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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ران عضو برجام ی چین در نشست وزیراهکارهای پیشنهاد

این  : ايسنا  انحراف  اصلی  دلیل  برجام  از  آمریکا  خروج  که  این  کردن  مطرح  با  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

و فصل مسائل  برای حل  این کشور  امور خارجه  وزیر  پیشنهادی  راهکار  به چهار  از مسیر درستش است،  توافق 

وزرای دیروز  در نشست  توافق  کرد  پیرامون  اشاره  برجام  هوآ چونیینگ، سخنگوی    .امور خارجه کشورهای عضو 

نوشت: ای  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  درباره  توییتری  پیامی  در  چین  خارجه  امور  از   وزارت  آمریکه  خروج 

دلیل اصلی منحرف شدن مسئله هسته ای ایران از مسیر    برجام)توافق هسته ای( و فشار حداکثری اش بر ایران،

چونیینگ     .راه درست کاهش تنش ها است   ری پایبندی به آن،بازگشت آمریکا به توافق و از سرگی   ست است.در

به چهار راهکار ارائه شده توسط وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در جلسه مجازی  همچنین در یک رشته توییت 

این چهار راهکار شامل موارد زیر     .شد  وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام اشاره کرد که روز گذشته برگزار

کرداست   مطرح  توییترش  صفحه  در  را  ها  آن  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی   :که 

شود .۱ انجام  حداکثری  فشار  علیه  و  برجام  از  حمایت  برای  وقفه  بی    .تالش 

یران و نهادها و افراد  در راستای بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام تالش شود. آمریکا باید تحریم ها علیه ا .۲

کند لغو  را  سوم    .طرف 

شود .۳ فصل  و  حل  طرفانه  بی  و  منصفانه  پایبندی  به  مربوط    .مسائل 

شود .۴ کنترل  درستی  به  منطقه  امنیت  مذاکراتی   .مسائل  فرصت  یک  است  کرده  پیشنهاد  در    چین  چندجانبه 

ه  دن به اتفاق نظر بر سر مسائل امنیت منطقه بمنطقه خلیج فارس برای آغاز روند گفتمانی فراگیر در راستای رسی

  .واسطه رایزنی برابر و پیشرفتی تدریجی ایجاد شود

 ها هنوز در پارس جنوبی فعالیت دارند؟ چینی/  ترین میدان گازی ایرانپرایس در مورد بزرگادعای اویل

راشدی-اقتصاددنیای  تحریم  : حسین  بازگشت  و  برجام  از  آمریکا  شرکتخروج  نفت،  صنعت  علیه  خارجی ها  های 

پارس جنوبی مشغول بودند، از کشور    ۱۱فعال در ایران از جمله توتال فرانسه و س ان پی سی چین را که در فاز  

بین این خوانش رسمی )داخلی و  پارس جنوبی در دو ساخارج کرد.  برای  اتفاقی است که  از  ل گذشته  المللی( 

مقاله  در  پرایس  اویل  اما سایت  تفاوت افتاد.  که  مورد مطرح کرده  این  در  ادعاهای عجیبی  آن  ای  با  بسیاری  های 

گازی جهان می ترین میدان  بزرگ  توسعه  درباره طرح  دارد که  ادامه  دانیم. مهمچیزی  به  پرایس  اویل  ادعای  ترین 

از اعمال تحریمحضور چینی ایران حتی پس  برای برمی  هاها در  ایران  به  این گزارش، چین هنوز  بر اساس  گردد. 

های کوچک تر،  کند اما از طریق شرکتتوسعه این فاز پارس جنوبی و همچنین برخی میادین نفتی ایران کمک می

 مدت مشخص مثال حفاری در یک میدان با نیروهای کمتر و ساختار قراردادی متفاوت که آنها را ملزم به تعهدات کوتاه 

قراردادهای    .کندمی این  در  چین  ایرانی  شریک  پتروپارس  شرکت  واتکینز  سایمون  مقاله،  این  نویسنده  گفته  به 

ت و گاز پارس که پیمانکار این طرح است  کوچک است. با این حال، حکمت شریفی، رئیس روابط عمومی شرکت نف

گفت حفاری در گفت  و  تکذیب کرد  را  ادعاها  این  اقتصاد« همه  با »دنیای  این شرکت وگو  توسط  این میدان  در  ها 

برد. عالوه بر این، مقاله اویل پرایس به چگونگی خروج  شود و شرکت مپنا هم بخشی از کار را جلو میانجام می

رتبه در صنعت نفت و گاز که نامش فاش نشده گفته توتال  داخته و از قول یک مقام ایرانی عالی توتال از این طرح پر

شود که عملیات انتقال پول  ها با بانکی مواجه میکه قصد ادامه تامین مالی این طرح را داشته با تماس آمریکایی 

شود تهدید کرده بود در صورت تامین  می   ها که دولت این کشور را هم شاملرا بر عهده داشت. آمریکا در این تماس

هایش را از سال  مالی این طرح، ایاالت متحده یک بازرسی تاریخی از این بانک را آغاز خواهد کرد که همه فعالیت 



 
کند. با این هجری شمسی( با هر کشوری که در لیست سیاه آمریکا قرار داشته، بررسی می  ۱۳۵۷میالدی )  ۱۹۷۹

برای تط آمریکا  پروژهحال،  ایران،  از  این شرکت  در صورت خروج  بود  توتال هم گفته  برای جبران میع  را  ای مشابه 

می اعطا  توتال  به  لطف  خسارت  از  خالی  آنها  مرور  اما  باشند  اعتنا  قابل  ادعاها  این  چقدر  نیست  مشخص  کند. 

ا منجر به واکنش مقامات و  ها با بازگشت آمریکا به برجام ممکن است این ادعاهنیست چراکه در صورت رفع تحریم

    .روشن شدن جزئیات قابل استناد در این موارد شود

خارج شد؟  چگونه  فعالیت شرکت//    توتال  مورد  در  پرایس  اویل  ادعای  مورد  وقایع  تاریخی  روند  های برای حفظ 

تحریم  از  پیش  فرانسه که  گاز  نفت و  توتال، غول  از  ابتدا  پارس جنوبی،  در  آمریکا  خارجی  پروژه  ۵۰/  ۱های  درصد 

جنوبی در  کنیم. تولید حداکثری گاز از میدان عظیم پارس این میدان را در اختیار داشت، شروع می  ۱۱توسعه فاز  

بهره  به  سال  پایان  تا  آن  نخست  فاز  که  جاسک  به  گوره  نفت  انتقال  استراتژیک  لوله  خط  احداث  کنار  در  بوشهر 

با ارزش افزوده به  رسد، افزایش تولید محصوالت پتروشیمبرداری می  تا    ۱۰۰ی  و رشد   ۲۰۲۲میلیون تن در سال 

به دست کارون  منطقه غرب  میادین  برای  تولید  اولویت  باالترین  در  آینده  دو سال  در  روز  در  بشکه  میلیون  یک  کم 

با توجه به حجم و مقیاس منابع فاز    .صنعت نفت و گاز ایران قرار دارند ، پارس جنوبی  ۱۱به گزارش اویل پرایس، 

از برجام در مه   از خروج یک جانبه  برای اعمال مجدد تحریم  ۲۰۱۸آمریکا پس  این کشور  ها و در زمان فعال شدن 

این   به  ایرانی در حوزه نفت و گاز  برای کشور قرار داد. یک مقام  آفرینی  این فاز را در مرکز محدودیت  ایران  علیه 

آمریکایی  که  توتال که سهمیرسانه گفته فشاری  روی  از    ها  پروژه    ۵۰بیش  این  در  میلیارد دالری    ۴/  ۸درصدی 

داشت و تا آن زمان یک میلیارد دالر هم هزینه کرده بود، وارد آورد »عظیم« بود. وی ادامه داد، رسیدگی به امور  

تحریم نادیده گرفتن  در  اروپا که سعی  اتحادیه  به  که  بود  آمریکا طوری طراحی شده  توسط  این  توتال  های جدید 

این منبع ناشناس، شب امضای دور بعدی    کشور به گفته  بیاید.  این شرایط کنار  با  داشت، نشان دهد بهتر است 

پارس جنوبی، وزارت خزانه داری آمریکا با مسووالن ارشد بانکی که مسوول سازماندهی پول    ۱۱تامین مالی فاز  

های پولی این ریکا بازرسی از همه عملیاتگوید اگر تامین مالی انجام شود، آمگیرد و به آنها میبود، تماس می

به هر کشوری که در لیست سیاه آمریکا قرار داشته را آغاز خواهد کرد؛ تهدیدی که به دولت    ۱۹۷۹بانک از سال  

فرانسوی  به  همچنین  آمریکا  داری  خزانه  شد.  گفته  نیز  هیچ فرانسه  باشد  ایران  در  توتال  که  زمانی  تا  گفته  ها 

با شرکت شرکت فرانسوی نخوا توانست  آمریکا هد  توتال خارج شود،  اگر  اما  ببندد  آمریکایی قراردادی  های بزرگ 

پارس جنوبی( را در اختیار این شرکت قرار خواهد داد تا به این ترتیب خسارت وارده به    ۱۱یک پروژه مشابه )فاز  

 .این شرکت جبران شود

آفرینی چین نقش  از  پرایس  اویل  توتال  //      روایت  خروج  چینبا  نفت  ملی  این طرح، شرکت  طور به  (CNPC) از 

رسد. بقیه این پروژه یعنی  درصد پروژه می   ۸۰/  ۱گیرد و سهم شرکت چینی به  خودکار سهم توتال را در اختیار می

می   ۱۹/  ۹ باقی  پتروپارس  شرکت  اختیار  در  گذشته  مثل  هم  میدرصد  گزارش  این  سیماند.  سی پیانگوید: 

پروژه با سهمی باالتر را داشت چراکه سود خوبی هم برای این شرکت به همراه داشت. اویل آمادگی پیشبرد این  

کند تا  کند پی برده وزارت نفت ایران به این شرکت پیشنهاد کرده بود در قیمت گازی که بازیابی می پرایس ادعا می 

تخفیفی    ۹ ارزش۱۵سال  همین  و  باشد  داشته  سود  درصدی  هزینه/  فرمول  در  جای پیانسیگذاری  به  سی 

میلیارد دالر   ۱۱۶گذاری بازار آزاد استفاده شود. به گفته اویل پرایس، تمام فازهای پارس جنوبی در آن زمان  ارزش 

کند آمادگی این را دارد  میلیارد دالر رسیده است. پس از این، شرکت چینی اعالم می  ۱۳۵ارزش داشت که حاال به  

به  برای  که  فرعی  بخش  یک  نامعنوان  به  بانکی »مخصوص«  واحد  یک  از  پارس جنوبی،  یازدهم   Bank of» فاز 

Kunlun»   فاز زمانی که همه عملیات  در  و تسویه حساب  مالی  تامین  ببرد. گفته   ۱۱برای  بهره  گیرد،  بر عهده  را 

ها میلیارد  دهشود این بانک تجربه زیادی در این امر داشته و دارد؛ همانطور که این بانک به دلیل آنچه تسویه  می



 
های سازمان ملل علیه تهران صادر شده تحت تحریم  ۲۰۱۵تا    ۲۰۱۲های  دالر پول نفت ایران که به چین بین سال

یابد که همزمان با باال رفتن فشار بر چین در  این روایت اینچنین ادامه می   .بود، توسط خزانه داری آمریکا تحریم شد

های فناوری چین مانند هوآوی و  ترین شرکتی این کشور برای تحریم مهمجنگ تجاری با آمریکا و به خصوص پیگیر

قرارداد   در یک  ایران  با  آن  از  پیش  این واقعیت که چین  به  اتخاذ    ۲۵با توجه  پکن یک تصمیم  ساله حضور داشت، 

را با وجهه    های میادین بزرگ نفت و گاز ایران که ممکن باشد، فعالیتشکند مبنی بر اینکه هر جایی در پروژه می

طور عمومی در پارس جنوبی بود که سی ان پی سی به  ۱۱ها فاز  عمومی کمتری انجام دهد. در اولویت این طرح 

ادامه پیدا کرده بود. با این حال، اویل پرایس    ۲۰۱۸گذاریش هم فقط تا دسامبر  از آن خارج شد و سرمایه   ۲۰۱۹اکتبر  

رش، چین فعالیتش را در این فاز پارس جنوبی و همینطور برخی  کند. بر اساس این گزا ادعایی عجیب مطرح می

های دیگر متوقف نکرده اما ظاهر حضورش را به شکلی تغییر داده که کمتر قابلیت تحریم از سوی آمریکا را  پروژه 

ت نفت و  های آمریکا بر وارداگوید: اینکه چین همراه با سکوت تمام تحریم منبع ایرانی اویل پرایس می  .داشته باشد

ها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ با  گاز ایران را نادیده بگیرد، یک چیز است اما اینکه در شرایطی که تنش 

های بزرگ دولتی خود را بدون احتیاط در خاک ایران قرار دهد، کامال چیز دیگری است، این کشور باال گرفته، شرکت 

کیانگ تحت فشار  قض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان در منطقه سینمخصوصا اینکه در آن زمان به خاطر اتهام ن

که شامل میادین  -گوید: به این دالیل چین پس از آن شکل حضورش در میادین نفت و گاز ایران  اویل پرایس می   .بود

ر این  تغییر داد. ب  -شدنفتی آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی و همچنین سایت گازی پارس جنوبی می

مجموعه چین  واحداساس،  هدف  با  کوچک  قراردادهای  از  قراردادها   (contract-only) ای  این  گرفت.  اختیار  در 

ذخیره  »فقط  قطعات«،  تعویض  »فقط  تعمیرات«،  »فقط  حفاری«،  »فقط  و...  شامل  فناوری«  »فقط  سازی«، 

ای ندارند و  های کوچک تر که آوازه ق شرکت گوید بیشتر این قراردادها از طریشدند. منبع ایرانی این رسانه می می

ها  کند با توجه به این واقعیت که همه این شرکتشود. او با این حال تاکید میکنند انجام میتوجه زیادی جلب نمی

روند و از نظر قانونی ملزم به کار در راستای اهداف حزب کمونیست هستند، در نتیجه بخشی از دولت به شمار می 

کند حلقه فعالیت چین در ایران محدودتر شود. نویسنده این گزارش همچنین ادعا میچندانی ایجاد نمی  کار تفاوت

شده و در حال حاضر در حد انتقال فناوری و همینطور تامین مالی در پارس جنوبی رسیده و پتروپارس هم شریک 

این گزارش از قول    .آزادگان جنوبی است  هایدر پروژه  contract-only ایرانی چین در بسیاری از این قراردادهای

ایران می نفت  ملی  مهندسی شرکت  معاون  دهقان،  فاز    ۴۰گوید  رضا  در  برای حفاری  این ساختار  با    ۱۱قرارداد 

شود پارس جنوبی تعریف شده است. هفته گذشته حفاری این فاز از میدان عظیم پارس جنوبی آغاز شد. گفته می

شود. حکمت شریفی، رئیس روابط عمومی شرکت نفت  شروع می ۱۴۰۰در نیمه دوم سال بازیابی گاز از این منابع 

درصد این فاز هم اکنون در  ۱۰۰و گاز پارس که اکنون پیمانکار این طرح است همه این ادعاها را تکذیب کرد و گفت  

     .عنوان کارفرما استاختیار پتروپارس به 

 های خود بیرون کرد   چین ناو آمریکایی را از آب

سخنگوی مقر فرماندهی جنوب چین اعالم کرد نیروهای این کشور یک فروند ناوشکن متجاوز آمریکایی را   : فارس

یروهای این  دیلی تلگراف گزارش داد، »تیان جونلی« سخنگوی مقر فرماندهی جنوب چین اعالم کرد ن  .بیرون راندند

که   است  حالی  در  این  راندند.  بیرون  را  آمریکایی  متجاوز  ناوشکن  فروند  یک  متحده   کشور  ایاالت  دریایی  نیروی 

ناوشکن »یو اس اس جان مک  با قوانین بیناندکی بعد مدعی شد  تردد کردکین« مطابق  این    .المللی در منطقه 

متحده به طور جدی حاکمیت و امنیت چین را نقض و صلح و  مقام نظامی چین افزود، چنین اقداماتی توسط ایاالت  

این ناو آمریکایی در روزهای گذشته تمرینی را با زیر دریایی   .کندثبات را در دریای چین جنوبی بشدت تضعیف می

  در »دریای فیلیپین« برگزار کرد. این حادثه در حالی رخ داد که   اتمی فرانسه و همراهی کشتی بالگرد نشین ژاپن



 
 .»شاندونگ« دومین ناو هواپیمابر چین روز یکشنبه پس از عبور از تنگه راهبردی تایوان در در آن منطقه تمرین کرد

های ارشد آمریکایی  های آمریکا از تایوان از جمله فروش تسلیحات جدید و مالقات مقام چین مخالف افزایش حمایت 

داند و تحرکات آمریکا و فروش سالح به متعلق به چین می  پکن، تایوان را بخشی از سرزمین    از این جزیره است.

