیت تولید روزانه چهار هزار رول کاغذ دیواری دارد و زمینه اشتغال  

 .اندازی کندهای دیواری در بوشهر راهیدی دوم را برای تولید پوششقرار است طرف چینی واحد تول

 

 وا راهبرد جدید پکن برای مقابله با تغییرات آب و ه  رئیس جمهور چین اعالم کرد؛

های جدی خبر داد که پکن برای مقابله با تغییرات آب هوایی جهان اتخاذ کرده رئیس جمهور چین از مجموعه راهبرد

الملل .است بین  از مجموعه راهبرد ؛ خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس  های جدی خبر  رئیس جمهور چین 

شی جین پینگ گفت: چین سهم مهمی در    داد که پکن برای مقابله با تغییرات آب هوایی جهان اتخاذ کرده است.

کنم تعهدات بعدی شی افزود: " آرزو می   های مهمی را به اجرا گذاشته است.تصویب توافق پاریس داشته و تالش 

  ۶۵چین قرار است انتشار دی اکسیدکربن در واحد تولید ناخالص داخلی را بیش از    اعالم کنم. "  ۲۰۳۰را برای سال  

از سطح   و سهم سوختکاه  ۲۰۰۵درصد  را حدود  ش  اولیه  انرژی  مصرف  در  غیرفسیلی  افزایش    ۲۵های  درصد 

و ظرفیت نصب شده    ۲۰۰۵این کشور درصدد است حجم موجودی جنگل را شش میلیارد متر مکعب از سطح    دهد.

جدید برای  این اجالس که هدف آن تعهدات    میلیارد کیلووات برساند. "  ۱.۲آن در انرژی باد و خورشیدی را به بیش از 

پنج سال پیش تصویب شد، توسط سازمان   پاریس است که  نامه  توافق  تغییرات آب و هوایی و اجرای  با  مقابله 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع ملل، انگلستان و فرانسه و با مشارکت شیلی و ایتالیا برگزار شد.

 

 ای چین، هند و پاکستانمعمای رقابت هسته

، شارما پانکاج، نماینده هند در کنفرانس خلع سالح در اظهارنظری بر تعهد هند به سیاست عدم ۲۰۲۰اکتبر    ۱4روز  

هسته  تسلیحات  از  اول  بااین (NFU) ایاستفاده  کرد.  پس تأکید  بیانیه حال،  اظهارنظر،  احتمال ازاین  از  حاکی  ای 

شد منتشر  کشور  این  اول  استفاده  عدم  سیاست  در  هند  وب   .تجدیدنظر  که  یادداشتی  در  سلمان  سایت لورا 

را منتشر کرد؛ نوشت: در سال  موسسه بین ، مانوهار پاریکار،  ۲۰۱6المللی مطالعات صلح استکهلم )سیپری( آن 
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در   هند،  دفاع  سال  بیانیه وزیر  در  سپس  و  داد  قرار  موردتردید  را  اول  استفاده  عدم  سیاست  به  هند  پایبندی  ای 

بر  ۲۰۱۹ اول هند ممکن است  اظهار کرد که سیاست عدم استفاده  این کشور،  بعدی  دفاع  وزیر  راجنات سینگ،   ،

کرد و بحث هایی نیز    اساس شرایط در آینده تغییر کند. اگرچه پاریکار اظهارنظرهای خود را عقیده شخصی تلقی

های تنش  حول اهداف اظهارنظر سینگ شکل گرفت، اما اظهارات شارما در پرتو تمایل هند به جلوگیری از افزایش

موضع   تغییرها در مورد عدم گذشته از موارد کاهش تنش و علیرغم استدالل  .بررسی استقابل اخیر در مرز با چین

رویکردی دوپهلو را در پیش ای هند، نشانه هسته گرفته و سیاست عدم استفاده  هایی وجود دارد که هند احتماالً 

در چین نیز ژنرال شیانگ گوان کایی ظاهراً   ۱۹۹5سال    این پدیده منحصر به هند نیست.  .اول نیز در این راستاست

ای را مدنظر  به معاون وزیر دفاع سابق آمریکا گفته بود چین در صورت جنگ بر سر تایوان استفاده از سالح هسته 

سال   در  همچنین،  داد.  خواهد  »سامانه   ۲۰۰5قرار  آمریکا  اگر  بود  کرده  ادعا  جنگهو  ژائو  و  ژنرال  موشکی  های 

هسته موقعیت سالح  با  چین  دهد«،  قرار  هدف  کشور  این  قلمرو  در  را  چین  اگرچه یابی  کرد.  خواهد  تالفی  ای 

