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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
CSIS  اهمیت استراتژیک ایران برای چین  / تحلیل کرد 

توافق  : اقتصاددنیای  انعقاد  شدن  مطرح  دنبال  مطالعات  ۲۵ای  نامه به  مرکز  نشریه  چین،  و  ایران  میان  ساله 

پیامد بین و  ابعاد  استراتژیک،  و  اهمیت الملل  به  اشاره  با  تحلیل  این  کرد.  بررسی  را  احتمالی  توافق  این  های 

توانند به متحدان استراتژیک  پکن می  است که به دنبال این توافق، تهران واستراتژیک ایران برای چین تاکید کرده  

ای برای به چالش کشیدن  تواند مقدمهاست که انعقاد این توافق می  یکدیگر تبدیل شوند. در ادامه این تحلیل آمده

متحده و چین  رقابت مداوم و روزافزون میان ایاالت  .فارس و اقیانوس هند باشدمتحده از سوی چین در خلیجایاالت 

در زمینه تجاری و حضور در دریای جنوبی چین تا حدی گسترده و چندوجهی است که گاهی غفلت از تغییر رفتار  

تواند به واقع تاثیر  کند. در چند هفته گذشته، قدمی برداشته شده است که میچین در دیگر مناطق را آسان می

جوالی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد کشورش در    ۶حیاتی بر چنین رقابتی داشته باشد. در  

می که  است  چین  با  توافقی  مورد  در  مذاکره  استراتژیک  حال  متحدان  سطح  به  را  کشور  دو  این  تواند  برساند. 

های جهان شود. این توافق شاید متحده به دیگر بخش تواند موجب گسترش سریع رقابت چین و ایاالتموضوع می

تا در برخی از زمینه با تحریم ها، گزینهقادر باشد  های آمریکا و برخی همسایگان عرب  ای را به ایران برای مقابله 

بین  اقتصاد  گروه  گزارش  به  بدهد.  »دنیای   المللخود  مرکز روزنامه  ارشد  تحلیلگر  کوردزمان،  آنتونی  اقتصاد« 

متحده نامه چین و ایران برای منطقه و ایاالت ای نسبت به پیامدهای توافق الملل و استراتژیک در مقاله مطالعات بین 

را بین چین و  تواند یک رابطه استراتژیک مهم  نامه می های متعدد نشان از آن دارند که این توافقنوشت: گزارش

ای بر به چالش  تواند مقدمه عالوه چنین اقدامی می کند. بهایران کلید بزند و آنها را به شرکای راهبردی یکدیگر بدل 

ایاالت  مواضع  خلیجکشیدن  در  باشدمتحده  نیز  هند  اقیانوس  و  گزارش  .فارس  این  اندازه البته  تا  مبالغهها  آمیز  ای 

تواند شامل روابط نظامی و در نتیجه فروش گسترده تسلیحات  نامه مزبور می وافقدهند که تهستند اما نشان می 

های ایران را به ارمغان آورد تا این کشور بتواند  گذاری در زیرساختمیلیارد دالر سرمایه   ۴۰۰چینی به ایران باشد و  

تواند نفت و در عوض، چین نیز می  روز رسانی کند.های مخابرات و اینترنت ایران را بهها، شبکهراه آهن، فرودگاه 

چین قادر خواهد بود تا ایران را وارد   .سال آتی دریافت کند  ۲۵ای تخفیف در طی  مالحظهگاز ایران را با درصد قابل 

اندازی کند. یک راه خود کند و نیز مناطق آزاد تجاری را در شهرهای ماکو، آبادان و قشم راه-طرح ابتکای یک کمربند

این اساس، چین همچنین میادعا میها  گزارش بر  که  نیز داشته  کنند  بندر جاسک  به  تواند دسترسی مناسبی 

توافق این  شاید  واقع  در  و  باشد.  خود  عرب  همسایگان  با  تقابل  برای  ایران  به  بیشتری  مانور  قدرت  بتواند  نامه 

بدهدایاالت  فناوری  .متحده  و  تسلیحات  به  چین  ایاینکه  اختیار  در  را  داده هایی  پاسخ  تاکنون  داد  خواهد  قرار  ران 

اند  ها تصریح کرده گذاری در تاسیسات انرژی ایران را دارد چراکه ایرانی عالوه چین احتماال قصد سرمایه اند. به نشده 

دهند افزایش  روز  در  بشکه  میلیون  هشت  به  را  نفت  تولید  ظرفیت  تا  دارند  برنامه  چنین   .که  اینکه  احتمال 

های اخیر چین درنظر گرفت. گیرد که آنها را چارچوب سیاست ت داشته باشند زمانی قوت می هایی حقیقگزارش

فارس را آغاز کند. از  میالدی تالش کرد تا نفوذ خود در خلیج  ۸۰چین از زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق در دهه  

به  پکن  است.  داده  توسعه  منطقه  در  را  نفوذش  کشور  این  زمان  ح آن  مداوم،  مالقات طور  دیپلماتیک،  و  ضور  ها 