ارزیابی می  واحد«  با سیاست »چین  و مغایر  را نقض حاکمیت خود  این    .کندتایوان  اعتراض مداوم چین،  با وجود 

می شمار  به  گذشته  سال  یک  طی  بار  کشتیدوازدهمین  اعزام  به  اقدام  واشنگتن  که  تنگه  آید  به  نظامی  های 

 .ه استتایوان کرد

 ۲۰۲۰کشورهای تحسین شده /  اکونومیست در یک گزارش معرفی کرد

نامه اکونومیست همیشه در آخرین روزهای سال میالدی، کشوری را به عنوان کشور منتخب هفته  : اقتصاددنیای 

می  انتخاب  پا  سال  به  آن،  در  دموکراسی  برای  مردمش  که  است  منتخب  کشوری  اکونومیست  عقیده  به  کند. 

یند، اما جایزه اصلی  آشمار می شدگان بهاند. در لیست اکونومیست نیوزیلند، تایوان و بولیوی جزو تحسین خاسته

می  ماالوی  کشور  کندبه  تعیین  را  کشور  سرنوشت  فرمایشی،  انتخابات  نگذاشتند  مردمش  که  گزارش    .رسد  به 

بین  اقتصاد  »دنیای گروه  روزنامه  سالالملل  اکثر  در  اکونومیست،  از  نقل  به  در  اقتصاد«  کشورها  عموم  ها، 

پیشرفت میمسیرها مختلفی  در سال  ی  اما  به وضعیت  ، مرگ۲۰۲۰کنند.  اقتصاد  و کوچک شدن  زودهنگام  های 

عمومی جدیدی تبدیل شد. اکثر کشورها هم تنها به دنبال این بودند که از گرفتار شدن در موقعیت بدتر جان سالم 

پیش بیشترین  که  از کشورهایی  اکونومیست  کوتاه  ناچار، فهرست  به  ببرند.  را داشتهدر  اند فقط شامل چند رفت 

می  بگیرندکشوری  را  وضعیت  شدن  بدتر  جلوی  شدند  موفق  بیشتر  که  می  .شود  ادعا  کمی  افراد  چه  کنند گر 

که  بود اما ویروس جدید در این کشور کنترل شد. زمانی   ۲۰۱۹جای بهتری نسبت به سال    ۲۰۲۰نیوزیلند در سال  

وزیر این کشور، مرزها را  مورد ابتالی جدید به کرونا در این کشور شناسایی شد، جاسیندا آردرن، نخست  ۱۰۰تنها  

اش« )مقصود کل جمعیت این کشور است( خواست که با هم  میلیون نفری  ۵ز »تیم  بست، کشور را تعطیل کرد و ا

است. اش بازگشته وبیش به مسیر عادی نیوزیلندی جان خود را از دست دادند و زندگی کم  ۲۵مهربان باشند. تنها  

کثریت آرا رای آورد،  های راگبی هم فصل را پر از تماشاچی به پایان رساندند. خانم آردرن محبوب هم با ااستادیوم 

به گوش می در موردش  در کشوری که چنین چیزهایی کمتر  از   .رسدآن هم  بهتر  به مراتب  اما عملکردی  تایوان 

نیوزیلند داشت. در این کشور تنها هفت نفر جان خود را از دست دادند و عملکرد اقتصادی هم بسیار بهتر بود. فارغ  

ق یک  یا  است  کشور  یک  تایوان  اینکه  مدارس،  از  تعطیلی  بدون  توانست  حال  هر  به  مستقل،  دولت  با  لمرو 

ها، ویروس را خارج از مرزهای خود نگه دارد. اقتصاد تایوان از معدود اقتصادهایی است که  ها و رستورانفروشگاه 

میپیش سال  بینی  در  داشته   ۲۰۲۰شود  عقب رشد  نپذیرفتن  با  کشور  این  به است.  تهدیدهای نشینی  رغم 

گوید تایوان باید با سرزمین اصلی متحد  انه پکن، شجاعت خود را به نمایش گذاشت. دولت چین اغلب میرحمبی

های جنگی چین به مرز این جزیره )تایوان(، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده بودند. با  ها و کشتی شود. جنگنده

تر با چین بود پشت کردند و دوباره  دنبال روابط گرم  جمهوری که بهها در ماه ژانویه به نامزد ریاست این حال، تایوانی 

اینگ  تسای  هنگبه  از  دموکراسی  فعاالن  به  دولتش  که  دادند  رای  یادآوری  ون  ما  به  مکرر  تایوان  داد.  پناه  کنگ 

موفقیتمی این  است.  سازگار  دموکراسی  لیبرال  با  کامال  چینی  فرهنگ  که  تحسینکند  اما  ها  است.  برانگیز 

، نیازمند تمرکز ۱۹-و قضاوت کردن یک کشور براساس رکوردش در مبارزه با کووید  نوز به پایان نرسیدهگیری ههمه

طلبد و اکنون بررسی های خاصی از حکمرانی مطلوب است که شرایط خاص جغرافیایی و ژنتیکی را میبر شکل

های کرونا، ها در برابر ویروس معیتکننده است، یا مثال برخی جدشوار است، مثال جزیره بودن در این زمینه کمک

باشیم داشته  نظر  در  در هم  را  دیگر  )کشورهای(  نامزدهای  نیست  بد  پس  دارند.  بیشتری  متحده   .ایمنی  ایاالت 

عملکرد بدی داشت. اما عملیاتی که دولت آمریکا    ۱۹-آمریکا به اندازه بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا در واکنش به کووید



 
دهندگان آمریکایی با رای  عالوه، رایکسن سریع تولید و توزیع شود، نقشی اساسی را ایفا کرد. به انجام داد تا وا

های ندادن به دونالد ترامپ، سهم خود را برای جلوگیری از گسترش پوپولیسم و موج جهانی آن ادا کردند. تالش

فادار ماندند، نه به مردی که آنها را انتخاب  ترامپ برای عوض کردن رای این افراد نتیجه نداد و ُقضات هم به قانون و

دهندگان در بولیوی هم اقدامی برای ایجاد شرایط عادی داشتند. بعد از انتخاباتی که آلوده به تقلب رای    کرده بود.

رئیس سرنگونی  خشونتشد،  اعتراضات  سوسیالیست،  کینهجمهوری  حکمرانی  و  رئیس آمیز  جمهوری  توزانه 

بول در  مردم  رای موقت،  صلح  در  دوباره  اکتبر  ماه  در  توانستند  یک  یوی  عنوان  به  را  آرک  لوئیس  و  برگزار  را  گیری 

 .تکنوکرات انتخاب کنند

رسد. طبق  اما جایزه منتخب امسال به کشوری در جنوب شرق آفریقا می //    جایزه اصلی به یک کشور آفریقایی

سازمان  احمردم  برآوردهای  و  دموکراسی  آزادی«،  »خانه  در  نهاد  بشر  حقوق  به  ابتدای   ۸۰ترام  از  جهان  کشور 

برای اینکه پیشرفتش     گیری تا ماه سپتامبر به قهقرا رفت. تنها جایی که این مساله پیشرفت کرد، ماالوی بود.همه

جمهوری ماالوی درگذشت اما مرگ او  ، رئیس ۲۰۱۲را بهتر درک کنید، آنچه در گذشته بود را در نظر بگیرید. در سال  

ا و جنازه را  کردند  پنهان  مردم  »درمان ز  بهانه  به  را  که  اش  بخرند  تا وقت  بردند  آفریقای جنوبی  به  پزشکی«  های 

پیتر موتاریکا، آن زمان موفق نشد قدرت را به دست بگیرد، اما دو سال بعد انتخاب شد و     برادرش جایش را بگیرد.

آر برگزار شود و مشخص شد که  باید  انتخابات دوباره  با  گفتند  بیرونی  ناظران  به هر حال  بودند.  ا دستکاری شده 

اعتراضات گسترده کردند. مردم ماالوی  تایید  را  نتیجه  انداختند. ای علیه »انتخابات دستکاری بدبینی  راه  به  شده« 

به چمدان اما عادالنه ُقضات ماالوی  انتخابات مجددا  در ماه ژوئن،  کردند.  باطل  را  انتخابات  آن  و    های رشوه پشت 

منتخب و  انداختند  بیرون  را  موتاریکا  مردم،  شد،  فقیر  برگزار  هنوز  ماالوی  رسید.  قدرت  به  چاکورا  الزاروس  شان، 

بی اشیای  مثابه  به  نه  هستند  شهروند  واقعا  مردم  اما  منطقهاست.  در  دموکراسی  احیای  خاطر  به  ای  جان. 

 .اقتدارگرا، کشور منتخب امسال اکونومیست، ماالوی است

جمهوری ماالوی، کشوری در جنوب شرق آفریقا است که بیش از نیمی از مردم آن زیر خط //    کجاست؟ ماالوی  

می  زندگی  موزامبیک  فقر  با  غرب  و  جنوب  شرق،  از  و  تانزانیا  با  شمال  از  زامبیا،  با  غرب  شمال  از  ماالوی  کنند. 

حزبی در این کشور در  مت تکمستعمره انگلیس بود. بعد از سه دهه حکو  ۱۹۶۴همسایه است. این کشور تا سال  

رئیس  ۱۹۹۴سال   برگزار شد.  کشور  این  در  چندحزبی  انتخابات  است. اولین  رئیس حکومت  کشور  این  در  جمهور 

کشور   این  رئیس   ۴۶کابینه  که  دارد  میعضو  تعیین  را  آنها  رئیسجمهور  دوره کند.  برای  مردم  رای  با  ای جمهور 

انتخاب می پنج پنج ساساله  این  این کشور  شود که  نمایندگان  بار دوم هم قابل تمدید است. مجلس  برای    ۱۹۳ل 

میلیارد   ۱۰/ ۴۷شوند. تولید ناخالص داخلی این کشور ای پنج ساله انتخاب میعضو دارد که با رای مردم برای دوره 

بخش کشاورزی  درصد از آنها در    ۹۰دهند که  هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می  ۵۰۰دالر است. چهار میلیون و  

درصد از مردم آن زیر خط    ۵۳مشغول به کار هستند. آمار دقیقی از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست، اما  

درصد بود. محصوالت صادراتی این کشور شامل    ۸میالدی    ۲۰۰۷کنند. نرخ تورم این کشور در سال  فقر زندگی می 

 .اک استتنباکو، چای، شکر، پنبه، بادام زمینی، چوب و پوش

 بندی شدبرق در چین سهمیه

زغال  : اقتصاددنیای  کارخانه کمبود  باعث شده  جاری  زمستان  در  یک شیفت  سنگ  در  تنها  چین  از  مناطقی  در  ها 

استان ساکنان  از  و  کنند  صرفهفعالیت  برق  مصرف  در  شده  خواسته  مختلف  چراغ  های  همزمان  و  کنند  جویی 

ستان این کشور کم در سه ابه گزارش »ایسنا«، مقامات چینی دست  .ها و بیلبوردها خاموش شده است خیابان 



 
از برق را صادر و اعالم کرده  ایجاد شود. همزمان اند ممکن است کمبود زغال دستور محدودیت در استفاده  سنگ 

زغال  احتمالی  این  مقامات چینی منکر کمبود  با  انرژی  تجارت  و جنگ  با استرالیا  دیپلماتیک  اختالف  دلیل  به  سنگ 

با این حال چین اذعان کرده که در زمینه تامین  ا به چین شدهسنگ از استرالیکشور و ممنوعیت واردات زغال  اند. 

برق در برخی از نقاط این کشور در آستانه فصل زمستان و در شرایطی که فعالیت صنعتی چین در حال احیا از  

بر رکود ناشی از شیوع ویروس کروناست، مشکل وجود دارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام چینی که  

های دولتی نظارت دارد، نوشت: در حال حاضر برخی از استان ها موقتا برق کافی ندارند. در نتیجه کمبود شرکت

اند و تنها ها ساعت کاری را کاهش داده سنگ حرارتی است، برخی از کارخانه برق که ناشی از کاهش تامین زغال

  ۲۰برخی از شهرها برای رفتن به محل کارشان مجبورند  کنند و کارمندان دفتری در  دو یا سه روز در هفته کار می

برای صرفه  زیرا آسانسورها  بروند؛  پله  از  را  برق خاموش شدهطبقه  با  جویی  پرایس،  اویل  بر اساس گزارش  اند. 

بندی برق است، سنگ و سهمیهکند اختالف با استرالیا عامل کمبود زغال وجود این حقیقت که دولت چین انکار می 

سنگ های محلی به زغال م در شرکت برق دولتی چاینا هوادیان به فایننشال تایمز گفت: بسیاری از نیروگاهیک مقا 

 .استرالیا وابسته بوده و در تالش برای تامین آن از منابع دیگر هستند

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ی شد ارز رسمی کاهش  ۲۶نرخ /  ۹۹دی ۳

ارز کاهش و    ۲۶کرد که بر اساس آن، نرخ  ارز را اعالم   ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران 

ر آمریکا برای امروز )سوم  هر دال بانک مرکزی، به گزارش ایرنا از  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۲ارز افزایش یافت، نرخ  ۹نرخ  

هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کمی کاهش به    ۴۲ماه( بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  دی

ریال،    ۳۰۹هزار و    ۴۷امروز هر فرانک سوئیس    .ریال اعالم شد  ۱۸۹هزار و    ۵۱   ریال و هر یورو  ۳۰۸هزار و    ۵۶قیمت  

 ۵۶۹ریال، روپیه هند  ۸۸۲هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۸۱۱هزار و  ل، کرون نروژ چهارریا ۴۷کرون سوئد پنج هزار و 

 ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۶۹۴هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸و  ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار    ۵۸۷هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۵۲هزار و  

  ۶۲۱هزار و    ۲۹در تابلوی بانک مرکزی، امروز نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۵۸۷هزار    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۲

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۴ریال، روبل روسیه    ۴۸۹ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۸۶۲هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

ریال،    ۷۲۳هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و    ۵۳۹و    هزار

ریال، یکصد تاکای    ۴۶۰هزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۱هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال سعودی 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۲۰هزار و    ۲روپیه سریالنکا   ۱۰ریال،    ۵۲۱هزار و    ۴۹بنگالدش  

  ۳۳۰هزار و    ۳۱ریال، دینار لیبی    ۴۷همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ریال تعیین شد  ۳۴۲هزار و  

یوان چین   و    ۶ریال،  تایلند    ۴۱۲هزار  بات  یکصد  و    ۱۳۸ریال،  مالزی    ۹۷۰هزار  رینگیت  و    ۱۰ریال،  ریال،   ۳۴۱هزار 

  ۹۸۰هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن  ۸۷۴هزار و    ۳۷هزار وون کره جنوبی  یک

ریال،    ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان    ۹۵۳هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ریال، یک   ۸۵۹هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان  

ریال،   ۳۷۸هزار و   ۸۷ریال، یکصدپزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴منات آذربایجان  ریال،    ۳۲۲هزار   ۱۶روبل جدید بالروس  

  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و    ۷۱۷سومونی تاجیکستان سه هزار و  

 ..گذاری شدارزش   ریال ۷۴هزار و 

 

https://www.irna.ir/news/84158415/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 چین: بازگشت آمریکا به برجام راه صحیح کاهش تنش ها است 

در واکنش به نشست غیر رسمی روز دوشنبه وزرای خارجه اعضای  وزارت امور خارجه چین سخنگوی  -ایرنا -تهران

به گزارش ایرنا،    .ها استبرجام تاکید کرد: بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی به تعهداتش، راه صحیح کاهش تنش

توییتر شخصی خود ،ریش اینگ" روز سه شنبه در  برن خانم "هوا چون  به  را  امه هسته ه مشکالت مربوط  ایران  ای 

اظهارات    .معرفی کرد و از واشنگتن خواست با عمل به تعهداتش به برجام باز گردد خروج یکجانبه آمریکا از برجام  

در حالی است که وزارت خارجه چین  در   این مقام  روز گذشته /دوشنبه/  امور خارجه چین هم  وزیر   " "وانگ یی 

آمریکا باید بدون قید و شرط در زودترین زمان به توافق عضو برجام تاکید کرد:  با وزیران امور خارجه  ویدئو کنفرانس  

اصلی برنامه هسته ای   وی خروج آمریکا از توافق هسته ای و فشار حداکثری به ایران را مانع    .هسته ای باز گردد

یر خارجه چین  زو  .طع حساسی رسیده استایران دانست و اشاره کرد که وضعیت برنامه هسته ای ایران به مق

به بر جام باز گردد و تحریم ها علیه ایران، نهادها و اشخاص  پیشنهاد کرد که طرف آمریکا بزودی بدون پیش شرط

وانگ ضمن درخواست برای حل منازعات مرتبط با اجرای برجام به صورت عادالنه و عینی، خواستار    .ثالث را بر دارد

همکاری   و  روگفتمان  پیش  موانع  رفع  شدبرای  ای  هسته  توافق  حل     .ی  برای  گفتمان  لزوم  به  اشاره  با  وی 

امنیت   به مسائل  برای رسیدگی  فارس  فارس، گفتمان چند جانبه ویژه در منطقه خلیج  در منطقه خلیج  منازعات 

ه، آلمان و انگلیس با  ویدئو کنفرانس مشترک وزیران خارجه روسیه، ایران، چین، فرانس  .منطقه ای را پیشنهاد کرد

اروپا   اتحادیه  بودن  عاملیت  االجرا  با مضمون الزم  ای  بیانیه  این نشست مشترک  پایان  در  برگزار شد  روز دوشنبه 

در این بیانیه تصریح شده است: وزرای امور خارجه خاطرنشان ساختند برجام که توسط   .صادر شد  ۲۲۳۱قطعنامه  