های نظامی  چین مجدداً بر تعهد چین به سیاست عدم استفاده اول تأکید کرده و بیانیه   ۲۰۱۹دستورالعمل دفاعی  

هایی در مورد پان ژنگیانگ همچنان پرسششده است، اما اظهارت ژنرال یائو یونژو و ژنرال  این کشور نادیده گرفته 

می مطرح  چین  اول  استفاده  عدم  سیاست  تکامل  یا  تغییر  بر  آتی  شرایط  یا  فنّاورانه  تحوالت  تأثیر  کند. احتمال 

است نهفته  قرمز  خطوط  این  دقیق  ماهیت  در  شفافیت  فقدان  این  در  هند  و  چین  دوپهلوی  راهبرد    .درواقع، 

ثبات کننده نیست. فقدان آگاهی از  نفسه بی دوپهلویی راهبردی فی//    دوپهلویی راهبردی در برابر ثبات راهبردی

تواند مانع از  خطوط قرمز حریف ممکن است به عبور ناخواسته از این خطوط قرمز حریف بینجامد، اما همچنین می

 هند )که بر   ۱۹۹۹نویس دکترین  گردد. به همین منظور، پیشای منجر میاقدامی شود که به بروز واکنش هسته

هسته  حمله  در  »هند  آن  پیشطبق  مجازات  ای  با  نشود،  واقع  مؤثر  بازدارندگی  اگر  اما  کرد  نخواهد  دستی 

تغییراتی داشته و در پیش تالفی  تا حدی در سیاست عدم استفاده اول  نویس دکترین جویانه پاسخ خواهد داد«( 

تالفی  ۲۰۰۳سال   اقدام  هستهگزینه  »حملهجویانه  صورت  در  شای  مهم  یا ای  هند،  علیه  بیولوژیکی  یا  یمیایی 

است شده  افزوده  بدان  کشور«،  این  از   .نیروهای  جلوگیری  برای  هند  راهبردی،  متغیر  پویایی  با  مواجهه  در 

برداری رقبا از »خأل« موجود در سیاست عدم استفاده اول، دوپهلویی راهبردی خود را افزایش داده است. این بهره

برخی سیاستمداران برای  از »موانع خودساخته غیرضروری«  و شخصیت  امر  اجتناب  به معنای  نظامی هند  های 

 .است

پاکستان در خصوص شرایط  //    ایپتانسیل تجدیدنظر هند در موضع هسته   به رویکرد دوپهلوی  کارشناسان هند 

تسلیحات هسته  از  اول  به استفاده  و  می ای  اشاره  کامل  بازدارندگی  درگیریکارگیری  احتمال  که  و    کنند  متعارف 

سازد. این امر در تناقض آشکار با نظر همین کارشناسان در مورد ثبات تعهدات چین در عدم  ای را فراهم میهسته

این دیدگاه است که روابط هسته  از  پاکستان( ناشی  این تصور )ثبات چین و دوپهلویی  با  استفاده اول است.  ای 

القول نیستند  حال همه کارشناسان هند در این مسئله متفق ست. بااین ثبات اچین ذاتاً باثبات و با پاکستان ذاتاً بی

ثبات خواهد شد پاکستانموضع هسته  کارشناسان هند در خصوص  .که مشابهت مواضع هند و چین مایه  نیز   ای 

انعطاف را  آن  و  بوده  قلمداد میدچار معضل دوگانگی  نفوذ چین  تحت  و  کارشناسان پذیر  از  یکی  نظر  کنند. طبق 

می تالش  پاکستان  هسته هندی،  تسلیحات  نقش  تا  و کند  چین  و  دهد  افزایش  را  ملی  امنیت  راهبردهای  در  ای 

کنند ای متمرکز هستند. تعدادی از این کارشناسان اظهار مییت کمی و کیفی زرادخانه هسته پاکستان برای تقو

ای تاکتیکی پاکستان در حال گسترش بوده و تأثیر چین در این پیشرفت محتمل است.  که برنامه تسلیحات هسته

یک هندحداقل  فنّاورانه،  تحوالت  این  با  مواجهه  در  که  معتقدند  هند  کارشناسان  در   سوم  خود  دوپهلویی  بر  باید 

روشنی علیرغم آگاهی از این تعامل بین چین و پاکستان، کارشناسان هند به   .سیاست عدم استفاده اول بیفزاید

دانند که چه سطحی از دوپهلویی در سیاست عدم استفاده اول هند در قبال چین، تأثیری بر این سیاست هند نمی