های خود را در کشورهای منطقه افزایش داده است. اگر تنها نگاهی به اقدامات چین در منطقه طی گذاریسرمایه 

تا منابع تامین انرژی خود از خلیج فارس را  یک دهه گذشته انداخته شود، مشخص است که چین در تالش است 

ایاالت  با  کند،  رتضمین  هند  و  منطقه  متحده  در  اصلی  قدرت  و  بازیگر  یک  به  که  باشد  روزی  امید  به  و  کند  قابت 

پکن همواره  .طور که اکنون یک قدرت اصلی در آسیا و اقیانوسیه استفارس و اقیانوس آرام بدل شود همانخلیج

است. با    های فروش سالح حرکت کردهنامه در راستای توسعه نفوذ نظامی و اقتصادی و تالش برای نیل به توافق



 
های سطح به سطح به های اندکی دست یافته است و تنها قادر به فروش موشکاین حال چین تاکنون به موفقیت

چین همچنین پاکستان را به یک   .های نامشخص موشکی به ایران بوده است عربستان سعودی و برخی از فناوری 

نون نقش کلیدی را در ساخت و توسعه بندر گوادر یک راه تبدیل کرده است و اک-متحد اصلی در ابتکار یک کمربند

ایفا می  ادامه  پاکستان  به توسعه حضور خود در کامبوج و میانمار  نزدیکی دریای عمان قرار دارد. چین  کند که در 

نیز ساخته استمی بندری را در سریالنکا  و  گذاری چین در خاورمیانه هنوز محدود است و شرکای  سرمایه  .دهد 

های ضدایرانی آمریکا نیز یک  اند و از سوی دیگر تحریم شور با باال و پایین شدن بازار نفت نوسان داشتهتجاری این ک 

های مهمی در کشورهای امارات، قطر و کویت زده است. گذاری مانع جدی است. با این حال پکن دست به سرمایه 

گذاری در بخش فناوری این  برای سرمایه ها در حال مذاکره با طرف بحرینی  به عالوه گزارش شده است که چینی

متحده است. اما  انداز روشن چین برای رقابت با ایاالت البته از دالیل بارز این اقدامات، چشم  .کشور عربی هستند

تر، تضمین دسترسی به صادرات پتروشیمی خلیج فارس در زمانی بحرانی یا درگیری نظامی با واشنگتن دلیل مهم

طور روزافزونی به این واردات  ترین واردکننده محصوالت پتروشیمی جهان است و بهزیاد، بزرگ است. چین با فاصله

درصد از این    ۴۰کند و  درصد از نیاز خود برای مواد پتروشیمی را وارد می  ۷۰شود. این کشور اکنون  تر می وابسته 

تواند یک تغییر  ل، همراه کردن ایران می به همین دالی .کندفارس تامین می میزان را از طریق کشورهای نفتی خلیج

از سوی کشورهای عرب خلیج پتروشیمی چین  واردات  اغلب  تاکنون،  باشد.  زمینه  در چند  برای چین  فارس مهم 

تحریم آنکه  از  پس  ویژه  به  است  شده  از  تامین  بسیاری  شدند.  بازگردانده  ایران  نفت  صنعت  علیه  آمریکا  های 

کند یا در  ها بین ایران و اعراب منطقه یا سکوت میکه چین در برابر افزایش تنش  کردندبینی میکارشناسان پیش 

صورت لزوم اندکی به سمت کشورهای عربی متمایل خواهد شد با این حال تنش روزافزون پکن و واشنگتن موجب 

چینی مواضع  در  تغییراتی  تا  تنش شد  این  شود.  ایجاد  مها  تجارت،  قبیل  از  مواردی  شامل  که  تایوان، ها  وضوع 

می هنگ چین  جنوب  دریای  در  نظامی  حضور  و  خارجه  کنگ  وزیر  پمپئو،  مایک  تصریح  مورد  تازگی  به  شود، 

بنابر ادعای نگارنده گزارش، این تحوالت شاید بتوانند توضیح دهند که چرا چین   .متحده نیز قرار گرفته استایاالت 

تواند کارت  با ایران است. چین ممکن است تصور کند که می  نامه استراتژیک همکاریاکنون مایل به امضای توافق 

ایران را با کمترین ریسک در برابر واشنگتن بازی کند و همزمان بتواند ایران و همسایگان عرب آن را علیه یکدیگر  

نیم پکن همچنین شاید  امکان دخالت بازی دهد.  باشد چراکه  به چین داشته  ایران  وابسته ساختن  به  نیز    نگاهی 

ایاالت و  ایران  بین  نظامی  تقابل  هرگونه  در  نقش  چین  بخواهد  است  ممکن  چین  است.  اندک  بسیار  نیز  متحده 

متحده، اقدام به میانجیگری برای تعدیل روابط  خرابکار را در روابط کشورهای منطقه ایفا کند یا حتی به هزینه ایاالت 