کلیدی در نظام عدم   صره، همچنان به عنوان عنمان ملل متحد تأیید شدشورای امنیت ساز (  ۲۰۱۵)  ۲۲۳۱قطعنامه  

هسته  منطقه اشاعه  امنیت  و  صلح  در  که  است  جانبه  چند  دیپلماسی  مهم  دستاورد  یک  و  جهانی  و  ای  ای 

 .المللی نقش داردبین

 

 یران؟ رویارویی شانگهای ـ ناتو یا دور زدن ا 

برا  -ایرنا  -تهران تالش  و  ریلی  خطوط  ب توسعه  مناقشات  رسانیدن  حداقل  به  مسئله ی  آمریکا  در ا  که  نیست    ای 

اینپازل  بلکه همه  بگنجد  این  های سیاسی  اما پشت  ها اگرچه در سایه ی تحوالت سیاسی در حال انجام است 

روزنامه آفتاب    .تر از همه تفکرات دیگر حضور خواهد داشتبرنامه ها، تفکرات اقتصادی و توسعه طلبانه نیز پررنگ 

 اولین قطار باری ترکیه » :ه قاره پرداخت و نوشتکارشناس ارشد شب رمحمد مالزهییزد دوم دی به گفت و گو با پی 

تنظیم یعنی  رسید«  مقصد  به  ایران  از  گذشتن  بدون  چین،  میـ  خبر  ی  ی  کننده  تله  در  را  خود  مخاطب  خواهد 

ایران توسط چین« گرفتار کند در حالی که می»دورزده  راه دانیم  شدن  بهاوالً  ـ چین  ترکیه  منزله ی دور زدن   آهن 

ادامه ی رقابتایران نیست   و  اروپا و جهان  بازارهای  به  برای رسیدن  ثانی، چین  آمریکا که  و در  با  های اقتصادی 

بازهم از عراق و ترکیه عبور خواهد کرد، چند مسیر را تعریف کرده که حداقل دو مسیر ریلی و یک مسیر زمینی را با  

پیحضو و  ایران طراحی  از  عبور  و  پیش ش ر  اگرچه  کرده است.  روابط  ینی میببینی  تقویت  که  آهن  این خط  شود 

کشور با روسیه بگذارد و نیز این که وزیر    ۲»پکن« را در پی داشته باشد تاثیراتی منفی بر روابط    -تجاری »آنکارا«  

د کرده است اما باید این  ی ترکیه در حمل و نقل ریلی یااندازی این خط ریلی به عنوان پیروز حمل و نقل ترکیه از راه 

بد نیست بدانیم خط آهنی دیگر از مسیر ترکمنستان    .تر بررسی و تحلیل کردتر و روشنه را در افقی وسیع مسئل

وارد خاک ایران خواهد شد و از مسیر سنندج به عراق و ترکیه خواهد رفت و نیز این که از دوسوی شرق و غرب  

 ۹۸شهریور    ۱۶یق خط آهن حیرتان که  افغانستان شده است؛ یکی از طراه آهن ایران و چین وارد خاک  خطوط ر

افغانستان که شهر خواف    -نخستین محموله ی تجاری افغانستان را راهی چین کرد و دوم خط جدید راه آهن ایران

ا مسئله،  این  کنار  در  کرد.  خواهد  وصل  افغانستان  در  هرات  به  را  ایران  خود  در  صادرات  از  بخشی  به  فغانستان 
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بندرچ مبدا  از  را  هند  میمقصد  انجام  ایران  در  اینابهار  ی  همه  و  نیستدهد  کار  در  شدن«  زده  »دور  یعنی   .ها 

های »تی آرتی و فارین  به گزارش میزان و به نقل از پایگاه//    نخستین قطار باری ترکیه به چین به مقصد رسید

کشور    ۵دریا و    ۲قاره،    ۲کرد و پس از طی  استانبول آغاز    روزه خود را از  ۱۵ین، سفر  بریف«، قطار باری ترکیه به چ

هزار   ۸آذر( حرکت خود را آغاز کرد و    ۱۴دسامبر )  ۴به مقصد خود در چین رسید. این قطار حامل کاالهای ترکیه روز  

دریای خزر  کیلومتر(،  ۴۳۰آذربایجان )کیلومتر(، جمهوری  ۲۲۰کیلومتر(، گرجستان ) ۲۳۰۰کیلومتر را در ترکیه ) ۶۹۳و 

تا روز    ۳۲۰۰کیلومتر( و قزاقستان )   ۴۲۰) کیلومتر( شود،    ۲۱۰۰آذر( وارد چین )  ۲۹دسامبر )  ۱۹کیلومتر( طی کرد 

نقل   و  حمل  زمان  مذکور  به    ۴۵تا    ۲۵قطار  را  داد  ۱۲روزه  کاهش   .روز 

رد فرضیه ی دور زده  تر پیرمحمد مالزهی ضمن  دک//    چین در هر مناسباتی، مالحظات خود را در نظر خواهد گرفت 

ایران توسط چین و با تاکید بر این مسئله که چین در تکاپوی سیطره بر بازارهای اروپا و آفریقا و برتری یافتن    شدن

می  تاکید  داشت  خواهد  را  خود  »مالحظات«  قطعا  آمریکا  متحده  ایاالت  طراحی بر  ریلی،  خطوط  توسعه  کند: 

ی به حداقل رسانیدن مناقشات با آمریکا و نیز  وپا و آفریقا، تالش برارای دسترسی داشتن به ارمسیرهای مختلف ب

تنوع در مسیرهای ریلی و جاده پازل ای مسئلهداشتن  اینای نیست که در  بلکه همه ی  بگنجد  ها های سیاسی 

انه  طلبات اقتصادی و توسعهاگرچه در سایه ی تحوالت سیاسی در حال انجام است اما پشت این برنامه ها، تفکر

 .ه ی تفکرات دیگر حضور خواهد داشت تر از همنیز پررنگ 

دهد در این که  این کارشناس ارشد شبه قاره ادامه می//    بین چین و روسیه هیچ کدورتی به وجود نخواهد آمد

هایی به وجود آورد نیز چندان به واقعیت نزدیک نیست چون این خط حتی ممکن است بین چین و روسیه نیز کدورت 

و روسیه در تالش هستند تا در سایه ی پیمان شانگهای قدرت آمریکا و ناتو را تضعیف و کنترل و نیز مدیریت  چین  

ها را به سرزمین همپیمانان و مالزهی با تایید این مسئله که اکنون چین و آمریکا و روسیه و آمریکا، رویارویی کنند.  

کند: ما در ظاهر،  ل سیاسی ـ اقتصادی است، خاطرنشان می اند و این هم یک تاکتیک تقابدوستان یکدیگر کشانیده 

کند مدیترانه  ها تالش میسازیما آمریکا پشت این عادی بینیم اسازی روابط اسرائیل با برخی کشورها را می عادی 

سازی  را به اقیانوس هند و از طریق ماالکا به آسیای جنوب شرقی متصل کند و این یعنی آمریکا در سایه عادی 

چین  ر و  است  چین  نظامی  و  اقتصادی  ی  محاصره  فکر  به  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  با  اسرائیل  وابط 

ضمن است  بین  ناگزیر  جایگاه  راهحفظ  خود،  داردالمللی  بازنگاه  خود  برای  را  تجارت  به    .های  اشاره  با  مالزهی 

موا در  افغانستان  و  پاکستان  نظیرایران،  کشورهایی  تکلیف  بودن  سیاستنامعلوم  با  منطقه جهه  ایاالت  های  ای 

می اظهار  بایدن«  »جو  آمدن  کار  روی  با  آمریکا  ی  گذامتحده  سرمایه  چین  و  ری دارد:  افغانستان  ایران،  در  هایی 

می  که  است  بعدی  رویدادهای  نگران  همچنان  اما  است  داده  انجام  سرمایه  پاکستان  نیز  و  روابط  روی  تواند 

دهد: سیطره ی اقتصادی بر جهان قطعا اگر و اماهایی دارد که هم . وی ادامه میهای پکن تاثیرگذار باشدگذاری 

ها برای رسیدن به اروپا دو خط آهن تعریف خواهد پس اگر چینیاسی میسی زمان کافی و هم آرامش در حوزه

بمی کاشغر  مسیر  نیز  سو  آن  از  ندهند  دست  از  را  ایران  هم  و  نشوند  درگیر  آمریکا  با  هم  که  بندرگوادر  کنند  ه 

شدن ایران از سوی کند و این یعنی دورزده  کنند که باز هم پای منافع ایران را به ماجرا باز می پاکستان را تجهیز می 

پایان تاکید می   .ای استچین نگاهی عوامانه به سیاست خارجی و تحوالت منطقه کند، دکتر پیرمحمدمالزهی در 

ها و مجامع  خطوط مرزی سیاست و قدرت بود اما حاال پیمان نامه  کنندهیینروزگاری دو پیمان نظامی ناتو و ورشو تع

این یعنی روسیه و چین در تالش هستند با کشانیدن کشورهای بیشتری    کننده است واقتصادی تعیینالمللی  بین

چین، روسیه و تر کند و این یعنی  به پیمان شانگهای عرصه را بر حضورهای همه جانبه خواهانه آمریکا و ناتو تنگ 

اهد کرد. مالزهی به  اند که هر کدام راه و روش خود را دنبال خوایران در یک نگاه، در یک خاکریز علیه آمریکا ایستاده 

ها رشد  ای ندارند و انتخاب نخست آن ها برای سیطره بر اقتصاد دنیا هیچ عجلهکند که چینیاین نکته نیز اشاره می 



 
ای است اما یادمان باشد هر کشوری در هر المللی و منطقه های بینن تنش با قدرت و احاطه در حوزه اقتصادی بدو

 .در نظر خواهد گرفت اقدامی نخست منافع ملی خودش را

 

 ها گذاری سازمان ملل برای لغو تحریمریل

به  -ایرنا  -تهران چه  می  هر  نزدیک  ترامپ«  »دونالد  جمهوری  ریاست  دوره  برای  پایان  جهانی  همصدایی  شویم، 

تازگی، صپایبندی   به  دبیرکل سازمان ملل متحد  به طوری که  به گوش می رسد  قبل  از  بلندتر  برجام  در  به  راحتا 

قطعنامه   شده  ۲۲۳۱چارچوب  ایران  با  کشورها  تجاری  روابط  برقراری  خواستار  امنیت  شمارش    .استشورای 

بایدن که   تحلیف  مراسم  و  کاخ سفید  از  ترامپ  برای خروج  )  ۲۰معکوس  آغاز شده    فرا  دی(   ۳۰ژانویه  می رسد، 

است. در این میان امیدواری ها به بهبود و ترمیم مناسبات آمریکا با دیگر بازیگران بین المللی از جمله ایران افزایش  

انی معاون اول باراک اوباما بوده و در ترکیب تیم او نیز شماری از که رئیس جمهوری منتخب زم یافته است. از آنجا

وکرات قبلی حضور خواهند داشت که در تدوین برجام نقش داشتند، امیدها به احیای توافق  مقامات ارشد دولت دم

گیردهس می  فزونی  ای  از سی  .ته  برائت  و  برجام  از  حمایت  ترامپ،  دولت  پایان  به  نزدیک شدن  با  است  بنابراین 

آنتو  « نمونه  عنوان  به  اند.  گرفته  خود  به  آشکارتری  شکل  او  یکجانبه  و  تهاجمی  دبیرکل  خارجی  گوترش«  نیو 

با تاکید بر ضرورت حفظ برجام، از همه کشورهای عضو   ۲۲۳۱سازمان ملل متحد در دهمین گزارش اجرای قطعنامه 

اقتصا و  تجاری  روابط  قطعنامه  این  چارچوب  در  خواست  سازمان  کننداین  برقرار  ایران  با  دبیرکل    .دی  همچنین 

قطعنامه   اجرای  گزارش  دهمین  در  ملل  توافق هسته  ۲۲۳۱سازمان  از  پس  که  امنیت  در سال  شورای  ایران  ای 

ای های منطقه با اجماع به تصویب رسید، بار دیگر یادآور شد این قطعنامه از همه کشورهای عضو، سازمان  ۱۳۹۴

 .خواهد تا از اجرای برجام حمایت کنندمیالمللی های بین و سازمان

قطعنامه آخرین  وجودی  قط//    فلسفه  وجودی  مسائل    ۲۲۳۱عنامه  فلسفه  کردن  جدا  بر  عالوه  برهه  آن  در  نیز 

موشکی و تسلیحاتی از موضوع هسته ای، خط بطالن کشیدن بر قطعنامه های تنبیهی گذشته بود. قبل از برجام،  

تحریم علیه ایران شکل گرفته بود. پنج قطعنامه ی شورای امنیت به شماره   اجماعی جهانی برای اعمال فشار و

به ویژه سخت ترین و جدی ترین مصوبه شورای امنیت در قالب قطعنامه    ۱۸۳۵،    ۱۸۰۳،  ۱۷۴۷،  ۱۷۳۷،  ۱۶۹۶های  

ها و  که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به مبنایی برای اعمال فشار و تحریم های دیگر سازمان    ۱۹۲۹

به شماره   تازه  قطعنامه  تصویب  با  اما  تبدیل شد  آ  .لغو شد  ۲۲۳۱کشورها  بر  فضای  افزون  در    ۱۲پساتوافق،  ن 

نیز که طی سال های   اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  با موضوع    ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۳قطعنامه شورای حکام  رابطه  در 

بنابراین ایران از مهرماه  .تصویب شده بودند، لغو شدنداجرای پادمان با ایران و از جمله مطالعات ادعایی علیه ایران 

خورد، تیم هسته ای کشور و دیگر بخش های ذیربط تالش  دولت تدبیر و امید کلید  که مذاکرات هسته ای در    ۱۳۹۲

، تهران همواره در ۲۲۳۱و آژانس به کار بستند. با انعقاد برجام و تصویب قطعنامه    ۵+۱زیادی را برای همراهی با  

این آمریکا    .داشت  ارچوب این دو سند حرکت می کرد که همیشه مهر تایید آژانس را پای سند همکاری های خودچ

بود که به رغم انتقادات بین المللی به قطعنامه و برجام پشت کرد و به بازیگری پیمان شکن تغییر وضعیت داد. در  

های روج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال دوباره تحریم همین ارتباط بود که چند روز پیش گوترش با ابراز تاسف از خ

پوشی شده بود را مغایر با اهداف تعیین شده در برجام و قطعنامه مذکور  آنها چشم  ملی که طبق برجام لغو یا از  

 .ستدان

این موضوع که ترامپ روح و جسم توافق را نادیده گرفت و نقض  //    «ناتوانی آمریکا در اعمال مجازات »اسنپ بک

« یا »اسنپ بک« راه به جایی  کرد، بر کسی پوشیده نیست. از این رو تکاپوی تیم او برای اعمال »مکانیسم ماشه

م نبرد؛ مکانیسم ماشه به معنی بازگرداندن خودکار تحریم ها، آخرین مرحله از سازوکار حل وفصل اختالف در برجا

و    .بود انگلیس  آلمان،  کشور  سه  ماشه،  مکانیسم  کردن  فعال  برای  امنیت  شورای  به  آمریکا  درخواست  از  پس 
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به صراحت تاکید داشت: »فرانسه، آلمان و انگلیس متذکر می شوند که آمریکا   ای را صادر کردند کهفرانسه بیانیه 

دیگر عضوی از برجام نیست. موضع  (  ۱۳۹۸دیبهشت  ار  ۱۸)  ۲۰۱۸مه    ۸به دنبال خروج این کشور از برجام در تاریخ  

و نیز اعضای شورا  به اطالع ریاست شورای امنیت    ۲۲۳۱ما در مورد موثر بودن اعالن آمریکا در رابطه با قطعنامه  

با تالش است.  رسیده تضاد  در  که  )آمریکا(  اقدام  این  از  توانیم  نمی  ما  کنونیبنابراین،  برجام  های  برای حفظ  مان 

ح کنیماست  که    .«مایت  کرد  تاکید  صراحتا  هم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل«  »جوزف  همچنین 

ندارد. دولت آمریکا به لحاظ قانونی حق فعال کردن مکانیسم   را  آمریکا  ماشه  نیز اعالم کردند  های چین و روسیه 

یک به عنوان  را  توافق  این  در  از برجام جایگاه خود  از خروج  از طرف پس  داده هی  از دست  ذینفع،  قادر  ای  و  است 

اتوان ماند  نکته جالب توجه آن بود که آمریکا نه تنها از اعمال مکانیسم ماشه ن  .نیست از منافع توافق استفاده کند

ایران نشد؛ محد به تمدید تحریم تسلیحاتی  پایه قطعنامه  بلکه حتی قادر  بر  از    ۲۲۳۱ودیتی که  اواخر مهرماه پس 

داشته شد و سه سال دیگر محدودیت هشت ساله در زمینه فعالیت های موشکی هم پایان  گذشت پنج سال بر

 .خواهد یافت

خروج آمریکا از برجام و مشاهده عدم اجرای تعهدات از   ن در سالروز هر چند ایرا//    گام های پنجگانه قابل بازگشت

ه قابل بازگشت هستند. در همین سوی دیگر اعضای توافق ناچار از برخی وظایف خود کاست اما گام های پنجگان

انجام  برجام  مواد  موجب  به  که  ایران  اسالمی  تعهدات جمهوری  کاهش  اقدامات  از  تاسف  ابراز  با  گوترش    ارتباط 