 
داشت. همچن نخواهد  پاکستان  قبال  موضع هسته در  بر  مبنی  هند  دالیل  این ین،  با  تناقض  در  پاکستان  مبهم  ای 

ای چین از درواقع، ازنظر هند، دوپهلویی هسته   تر است.هاست که اهداف پاکستان از اهداف چین واضحادعای آن 

-ای هنده بازدارندگی هست بنابراین، هند ازلحاظ راهبردی با دوراهی مواجه است زیرا اصول  .پاکستان بیشتر است

ای بین حال، روابط هسته پاکستان دارای دوپهلویی است. بااین-دارای ثبات بوده اما این اصول در خصوص هند چین

بیش احتماالً  چین  و  روابط هستههند  و  بوده  دوپهلو  تصور  داشته    ایازحد  بیشتری  ثبات  احتماالً  پاکستان  و  هند 

 .باشد

 

 !ترامپ چین را ، برنده الیحه دفاعی آمریکا دانست  در پیامی توئیتری؛

جمهور آمریکا در توئیتر نوشت: بزرگترین برنده الیحه جدید دفاعی )آمریکا( چین است! من آن را  دونالد ترامپ، رئیس 

می الملل   .کنموتو  بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  رئیس ؛ خبرگزاري  ترامپ،  توئیتر  دونالد  در  آمریکا  جمهور 

وتو می  را  آن  من  )آمریکا( چین است!  دفاعی  برنده الیحه جدید  بزرگترین  به گزارش     کنم.نوشت:  در همین حال 

خبرگزاری فرانسه از واشنگتن, نمایندگان کنگره آمریکا این طرح را با اختالفی به تصویب رساندند که به آنها اجازه  

ترامپ در حالی که فقط چند هفته از حضورش در کاخ سفید مانده,   ر مخالفت رئیس جمهور فائق بیایند.می دهد ب

این بودجه   از    ۷4۰.5از  را ملغی نمی کند که  این طرح, قانونی  انتقاد کرده که  این علت  به  تا حدی  میلیارد دالری 

رئیس جمهور   ی خود حفاظت می کند.شبکه های اجتماعی به علت انتشار محتوای یک طرف ثالث در رسانه ها

  آمریکا اعالم کرده است شبکه های اجتماعی بزرگ همچون فیس بوک و گوگل مغرضانه با وی برخورد می کنند.

آمریکایی   نظامی  های  پایگاه  برخی  نام  تغییر  خواستار  که  طرح  این  از  بخش  آن  با  را  خود  مخالفت  وی همچنین 

می کوتاه در توییتر با حروف بزرگ نوشت: "بزرگ ترین پیروز طرح دفاعی جدید  ترامپ در پیا  است, ابراز کرده است.

وتو خواهم کرد". رئیس    ما چین است. من  وتوی  بر  آمدن  فائق  برای  نیاز  آرای مورد  از دو سوم  بیش  با  این طرح 

به تصویب رسید:   برابر    ۸۳جمهور  ن است و رای مخالف در سنا که تحت رهبری جمهوریخواها  ۱۳رای موافق در 

با فرض این که ترامپ    رای منفی در مجلس نمایندگان که تحت کنترل دموکرات هاست.  ۷۸رای مثبت در برابر    ۳۳5

به وعده خود عمل خواهد کرد, این طرح به کنگره بازگردانده خواهد شد جایی که قانونگذاران باید آن را با اکثریت دو  

رئی وتوی  بتوانند  تا  برسانند  به تصویب  کنند.سومی  رد  را  از    س جمهور  برخی  برای  اولویتی  ویژه  به  طرح دفاعی 

سناتور جمهوریخواه که ریاست کمیته نیروهای مسلح سنا را برعهده    Jim Inhofeجیم اینهوف    جمهوریخواهان بود.

یم روز تحر  ۳۰این طرح همچنین رئیس جمهور را ملزم می کند ظرف    دارد, این طرح را "مهمترین طرح سال" خواند.

ترامپ در برابر وضع چنین مجازاتی    هایی علیه ترکیه به علت خرید سامانه دفاعی موشکی از روسیه اعمال کند.

ترامپ در دو پیام توئیتری دیگر هم    علیه ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور مقاومت کرده است.

ریاست  انتخابات  برد.صحت  سوال  زیر  را  آمریکا  ای  جمهوری  فاسد او  را  انتخابات  آمریکا  ن  تاریخ  در  انتخابات  ترین 

توانند انتخاباتی را تایید کنند که وجود فساد و  ترامپ همچنین نوشت: چگونه ایاالت و سیاستمداران می   دانست.