نامه استراتژیک ایران و چین هنوز غیرقابل رد که آینده توافقالبته باید تاکید ک .بین ایران و همسایگان عرب آن کند

های روزهای اخیر نادرست نیز  رسند. حتی اگر تمامی گزارشبینی است، اما برخی از موارد واضح به نظر میپیش

و  ها در مناطقی فراتر از تایوان  باشند، مشخص است که چین با تهدید روزافزون رقابت استراتژیک از سوی چینی

روبه  خاورمیانه  نظیر  چین  جنوبی  ایاالتدریای  که  است  شدن  روشن  حال  در  نیز  امر  این  بود.  خواهد  متحده رو 

ندهدنمی منطقه نشان  در  ماندن  برای  را  تمایل خود  اگر  کند،  باز  روی حمایت شرکای عرب خود حسابی   .تواند 

ها و واردات تسلیحات به دست آورد که چندان تحریم   ای را برای مقابله با آثارعالوه ایران نیز ممکن است گزینه به 

آفرین خواهد بود. واضح مردان آمریکایی قرار نگرفته است و حالتی که در آن روسیه نیز نقشمورد توجه سیاست

متحده باید بداند که رقابت با چین و روسیه متحده روبه افزایش است. ایاالتاست که سطح رقابت بین چین و ایاالت

 .این روزها به معنای رقابت نظامی و غیرنظامی در سطح جهانی استدر 

 مختصات اقتصاد چین در پسا کرونا 



 
در حالی که اقتصادهای اروپا و ایاالت متحده آمریکا همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال الغر شدن هستند 

عنوان  نشینی کرده است اما اقتصاد چین به گیری، کشورها را مجبور به تعطیلی و خریداران را وادار به خانه و همه

عنوان نخستین  به گزارش »ایرنا« چین به   .ر حال رشد استدومین اقتصاد جهان پس از چند ماه رکود، بار دیگر د 

خسارت  بیشترین  کرد  تجربه  را  کرونا  که  جاری  کشوری  سال  نخست  ماه  سه  در  بیماری  این  شیوع  بابت  را  ها 

دهد که اقتصاد این کشور با پشت سر  میالدی متحمل شده است اما آمارهای سه ماه دوم همین سال نشان می 

های منتشر شده از سوی اداره ملی ود کوتاه مدت، بار دیگر در حال رشد است. بر اساس داده گذاشتن یک دوره رک

پی( این کشور در سه ماه نخست سال جاری میالدی در مقایسه با دوره  دیآمار چین، تولید ناخالص داخلی )جی

اندازه بر اقتصاد این    دهد کرونا تا چهدرصد کاهش یافته است موضوعی که نشان می  ۶/  ۸مشابه سال گذشته،  

گویند این رقم غیرمنتظره نبوده است زیرا سه ماه نخست سال کارشناسان می  .کشور تاثیر منفی گذاشته است

شود، چین در این سه ماه با  به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار چین، یک دوره خاص محسوب می  ۲۰۲۰

ها و تعطیلی  مان بیماران را در اولویت قرار داد و با بستن کارخانه چالش جدی شیوع کرونا مواجه بود و نجات و در

در همین راستا بود که در نتیجه قرنطینه شهرها و دستور دولت برای   .واحدهای تولیدی، به دنبال مهار کرونا بود

توانست در ها و اماکن عمومی، این کشور در کمترین زمان ممکن بر این بیماری غلبه کرد حتی  تعطیلی کارخانه 

اگرچه چین با گذشت    .های مالی جبران کندسه ماه دوم سال جاری رشد منفی اقتصادی خود را از طریق مشوق 

صورت  ها همچنان حاکی است که مواردی از ابتال به کرونا به هشت ماه بر این ویروس پیروز شده است اما گزارش 

ای از شود ولی با این وجود چین بخش عمدهشور ثبت می مورد( در شمال و جنوب ک   ۵۰تا    ۳۰پراکنده )روزانه بین  

در حال حاضر زندگی در چین به آرامی در حال بازگشت    .ها را لغو و اقتصاد خود را دوباره باز کرده استمحدودیت 

به  بهداشتی  کدهای  کردن  اسکن  با  کشور  این  شهروندان  و  است  عادی  شرایط  آربه  کیو  روی   (QR) صورت 

را می  های همراهتلفن و عادی خود  روزمره  زندگی  به حالت عادی  خود،  کامال  این کشور  اقتصاد  گذرانند هر چند 

 .برنگشته است

اقتصادی   نخست سال  ۳/  ۲رشد  نیمه  در  از  مقامات چین می//    درصدی چین  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  گویند 

ل گذشته گسترش یافته است. این یک  درصد در مقایسه با مدت مشابه سا ۳/ ۲( ۲۰۲۰آوریل تا ژوئن )دو ماه سوم 

اول سال  درجه۱۸۰چرخش   ماه  تا مارس )سه  ژانویه  ماه  از  این کشور  اقتصادی  افت شدید  به  (  ۲۰۲۰ای نسبت 