خواهد در برجام باقی بماند و تاکید کرده  شده است، اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران اظهار داشته است که می

او  از  اقدامات  همه  که  ژو است  است۲۰۱۹ئیه  ل  برگشت  قابل  با    .،  مستقیمی  ارتباط  ایران  پذیری  بازگشت  البته 

تا امروز از حداقل امتیازات محروم بوده و با وجود  تعهدپذیری و اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل دارد. ایران که  

اعضای اروپایی و غیر ت، منتظر اقدام سنجیده و ملموس  پایبندی به توافق زیر شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اس

زمین   در  توپ  اینک  است.  برجام  عرصه    ۵+۱اروپایی  در  بلکه  شعار  در  نه  آنها  که  رسیده  آن  نوبت  و  گرفته  قرار 

 .و عمل، پایبندی خود را به توافق هسته ای ثابت کنندمیدانی 

 

 نشست سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با گونه جدید کرونا 

تر ویروس کرونا که در  مسری  جدید و  های مقابله با گونهسازمان جهانی بهداشت برای بررسی راه  –ایرنا    –تهران  

می جلسه  تشکیل  است،  یافته  شیوع  رویترز،   .دهدانگلیس  خبرگزاری  از  نقل  به  ایرنا  شنبه  سه  روز  گزارش  به 

»هانس کلوگ« مدیر منطقه اروپای این سازمان ضمن اعالم این خبر به زمان دقیق برگزاری این نشست اشاره ای  

برای جلوگیری از گسترش ویروس تا زمانی که ما به اطالعات بهتری    ن سفرهاوی گفت: محدود کرد  .نکرده است

است عقل  شرط  باشیم،  داشته  باید    .دسترسی  افزود:  پیشگیرانه  تمهیدات  افزایش  برای  درخواست  ضمن  وی 

سازمان جهانی بهداشت که مقر    .امکان برقراری زنجیره تامین کاالهای اساسی و سفرهای ضروری فراهم شود

ست، در حالی که جانب احتیاط را در زمینه صدور هشدار بزرگ در مورد گونه جدید حفظ کرده، این فرآیند ر ژنو اآن د

 .را بخش طبیعی تکامل همه گیری دانسته و انگلیس را به دلیل تشخیص آن مورد تحسین و تمجید قرار داده است

یادآور   ای که روز سه شنبه منتشر کرد،  بیانیه  در  باین سازمان  که  بر شد  تواند  اینکه گونه جدید می  تعیین  رای 

نیست دست  در  کافی  اطالعات  هنوز  گذارد  تاثیر  واکسن  بایون   .کارایی  دارویی  شرکت  مدیرعامل  سویی،  تک از 

آلمان اطمینان داد که واکسن ضد کرونای این شرکت در برابر گونه جدید ویروس کارایی دارد، اما باید تحقیقات در  

ان زمینه  یقین حاصل شود  جام شوداین  زمینه  این  در  آیا  »  .تا  که  دانیم  نمی  در حال حاضر  گفت:  اوگور شاهین« 

 ۹۹واکسن ما قادر به محافظت در برابر گونه جدید است یا نه، اما از آنجا که پروتئین های موجود روی گونه دیگر  

بایون پروتئین های گونه های غالب است،  به واکسن خود ادرصد مشابه  شاهین تصریح    .علمی داردطمینان  تک 

تک در حال حاضر سرگرم انجام مطالعات بیشتری است و امید دارد که در هفته آتی در این زمینه به  کرد که بایون

https://www.irna.ir/news/84157635/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
تک که با مشارکت  واکسن بایون  .یقین رسد. وی افزود: احتمال اینکه واکسن ما موثر واقع شود، نسبتا زیاد است

کشور از جمله انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا را به    ۴۵مجوز استفاده در بیش از    ید شده،شرکت آمریکایی فایزر تول

است آورده  آفریقای  گزارش   .دست  و  انگلیس  در  کرونا  ویروس  از  جدیدی  گونه  شیوع  درمورد  شده  منتشر  های 

ناشی از دریافت  مصونیت  گویند بعید است این ویروس به  هایی را ایجاد کرده، اما کارشناسان میجنوبی، نگرانی

در سال گذشته در چین  پس از آنکه نمونه اصلی اولین بار  ۱۹  –گونه جدیدی از ویروس کووید    .واکسن ضربه بزند

یافته است انگلیس شیوع  در  اکنون  روز شنبه محدودیت   .شناسایی شد،  انگلیس  وزیر  نخست  بوریس جانسون 

این گونه جدید در   به دلیل شیوع  را  نیز  کشورش  های جدیدی  اروپا و کانادا  اتحادیه  اعالم کرد و چند کشور عضو 

سازمان جهانی   با شیوع نوع جدید ویروس کرونا در انگلیس،    .محدودیت های مسافرتی از انگلیس اعمال کرده اند

ین  بهداشت اعالم کرد از مقامات انگلیس خواسته است تدابیر سختگیرانه تری در اروپا برای جلوگیری از گسترش ا

 .ویروس جهش یافته بکار گیرند نوع

 

 ؛ خالء چندجانبه گرایی ۲۰۲۰جهاِن نامتحد در سال  و مهمترین تحوالت منطقه و جهان؛  ۲۰۲۰

ن در سالی که رو به پایان است،بیش از هر زمان دیگری عرصه تاخت و تاز  جها  -ایرنا-تهران/    نوریمهسا سلمان

میالدی،آرمان به یغما رفته اتحاد و صلح   ۲۰۲۰جانبه گرایی و ناکارآمدی سازمان های بین المللی بود. در سال  یک

د بیشتری نسبت  بین المللی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و خالء چندجانبه گرایی در جامعه بین المللی نمو

به پایان خود نزدیک تر می شود   با آغاز کریسمس  میالدی در حالی  ۲۰۲۰سال   به گزارش ایرنا،  .به گذشته داشت

که جهان روزهای دشواری را سپری کرده است. تشدید تحریم های یکجانبه و خارج از سازوکار سازمان ملل متحد؛  

گسترش   المللی؛  بین  تنش های  و  ها  بحران افزایش خشونت  محیطی؛  زیست  معضالت  تشدید  نابرابری؛  و  فقر 

یروس مرگبار  کنوانسیون های بین المللی؛ و ناکارآمدی نهادهای بین المللی در مدیریت ومهاجرت؛ نقض تعهدات و  

بین   اردوگاه  در  اتحاد  عدم  این  از  بخشی  تنها  گسترانیده،  جهان  سراسر  بر  را  خود  مرگبار  و  تیره  سایه  که  کرونا 

امنیت    المللی و حفظ  تامین  بر  اصلی خود مبنی  ماموریت  رغم  به  که  نهادهایی  در  است؛  امنیت جهانی،  و  صلح 

افغ عراق،  در  ناآرامی  و  جنگ  جمله  از  متعدد  های  موارد  قدرت  از  تاثیرپذیری  دلیل  به   ... و  سوریه  یمن،  انستان، 

ول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله  بورل«، مسئ جوسپ»  .بزرگ، عمال در انجام این ماموریت ناکام بوده اند

درمورد سیاست خارجی اتحادیه اروپا   Le Grand Continent/ی لوگراند کانتیننتای که به تازگی در نشریه فرانسو

گروه  چند جانبه گرایی مواجه است.   در عصر شیوع کرونا منتشر شده، نوشت است: جهان با بحران جدی فقر و

ساختاتقریباً   G۲۰ و G۷ های از  بسیاری  و  شده  فلج  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نیستند.  مانند  کارآمد  رها 

یل شده اند که کشورها با یکدیگر درگیر می  سازمان تجارت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت به عرصه هایی تبد

در این میان برخی کشورها از جمله آمریکا با استمرار و تشدید اقدامات یکجانبه، قهرآمیز و غیرقانونی خود    .شوند

ا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی را رد کرده و به مرز جنایت  در شرایط بحرانی ناشی از همه گیری ویروس کرون 

است رسیده  بشریت  سال  ه  .علیه  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  پنجمین  و   ۲۰۲۰فتاد 

حجت   شد.  مبدل  گرایی  یکجانبه  مانور  و  همبستگی  فقدان  این  علیه  کشورها  انتقادهای  عرصه  به  نیز  میالدی 

سن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران در این نشست، ضمن انتقاد از مدیریت جهانی  االسالم والمسلمین ح

مواجهه با بحران کرونا بیان کرد: این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را درنوردیده است، یک بار  در  

، جز از طریقِ مشارکت  شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانیمی   دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور

 .جهانی ممکن نیست

همکاری بین کشورها و اعضای ملل متحد، یکی از عبارت  //  حدهمبستگی جهانی؛ خواستِ اصلی سازمان ملل مت

الملل بین  نظام  قانون اساسی  به عنوان  المللی است؛ منشور سازمان ملل متحد  بین  در اسناد  پرتکرار  با    های 

https://www.irna.ir/news/84155895/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84155895/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
ایا   ۱۹۳ بر »حصول    (۱ماده    ۳قام بیان اهداف سازمان ملل متحد )بند  الت متحده آمریکا در مکشور عضو از جمله 

ری بین المللی در حل مسائل بین المللی دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه«  همکا

ماده)  )ب(  بند  ویژه  به  منشور  نهم  فصل  همچنین  است.  کرده  »همک(  ۵۵تاکید  خواستار  بین  منشور  های  اری 

همچنین    .بهداشتی شده است« در موضوعات مختلف برای حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی و  المللی

اسناد بین المللی متعددی پیرامون لزوم حفظ همکاری بین المللی میان دولت ها تصویب شده است. برای مثال  

ر به  عالمیه مربوط به اصول حقوق بین الملل ناظمجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان »ا(  ۲۶۲۵قطعنامه )

میالدی«، کشورها را فارغ از تفاوت    ۱۹۷۰اکتبر    ۲۴طابق منشور مصوب  روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها م

های موجود میان نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن ها در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین  

اقتصا  ثبات  فراخوانده استتسهیل  به همکاری وفق مقررات منشور  رفاه همگانی  و  المللی  بین  بین    حقوق  .دی 

الملل معاصر به ویژه از قرن نوزدهم میالدی به این سوی، شاهد افزایش شکل گیری سازمان های بین المللی در 

بین الملل یعنی دولت ها   بطن جامعه بین المللی بوده است که به عنوان تابعان فرعی در کنار تابعان اصلی حقوق

جامعه المللی مشارکت کرده و پاسخگوی بسیاری از این    توانسته اند تا حد زیادی در حل مسائل و مشکالت متعدد

اقدامات یکجانبه ایاالت متحده آمریکا در خروج از سازمان های بین المللی و خارج شدن از بسیاری     نیازها باشند.  

بر خالف تعهد دولت ها وفق منشور مبنی بر همکاری در جهت حل و فصل مشکالت و    از پیمان های جهانی کامالً 

تکمس افزایش  با  است.  المللی  بین  تضعیف روی  ائل  ملل،  سازمان  نقش  شدن  کمرنگ  و  آمریکا  دولت  های 

نشست  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش«  »آنتونیو  گرایی،  ملی  و  پوپولیسم  افزایش  و  گرایی  چندجانبه 

راها از فقدان  برحلفتتاحیه اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل  انتقاد  های چندجانبه  ای مشکالت جهانی 

گرایی فراگیر« شد. تصویب قطعنامه هایی متضمن درخواست سازمان ملل متحد کرده بود و خواستار »چندجانبه

به   با  از کشورها برای همکاری چندجانبه گرایی و همبستگی در همه سطوح،  راه ممکن مقابله موثر  تنها  عنوان 

و پیامدهای آن بخشی از انعکاس این نیاز در سطح بین المللی    ۱۹وید  بحران های جهانی مانند بیماری همه گیر کو

»حصول    .است لزوم  بر  المللی  بین  نظام  اساسی  قانون  عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  منشور  تاکیدات  رغم  به 

مس حل  در  المللی  بین  انسان  همکاری  یا  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  های  جنبه  دارای  المللی  بین  ائل 

جهان شاهد اوج گرفتن رفتارهای فردگرایانه دولت ها و اقدامات یکجانبه به جای همبستگی و همکاری   دوستانه«،

ارد کرده و تا  رفتارهای فردگرایانه آمریکا که بیشترین صدمه را به سازمان های بین المللی و  .های بین المللی بود

قامات ارشد دیوان کیفری بین المللی زیر چکمه مآنجا پیش رفت که حتی عدالت بین المللی را نیز از طریق تحریم  

های خویش له نماید، دبیر کل سازمان ملل متحد و شماری از مقامات ارشد این سازمان را بر آن داشت تا با نهایی  

آمریکا و کاماال   ۲۰۲۰جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری  شدن نتایج انتخابات این کشور و پیروزی  

 .عاون او در انتخابات آمریکا از آن ها درخواست همکاری با سازمان ملل متحد کنندهریس م

سال    ۷۵آن است که   واقعیت  //  ؛ اذعان جامعه جهانی به ناکارآمدی ۲۰۲۰کاستی های سازمان ملل متحد در آینه  

ت. امروز دیگر  ل متحد می گذرد و جهان فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر نهاده اساسیس سازمان ملاز زمان ت 

جنگ جهانی دوم و فتحان یا مغلوبان آن موضوعیت ندارد. بازیگران نوظهوری در جهان شکل گرفته اند و مناسبات  

مهمترین از  یکی  است.  گذشته  از  متفاوت  کامالً  المللی  بین  نظام  بر  وظیفه    حاکم  منشور  وفق  که  ساختارهایی 

د را  المللی  بین  امنیت  و  صلح  از  مراقبت  و  است صیانت  امنیت  شورای  منکر   .اراست،  کلی  طور  به  نباید  اگرچه 

موفقیت های سازمان ملل متحد در دستیابی به اهداف خود نادیده شد اما امروزه به زعم بسیاری از کارشناسان و  

در دستیابی به مهم ترین هدف خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده  تحلیلگران، سازمان ملل متحد  

می شود مطرح  که  ذاتی    است. سوالی  ناکارآمدی  باید  را  المللی  بین  نهاد  این  موفقیت  عدم  آیا علت  است  این 

ا باید  یا  دانست  المللی  بین  امنیت  و  برقراری صلح  و  بین دولت ها  ایجاد همکاری  در  آن  از ارکان  آن  ارکان  نحراف 



 
هوری سوئیس تا سوماروگا« رئیس جمچندی پیش، »سیمونه  اصول و اهداف آن را عامل شکست آن قلمداد کرد؟ 

این   وقتی  اما  کنیم،  انتقاد  دلیل  این  به  ملل  سازمان  از  توانیم  می  ما  بود:  گفته  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 

درمورد چه کس واقع  در  دانیم،  را مقصر می  گوئیم؟ سازمان  در جلسه شورای    ی سخن می  تنش  میان،  این  در 

وتو   حق  از  که  شورا  این  دائم  عضو  دو  عنوان  به  چین  و  آمریکا  که  کرد  پیدا  نمود  زمانی  ملل  سازمان  امنیت 

کردند متهم  بیماری  این  کردن  سیاسی  و  کرونا  سوءمدیریت  به  را  یکدیگر  رئیس  »  .برخوردارند،  مکرون«  امانوئل 

مان ملل برای توافق روی موضوعاتی اندک، چنان به سختی افتاده است که  یز بیان کرد: سازجمهوری فرانسه ن

خطر عجز و ناتوانی این نهاد را نمایان می کند. وی افزود: جوامع ما هرگز تا این حد وابستگی متقابل نداشته اند و 

ناهم اندازه  این  تا  گاه  دهد، هیچ  رخ می  رویدادها  این  ای که همه  برهه  ندر  غیرمتحد  و  ایماهنگ  اوهورو  »  .بوده 

جمهوری کنیا نیز گفت که سازمان ملل در هفتاد و پنج سالگی پیرتر از اکثر اعضای خود و همچنین    کنیاتا« رئیس

از   با   ۹۶پیرتر  توانند  نمی  اکثریت مشخص جمعیت جهانی  امروزه  افزود:  از جمعیت جهانی اش است. وی  درصد 

و این سوال مطرح است که این نهاد اکنون برای جهان چه به ارمغان باط برقرار کنند شرایط تاسیس این سازمان ارت

نارندرا مودی« نخست وزیر هند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این پرسش را مطرح  »  می آورد؟ 

  که هند با   ید کردوی تاک  کرد: هند قرار است تا کی از ساختار تصمیم گذاری سازمان ملل بیرون نگه داشته شود؟ 

درصد از جمعیت جهان را داراست، قویا    ۱۸میلیارد نفر جمعیت، بزرگترین دموکراسی جهان است و درحالی که    ۱.۳

آلبرتو فرناندز« رئیس جمهوری آرژانتین نیز گفت که سازمان ملل نه  »  .به حفظ ارتباط این نهاد بزرگ متعهد است

وی افزود: ما به   .م اختیارات خود انرژی جدید می خواهد، بلکه برای انجاتنها به اصالحات شورای امنیت نیاز دارد

یکپارچه کردن  برای  با وضوح الزم  با ارزش های اساسی دست نخورده  نیاز داریم  از سازمان ملل  نسخه جدیدی 

تا انسانی تر، دموکراتیک تر و به لحاظ اجتماعی جامع تر باشد جمهوری   هاگه گینگوب« رئیس»  .تغییرات فناوری 

ملل، نامیبیا   تاسیس سازمان  پنجمین سالگرد  و  که هفتاد  بود  کرده  امیدواری  ابراز  این مجمع  در  در سخنان خود 