 خبرگزاری صداوسیما :منبع نظمی در کل آن مستدل است.بی

 

   : مهر یخبرگزار -

 موافقت ایران و چین با اعطای بورس متقابل   اره کل بورس اعالم کرد؛اد

با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته   اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد: دولت چین 

تحصیلی   سال  برای  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  مختلف  تحصیلی  کرد  ۲۰۲۱-۲۰۲۲های  به    .موافقت 

ان امور دانشجویان، با عنایت به برنامه مبادالت فرهنگی، علمی و آموزشی  به نقل از سازم خبرگزاری مهر گزارش
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میان جمهوری اسالمی ایران و دولت چین و پیرو مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان 

ف در مقاطع  و آموزش پزشکی با همتایان دولت چین، با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته های تحصیلی مختل

تحصیلی   سال  برای  تکمیلی  شد.  ۲۰۲۱-۲۰۲۲تحصیالت  اعطایی   موافقت  سیاستهای  به  بنا  و  اساس  همین  بر 

اینترنتی   آدرس  به  مراجعه  با  توانند  می  عالقمندان  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  بورس 

(: https://Campuschina.org  )   به رشته نسبت  در  اولیه  نام  علوم،  ثبت  وزارت  تایید  مورد  های  دانشگاه  و  ها 

( فناوری  و  رشتهgrad.saorg.irتحقیقات  آموزش (و  و  درمان  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  دانشگاههای  و  ها 

کنند.edd.behdasht.gov.irپزشکی) اقدام  ثبت   پس   (،  ضروری از  مذکور،  های  سامانه  در  از    نام  متقاضیان  است 

نام  نسبت به ثبت   Scholarship.Saorg.irبورس و اعزام دانشجویان به آدرس    کلرسانی اداره یق سامانه اطالع  طر

)سجاد(   دانشجویان  امور  جامع  سامانه  رشته   -  Portal.saorg.irدر  متقاضیان  به  و  نسبت  پزشکی،  علوم  های 

  ۲۰، تا پایان وقت اداری مورخ  eda@behdasht.gov.irالکترونیـکی  یک و ارسال به آدرس پسـت  تکمیل فرم شماره 

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب   اقدام کنند.  ۲۱۲۰ژانویه    ۹برابر با    ۱۳۹۹دیماه  

هد  این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه است و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعالم خوا   اثر داده نخواهد شد.  

انتخاب متقاضیان برتر براساس سوابق تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، سایر توانمندی های علمی و همچنین    شد.

گیرد. می  انجام  پذیرنده  دانشگاه  مصاحبه  و    ارزیابی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  کلی  های  سیاست  طبق 

ماده   اصالح  و همچنین  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  اسالمی  معاف  ۳۵وزارت  مجلس شورای  تحصیلی  یت 

درخصوص متقاضیان دیپلمه برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها را صرفاً محدود به دانشگاه های داخل کشور کرده  

در سال    است لذا بورس دولت های خارجی شامل دوره های کارشناسی و عمومی رشته های پزشکی نیست. 

ثبت برای  درخواست مرخصی  امکان  تحصیلی،  کمیته   جدید  داشت.  نخواهد  وجود  ترم(  دو  یا  )یک  برای  نام حتی 

شورای  به  نهایی  گیری  تصمیم  جهت  را  اولیه  شرایط  واجد  متقاضیان  ذیربط،  نهادهای  از  متشکل  اولیه  بررسی 

 5094526 کد خبر مرکزی بورس معرفی می کند.

 

 :نیخبرآنال -

 های آب و هوایی کارنامه عملی چین؛ نماد تعهد پکن به تعهدات اقلیمی و مقابله با چالش

رانی ویدئویی خود در  آذرماه( ضمن سخن  ۲۲دسامبر/  ۱۲شی جین پینگ رهبر چین بعد از ظهر روز گذشته )شنبه  

به   ارائه کرد و  با محور حاکمیت آتی آب و هوای جهان  آرمانهای آب و هوایی، یک پیشنهاد سه ماده ای  نشست 

  ۲۰۳۰معرفی مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده برای چین در مسیر کاهش انتشار دی اکسید کربن تا سال  

ن شروع یک واکنش جهانی جدید به تغییرات آب و هوایی عنوان شد؛  میالدی پرداخت؛ هدف از این اقدامات جدید چی

کرد تزریق  مسیر  این  پیشبرد  به  جدیدی  قدرت  و  تعریف  را  سفر  این  مسیر  چین  گزارش    .رهبر  به 

به نقل از رادیو بین الملل چین، پنج سال پیش بود که کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان  خبرآنالین خبرگزاری