درصد کاهش یافت و اولین رکود    ۶/  ۸شود؛ هنگامی که اقتصاد چین نسبت به مدت مشابه سال قبل  محسوب می 

نیم قرن گذشته رو نیمه اول گزارش  .ی داداقتصادی چین در حدود  ناخالص داخلی چین در  تولید  ها حاکی است 

درصد کاهش یافته است این رقم برای سه ماه   ۱/  ۶سال جاری میالدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  

درصد رشد بوده است. در زمینه اشتغال نیز در نیمه   ۳/  ۲درصد کاهش و برای سه ماه دوم    ۶/  ۸اول سال گذشته  

درصد از هدف    ۶۲/  ۷میلیون نفر رسید که    ۵/  ۶۴ل سال جاری میالدی، تعداد شاغالن جدید در سراسر کشور به  او

با    ۵/  ۷شود. در تیر ماه نیز درصد بیکاری در شهرهای چین  ساالنه را شامل می درصد اعالم شد که در مقایسه 

المللی پول با  رایطی است که صندوق بینبهبود وضعیت اقتصادی چین در ش  .درصد کاهش یافته است  ۰/  ۲خرداد  

تر از انتشار گزارش تازه خود از شرایط اقتصاد جهان، اعالم کرد که رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیق

های گذشته است و بهبود شرایط اقتصادی جهان با سرعت کمتری نسبت به ارزیابی دو ماه پیش این  بینیپیش

بر پایه این گزارش که اوایل تیر منتشر شد، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی    .دادنهاد مالی، رخ خواهد  

درصد برآورد شده بود همچنین این    ۳رسد نرخی که در گزارش اردیبهشت این نهاد منفی  درصد می  ۴/  ۹به منفی  

سال آینده میالدی به  بینی دو ماه پیش این صندوق، رشد اقتصاد جهانی در  گزارش حاکی است که برخالف پیش 

 .درصد خواهد رسید  ۵/ ۴به  ۵/ ۸جای 



 
ترین آمارهای گمرک درصدی چین، تازه   ۳/  ۲رغم رشد اقتصادی  اما به  // درصدی تجارت خارجی چین  ۳/  ۲کاهش  

دهد که تجارت خارجی چین شامل میزان صادرات و واردات در شش ماه نخست سال جاری  این کشور نشان می 

  ۱۴/  ۲۴بر این اساس تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میالدی به   .فته استدرصد کاهش یا   ۳/  ۲

دالر   )هر  یوآن  نشان می  ۶/  ۹تریلیون  که  است  رسیده  قبل  یوآن(  مشابه سال  مدت  به  نسبت  درصد    ۳/  ۲دهد 

یافته و به  درصد نسبت به سال قبل کاهش  ۳کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در همین مدت، صادرات نیز 

تریلیون یوآن رسیده    ۶/  ۵۳درصد کمتر شده و به    ۳/  ۳تریلیون یوآن رسیده است در حالی که واردات هم    ۷/  ۷۱

 .است

نیمه نخست  در حالی که گزارش // گذاری و سود صنعتیسقوط سرمایه در  ها حاکی است سود صنعتی چین 

درصد کاهش یافته است اما این آمارها نشان    ۱۲/  ۸سال که درگیر کرونا بوده نسبت به مدت مشابه سال قبل  

درصد را برای    ۱۵ها بوده است زیرا کارشناسان کاهش سود بیش از  بینیدهد که همین رشد بیشتر از پیش می

های درصد و شرکت  ۲۸/  ۵های بزرگ  بر این اساس سود شرکت .بینی کرده بودندنیمه نخست سال جاری پیش

دهد که در شش ماهه ها نشان میدهد و تجزیه و تحلیل این دادهش نشان میدرصد کاه  ۱۳/  ۸سهامی عام هم  

  ۹/  ۸درصد کاهش یافته است، صنعت ساختمان هم کاهش    ۴۱/  ۷اول، سود کل معدن چین نسبت به سال قبل  

های مرکز ملی آمار چین همچنین نشان داده .درصدی را ثبت کرده است  ۸/  ۷درصدی و صنعت انرژی نیز کاهش  

درصد   ۳/  ۱ها در چین در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  گذاری دهد که سرمایه می

گذاری در صنعت  دهد سرمایهگذاری در چین نشان میهای بخش سرمایهتجزیه و تحلیل داده .کاهش یافته است

درصد  ۳درصد و در صنایع درجه سه هم با  ۳/ ۸درصد افزایش یافته است اما این رقم در صنعت ثانویه با  ۳/ ۸اولیه 

 .کاهش مواجه بوده است

 »دانگ فنگ« در برابر آزمایش موشکی آمریکا ن با موشکهای  قدرت نمایی چی 

چین و آمریکا در حالی طی روزهای گذشته چند موشک بالستیک و قاره پیما را با موفقیت شلیک کردند که   : فارس

ده در نمایش  چین و ایاالت متح  .پکن از آمادگی باالی یگانهای خود برای واکنش به هر حمله محتمل خبر داده است