روی   این مساله هنوز  اینکه  از  در عین حال  باشد. وی  امنیت  نتیجه گیری درمورد اصالحات شورای  برای  فرصتی 

د در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:  یز در سخنرانی خوآنگال مرکل« صدراعظم آلمان ن»  .نداده است، انتقاد کرد

در   ملل  سازمان  تا  است  الزم  اصالحات  و  رسد  می  بست  بن  به  روشن  تصمیمات  زمان  در  اغلب  امنیت  شورای 

قرن   در  بر چالش های جهانی  تسلط  به    ۲۱موقعیت  فقط  تواند  ملل می  پایان، سازمان  در  افزود:  وی  گیرد.  قرار 

جید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز بیان کرده بود:  م  .خود موثر باشداندازه اتحاد اعضای  

تامین و  قانون  بر  مبتنی  آن  اقدامات  و  باید اصالح شود  امنیت  باشد.  شورای  کل کشورهای جهان  منافع  با   کننده 

ه فصل  تحت  خود  اختیارات  از  امنیت  شورای  سریع  و  زیاد  استفاده  به  سازماناشاره  منشور  همچون    فتم  ملل 

تحریم  فصل  اعمال  و  حل  مسیرهای  تمام  که  زمانی  و  وسیله  آخرین  عنوان  به  فقط  باید  شورا  کرد:  اضافه  ها، 

روانچی آمیز اختالفات را طی و آثار و تبعات آنها را ارزیابی کرده باشد، از این اختیارات استفاده کند. تخت مسالمت

است که کارآمدی و مشروعیت اخالقی آن به خاطر هدف قرار دادن یم روشی نسنجیده  در عین حال تاکید کرد: تحر

 .اقشار آسیب پذیر در کشورهای هدف به شدت زیر سوال رفته است

 

 پیکر بودا در چین کشف یک مجسمه غول

 .متری بدون سر، بین دو ساختمان مسکونی در شهری در غرب چین کشف شد ۹یک مجسمه بودای  -ایرنا -تهران

روز سه گزارش  ایرنا  به  فرهنگی  گروه  پیشنبه  بودای غول  یک مجسمه  نیوز،  آرت  مجله  بدون سراز  و  دو   کر  بین 

متر ارتفاع    ۹چینگ چین کشف شده است. این پیکره سنگی حدود  چونگ  ساختمان مسکونی در محله نانان شهر

آوری مجسمه بودا در جریان عملیات جمع    .گرددها، قدمت آن به دوران دودمان چینگ برمیدارد و براساس تخمین

خریب و پس از ت  ۱۹۹۰در سال   این مجسمه در بین آنها کشف شد،  که ها پیدا شد. دو ساختمانیفت و روب برگ و ر

https://www.irna.ir/news/84157286/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
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از وجود مجسمهیک معبد در همان نقطه ساخته شدند. اغلب ساکنان ساختمان به جز بی های مجاور  بودند  خبر 

متوقف شد. هنوز جوابی    ۱۹۴۹ال  گوید ساخت این پیکره پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سیک نفر که می

است نشده  پیدا  مجسمه  این  سر  خالی  جای  معمای  غول  .برای  بودای  باستان این  اکتشاف  تنها  شناسانه  پیکر 

تیتر رسانه هفته که  نیست  اخیر  باستان های بینهای  به روم  المللی شد؛  یک موزاییک متعلق  تازگی  به  شناسان 

تواند بر شناخت ما از دوران سیاه اثر بگذارد. کارشناسان میراث  عتقدند می باستان را در انگلیس کشف کردند که م

اند که ممکن  یک خانه باستانی متعلق به قرن اول میالدی را در شهر ناصره کشف کرده بقایای   همچنین فرهنگی

   .است خانه دوران کودکی عیسی مسیح باشد

 

 کند جذب می های آسیایی داوطلب سازی بازیچین برای آماده

بازی   -ایرنا  -تهران برگزاری  آسیایی  کمیته  رویداد    ۲۰۲۲های  این  سازی  آماده  کمپین  تشکیل  برای  چین  هانگژو 

  هایی برای های آسیایی هانگژو در حال ایجاد کمپینبه گزارش ایرنا، کمیته برگزاری بازی   .داوطلب جذب کرده است

 .مانده استسال دیگر به برگزاری آن باقی   ۲آماده سازی به منظور جذب داوطلب در این رویداد است که کمتر از  

بازی  شهر  داوطلبانه  خدمات  کمپین  داوطلب،  جهانی  روز  با  همزمان  هانگژو،  فویانگ  هشهر  در  را  آسیایی  ای 

ای  چین نخستین بسته از ایستگاه داوطلبان بازیه  در طول مراسم، کمیته برگزاری اتحادیه جوانان   .اندازی کردراه 

ها خدمات داوطلبانه به مهمانان داخلی، خارجی و ورزشکاران و گردشگران آسیایی را منتشر کرد. در این ایستگاه 

میزبانی   و  آماده سازی  ارایه میبازی در طول  ایستگاه ۵۵تاکنون    .شودها  و  اماکن  این  از  اصلی  مورد  نقاط  در  ها 

منطقه    .های تجاری شهر مستقر خواهد شدلوکها، موسسات پزشکی، میادین و بنقل، نقاط دیدنی، موزهحمل و  

بان خارجی و  فویانگ چین هشت تیم خدمات داوطلب ایجاد کرد که بر پشتیبانی پزشکی، نجات اضطراری، خدمات ز

هستند فویانگ  محلی  ساکنان  عمدتا  داوطلبان  این  است.  شهری  تورهای  بازی   .راهنمای  دوره  های نوزدهمین 

  ۲۰۱۰پکن و    ۱۹۹۰های  بار در سال  ۲شود. چین پیش از این  سپتامبر در هانگژو چین برگزار می   ۲۵تا    ۱۰   آسیایی

 .ها بوده استمیزبان این رقابت 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

تاکید چین بر تعهد همه طرف ها در  /   ۲۲۳۱با هدف ارائه گزارش شش ماهه درباره اجرای قطعنامه 

 چارچوب برجام 

و سریع بشمارند  مغتنم  را  فرصت  باید  ها  گفت همه طرف  امنیت  مجازی شورای  در نشست  برای  نماینده چین  ا 

کنند. تالش  برجام  اجرای  به  الملل  بازگشت  بین  سرویس  گزارش  سیمارگخب به  و  صدا  تلویزیون  زاری  از  نقل  به 

  ۲۲۳۱نماینده چین در نشست مجازی شورای امنیت برای ارائه گزارش شش ماهه درباره اجرای قطعنامه   ؛الجزیره

نماینده چین .  گفت: همه طرف ها باید فرصت را مغتنم بشمارند و سریعا برای بازگشت به اجرای برجام تالش کنند

و در خصوص این توافق خویشتنداری کنند. رجام پایبند باشند باید به تعهدات خود در چارچوب بافزود: همه طرف ها 

گیرند. کار  به  برجام  دوباره  فعالسازی  برای  را  باید تالش مضاعفی  تصریح کرد: طرح     همه طرف ها  وی همچنین 

 د. درخواست مذاکره دوباره درباره برنامه هسته ای ایران کمکی به حل بحران نمی کن

 

 جهش گسترده روابط چین و عراق 

و   استراتژیک چین و عراق می باشد.همکاری انرژی چین در حقیقت همکاری حول محور انرژی سنگ بنای مشارکت

و چین قرن ها پیش با جاده قدیمی ابریشم ، در دوره   عراق روابط  .است  عراق مدتهاست که بستر روابط دوجانبه
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عباسی در قرون وسطی ، آغاز شد که تجارت بین دو منطقه ، امپراتوری چین و مسلمانان را تسهیل می کرد. در 

بیستم   وقرن  بین چین  جانبه  دو  روابط  در سال   عراق ،  دو کشور  دیپلماتیک  روابط  برقراری  زمان  شاهد    ۱۹5۸از 

را تحت برنامه نفت برای غذا   عراق ، چین برخی از مبادالت تجاری با  ۱۹۹۱یکنواخت بوده است. اگرچه پس از     رشد

بوط به سازمان ملل بود و بر این اساس ،  مطابق با قطعنامه های مر عراق انجام داد ، فروش اقتصادی و نظامی با

را ترک کرد و   عراق رخ داد و انگلیس عراق ت زمانی که انقالب دردو بار افزایش یافته بود: نخس عراق روابط چین و

نیروهای  ۲۰۱۱در سال   آخرین  که  ژوئن   عراق آمریکایی هنگامی  در  کردند.  ترک  رئیس    ۲۰۰۷را   ، طالبانی  ، جالل 

بین دو وزارت خارجه شکل گرفت. در ژوئیه  از   عراق جمهور از آن سازوکار مشاوره سیاسی  چین دیدار کرد. پس 

وزیر  ۲۰۱۱ نخست  مالکی  سال   عراق ،  دسامبر  در  داد.  انجام  چین  از  رسمی  دیدار  چین   ۲۰۱۲یک  سفارت   ،

کرد عراق در بازگشایی  را  خود  ویزا  و  کنسولی  در   .خدمات  چین  عن خاورمیانه دخالت  از  شبکه یکی  مهم  اصر 

آ المللی  بین  بهمکاری  مطابق  گسترده  دسته  چهار  به  توجه  با  چین  است.  با  ن  رابطه  پانزده   ، آنها  اهمیت  ا 

طریق خاورمیانه کشورهای از   ، است  کرده  فارس امضا  می  خلیج  آغاز  سرخ  دریای  و  شرقی  مدیترانه   ،

مت عراق شود. با چندین کشور  استراتژیک  گروه سوم مشارکت های  ووسط  در  ، عمان  کویت   ، اردن  قرار   قطر و 

بازیگ   در دهه های گذشته   .دارد یک  به  درچین  مهم  روز   خاورمیانه ر  دلیل رشد  به  این کشور  تبدیل شده است. 

افزایش دهد. در مقایسه ، چین هیچ حضور   خاورمیانه  افزون اقتصادی مجبور شده است هماهنگی های خود را با

در در  ند خاورمیانه تاریخی  چین  بنابراین  شود.  می  گرفته  نظر  در  جدید  جهانی  قدرت  منطقه  یک  عنوان  به  و  ارد 

امروزه ، روابط     .بسیار محتاط است خاورمیانه یاست خود با چالش های سیاسی و امنیتی داخلی در کشورهایس

چین   ۲۰۱5کرد. در سال  آغاز به کار    ۲۰۱۳جاده در سال    –براساس نیاز به انرژی و طرح کمربند   خاورمیانه  چین با

  . تأمین می شود خاورمیانه می از مقدار آن از طریقرسما برجسته ترین وارد کننده جهانی نفت خام شد ، تقریباً نی

در یک مکان استراتژیک واقع شده است که آسیا ، اروپا و آفریقا را به هم پیوند می دهد.  خاورمیانه عالوه بر این ،

د. مهم می کند که قرار است چین را در مرکز شبکه های تجارت بین المللی قرار ده BRI دهبرای آین   را   این منطقه

کشورهای   در   ، انرژی  بازارهای  در  آن  غالب  نقش  دلیل  به  منطقه  با  چین  روابط   ، حاضر  حال  در   ، حال  این  با 

فارس حاشیه امارات و خلیج  ویژه  به  دگانگ    .سعودی متمرکز است عربستان ،  اظهار داشته ، همانطور که    سان 

در نظم چند قطبی  انداز  داند.   خاورمیانه چین چشم  با سایر کشورها می  و مشارکت  به عدم مداخله  را بستگی 

ور از طریق “صلح توسعه ای” به جای مفهوم غربی “صلح دموکراتیک” به ثبات برسد ،اگر کشوری که در آن کش

ریع کند ، این امر صادق خواهد بود ، روندی که احتماالً چین را را تس خاورمیانه ایاالت متحده سرعت خروج آشکار از

تقوی به  این منافع خود می کند.چین ممکن است مایل  از  به محافظت  امنیتی خود در    ت حضورمجبور  سیاسی و 

با   چین  تعامل  تعمیق   ، حال  همین  در  ندارد.  دیگری  ی  چاره  که  کند  احساس  است  ممکن  اما  نباشد  منطقه 

عراقی ایجاد   برای مقامات   فرصتی  ۲۰۱۷در اواخر سال     با شکست داعش  .کشورهای هر دو طرف شدید است

ه کنند و مشکالت اقتصادی را حل نمایند. به همین منظور ، تالش کنند نیازهای بازسازی این کشور را برآورد   شد تا

در حال برنامه ریزی برای گسترش صنعت نفت و همچنین ایجاد تنوع در مدت طوالنی از نفت می باشد  عراق دولت

پس از    ۲۰۱۸در صادرات نفت به چین در سال   عراق  .از این تالش ها بدست آورد   را   و مشتاق است تا حمایت چین

برای توسعه زیرساخت های حیاتی نیاز به پول چین  عراق  سعودی در رده چهارم است   عربستان ه آنگوال وروسی

حال که تهدید داعش کاهش یافته است    .دارد. این کمک ها می تواند عواقب گسترده ای برای آنها داشته باشد

سعودی و   عربستان برای چین پس ازبه عنوان سومین منبع نفتی     عراق ،چین به عنوان شریک تجاری شماره یک

پیدا کرده    گسترش دهد و در بغداد شریکی عراق روسیه ظهور نموده و چین تالش کرده است تا ردپای خود را در

،  عراق است که برای بازسازی و بازیابی خود به کشورهایی مانند چین نیاز بسیار دارد .به طوری که نخست وزیر

ور  ، هنگام  عبدالمهدی  در  عادل  پکن  به  یک هیئت  ۲۰۱۹سپتامبر    ۱۹ود  در راس  نوید    55،  را  به چین  ، سفر  نفره 



 
نامه   تفاهم  هشت  امضای  با  روزه  پنج  دیدار  این  کرد.  توصیف  دوجانبه  روابط  در  کوانتومی”  “جهش  یک  دهنده 

کمربند و جاده   را برای پیوستن به طرح   عراق گسترده ، یک توافق نامه اعتباری، چارچوب و اعالمیه برنامه های

هر یک از وزارتخانه های بازرگانی ، امور خارجه ، کشور ، نفت ،    به اوج خود رسید. این تفاهم نامه همکاری چین

دارایی ، برق ، برق و فرهنگ و صنعت می باشد. همچنین شامل بازسازی جامع ، تقویت بخش ارتباطات ، توسعه 

زم اختصاص   ، داخلی  امنیت  سیستم  های  کتابخانه  فناوری  تاسیس   ، کشور  دو  دیپلماتیک  مأموریت  دو  برای  ین 

برای  عراق این مورد که چرا   در  .چینی در دانشگاه بغداد و تهیه یک برنامه اجرایی برای همکاری های فرهنگی بود

گفت باید  دارد  اهمیت  سال     چین  در  عربی  کشورهای  و  چین  همکاری  مجمع  اعالم  زمان  چین    ۲۰۰4از   ،

های  نهخاورمیا از زیرساخت  در  گسترده  گذاری  سرمایه   ، کم  بهره  با  اعتباری  خطوط   ، است  کرده  خواستگاری 

به وام  دالر  میلیاردها  موارد  برخی  در  حتی  و  سال   عراق محلی  .در  است  تقریباً    ۲۰۱۰داده  چین  درصد    ۸۰، 

پرداخت کرده است عراق بدهی تولید شده توسط  .را  از نفت  نیمی  ی می کند. شرکت های را خریدار  عراق چین 

، آنها   عراق بوده اند. در خاورمیانه پیشرو در سرمایه گذاری در شرکت های انرژی محلی در (NOC) ملی نفت چین

پینگ” رئیس جمهور  سهام قابل توجهی در میدان های نفتی االهد ، هلفایا و رومیال دارند.از طرفی ، “شی جین 

کشورش   روابط  به  زیادی  عالقه  ابراز  و عراق باچین  اساسی  عراق دارد  و  استراتژیک  شریک  یک  عنوان  به  را 

را برای توسعه و احیای صنایع محلی    عراق می داند.وی ابراز تمایل کشورش برای سرمایه گذاری در خاورمیانه در

باطی  ، میدان های جدید نفتی ، ساخت شهرهای مدرن ، بنادر ، راه آهن و سدهای تولید شده و ایجاد یک شبکه ارت

کرد اعالم  پنجم  سال    .نسل  بودجه  که  بازیابی  ۲۰۱۹همانطور  و  بازسازی  برنامه   ، دهد  می  دولت     نشان 

حیاتی است   عراق به احیا و گسترش بخش نفت بستگی دارد. عالوه بر این ، نفت برای رفاه اقتصاد   عراق مرکزی

درصد از درآمد    ۹۰درصد از درآمد صادرات و    ۱۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی )تولید ناخالص داخلی( ،    65، که  

با وجود آشفتگی در این کشور و قیمت   عراق اگرچه این واقعیت که تولید نفت   .دولت مرکزی را تشکیل می دهد

های ناپایدار تقریباً به نصف افزایش یافته است ، مهم است که اشاره کنیم که بخش نفت با زیرساخت های آسیب 

و منسوخ شده   با کمبودهای  دیده  .این کشور همچنین  لوله و ظرفیت صادرات روبرو است  و همچنین کمبود خط 

شدید در تأمین برق و تأمین آب مناسب دست و پنجه نرم می کند. عالوه بر این ، برای تأمین تقاضای داخلی برای 

پا بخش  اساسی  تعمیرات  و  بایجی  پاالیشگاه  تعمیر  به  فوری  نیاز   ، شده  تصفیه  داردمحصوالت  وجود   .الیش 

میلیون بشکه در    ۹و    ۲۰۲۰میلیون بشکه در روز تا پایان سال    6.۲برای دستیابی به اهداف جدید تولید نفت   عراق

توانایی دارد و مهار گاز اضافی مرتبط از میادین در استان نفت خیز بصره بستگی به تأمین     ۲۰۲۳روز تا پایان سال  

برای ساخت پروژه یکپارچه     ت دارد . از این رو ، بغداد برنامه های بلند پروازانهآب کافی برای تزریق مجدد مخازن نف

طرز   عراق جنوب به  کار  دامنه  و  شده  روبرو  زیادی  تأخیرهای  با  زیرساختی  مهم  پروژه  این   ، حال  این  با  دارد. 