سازوکار و مقدمات الزم برای    ملل در پاریس، توافقنامه آب و هوایی )اقلیمی( پاریس را تصویب کرد؛ در این توافق،

با این وجود، دولت آمریکا به    .وین شدمیالدی تعریف و تد  ۲۰۲۰واکنش جهان به تغییرات آب و هوایی بعد از سال  

کرد تراشی  مانع  هوایی  و  آب  تغییرات  به  جهان  واکنش  مسیر  در  و  کشید  کنار  توافق  این  از  خود،  منافع   .دلیل 

از طرف دیگر، کشورها به   بین انسان و طبیعت شده است؛  رابطه  باعث تاملی عمیق درباره  اپیدمی قرن حاضر، 

چین به عنوان یک کشور   .مراتب بزرگ تر جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی نیاز دارند  فوریت به اتخاذ یک اقدام به

تسهیل کننده و مجری توافق آب و هوایی پاریس، فعاالنه در حال اتخاذ اقداماتی در مسیر واکنش جهان به تغییرات  

ی از رویدادهای چند ملیتی آب و هوایی است؛ رهبر چین از شروع سال جاری میالدی تاکنون با حضور در بسیار 
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مهم، به تشریح ابتکارات توسعه سبز پرداخته و در عین حال اعالم کرده است که هدف چین، مشارکتی مستقل و  

میالدی و تالش برای خنثی   ۲۰۳۰تالش برای تحقق هدف کاهش حداکثری میزان انتشار دی اکسید کربن تا سال  

شی جین پینگ مکررا متعهد شده است که چین به آنچه می گوید،    .میالدی است  ۲۰۶۰سازی انتشار کربن تا سال  

رهبر چین با حضور در   .عمل خواهد کرد و همواره با این رویکرد، تحسین عالی جامعه بین المللی را برانگیخته است

آرمانهای گذشته  روز  ویدئویی  آب نشست  حاکمیت  آینده  محور  با  را  دیگر  گانه  سه  پیشنهاد  یک  هوایی،  و  و    آب 

هوایی جهان ارائه کرد و از تمام کشورهای جهان خواست تا با یکدیگر متحد شوند و شرایط جدیدی برای حاکمیت  

برد ایجاد کنند؛ رهبر چین تاکید کرد که تمام کشورها باید بلند همت باشند  -آب و هوایی از طریق همکاری های برد

تالش، یک سیستم جدید حاکمیت آب و هوایی تشکیل دهند و  و آرزوهایشان را در این مسیر تقویت کنند و با نهایت  

اعتماد به نفسشان را باال ببرند و به ارائه و اجرای ایده های جدید حاکمیت آب و هوایی جهت یک بازیابی و احیای  

می توان گفت که رهبر چین در سخنرانی خود مستقیما به تناقضات   .سبز و سازگار با محیط زیست پایبند باشند

طرح این پیشنهاد از سوی شی جین پینگ نشان    .جسته موجود در حاکمیت فعلی آب و هوای جهان اشاره کردبر

را در قبال  پذیری رهبر یک کشور مهم  دیگر، مسئولیت  از طرف  و  دهنده تجربه چین در مسیر توسعه سبز است 

وی رهبر چین، پایبندی به چند در میان پیشنهادات مطرح شده از س  .آینده و سرنوشت بشریت به تصویر می کشد

با رویکردهای متفاوت جهت رسیدگی به تغییرات آب و هوایی جهان از اهمیتی   جانبه گرایی و اصول مشترک اما 

است برخوردار  را   .خاص  خودمان  توانیم  نمی  ما  هاست؛  انسان  تمام  مشترک  هدف  و  انگیزه  زمین  از  حفاظت 

ن در عین حال  و  کنیم  گرایی  یکجانبه  راستای  مشغول  در  از کشورها  معدودی  تعداد  اقدامات  به  توانیم صرفا  می 

در عین حال، با در نظر گرفتن تفاوت    .حفاظت از زمین تکیه کنیم؛ ما باید به همکاری های چند جانبه پایبند باشیم

یتی به  هایی که در شرایط و قابلیت های ملی کشورها وجود دارد، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته باید مسئول

مراتب بیشتر را در این مسیر بر عهده بگیرند و به حمایت مالی، فنی و پشتیبانی از ظرفیت سازی برای کشورهای  

بدیهی است    .در حال توسعه بپردازند تا از این طریق، واکنش جهان به تغییرات اقلیمی به حداکثر میزان خود برسد 

آ نماینده  رهبر چین،  از سوی  پیشنهاد طرح شده  بر مسیرهای که  و  توسعه است  در حال  رمان های کشورهای 