به نوشته روزنامه »چاینا مورنینگ پست« ارتش چین    .آزمایشهای موشکی جدیدی را انجام دادند  درت به همدیگرق

دارد و   کیلومتر    ۴۰۰۰بردی حدود    ۲۶شلیک کرد. دانگ فنگ    ۲۶و    ۱۶در طی تمرین اخیر دو موشک »دانگ فنگ«   

حده در غرب اقیانوس آرام را  های ایاالت متوام، از قلمرواولین موشک بالستیک چین است که توانایی حمله به گ

ارتش چین است که برای هدف قرار دادن  نیز دقیقترین موشک بالستیک با برد کوتاه و متوسط    ۱۶دارد. دانگ فنگ  

ده لیو یانگ« فرمانده تیپ موشکی برگزار کنن»  .در ژاپن طراحی شده است   های نظامی آمریکا در »اوکیناوا«پایگاه 

ای قرار دارد. گفته  این زمینه گفت ارتش این کشور برای نبرد در وضعیت بسیار آماده های موشکی در  این آزمایش

استمی کرده  برگزار  نیز  را  اتمی  حمالت  به  اضطراری  واکنش  آزمایش  چین  ارتش  که  حال،    .شود  همین  در 

ه ای را پرتاب  مسلح بین قاربالستیک غیر  فرماندهی نیروی هوایی آمریکا اعالم کرد که صبح سه شنبه یک موشک  

و طی مسافت   کرده است. این موشک میتواند با کالهک هسته ای جایگزین شود و با پرتاب از پایگاه در کالیفرنیا  

از   کرد  ۶۰۰۰بیش  اصابت  واقعی  غیر  به هدف  آرام  اقیانوس  در  مارشال  در جزایر  کرد  پرواز  از  براساس    .کیلومتر 

صلح استکهلم )سیپری( منتشر شده است، ایاالت متحده با دارا  للی تحقیقات  وسسه بین المگزارشی که توسط م

این در حالی است   .کالهک اتمی، بیش از هر کشور دیگر در جهان مجهز به این جنگ افزار مخرب است  ۵۸۰۰بودن  

 س آرام و هندوت در اقیانویک مقام ارشد پنتاگون از تالش ارتش ایاالت متحده برای استقرار موشکهای ابرفراص که

و روسیه خبر داد با چین  پنتاگون    .برای مواجهه محتمل  از مقامات ارشد  )وزارت دفاع   ژنرال »جیمز مک کانویل« 



 
آمریکا( طی روزهای گذشته با اشاره به آماده شدن موشکهای برد بلند ابرفراصوت و استقرار در منطقه اقیانوس 

ور نیاز داریم. این اولویت شماره یک ماست و بنابراین  قیق با برد ده قدرت آتش د دانیم که بآرام و هند گفت: »می 

می توسعه  را  فراصوت  ابر  موشکهای  توانایی  حاضر  حال  بوده در  موفق  آزمایشها  در  ما  داریم دهیم،  قصد  و  ایم 

رشد کمی  رانی خود از  آمریکا بارها نگ  «.توانند کشتیها را غرق کنندموشکهایی با برد متوسط داشته باشیم که می 

ی نیروی دریایی و هوایی چین را ابراز داشته است. اوائل سال جاری مقامات ارشد پنتاگون تایید کردند که در  وکیف

در جریان   ۲۰۱۹حال تالش برای رسیدن به چین و روسیه در حوزه ساخت موشکهای ابرفراصوت هستند. چین سال 

 .اصوت است را رونمایی کردع ابر فرکه از نو«  ۱۷-یک رژه نظامی موشک میان برد »دانگ فنگ

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 شی انفجار بیروت را به همتای لبنانی تسلیت گفت 

»شی جین پینگ« رییس جمهوری چین با ارسال پیامی به »میشل عون« رئیس جمهوری لبنان، کشته    -ایرنا  -پکن

ه چین، »شی به گزارش ایرنا از وزارت خارج  .در انفجار روز گذشته بیروت را تسلیت گفت  و مجروح شدن صدها نفر

برای کمک به لبنان را اعالم   جین پینگ« در این پیام ضمن اظهار همدردی با دولت و ملت لبنان، آمادگی کشورش

لیت به قربانیان انفجار  وانگ ون بین« سخنگوی وزارت خارجه چین نیز عصر امروز چهارشنبه ضمن تس» .کرده است

ن ابراز  ضمن  پکن  کرد:  اعالم  بیروت  گذشته  استگرانروز  لبنان  به  کمک  به  آماده  انفجار،  این  از  وقوع   .ی  پی  در 

گسترده آتش سه  سوزی  در عصر  مهیبی  انفجار  بیروت،  بندر  در  واقع  محترقه  مواد  انبارهای  از  یکی  در  شنبه 

ر هزا کشته و بیش از پنج  ۱۰۰خ داد بر اساس آخرین آمار، این انفجار تاکنون  انبارهای مجاور حاوی نیترات آمونیوم ر