است. یافته  کاهش  با عراق چشمگیری  است  نتوانسته  تاکنون  م ExxonMobil که   ، کند  شبکه  معامله  تواند  ی 

گسترده تری ایجاد کند و این پروژه بزرگ را در میان سایر شرکت های خارجی تقسیم کند. چشم اندازهای بالقوه 

پروژه اکسون ،   ٪ از صادرات نفت خام آن در آسیا باشد. در واقع ،6۰درخشان برای این کار می تواند مقصد بیش از 

PetroChina ای چینی را برای مشارکت در کارهای زیرساختی وارد کند و این می  ، در تالش است تا سایر شرکته

و   تواند چین  روابط  مسیر  و  ماهیت  به  توجه  با  قبول  قابل  سناریوی  انرژی  .باشد عراق یک  همکاری  حقیقت     در 

و چین  استراتژیک  مشارکت  بنای  و عراق سنگ  چین  انرژی  باشد.همکاری  روابط   عراق می  بستر  که  مدتهاست 

 ، زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین (CPECC) شرکت مهندسی و ساخت نفت چین  ۱۹۸۱است. در سال    دوجانبه

(CNPC) به   عراق کمی بیشتر از یک دهه بعد ،  آغاز کرد. عراق ، اولین شرکت نفتی چین بود که فعالیت خود را در

چین نفت  ملی  های  شرکت  برای  رفتن”  “بیرون  مهم  مقصد  مشارک (NOC) یک  شد.  چینی  NOC تتبدیل  های 

در سال   CNPC توسط عراق در که  آغاز شد  گاز چین  و  نفت  دولتی  بزرگترین شرکت  تقسیم   ۱۹۹۷،  نامه  توافق 



 
پروژه ای که در نتیجه تحریم     را با دولت صدام حسین در مورد توسعه میدان نفتی االهداب امضا کرد (PSC) تولید

-۲۰۰۳طی دوره   عراق تجارت چین در  .به تعویق افتاد آمریکا یو حمله بعدی به رهبر عراق های سازمان ملل علیه

پروژه های ایاالت متحده و سایر    ۲۰۰۷ به طور قابل توجهی مختل شد. شرکت های چینی به دلیل انحصار تقریباً 

از  اساساً   ، هیدروکربن  جدید  قانون  تصویب  در  تأخیر  و  شورشیان  خشونت  باالی  سطح   ، غربی  های  شرکت 

در قعرا بازسازی حضور  مجدد  برقراری  دنبال  به  چین  شدند.  خارج  جنگ  از  المللی  عراق پس  بین  معاهده  به   ،

تقریبا   عراق با و متعهد شد  و    6.5پیوست  ؛  کند  اعطا  آموزش  و  بهداشت عمومی  برای  از  ۸۰میلیون دالر کمک   ٪

، دو توافق نامه با    ۲۰۱۱ر جوالی  د  .میلیارد دالر بدهی دولت به چین بدهکار است  ۸/5بخشش ها را بخشید. تقریباً 

وقت وزیر  نخست  بین  ای  طی جلسه  اقتصادی  های  تقویت همکاری  چینی  عراق هدف  و همتای  المالکی  نوری 

، جلوگیری از تخفیف بدهی و توسعه  عراق خود ون جیابائو در پکن امضا شد. ون اظهار داشت که پکن در بازسازی

، چین به عنوان    ۲۰۱۳ستی نفت / گاز ، کمک خواهد کرد. در پایان سال  همکاری در بخش های باالدست و پایین د

از ایاالت متحده پیشی گرفت و از ایاالت متحده به عنوان مهمترین شریک  عراق بزرگترین سرمایه گذار خارجی در

گرفت عراق تجاری  .پیشی 

دو کشور روابط خود را به یک   ۲۰۱5در سالهای اخیر پیشرفت کرده است. در سال   عراق روابط چین و//    نتیجه 

به سومین منبع  عراق میلیارد دالر عبور کرد و  ۳۰از    ۲۰۱۸همکاری استراتژیک ارتقا دادند. تجارت دوجانبه در سال  

پایه و اساس روابط دوجانبه است. شرکت های  انرژی  تبدیل شده است. همکاری های  بزرگ نفت وارداتی چین 

امروز در عملیات باالدستی پایین دستی  ،  چینی  و  این نکته مهم   .حضور دارند عراق میانی  به  ، توجه  این حال  با 

نه تنها در اکتشاف نفت بلکه در زیرساخت هایی مانند نیروگاه ها ،  عراق است که سرمایه گذاری های چینی ها در

وژه های بزرگ  پرکارخانه های سیمان و تأسیسات تصفیه آب متمرکز شده است. شرکتهای چینی در حال حاضر در  

مشغول هستند ، از جمله شانگهای الکتریک ، ساخت مصالح ساختمانی چین و نیروگاه برق   عراق ساختمانی در

 به عنوان تأمین کننده اعتبار و پیمانکار مهندسی ، تدارکات و ساخت و ساز CITIC آبی چین. شرکت ساختمانی

(EPC) را  عراق موفقیت چین در . ن مشغول به فعالیت هستند سادر ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی در استان می

می توان ترکیبی از ریسک پذیری و مقاومت ، خوش شانسی و دیپلماسی ماهر دانست. به طور خاص در مورد 

  ، انرژی  اصلی  NOCبخش  میادین  از  برداری  بهره  های  کنسرسیوم  در  برجسته  نقشی  که   ، چینی  های 

 رانی های امنیتی و فساد محلی ، از تردید شرکت های نفتی بین المللی غربینگداشته اند ، به دلیل   عراق نفت

(IOC) چینی همچنین از    بهره مند شده اند. شیوه های تجاری عراق برای سرمایه گذاری یا دخالت مقیاس خود در

با   ایجاد روابط  برای  از تالش های خود   ، رقبا  از  تر  پذیرش شرایط مالی سخت  برای  و  ذیتمایل خود  نفعان محلی 

مرکز   ایرانی روابط بین الملل عضو هیئت تحریریه مجله   زهرا شریف زاده  .عملکرد پروژه خود سود کسب کرده اند

 IPSC– بین المللی مطالعات صلح

 

 یک راه چین -چالش های یک کمربند

ی جهان نماید که داللت بر  امنیت -نطقه ای مقابله و سعی در نفوذ در معادالت اقتصادیچین باید با رقبای جهانی و م

جمهوری چین و  درست شش ماه پس از انتخابات ریاست  ۲۰۱۳در سپتامبر  .رقابت ژئوپلیتیکی جدید در اوراسیا دارد

ای مرکزی سفر کرد و  رئیس جمهور شی جین پینگ به آسی   ده ماه پس از انتخابات دبیر کل حزب کمونیست چین،

د نظربایف  دانشگاه  در  سخنرانی  یک  آستانهدر  کمربند قزاقستان ر  یک  پروژه  بار  نخستین  برای -برای  را  راه  یک 

این طرح که به   ابریشم دریایی اعالم نمود.  ابریشم جدید و جاده  با جاده  با درآمیختگی  اوراسیا همراه  یکپارچگی 

صادی به  رسانی سیاسی و اقتچین معروف است به عنوان سنگ بنای کمک بلند مدت ژئوپلیتیک جهانی    طلبیجاه

میلیارد دالر که   ۲۴۰پایه اولیه سرمایه گذاری برای اجرای این طرح در حدود   .اوراسیا، آفریقا و فراتر از آن ظاهر شد



 
یک راه به عنوان یک نقشه راه اقتصادی در نظر گرفته می شود که  -به مرور بر آن افزوده شده است. یک کمربند

های امنیتی سنتی مانند رقابت  دراز مدت دارد. چالش   وفقیت این طرح درها و مشکالت تاثیرگذار امنیتی بر مریسک 

ای منطقه  بزرگ  قدرتهای  و -با  منطقه  در  سیاسی  آشفتگی  پوشش،  تحت  کشورهای  ارضی  مناقشات  جهانی، 

تروریسم،رادیکالیسم مذهبی، دزدی دریایی و جرائم سازمان  مانند  تهدیدات غیر سنتی  یافته فراملی در  همچنین 

ای ضمن اینکه منافع اقتصادی این پروژه بزرگ در قدرت و تعادل نظم جهانی و منطقه   .شونداستا ارزیابی می  این ر

و   مقابله  ای  منطقه  و  رقبای جهانی  با  باید  این طرح، چین  اجرای  برای  معناست  این  به  که  گذاشت  تاثیر خواهد 

اقتصادی معادالت  در  نفوذ  در  ب-سعی  داللت  که  نماید  جهان  ژئوپلیامنیتی  رقابت  دارد. ر  اوراسیا  در  جدید  تیکی 

مالی به شرایط  که  دانند  می  آمیز  اغراق  به شدت  را  طرح  این  در  -منتقدان  چین  دارد.  بستگی  ها  چینی  امنیتی 

ایاالت  امنیت عمومی منطقه، منافع  به تامین  به توجه ویژه  نیاز  این طرح  متحده و روسیه و همچنین محور اجرای 

دشمن یعنی  خود  پاکستان  داخلی هند رقیب  ناخالص  تولید  اگرچه  و کم هند دارد  است  چین  چهارم  یک  از  تر 

-با پاکستان می تواند شکافهای وسیع بر طرح یک کمربند هند تواند بر رقابت تاثیر بگذارد اما به دلیل خصومتنمی

یشتر کردن همکاری  رالیا در صدد بهمراه با ژاپن، ایاالت متحده امریکا و است هند بوجود آورد. در حال حاضر   یک راه

یک راه( دارد تا از این طریق -پاکستان )زیرشاخه یک کمربند-های اقتصادی خود به نفع تضعیف کردن کریدور چین

جهانی   یک راه چین در اقتصاد-اجرای طرح یک کمربند .میان استانهای پاکستان بخصوص کشمیر شکاف ایجاد نماید

تعداد چالش  افزایش  ابا  یا حتی های  به مداخله سیاسی  تمایل  اجباری  افزایش  که مستلزم  منیتی همراه است 

غربی   تعاریف  ورای  امنیت  از  جدید  مفهومی  ابداع  درصدد  چین  دارد.  طرح  این  پوشش  تحت  مناطق  در  نظامی 

ای است. چینی ها معتقدند تلفیق  هاست که در توسعه خالصه می شود و کلید اصلی حل مسائل امنیت منطقه 

های  هوم توسعه و امنیت بهترین روش برای حل مشکالت اجتماعی خواهد بود. در چارچوب این مفهوم شرکتمف

می تشویق  بخشچینی  در  را  خود  فعالیت  تا  توسعه  شوند  ساحلی  مناطق  با  مقایسه  در  غربی  و  داخلی  های 

سین کیانگ در شرایط بسیار پرتنش    ثبات یافتن اقلیت اویغور در استان  ها انتظار دارند که این امر باعثدهند. آن

ثبات و  صلح  است  معتقد  چین  همه  افغانستان شود.  از  و  دارد  تاثیر  کیانگ  سین  بخصوص  غربی  چین  امنیت  بر 

ازمهم ناتو  نیروهای  خروج  نیست  شکی  است.  گذار  تاثیر  منطقه  کل  توسعه  و  آرامش  بر  بروز   افغانستان تر  و 

نگرانییب باعث  بالقوه  به طور  روند مذاکرات    ثباتی  در  موثری  نقش  که چین  راستاست  این  در  باشد.  چین شده 

برای   افغانستان صلح افراطی  گروههای  تالش های  به  طالبان  آهسته  و خرد شدن  تضعیف  نماید چراکه  ایفا می 

از برق  انتقال  خطوط  اخیراً  طالبان  اینکه  ضمن  انجامد.  می  گیری  که   بکستان،تاجیکستاناز جای  ترکمنستان  و 

کنند که چین قصد دارد است. افراطی ها آشکارا مناطقی را تهدید میرا تامین می کند، قطع کرده افغانستان رقب

دهد توسعه  ابریشم  جاده  طریق  از  را  ابریشم،    .آنجا  جاده  دریایی  پروژه  تکمیل  در  چین  اقدام  دیگر  سوی  از 

هایی را  ست. اگرچه چین قصد دارد تا پروژه سیا که عضو آ.س.آن هستند را نگران کرده اکشورهای جنوب شرقی آ

در اندونزی،کامبوج، میانمار، فیلیپین و تایلند انجام دهد اما آنها از این طرح به عنوان مهار آزادی های اقتصادی نام  

  یک راه در -بی تردید چین با ایجاد یک کمربند  .می برند و در مواقعی موضع گیری های منفی را از خود بروز داده اند

و دریای جنوب   هند از طریق اقیانوس  نظر دارد واردات انرژی خود را امنیت بخشد چرا که بیشتر واردات انرژی چین

مستقیم نظر  زیر  که  گیرد  می  انجام  دارد. هند چین  مسدود   هند قرار  برای  باالیی  قابلیت  که  است  کشوری  تنها 

حال سیستم حمل و نقل دریایی چین در برابر اختالل  کردن مسیرهای ترانزیت نفت چین در هر زمانی دارد. با این  

توانند تجارت انرژی را قطع  پذیر است و چنین رویدادهایی میگه ماالکا یا تنگه هرمز آسیبدر نقاط بحرانی مانند تن

به کمبود منابع فیزیکی  بگذارد و همچنین منجر  تاثیر  انرژی  به طور جدی بر سطح نوسانات قیمت جهانی  کنند و 

چین     .شود اقتصادی  کریدور  در  گوادر  بندر  استان  –اگر  شود،  ساخته  موفقیت  با  چین  پاکستان  غربی  های 

ی است که اگر هر مشکلی در تنگه هرمز  داشت. این بدان معن دسترسی بهتری به نفت خاور نزدیک بزرگ خواهند



 
تر وارد عمل شوند. البته کریدور ریعتر و سای آسانمالحظهدهد، نیروهای نظامی چین می توانند به طور قابلرخ  

یک جاده است از نظر مقامات محلی تهدیدی برای سبک    -ترین پروژه یک کمربندپاکستان که مهم  –اقتصادی چین  

وسعه استانهای فقیر مانند بلوچستان و خیبر پختونخوا است. اعتقاد بر این است که سرمایه  زندگی سنتی و عدم ت

مسیر پاکستان به رشد رادیکالیسم مذهبی و افراط گرایی قومی در منطقه کمک خواهد  گذاری های بزرگ چین در  

گروه  حاضر  حال  در  کنند.  می  گیری  موضع  چین  طرح  مقابل  در  نتیجه  در  شبهنمود،  جنبش های  مانند  نظامی 

بر روی    ها و افرادی کهاسالمی ترکستان شرقی، طالبان پاکستان و داعش شاخه خراسان به شدت اجرای پروژه 

های نظامی چین باید تقویت شود  با این تفاسیر ظرفیت    .اندازندکنند و حتی تجارت کاال را به خطر میها کار میآن

یک راه در سطح جهانی فعال باشند. از این -رت بر مسیرهای پروژه یک طرحتا نیروهای مسلح چین بتوانند برای نظا

ایجاد شبکه درصدد  مکانرو چین  از  دامنه   هاییای  به گسترش  بتوانند  نیروهای مسلح چین  تا  استراتژیک است 

جیبوتی   در  پایگاه  ایجاد  بپردازند.  چین  استراتژیک  منافع  و  ابریشم  جاده  از  حفاظت  برای  خود  پل عملیاتی  که 

اقیانوس و  کانال سوئز  بین  که   هند ارتباطی  دریایی  ابریشم  جاده  طرح  برای  استراتژیک  بندر  یک  به شکل  است 

داف تجاری را در نظر گرفته می شود در این راستا قابل ارزیابی است. بی شک حل مشکالت امنیتی در منطقه  اه

ه دریایی ضروری است که نیاز به بسترسازی  یک راه چه در بخش جاده زمینی و چه جاد-تحت پوشش یک کمربند

خصوص کنترل و توسعه همه جانبه  مناسب برای همکاری منطقه ای در زمینه تروریسم و رادیکالیسم مذهبی به  

بین مرز  در  واقع  ای  قبیله  توسعه  افغانستان مناطق  لزوم  و  مرکزی  آسیای  در  فرغانه  دره  همینطور  پاکستان  و 

مرکز بین المللی  /    پژوهشگر ژئوپلیتیک  - مریم وریج کاظمی  .دارد   قدرتهای منطقه ایو دیگر   هند همکاری ها با

 IPSC–مطالعات صلح 

 

 پکن واشنگتن را به اقدامات تالفی جویانه تهدید کرد /   تنش در رابط آمریکا و چین

اعمال محدودیت از  در زمینه صدپس  آمریکا  به های دولت  را  پکن، واشگتن   ، برخی مقامات چینی  برای  ور روادید 

کرد تهدید  جویانه  تالفی  گزارش  .تدابیر  صداوسیما به  خبرگزاری  الملل  بین  محدودیت  سرویس  از  پس  که  ،  هایی 

دولت آمریکا در زمینه صدور روادید برای برخی مسئوالن چینی مظنون به نقض حقوق بشر وضع کرده است، چین 

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد    روز سه شنبه آمریکا را به تدابیر تالفی جویانه تهدید کرد.