دارد تاکید  هوا  و  آب  تغییرات  جهانی  حاکمیت  بهبود  جهت  معقول  و  است!  .منطقی  جلوتر  گفتار  از  در  عمل  چین 

آب و هوایی تاکید کرد: انتشار دی   واکنش به تغییرات آب و هوا، همواره فعال بوده است؛ رهبر چین در این نشست

، بیش از ۲۰۰۵میالدی، در هر واحد تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به سال    ۲۰۳۰چین تا سال    اکسید کربن

انرژی های غیر فسیلی حدود    ۶۵ پیدا خواهد کرد؛  را تشکیل   ۲۵درصد کاهش  اولیه چین  انرژی  از مصرف  درصد 

افزایشی  ۲۰۰۵خواهد داد؛ ذخایر جنگلی نسبت به سال   اهد داشت و مجموع ظرفیت  میلیارد متر مکعبی خو  ۶، 

این مجموعه از اقدامات جدید   .میلیارد کیلو وات خواهد رسید   ۱.۲نصب شده تولید برق بادی و برق خورشیدی به  

چین را می توان به عنوان برنامه عملیاتی مشخص چین در مسیر تحقق هدف خنثی سازی انتشار کربن در این  

مه ریزی شده توسط چین به صراحت به جامعه بین الملل نشان می  این اقدامات جدید برنا  .کشور در نظر گرفت

دهد که تعهد و پایبندی پکن به ایفای سهم مستقل در مسیر رسیدگی به تغییرات آب و هوایی به هیچ وجه »پوچ«  

آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل  »  .نیست بلکه برنامه چین در این مسیر کامال مشخص و تعریف شده است

ا در مصاحبه ای اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین تاکید کرده است که چین نقشی مهم در ارتقاء و  اخیر

پیشبرد انتشار صفر کربنی ایفا کرده است؛ دبیرکل سازمان ملل گفت که بر این باور است که مسیر چین صحیح و  

د کرده است که چین بر توسعه انرژی  پتری تاالس« دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی نیز تاکی»  .مناسب است

در    .های تجدید پذیر متمرکز و به نتایج چشمگیری در این مسیر دست پیدا کرده که این رویکرد قابل تحسین است

حقیقت باید گفت که توسعه سبز در طول سال های اخیر به یکی از مفاهیم محوری هدایت کننده مسیر توسعه 



 
ده است؛ در عین حال، چین نیز این شجاعت را دارد که تعهداتی که در مسیر  اجتماعی و اقتصادی چین تبدیل ش
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 :( بنای)ا ران یکتاب ا  یخبرگزار -

 ها به مثنوی موالنا از ُشهرت تا عالقه چینی پژوهی مطرح شد؛در نهمین نشست تخصصی مولوی

مولوی و  چینیاندیشمندان  میان  در  موالنا  کردند:  اظهار  چینی  دارای  پژوهان  کیانگ  سین  مسلمانان  ویژه  به  ها 

 .شهرت بسیاری است و اکنون شخصیت، آثار و اشعار این شاعر ُپر آوازه ایرانی در سراسر چین جایگاه واالیی دارد

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، با همکاری   به نقل از ،(ایبنا) خبرگزاری کتاب ایران به گزارش

مول کرسی  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  چین،  در  ایران  فرهنگی  علمی رایزنی  صندوق  و  پژوهی  وی 

الملل با حضور و سخنرانی موهنگ ین، محقق  پژوهی در حوزه بینپژوهشگران، نهمین نشست تخصصی مولوی

زبان  دانشگاه  مطالعات  استاد  ژون،  چین  وانگ  ایرانشناس،  و  مترجم  سو،  باجی  پکن،  دانشگاه  خارجی  های 

انشگاه عالمه طباطبایی و رایزن فرهنگی ایران در چین المللی شانگهای و عباسعلی وفایی، استاد دمطالعات بین 

فرد، رییس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی با قدردانی از استادان  در ابتدای این نشست، میرباقری     .برگزار شد

نشست  این سلسله  برگزاری  اهداف  بیان  به  دانشجویان چینی،  رایزنی  و  وفایی،  عباسعلی  پرداخت.  ادبی  های 

ی ایران در پکن و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با ارائه گزارش مختصری از زبان و ادبیات فارسی در چین فرهنگ

کشور شرایط   این  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  چین،  و  ایران  جانبه  مناسب همه  روابط  در سایه  گفت: خوشبختانه 