کشورهای مختلف جهان روز چهارشنبه با صدور پیام هایی با مردم و دولت لبنان در      .زخمی بر جای گذاشته است 

کرد اعالم  کشور  این  به  کمک  برای  را  خود  آمادگی  و  همدردی  ابراز  انفجار  این  وقوع  با  دیاب«    .ندارتباط  حسان 

بیروت و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان  شنبه شب در پی وقوع انفجار در بندر  نخست وزیر لبنان سه 

در همین حال بیمارستان های لبنان از مردم درخواست    .لبنانی روز چهارشنبه را عزای عمومی در کشور اعالم کرد

 .راجعه کنندکردند که برای اهدای خون به مراکز بیمارستانی م

 

 چین برای کمک به لبنان اعالم آمادگی کرد 

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه ضمن تسلیت به قربانیان انفجار روز گذشته بیروت اعالم    -ایرنا  -پکن

»وانگ ون بین« روز    به گزارش ایرنا  .کرد: چین ضمن ابراز نگرانی از این انفجار بزرگ، آماده به کمک به لبنان است

افزودچهارشنبه   پکن  در  کنفرانس خبری  لبنان استدر  دولت  و  مردم  به  آماده کمک  دولت چین  وقوع      .:  پی  در 

رخ   شنبه( انفجار مهیبیدر یکی از انبارهای مواد محترقه واقع در بندر بیروت، عصر دیروز )سه سوزی گسترده آتش

تاکنون   داد آمار  آخرین  اساس  بر  پنج  ۱۰۰که  از  بیش  و  زخمی کشته  است  هزار  گذاشته  جای  کشورهای     .بر 

مختلف جهان روز چهارشنبه با صدور پیام هایی با مردم و دولت لبنان در ارتباط با وقوع این انفجار ابراز همدردی و  

 .آمادگی خود را برای کمک به این کشور اعالم کردند

ه ریزی شده ه ضمن انتقاد از سفر برنامی وزارت خارجه چین در ادامسخنگو//    انتقاد چین از ارتباط آمریکا با تایوان

با تایوان را متوقف کند و   »الکس آذر« وزیر بهداشت آمریکا به تایوان، از واشنگتن خواست هر نوع تماس رسمی 

نکند ارسال  اشتباه  سیگنال  تایوان  طلبان  جدایی  که   .برای  سفر  این  است  کرده  اعالم  آمریکا  بهداشت    وزارت 

وزیر بهداشت    .سال گذشته به تایوان است بزودی انجام خواهد شد  ۴۰امریکایی در    مهمترین سفر یک مقام ارشد 

 .رئیس این منطقه دیدار کند آمریکا قرار است در سفر به تایوان با »تسایاینگ ون« 

https://www.irna.ir/news/83897792/%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA
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رجه چین در ادامه  سخنگوی وزارت امور خا//    آمریکا درباره فعالیت های بیولوژیک در خارج از کشور توضیح دهد

نظاگفت:   بیولوژیک  از  فعالیتهای  چین  است  غیرمنطقی  و  ناامن   ، غیرشفاف  کشورها  از  بسیاری  در  آمریکا  می 

وانگ   .ایاالت متحده می خواهد در مورد فعالیت های بیولوژیک نظامی اش در خارج از کشور توضیحات کامل بدهد

اد و گسترده  شبهات و مخالفت های زی  بیولوژیک نظامی دارد کهگفت: ایاالت متحده در بسیاری کشورها فعالیتهای  

انگیخته است بر  را  از کشورهای میزبان نمی   .ای  این فعالیتها غیرشفاف است بسیاری  این که  او گفت: نخست 

دانند که آزمایشگاههای نظامی آمریکا مشغول چه کاری هستند. مدارک اعتماد سازی که امریکا به عنوان کشوری  

ود، به کنوانسیون منع سالحهای بیولوژیک ارائه داده چیزی  نظامی در خارج از خاک خشترین فعالیت بیولوژیک  با بی 

است نکرده  ذکر  باره  این  ارتباط    .در  متحده  ایاالت  فعالیتهای  از  بسیاری  نیستند  ایمن  فعالیتها  این  داد:  ادامه  وی 

رای کشور  تد، نتیجه فاجعه باری بدر بعد ایمنی اتفاق بیفنزدیکی با عوامل بیماری زای خطرناک دارد اگر حادثه ای  

او ادامه داد: این فعالیتها غیرمنطقی است با نگاهی به نقشه جهان   .میزبان، همسایگانش و جهان خواهد داشت 

می توان دید که تنها ارتش ایاالت متحده آزمایشگاه های بیولوژیک در سراسر جهان می سازد و منابع بیولوژیکی  

از خاک خود جمع میدر   ایاالت متحد  خارج  و فقط  منع  کند  کنوانسیون  بازرسی  پروتکل  در مورد  ه مخالف مذاکره 

ادعاهایش   درباره  ای  کننده  قانع  توضیح  توانست  نخواهد  بکند،  که  دفاعی  هر  آمریکا  است  بیولوژیک  سالحهای 