های سرکوبگرانه دست داشته اند، اجازه ورود به خاک  ونیست چین که در فعالیت آن دسته از مسئوالن حزب کم

ندارند. را  آئین  آمریکا  و  مراسم  به »سرکوب  اظهارات خود  در  آمریکا  اقلیتوزیر خارجه  نژادی، های مذهبی،  های 

ا شرکت کنندگان در  ناراضیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعاالن صنفی و فعاالن جامعه مدنی ی 

به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اعضای خانواده مسئوالن چینی که هدف این  تظاهرات مسالمت آمیز« اشاره کرد.

می قرار  شد.تحریم  خواهند  محروم  آمریکا  روادید  از  ونبین    گیرند،  وانگ  پکن،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 

به در واکنش به این اقدام آمریکا تاکید کرد پکن تصمیم دولت ترامپ  سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شن

کند. وی افزود چین برای دفاع قاطعانه از منافع خود تدابیر قانونی و الزم را اتخاذ  را در این زمینه به شدت رد می

نیز در ماه   خواهد کرد. این  از  آمریکا پیش  ی مربوط به صدور  هاهای اخیر به شکلی غالبا هدفمند محدودیت دولت 

بود. را تشدید کرده  یا دانشجویان چینی  از یک هزار     روادید برای مسئوالن  آمریکا روادید بیش  وزارت امور خارجه 

های مظنون به دست داشتن در سرکوب اقلیت  دانشجو و محقق چینی مظنون به جاسوسی را لغو کرده و چینی

ی در هنگ کنگ را از ورود به خاک آمریکا منع کرده است. عالوه بر نژادی و مذهبی ایغور یا فعاالن طرفدار دموکراس

دولت چین نیز    این واشنگتن ورود اعضای حزب کمونیست چین را نیز به خاک آمریکا به شدت محدود کرده است.

 د.کناوایل دسامبر اعالم کرد مسئوالن آمریکایی را که در قضیه هنگ کنگ رفتار ناشایستی داشته اند، تحریم می

 

https://www.iribnews.ir/fa/international


 

 :ایسنا -

 تواند روی ماه سبزیجات بکارد؟ آیا چین می

توان روی ماه کاشت؟ اینها سواالتی هستند که پس تواند سبزیجات را روی ماه بکارد؟ چه چیزی را میآیا چین می

گرم نمونه از ماه، به بحث    ۱۷۳۱همراه با جمع آوری (Chang'e ۵)"۵از بازگشت موفقیت آمیز کاوشگر "چانگ ای  

اینها سواالت بسیار جالبی هستند که  ز گلوبال تایمز،به گزارش ایسنا و به نقل ا  .ل علمی تبدیل شدداغ اکثر محاف

مجری تلویزیون مرکزی   (Zhu Guangquan)"پاسخ دانشمندان به آن ممکن است افراد را ناامید کند. "ژو گوانکوان

انشمندان گفت: برخالف خاک ارگانیک روی  چین از طریق ویدئویی که در وبگاه "سینا ویبو"منتشر شده به نقل از د

کاشت   زمین، مناسب  و  است  خشک  بسیار  و  نیست  آلی  غذایی  ماده  هیچ  حاوی  ماه  از  شده  آوری  جمع  خاک 

شهروندان چینی   .توان از آن برای پرورش سبزیجات و حتی سیب زمینی هم استفاده کردسبزیجات نیست و نمی 

ماه   در  سبزیجات  پرورش  به  زیادی  از  داشته عالقه  بیش  "در    ۶۳.۳اند.  خبر  فرد  نمی میلیون  واقعاً  ماه  توان  خاک 

هزار بار نیز این خبر مورد بحث و   ۱۷سبزیجات کاشت" که در وبگاه سینا ویبو منتشر شده بود را دیدند و بیش از  

ن سینا ویبو به شوخی نظر در زیر این ویدئو وجود دارد. یکی از کاربرا  ۱۰۰هزار و   ۸بیش از    .گفتگو قرار گرفته است

تاریخ در طول  بود:  را در ذهن خود داشته  گفته  پرورش سبزیجات  ایده  واقعاً همیشه  از    .اندمردم چین  دیگر  یکی 

خوشحال خواهد شد! جایی نیست که برنج رشد نکند. یوان  (yuan longping)کاربران اظهار داشت: یوان لنگ پینگ

 (hybrid rice strains)های برنج ترکیبیه به خاطر ایجاد اولین سویهدانشمند مشهور علوم زراعتی چینی است ک

توان در خاک  با این حال، اگرچه نمی  .شوددر جهان مشهور شده است و به عنوان "پدر برنج ترکیبی" شناخته می 

ن مرکزی  های دیگری استفاده کرد. بر اساس ویدئویی که تلویزیوتوان از آن به روش ماه سبزیجات کاشت، اما می 

تواند به  کند که می را به خاک ماه تزریق می   ۳-مدت مقدار زیادی هلیوم    چین منتشر کرده، باد خورشیدی طوالنی

 (Wu Yanhua) "وو یان هوآ"  .ای مورد استفاده قرار گیردعنوان انرژی پاک و تولید برق از طریق همجوشی هسته

نمونه گفت:  فضایی چین  ملی  برای  معاون سازمان  میها  تقسیم  بخش  به سه  ماه  مختلف  و  اهداف  یک  شوند 

شود در حالی که دو بخش دیگر برای  های علمی تحویل داده می بخشی از آن برای انجام تحقیقات به آزمایشگاه 

با مقررات مدیریت، دادههای ملی نمایش داده می آموزش عمومی در موزه  از  شود و مطابق  های به دست آمده 

با جوام ماه  بینبررسی  میع  گذاشته  اشتراک  به  نیز  به حتی میشود.  المللی  ویژه  عنوان هدیه  به  را  آنها  توان 

کرد اهدا  دارند  نزدیک  با چین همکاری  امور هوافضا  در  اگر ما    .کشورهایی که  اظهار کرد:  نیز  این وبگاه  یک کاربر 

و از آنجا نمونه خاک برای مطالعه جمع توان به مریخ رفت  توانیم سبزیجاتی را در ماه پرورش دهیم، چگونه مینمی

پرتاب کرد و بر   ۲۰۲۰ژوئیه سال  ۲۳را    (Tianwen-۱) "۱ون چین نخستین کاوشگر مریخ خود به نام "تیان  آوری کرد؟ 

میلیون کیلومتر راه را طی کرده  ۳۷۰به روزرسانی سازمان ملی فضایی چین در هفته گذشته، این کاوشگر اساس 

 انتهای پیام  .ون کیلومتر از زمین دور شده استمیلی ۱۰۰و بیش از 

 

 :خبرفوری -

 شر اتهامات واهی علیه چین از جانب سردمداران نقض حقوق ب

حقوق بشری شرم آور کانبرا    گـِـرِگ بارنز« کارشناس حقوق بشر استرالیا در مقاله ای که اخیرا نگاشته سوابقِ»

ا  را افشا کرد تاکید می کند دولت  این مقاله  اندازی  وی در  راه  این کشور  از  را در خارج  بازداشتگاه هایی  سترالیا 

ده ها هزار پناهجوی ایرانی، افغان، عراقی و سریالنکایی را در این مکان ها اسکان   ۲۰۰۷تا    ۲۰۰۱نموده و از سال  

پناهجوی   یک  ۲۰۱۷ژوئن    5ضوع بازداشتگاه های استرالیا برای ایران چندان غریبه نیست. در  مو  .و آزار داده است



 
از   و  كرده  اعتراض  آن  به  نیز  ایران  خارجه  امور  وزارت  و  شد  کشته  »مانوس«  در  استرالیا  بازداشتگاه  در  ایرانی 

تعطیل کند را  پناهجویان  بازداشتگاه های  تا  نیز   .استرالیا خواست  بارنز که مسئول سازمان حقوق بشر استرالیا 

بومیان   که  افشا کرد  در مقاله فوق همچنین  که  بوده،  ای  به گونه  برخوردارند  از حقوق بشر کمتری  نیز  استرالیا 

مناسبی  تحصیلی  و  بهداشتی  امکانات  از  و  است  بیشتر  بومیان  جمعیت  با  مقایسه  در  بومی  زندانیان  درصد 

نیستند رأی  ای  .برخوردار  در  استرالیا  که  کرد  تصریح  همچنین  بشری  فعال حقوق  شورای  ن  قطعنامه  اخیر  گیری 

سا بشر  فلسطین  حقوق  سرزمین  در  بشر  حقوق  نقض  و  فلسطینی  مستقل  کشور  یک  ایجاد  درباره  ملل  زمان 

داده است ا  .توسط اسرائیل، رأی مخالف  اثبات  به منظور  را  ناگوار حقوق بشری استرالیا  ین نظریه  بارنز سوابق 

حیت ندارد تا چین را  خود در مقاله اش آورده و معتقد است استرالیا با این نوع سوابق ضد حقوق بشری دیگر صال

کند متهم  بشر  حقوق  مسائل  خصوص  کشتار    .در  دلیل  به  پیش  چندی  استرالیا  بشر  حقوق  وضعیت  اگرچه 

اما در حقیقت، ق این حادثه استرالیا در زمینه حقوق بشر  غیرنظامیان افغان مورد توجه جهانیان قرار گرفت  از  بل 

آنچه تعجب همگان را بر می انگیزد این است که هر    .ه استسوابق بدی داشته اما جهان با آن چندان آشنا نبود

چند استرالیا نسبت به نمایش زشت خود در زمینه حقوق بشر اهمیتی نمی دهد اما به وضعیت حقوق بشر سایر 

های در حال توسعه از جمله چین توجه بسیار زیادی نشان می دهد. مثال استرالیا همیشه  کشورها به ویژه کشور

وق بشر اقلیتهای قومی »شین جیانگ« چین عالقه فوق العاده ای نشان داده و در بسیاری مواقع یا  به ضعیت حق

اگر استرالیا با وجود   .خودش یا با همکاری با دیگر »متحدان حقوق بشری« به این بهانه به چین حمله کرده است

سایر کشورها را دارد، باید این    آن همه سوابق حقوق بشری خود بازهم تصور کند صالحیت انتقاد از حقوق بشر

حقیقت آن است که این   طور برداشت کرد که کانبرا فکر می کند حقوق بشر خود در هر صورتی باید بهتر باشد ولی

اما سئوال اینجا است که آیا مساله فوق    .ئل حقوق بشری بیش نیستیک نوع استکبار و خودبزرگ بینی در مسا

خودبزرگ بینی است؟ نه قطعا این طور نیست و مساله خیلی پیچیده تر است و  فقط محدود به داشتن یا نداشتن  

ین  به این مساله بر می گردد که آن همه اتهامات و انتقادات و محکومیت های استرالیا و متحدان غربی اش علیه چ

است بوده  کاذب  و  ساختگی  اطالعات  بر  متکی  حقیقت  در  جیانگ  شین  مساله  در  ب   !مخصوصا  مثال  راه  برای  ه 

اندیشکده   که  است  این  آن  مورد  جدیدترین  و  نیست  کاری سخت  جیانگ  درباره شین  انداختن شایعات ساختگی 

شر نمود و در آن مدعی شد  »موسسه سیاست راهبردی استرالیا« یک گزارش احساسی درباره شین جیانگ منت

ای   ماهواره  تصاویر  اجباری«    ۳۸۰پژوهشگران طبق  کار  »اردوگاه  اصطالح  را در شین جیانگ شناسایی  به  جدید 

اند جیانگ    .کرده  شین  در  دیواردار  بناهای  همه  به  استرالیایی  موسسه  این  که  است  این  است  مضحک  آنچه 

کذب بودن این گزارش گمراه کننده   .وگاه کار اجباری« معرفی کندمشکوک است و عالقه دارد آنها را به عنوان »ارد

انتش  با  بالفاصه  استرالیایی  این  موسسه  طبق  شد.  آشکار  جیانگ  شین  محلی  دولت  توسط  واضح  تصاویری  ار 

کند،  معرفی  اجباری«  کار  های  »اردوگاه  عنوان  به  داشت  سعی  استرالیایی  موسسه  که  بناهایی  ها،  عکس 

البته این فقط جدیدترین قسمت سریال »شایعات درباره شین جیانگ« است که      .لمندان بودندمدرسه یا خانه سا

در    .کنندگی موسسه سیاست راهبردی استرالیا که نام »اندیشکده« را یدک می کشد، تولید شده استبا تهیه  

یا   تحقیقاتی  کنند،  می  معرفی  مستقل  اندیشکده  را  خود  که  مشابه  موسسات  دیگر  و  موسسه  این  واقع، 

به کار گرفته    انشگاهی نیستند بلکه ابزارهایی سیاسی هستند که به منظور تحقق اهداف سیاسی تعیین شدهد

آنها کار خود   .می شوند. نتایج »تحقیقات« آنها معموال تخیلی و پر از تعصب و خصومت علیه کشورهای هدف است 

می کنند و پس از آن برای نتیجه ای   را با سرنخ های مطرح شده توسط سازمان های غیردولتی مخالف چین شروع

فاده می کنند که راستی آزمایی شهادت آنها به هیچ وجه  که از قبل مشخص است از افرادی به عنوان شاهد است

این دسته به اصطالح »اندیشکده ها« و »چین شناسان« از جمله »آدریان زنز« تبعه آلمانی،    .قابل اثبات نیست

درهای شین جیانگ به    .اره شین جیانگ هستند که در سراسر جهان منتشر می شودمنبع اکثر شایعات کنونی درب



 
ان باز است و سفر به آنجا کار دشواری نیست و برای مشاهده یک شین جیانگ واقعی به هیچ وجه روی همه جه

استفاده کرد ماهواره ها  از  گرفته شده  از عکس های  نیست  ای( خارجی    .الزم  )فعاالن رسانه  در  والگرهای  که 

اند  شبکه های اجتماعی جهانی فعالیت می کنند و سفرنامه های ویدئویی خود به شین جیا را منتشر کرده  نگ 

کافی است شایعه پردازان عینک   .قطعا یک راه خوب و قابل اطمینان برای آشنایی با واقعیت شین جیانگ هستند

فعاالن رسانه ای و بالگرها بنشینند. اگر این   تعصب سیاسی و خودبزرگ بینی را بردارند و به تماشای ویدئوهای

تکاپوی روزمره ساکنان شین جیانگ، تصاویر خیابان ها و زندگی نه چندان  کار را انجام دهند با چشم خود جزییات  

بقیه جهان خواهند دید با  آنها  آیا بهتر   .متفاوت  این سوال پاسخ دهند که  به  اما چه خوب است که در خلوت خود 

هم و کذب  اهده تجربیات عینی کسانی که به شین جیانگ سفر کرده اند، استناد کرد یا گزارش های مباست به مش

 منبع: رادیو بین المللی چین اندیشکده ها و سیاستمداران استرالیا و غرب را مالک قرار داد؟ 

 

 : وزیبولتن ن -

 دبرق در چین سهمیه بندی ش/  در پی کمبود زغال سنگ

به    . کمبود زغال سنگ در زمستان جاری باعث شده کارخانه ها در مناطقی از چین تنها در یک شیفت فعالیت کنند

را صادر و  برق ، مقامات چینی دستکم در سه استان این کشور دستور محدودیت در استفاده ازولتن نیوزب گزارش

همزمان مقامات چینی منکر کمبود احتمالی زغال سنگ   .اعالم کرده اند ممکن است کمبود زغال سنگ ایجاد شود

واردات زغال سنگ از استرالیا    و ممنوعیت  به دلیل اختالف دیپلماتیک با استرالیا و جنگ تجارت انرژی با این کشور 

با این حال چین اذعان کرده که در زمینه تامین برق در برخی از نقاط این کشور در آستانه فصل    .به چین شده اند

ویروس کروناست، مشکل   از شیوع  ناشی  رکود  از  احیا  در حال  فعالیت صنعتی چین  که  در شرایطی  و  زمستان 

نیو  .وجود دارد از یک مقام چینی که بر شرکتهای دولتی نظارت دارد، نوشت: در حال    یورک تایمزروزنامه  نقل  به 

در نتیجه کمبود برق که ناشی از کاهش تامین زغال سنگ حرارتی     .حاضر برخی از استانها موقتا برق کافی ندارند

کنند و کارمندان  فته کار می  است، برخی از کارخانه ها ساعت کاری را کاهش داده اند و تنها دو یا سه روز در ه

طبقه را از پله بروند زیرا آسانسورها برای صرفه    ۲۰دفتری در برخی از شهرها برای رفتن به محل کارشان مجبور  

اند شده  خاموش  برق  کند   .جویی  می  انکار  چین  دولت  که  حقیقت  این  وجود  با  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 

زغال  کمبود  عامل  استرالیا  با  سهمی  اختالف  و  چاینا  سنگ  دولتی  برق  شرکت  در  مقام  یک  است،  برق  بندی  ه 