دارد را  کرد: هم    .مناسبی  بیان  ادبیات   ۱۲اکنون  وی  و  زبان  فعال    کرسی  در چین  ایرانشناسی  مراکز  و  فارسی 

در   و  هستند  مشغول  ایرانشناسی  امر  در  تحقیق  به  فارسی  ادبیات  و  زبان  استادان  از  زیادی  شمار  و  است 

های گذشته شمار پذیرش دانشجویان این رشته فزونی یافته و اغلب آثار کالسیک ادبی مشتهر فارسی به  سال

یی با اشاره به موضوع »مفتاح االسرار« در شرح مثنوی، به معرفی مصنف اثر و  وفا  .زبان چینی ترجمه شده است 

خود اثر پرداخت و گفت: این اثر مربوط به شیخ آدینه محمد خوارزمی است و وی در خوارزم از اعاظم عارفان روزگار  

اویسیان پیوست خود بوده است. شیخ به دلیل نیافتن مقتدا و مراد ظاهری با عنایت حضرت رسول)ص( به سلک  

است یافته  رهروی  مدد  واصل،  یک  عنایت  و  روح  عنایت  با  ظاهری  مراد  بدون   .که 

های خارجی پکن با مو هونگ ین، استاد دانشگاه مطالعات زبان //    های صلح و بشر دوستی در اشعار موالناجلوه

بهره  با  پرداخت. وی  ایراد سخنرانی  به  اندیشه مولوی«  در  ابموضوع »صلح  از  بیان کرد: مولوی گیری  مثنوی  یات 

از   تا  است  داشته  اندیشه  این  بر  را  او  وی،  معرفتی  نگاه  و  است  بوده  صلح  فکری  در  اندیشه،  و  از مذهب  فارغ 

های خارجی پکن افزود: دین  اختالف سخن نگوید و در جهت صلح و همزیستی بر آید. استاد دانشگاه مطالعات زبان 

وی      .ی همانند مولوی به عنوان مسلمان عارف هماره در اندیشه صلح بودندپسندد و افراداسالم خشونت را نمی

با بیان برخی از آیات قرآن کریم در موضوع نور به موضوع وحدت و عدم اختالف پرداخت و از اندیشه بزرگانی چون  

موضوع را تبیین کرد.   های مثنوی اینگیری از داستان سهروردی و دیگر اندیشمندان در این باره مدد یافت و با بهره

به   که  است  چین  در  مولوی  مثنوی  ویژه  به  فارسی  آثار  در  ُپرکار  مترجمان  از  وی  بود.  باجی سو  بعدی  سخنران 

البالغه را نیز  اند. وی در کارنامه خود ترجمه قرآن و نهجهمراه یکی از استادان مثنوی را کامل به چینی ترجمه کرده

های انجام گرفته درباره مولوی  ها و پژوهشر باره شهرت مولوی در چین و ترجمهباجی سو در این نشست، د .دارد

 سخنرانی کرد. این مترجم با بیان موضوع »بررسی ترجمه و مطالعات آثار جالل الدین مولوی در چین« اظهار کرد:

وی به      .بوده استاز دیرباز مولوی در میان چینیان به ویژه مسلمانان سین کیانگ مخصوصا در حلقه وی مشتهر  

آموزش مثنوی در مدارس اسالمی و مساجد دینی، ترجمه مثنوی به زبان چینی به دو شکل گزیده و کامل و تحقیق 

http://www.ibna.ir/fa/naghli/299877/%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%8A%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.ibna.ir/fa/naghli/299877/%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%8A%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.ibna.ir/fa/naghli/299877/%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%8A%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.ibna.ir/


 
پایان  و  مقاله  حوزه  دو  در  مولوی  افکار  در  پژوهش  کردو  اشاره   .نامه 

است  فارسی  بدیل  بی  شاهکارهای  از  یکی  مولوی  دانشگا//    مثنوی  استاد  ژونگ،  چین  با  وانگ  شانگهای  ه 

چینی بر  تأکید  با  زبانان«  فارسی  غیر  به  موالنا  عرفانی  تفکرات  »آموزش  کرد:  موضوع  بیان  وی  گفت.  سخن  ها، 

وی افزود:      .های تعلیمی آن بسیار ارزنده استمثنوی مولوی یکی از شاهکارهای بی بدیل فارسی است و جنبه

پردازند و وقتی به  ر دانشگاه شانگهای به مطالعه مثنوی میدانشجویان سال چهارم رشته زبان و ادبیات فارسی د

داستان  این  تطبیقی  می صورت  بیان  جاذبهها  داردشوند،  دانشجویان  برای  فراوانی  دانشگاه      .های  استاد  این 

داستان بنایی  زیر  مفهومی  مسایل  از  وقتی  دانشجویان  کرد:  میاظهار  آگاهی  می ها  لذت  بسیار  در  یابند،  برند. 