جامعه بین المللی مسئوالنه با نگرانیهای  وانگ تاکید کرد: چین از ایاالت متحده میخواهد به صورت شفاف و    .بدهد

طبق    روبرو  را  تعهداتش  و  بدهد  کامل  توضیح  خاکش  از  خارج  در  خود  نظامی  بیولوژیک  فعالیتهای  درباره  و  شود 

بازرسی   پروتکلهای  درباره  مذاکره  مانع  و  مخالف  تنها  به  و  کند  عملی  بیولوژیک  سالحهای  منع  کنوانسیون 

 .کنوانسیون پایان دهد

 

 ا کرونا؛ رکودی کوتاه و بازگشت دوباره به رشد نبرد اقتصاد چین ب 

در حالی که اقتصادهای اروپا و ایاالت متحده آمریکا همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال الغر   -ایرنا  -پکن

ت اما اقتصاد شدن هستند و همه گیری، کشورها را مجبور به تعطیلی و خریداران را وادار به خانه نشینی کرده اس

به گزارش ایرنا چین به عنوان    .، بار دیگر در حال رشد استچین به عنوان دومین اقتصاد جهان پس از چند ماه رکود

بیشترین خسارت ها را بابت شیوع این بیماری در سه ماهه نخست سال   نخستین کشوری که کرونا را تجربه کرد

با   هه دوم همین سال نشان می دهد که اقتصادمتحمل شده است اما آمارهای سه ما جاری میالدی این کشور 

بر اساس داده های منتشر شده از سوی  .رشد است ن یک دوره رکود کوتاه مدت، بار دیگر در حالپشت سر گذاشت

این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میالدی ناخالص داخلی )جی دی پی(  تولید  آمار چین،  در   اداره ملی 

کرونا تا چه اندازه    درصد کاهش یافته است موضوعی که نشان می دهد  ۶.۸مشابه سال گذشته،   مقایسه با دوره

تاثیر منفی گذاشته است این کشور  زیرا  .بر اقتصاد  نبوده است  این رقم غیر منتظره  سه  کارشناسان می گویند 

محسوب می شود، چین  به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار چین، یک دوره خاص  ۲۰۲۰ماهه نخست سال 

کرونا با چالش جدی شیوع  ماه  این سه  بموا در  با بستن  جه  و  داد  قرار  اولویت  در  را  بیماران  درمان  و  نجات  و  ود 

در همین راستا بود که در نتیجه قرنطینه شهرها و    .کارخانه ها و تعطیلی واحدهای تولیدی، به دنبال مهار کرونا بود

دولت کارخان دستور  تعطیلی  بیماریبرای  این  بر  ممکن  زمان  کمترین  در  کشور  این  عمومی،  اماکن  و  ها  غلبه    ه 

توانست در سه ماهه دوم سال جاری کرد از طریق مشوق های مالی حتی  را  جبران  رشد منفی اقتصادی خود 

  ماه بر این ویروس پیروز شده است اما گزارش ها همچنان حاکی است که مواردی از   ۸اگرچه چین با گذشت    .کند

و جنوب کشور ثبت می شود ولی با این وجود  شمالمورد( در    ۵۰تا    ۳۰ابتال به کرونا به صورت پراکنده )روزانه بین  

در حال حاضر زندگی در چین به    .چین بخش عمده ای از محدودیت ها را لغو و اقتصاد خود را دوباره باز کرده است

این کشور با اسکن کردن کدهای بهداشتی به صورت   آرامی در حال بازگشت به شرایط عادی است و شهروندان
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ی تلفن های همراه خود، زندگی روزمره و عادی خود را می گذرانند هر چند اقتصاد این کشور  بر رو «QR» کیو آر

 .کامال به حالت عادی برنگشته است

اقتصادی   نخست سال  ۳.۲رشد  نیمه  در  اقتصاد//     درصدی چین  دومین  گویند  از   مقامات چین می  بزرگ جهان 

این   ه با مدت مشابه سال گذشته گسترش یافته استدرصد در مقایس   ۳.۲   (۲۰۲۰ماهه سوم  آوریل تا ژوئن )دو  

تا مارس )سه ماهه اول سال    ۱۸۰یک چرخش   ژانویه  از ماه  این کشور  به افت شدید اقتصادی  درجه ای نسبت 

درصد کاهش یافت و اولین    ۶.۸ شابه سال قبلنسبت به مدت م محسوب می شود هنگامی که اقتصاد چین( ۲۰۲۰

ناخالص داخلی چین در نیمه   گزارش ها حاکی است تولید  .نیم قرن گذشته روی دادرکود اقتصادی چین در حدود  

با دوره مشابه سال گذشته   اول سال جاری میالدی برای  ۱.۶در مقایسه  این رقم  یافته است  سه  درصد کاهش 

نیز در    در زمینه اشتغال  .درصد رشد بوده است  ۳.۲کاهش و برای سه ماهه دوم  صد  در  ۶.۸ماهه اول سال گذشته  