هوادیان به فایننشیال تایمز گفت: بسیاری از نیروگاههای محلی به زغال سنگ استرالیا وابسته بوده و در تالش  

 ایسنا  :منبع .برای تامین آن از منابع دیگر هستند

 

 : پرس عهیش -

 یران باید لغو شود محور تاکیدات چین در نشست وزیران برجام/ تحریم ا۴

وی وزارت امور خارجه چین با انتشار پیام هایی در توئیتر بر موضع پکن در خصوص مخالفت با سیاست فشار سخنگ

کرد. تاکید  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم  لغو  لزوم  و  از   حداکثری  یکی  چانینگ«  »هووآ  پرس،  شیعه  گزارش  به 

ی« در نشست وزیران خارجه عضو برجام بر ر توئیتر نوشت: »وانگ یسخنگویان وزارت خارجه چین، در پیام هایی د

 -۲تالش های بی وقفه برای حمایت از برجام و ایستادگی در برابر فشار حداکثری،    -۱چهار نکته تاکید کرده است:  

ن و شرکت  لزوم تالش برای بازگشت فوری و بدون پیش شرط آمریکا به برجام. آمریکا باید تحریم های خود علیه ایرا

وی در پیام دیگری می نویسد:    مشکالت باید عادالنه و بی طرفانه حل شوند.  -۳تبط با آن را لغو کند.  ها و افراد مر

https://www.bultannews.com/fa/news/699355/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/699355/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/699355/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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http://pressshia.com/703992/%db%b4%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85/


 
مذاکرات    -۴ انجام  برای  پلتفرمی  تشکیل  پیشنهاد  چین  شوند.  مدیریت  درستی  به  باید  منطقه  امنیتی  مسائل 

گفتگوهای   آغاز  برای  فارس  در منطقه خلیج  از طریچندجانبه  تا  داده  را  پیشرفت  جامع  و  رایزنی های مشترک  ق 

 فراینده در مورد مسائل امنیتی منطقه اجماع حاصل شود. 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 واکسن کرونای چین هیچ عارضه جدی نشان نداد 

یشات  هزار داوطلب در آزما  ۳ترین بیانیه خود اظهار داشت: تقریبا  مشاور امور پژوهشی وزیر بهداشت مصر در تازه 

به گزارش خبرنگار گروه علم و    .اندکدام دچار عارضه جدی نشده و هیچ  کرده  بالینی واکسن سینوفارم چین شرکت

سی از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  عاصم، ان،جیتی پیشرفت  در   نهی  مصر  بهداشت  وزیر  پژوهشی  امور  مشاور 

و   کرده  زمایشات بالینی واکسن سینوفارم چین شرکتهزار داوطلب در آ  ۳ترین بیانیه خود اظهار داشت: تقریبا  تازه 

همه عوارض جانبی گزارش شده جزئی بوده و شامل  عاصم گزارش داد،   .دانکدام دچار عارضه جدی نشده هیچ

 .تب، قرمزی در اطراف ناحیه واکسیناسیون و سرفه است و افزود که همه عالئم ظرف چند روز کامل برطرف شدند 

است.    الم کرده که در مراحل پایانی بازاریابی است و دریافت تاییدیه اولویت اصلی این شرکتشرکت سینوفارم اع

دادهانتظار می این شرکت  کندرود  منتشر  دولت  تایید  از  پس  را  واکسن خود  فاز سوم  نماینده  .های  از  های یکی 

تر از کشورهای غربی  تی سختهایی حهای ما توسط دپارتمانهای مربوط پس از طی پروتکل سینوفارم گفت: داده 

می  قرار  ارزیابی  جهانمورد  بهداشت  با سازمان  ما  و  نزدیک هستیمگیرند  ارتباط  در  روز    .ی  مصر  بهداشت  وزارت 

را از طریق امارات متحده عربی در اواخر   ۱۹های بیشتری از واکسن چین علیه کووید  اعالم کرد، این کشور محموله 

هزار دوز واکسن کووید    ۵۰سانه محلی مصر تودی گزارش داد، مصر محموله دوم  ر  .این هفته دریافت خواهد کرد

  /انتهای پیام .وسط شرکت چینی سینوفارم تولید شده دریافت کرده استرا که ت ۱۹

 

 :نیجام جم آنال -

 چین و داستان ناو هواپیمابر

  ۱۹۹۸تی سازی اوکراین رها شده بود تا در سال  ناوهواپیمابر ریگا برای سالیان سال در یکی از کارخانه های کش

تاجری چینی خریداری شد به بهانه است به   جام جم آنالین به گزارش  .فاده در قالب یک رستوران شناور به دست 

که  است  شوروی  جماهیر  اتحاد  نظامی  های  کشتی  جمله  از  اصل  در  “ریگا”  هواپیمابر  ناو  مانیتور،  گانز  از  نقل 

وه خود را به طور کامل طی کند و نهایتا در کی از کارخانه های کشتی سازی  نتوانست مراحل توسعه و تولید انب

جری چینی خریداری شد! اما در ادامه این کشتی به  توسط تا  ۱۹۹۸اوکراین به حال خود رها شد تا این که در سال  

عل  به  است  گفتنی  یافت.  تغییر  لیائونینگ  هواپیمابر  ناو  به  سپس  و  رسید  چین  دریایی  نیروی  شرایط  دست  ت 

 .سیاسی آن زمان امکان خرید مستقیم ناو توسط دولت چین وجود نداشت

تا لیائونینگ ریگا  از  نیروی دریایی شوروی    همانطور که گفته//    از گذشته تاکنون؛  برای  ابتدا  این کشتی در  شد، 

به چین، مسیر خود سابق ساخته شد اما نتوانست مراحل ساخت خود را کامل کند. با این حال ریگا پس از انتقال  

تکنیکی پیش روی مهندسین صنایع   از چالش های  ناو هواپیمابر لیائونینگ طی کرد. مقاالت متفاوتی  را به سوی 

، شوروی روند  ۱۹۸۰در اوایل دهه    .وجه به عدم وجود سیستم های پیشرانه در کشتی، چاپ شده استدریایی با ت

را که بر نمونه های آمریکایی منطبق بود آغاز کرد. در ابتدای    ساخت و ساز نسل جدیدی از ناوهای هواپیمابر خود

اولین فروند از آن طبق برنامه ریزی    سفارش داده شد که کالس ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف امر دو کشتی از

https://jamejamonline.ir/fa/news/1296402/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://jamejamonline.ir/


 
دها  های انجام شده تکمیل شد و در اختیار نیروی دریایی شوروی قرار گرفت. البته گفتنی است که این کشتی بع

دوم   داده است. کشتی  ادامه  به خدمت رسمی خود  نیز  امروز  به  تا  و  یافت  انتقال  روسیه  دریایی  نیروی  به  هم 

ریگا برای سالیان سال    .درصد از آن کامل شد   6۸تنها    ۱۹۹۱فروپاشی شوروی در سال  همان ریگا بود که تا زمان  

تا بود  شده  رها  اوکراین  سازی  کشتی  های  کارخانه  از  یکی  سال    در  یک    ۱۹۹۸در  قالب  در  استفاده  بهانه  به 

با این حال نهایتا مشخص شد که هدف از این معامله چیز  رستوران شناور به دست تاجری چینی خریداری شد. 

دریا  نیروی  برای  در واقع  ریگا  و  بوده است  آزادیدیگری  ارتش  آزادی یی  ارتش  بود.  بخش خلق چین خریده شده 

زو از مطالعه  به حالت  بخش خلق پس  را  این محصول  آن،  متفاوت  اجزای  و وضعیت  ایای مختلف طراحی کشتی 

تحت عنوان جدید لیائونینگ به طور رسمی معرفی و   ۲۰۱۲کاربری عملیاتی باز گرداند. کشتی تغییر یافته در سال  

به نخس ناو هواپیمابر کشور چین شد تبدیل  از  .تین  ای  تنسنت مقاله  در حیط شرکت هلدینگ چینی  ه خدمات  که 

شبکه های اجتماعی، رسانه های گروهی و پورتال های وب فعالیت می کند، مشکالتی در ارتباط با سیستم های  

اتمام نیافته را گزارش کرده است. طبق شواهد به دست آمده بدون در نظر گرفتن دیگ بخار اصلی پیشرانه کشتی 

مانند مهم  اجزای  سایر  از  اثری  گونه  هیچ  نظامی،  کشتی  جانبی    این  لوازم  و  کنترل  سیستم  احتراق،  سیستم 

ا بخار سوپر شارژ کار کند  ماشین آالت کمکی وجود نداشت. ریگا به گونه ای ساخته شده بود که بتواند با دیگ ه

اما چین تجربه قبلی قابل مالحظه ای در این زمینه نداشت. به همین دلیل و با توجه به زنجیره ای از مشکالت دیگر، 

تصمیم به طراحی یک سیستم پیشرانه جدید برای کشتی و در ادامه آزمایش آن در محیطی غیر آبی مهندسین  

به   این متخصصین  پیشرانه جدید در سال  گرفتند. تالش های  کامل یک سیستم  از    ۲۰۱۱ساخت  انجامید که پس 

 .به آب انداخته شد  طی مراحل نصب بر کشتی و راه اندازی، مجموعه مذکور برای شرکت در آزمایش های دریایی

الزم به ذکر است که به جز موارد فنی و تکنیکی مرتبط با ریگا، تیم تحقیق و توسعه با چالش های متعددی پیرامون  

طراحی ظاهری و بدنه نیز مواجه بودند. برای مثال بخش های گسترده ای از پیکر این کشتی به صورت رنگ نشده  

هم در نقاط مختلف آن مشاهده می شد. از این رو می توان با قطعیت   ودند و رگه های زنگ زدگیباقی مانده ب

تا لیائونینگ در شمار یکی از برترین شاهکارهای نظامی در سراسر جهان محسوب می   اعالم کرد که پروژه ریگا 

 .شود

 مشخصات ناو هواپیمابر لیائونینگ 

یک شرکت چینی که تنها روی کاغذ وجود دارد و   به ۱۹۹۸ه در سال نام: لیائونینگ )قبل از آن ریگا نام داشت ک –

 به نیروی دریایی چین انتقال یافت(  ۲۰۰۲هیچ دفتر یا کارمندی ندارد فروخته شد و در سال 

 سازی صنعتی دالیان شرکت کشتی  سازنده: –

 ۲۰۱۱تکمیل شده در سال:  –

 ۲۰۱۲سپتامبر سال  ۲5راه اندازی شده در تاریخ:  –

 ی فعال عیت: خدمت عملیاتوض –

 کالس: ناو هواپیمابر کوزنتسوف –

 متر  ۳۰4.5طول کلی:  –

 هزار اسب بخار  ۲۰۰شفت با قدرت کلی  4دیگ بخار،  ۸پیشرانه: توربین های بخار،   –

 کیلومتر بر ساعت 5۹سرعت:  –

 کیلومتر  ۷۱۳۰برد:  –

 روز  45استقامت:  –

 HQ-10 م موشکیسیست  ۳و  ۱۱۳۰یپ تا سامانه دفاع نزدیک دریایی ۳تسلیحات:  –

 



 

 :خودروپرس -

 چین در مسیر تحقق رویای شارژ بی سیم خودروهای برقی 

آیا روزی فرا می رسد که خودروهای برقی را بتوان مثل گوشی های هوشمند به طور بی سیم )وایرلس( شارژ  

شرکت  کرد؟  مغناطیسی  تشدید  فناوری  با  چین  خودروپرس،  گزارش  ش «WirTicity» به  مسیر  سیدر  بی  م ارژ 

خودروهای برقی گام برمی دارد و به نظر می رسد به زودی این رویا در پرجمعیت ترین کشور جهان رنگ واقعیت  

چند ماه پیش استانداردهای ملی برای شارژ   (China Electricity Council) شورای برق چین  .به خود خواهد گرفت

 «وری تشدید مغناطیسی شرکت »ویرتریسیتینی بر فنابی سیم خودروهای برقی را تدوین و عرضه کرد که مبت

(WirTricity) سیستم  .برای شارژ بی سیم وسایل نقلیه است WiTricity ای است که روی زمین    مبتنی بر صفحه

بازار خودرو چین اشتیاق   .کندگیرد و با ایجاد یک میدان مغناطیسی، باتری خودرو الکتریکی را شارژ می قرار می  

وهای برقی دارد و خودروسازان این کشور در جستجوی راه هایی هستند که مقبولیت این  ت به خودرزیادی نسب

قابلیت شارژ بی سیم این امکان را به راننده می    .خودروها را در نظر خریداران جدید بیش از پیش افزایش دهند

درو بدون تماس کابل و به  باتری خو   تواند تا به راحتی خودرو خود را پاک کرده و از آن پیاده شود و سپس ظرفیت 

از کارایی، قدرت و   «WirTricity» براساس این گزارش فناوری تشدید مغناطیسی شرکت  .صورت بی سیم پر شود

این فناوری نه تنها باعث    .درصد شارژی مشابه با روش های سنتی شارژ پالگین بدون هرگونه خطر برخوردار است

رانندگان   خاطر  آسودگی  و  بلسهولت  شود  نظیر  می  خودران  نقلیه  وسایل  آینده  ناوگان  خودکار  شارژ  برای  که 

طی چهار سال گذشته   .روبوتاکسی )تاکسی های خودران( یا ون های خودران تحویل بار نیز مهم و حیاتی است

 فعاالنه در فرآیند استانداردسازی شارژ بی سیم با مؤسسات تحقیقاتی صنعت خودرو چین «WirTricity» شرکت

پتنت و اختراع را به عنوان استانداردهای ضروری برای سیستم های اجرای    ۲۰این شرکت    .اشته استهمکاری د

این گزارش  .استاندارد ملی معرفی کرده است این گزارش  با همکاری   «WirTricity» براساس  نقشی فعاالنه را 

لی چین را برآورده کنند ایفا  تاندارد متأمین کنندگان ردیف یک در چین برای طراحی و تحقق سیستم هایی که اس

کند سیم   .می  بی  شارژ  کارآمد  های  سیستم  سازی  تجاری  و  ساخت  حال  در  چینی  های  شرکت  نتیجه  در 

ساخت کارخانه تولید  VIE شرکت  .خودروهای برقی جهت فروش به برندهای بزرگ خودروساز در بازار چین هستند

نیز اخیراً تجربه شارژ   «Anjie» یان رسانده است و شرکترا به پا  و مونتاژ آزمایشی سیستم های شارژ بی سیم

برقی یک خودرو  روی  بر  را  پارک خودکار  و  درآورده است «Xpeng Motors» بی سیم  اجرا  منبع: هندوستان    .به 

 تایمز 

 

 

 

 

 

 



 

 :39  هفته یثدح

 (والدت آنحضرت)بمناسبت   «اسالمامّت   نیوالِدَ»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد م ال س  کهامیرالمومنین دختر گرامی  ب حضرت زین 

ِمنَ الْعَذابِ الدّاِئمِ إنْ   نْقِذانِیُأَودَّهُمْ، وَ  مانِیقْیُ ،یأَبوا هِذِهِ االْمَّهِ ُمحَمَّدٌ وَ عَل

 .الدّائم إنْ واقَفُوهُما مَیالنَّع حاِنهِمُیبیُأطاعُوهُما، وَ 

اّمت هستند، چنانچه از آن دو   نیا نی)ع(، والِدَ یمحمّد )ص( و عل حضرت

آخرت نجات   یشگیو عذاب هم یو یها را از انحرافات دن کنند آن  یرویپ 

 .سازندیبهره مندشان م  یمتنوّع و وافر بهشت  یهاو از نعمت دهند؛یم 

 ( ۸، ح  ۲۵9، ص  ۲3)بحاراألنوار، ج 

 ( رستار)بمناسبت روز پ «ماري از ب  یپرستار  لتي فض »   :دوم  یثدح

 :ودرمف ،دبا  شنندا و خا او رب ا خد م ال س  کهاکرم    امبری پ

 .وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وٍْمَیخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَ قْضِهَایَقَضَاهَا أوْ لَمْ  فِی حَاجَةٍ ضٍی لِمَرِ یسَع  مَنْ

بکوشد ، چه آن را برآورده سازد ، چه نسازد ،  یماریب ازین یبرا یکس هر

 .شود یدرش زاده شده، از گناهانش پاک م که از ما یمانند روز

 1۶، صفحه ۴صدوق، جلد   خیش ه، یالفق حضرهیال من



 

 ( "ع"دت حضرت مسيح وال)بمناسبت  «مت قياروز در  اصالح کنندگان خوشحال »   :وم س یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیه مریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

 قَرَّبونَ یَومَ القِیامَةِ ؛ طُوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ ، اُولئکَ هُمُ المُ

ان میان مردم ؛ اینان در روز قیامت  گخوشا به حال اصالح کنند

 مقرّبان اند .

 ۵01تحف العقول ، ص  

 

 ( "ع" حيحضرت مسوالدت )بمناسبت «دینداری کامل»:مچهار یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیهمریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

تَّحَرُّجِ  لمُلُ الدِّینُ إالّ بِارَةٍ طَیِّبَةٍ کَذلِکَ الیَک مَإنَّ الشَّجَرَةَ التَکمُلُ إالّبِثَ

 عَنِ المَحارِمِ ؛  

درخت کامل نمى شود مگر با میوه اى گوارا . همچنین دین دارى  

 کامل نمى شود مگر با دورى از حرام ها . 

   ۵11، ص   تحف العقول



 

 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 
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