ندارد استاند وجود  درونی  مفاهیم  این  معموال  چینی  ویژگی   .های  برخی  از  پایان،  در  حوزه وانگ  در  مثنوی  های 

 ۲۹۹۸۷۷ : کد مطلب .المثل و برخی از مشترکات فرهنگی آن سخن گفتضرب

 

 : عیرب یخبر گاهیپا -

 .چین، علی بابا و دو شرکت دیگر را به پرداخت جریمه محکوم کرد

بابا هولدینگ و دو شرکت دیگر را به دلیل عدم گزارش خریدهای گذشته شان تحت   رگوالتورهای چین گروه علی 

، سازمان  ربیع به گزارش پایگاه خبری  .دالر( جریمه کرد  ۷۶۵۰۰هزار یوان )  ۵۰۰قوانین ضدانحصارطلبی این کشور  

دولتی ساماندهی بازار چین در بیانیه ای اعالم کرد علی بابا باید پیش از افزایش سهم در واحد فروش گروه خرده  

به   اینتایم  سال    ۷۳.۷۹فروشی  در  لیترچر، ۲۰۱۷درصد  چاینا  شرکت  کرد.  می  کسب  را  سازمان  این  موافقت   ،

به میزان   ۲۰۱۸الکترونیکی که از تنسنت جدا شده است هم برای خرید نیو کالسیک مدیا در سال  فروشگاه کتابهای

رگوالتور بازار   .مشابه جریمه شد. با این حال رگوالتور چین اعالم کرد این خریدها ضد رقابت بازار به نظر نمی رسند 

هزار یوان جریمه   ۵۰۰کنولوژی را به پرداخت  چین هر یک از شرکتهای علی بابا، چاینا لیترچر و شنزن هایو باکس ت 

این جریمه ها پس از هشدار ماه گذشته رگوالتورهای چین و اعالم تصمیم آنها برای افزایش نظارت بر    .محکوم کرد

تعیین  آنها  هدف  که  کرد  رونمایی  را  مقرراتی  نوامبر  در  پکن  شدند.  صادر  کشور  این  فناوری  شرکتهای  بزرگترین 

م برای  کنندگان،  چارچوبی  مصرف  اطالعات حساس  گذاری  اشتراک  مانند  ضدانحصارطلبی  رفتارهای  کردن  حدود 

غولهای  سوی  از  رقیبان  حذف  برای  پایینتر  قیمت  با  خدمات  ارایه  و  کوچکتر  رقیبان  شکستن  درهم  برای  اتحاد 

دو درصد سقوط اینترنتی چینی است. ارزش سهام شرکتهای علی بابا و تنسنت در پی صدور این جریمه بیش از  

بر اساس گزارش بلومبرگ، تشدید تفحص چین نگرانیها از سرکوبی گسترده بزرگترین شرکتهای این کشور را   .کرد

برانگیخته است. ارزش سهام شرکت میتوآن که سومین شرکت اینترنتی بزرگ چین است، پس از انتشار یک مقاله  

اله از دغدغه صنعت اینترنت به افزایش ترافیک و حجم در  درصد سقوط کرد. در این مق  ۷.۴در روزنامه پیپل دیلی  

 ایسنا  .بخشهایی مانند تحویل خواربار به قیمت از بین رفتن نوآوری علمی انتقاد شده بود

 

 

 

https://raby.ir/%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae/
https://raby.ir/%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae/
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http://raby.ir/


 

 : 38  هفته یثدح

 )بمناسبت روز پژوهش(   «علم و دانش»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  مال س  که ی امام علامیرالمومنین 

  لَم ُتوحِشهُ خَلوَةٌ ؛ خَال ِبالعِلمِ َمن

  اندازد خلوتى او را به وحشت نمى    چی، ه کس با دانش خلوت کند هر

 812۵ح   غررالحکم،

 )بمناسبت روز پژوهش(  «بهترین یادبود »   :دوم  یثدح 

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مال س  کهامام هادی 

 لٌَل حِسانٌ، وَالْفِکْرَةُ ِمرْآتٌ صافَیةٌ؛اَلْعِلْمُ وِراَثةٌ َکریمَةٌ وَاالْدَبُ حُ

 علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است، ادب

زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه صاف و تزیین 

 .کننده اعمال و برنامه ها است

 4، ح 184، ص 11مستدرك الوسائل، ج 



 

 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 
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