به   تعداد شاغالن جدید در سراسر کشور  نفر رسید که    ۵.۶۴نیمه اول سال جاری میالدی،  از    ۶۲.۷میلیون  درصد 

  که در مقایسه با درصد اعالم شد    ۵.۷در تیر ماه نیز درصد بیکاری در شهرهای چین   شودهدف ساالنه را شامل می 

المللی پول با صندوق بین دی چین در شرایطی است کهبهبود وضعیت اقتصا  .درصد کاهش یافته است  ۰.۲   خرداد

تر از جهان، اعالم کرد که رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیق انتشار گزارش تازه خود از شرایط اقتصاد

تصادی جهان با سرعت کمتری نسبت به ارزیابی دو ماه پیش این  های گذشته است و بهبود شرایط اقبینیپیش

بر پایه این گزارش که اوایل تیر منتشر شد، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی    .، رخ خواهد دادنهاد مالی

همچنین این   درصد برآورد شده بود  ۳نرخی که در گزارش اردیبهشت این نهاد منفی   رسددرصد می   ۴.۹به منفی  

جهانی در سال آینده میالدی به    دو ماه پیش این صندوق، رشد اقتصادبینی  است که برخالف پیش  زارش حاکیگ

 .درصد خواهد رسید ۵.۴به  ۵.۸جای 

درصدی چین، تازه    ۳.۲اما علیرغم رشد اقتصادی  //     ماهه نخست  ۶درصدی تجارت خارجی چین در    ۳.۲کاهش  

ش ماه  هد که تجارت خارجی چین شامل میزان صادرات و واردات در شترین آمارهای گمرک این کشور نشان می د

بر این اساس تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری   .درصد کاهش یافته است  ۳.۲جاری  نخست سال  

یوان( رسیده است که نشان می دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل    ۶.۹تریلیون یوان )هر دالر    ۱۴.۲۴میالدی به  

ت به سال قبل کاهش درصد نسب ۳بر اساس این گزارش در همین مدت، صادرات نیز    .افته استکاهش یدرصد    ۳.۲

به   یوان رسیده است در حالی که واردات هم    ۷.۷۱یافته و  به    ۳.۳تریلیون  یوان   ۶.۵۳درصد کمتر شده و  تریلیون 

 .رسیده است

نخست   است سود صنعتی چین در نیمهدر حالی که گزارش ها حاکی  //    سقوط سرمایه گذاری و سود صنعتی

است اما این آمارها نشان می  درصد کاهش یافته  ۱۲.۸ه سال قبل  سال که درگیر کرونا بوده نسبت به مدت مشاب

درصد را برای نیمه   ۱۵دهد که همین رشد بیشتر از پیش بینی ها بوده است زیرا کارشناسان کاهش سود بیش از  

ب کرده  بینی  پیش  جاری  سال  بزرگ    .ودندنخست  های  شرکت  سود  اساس  این  های   ۲۸.۵بر  شرکت  و  درصد 

در شش ماهه اول،  درصد کاهش نشان می دهد تجزیه و تحلیل داده نشان می دهد که  ۱۳.۸سهامی عام هم  

درصدی و    ۹.۸صنعت ساختمان هم کاهش   درصد کاهش یافته است  ۴۱.۷نسبت به سال قبل   سود کل معدن چین

نیز کاهش صنعت ثبت کرده است  ۸.۷  انرژی  را  د  .درصدی  آمار چین همچنین نشان می  هد  داده های مرکز ملی 

درصد کاهش   ۳.۱سرمایه گذاری ها در چین در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل   که

ت اولیه  تجزیه و تحلیل داده های بخش سرمایه گذاری در چین نشان می دهد سرمایه گذاری در صنع  .یافته است

درصد کاهش   ۳د و در صنایع درجه سه هم با  درص  ۳.۸درصد افزایش یافته است اما این رقم در صنعت ثانویه با    ۳.۸

 .مواجه بوده است



 
اما در چین بر خالف برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا که همزمان با شیوع //    تشویق مردم به مصرف گرایی

بهدا و  غذایی  مواد  کمبود  با  این کرونا  اولیه  کانون  ووهان  از  غیر  نیامد،  پیش  مشکلی  چنین  شدند  مواجه  شتی 

ه آن هم به دلیل قرنطینه و تعطیلی بازار و نگرانی مردم از تردد در سطح شهر و خیابان ها بود در هیچ  بیماری ک

از فروشگاه    با این حال در روزهای نخست این بیماری برخی  .جای دیگر این کشور کمبود مواد غذایی گزارش نشد

ژل ضد عفونی و مایع دستشویی مواجه کمبود مواد بهداشتی از جمله ماسک،  های شهرهای بزرگ مانند پکن با  

عالوه بر این حتی به دلیل کاهش مصرف مردم در سه ماهه نخست    .روز دوام نداشت  ۱۰شده بودند که بیش از  

مانند عل اینترنتی  بزرگ  از فروشگاه های  تائوبائو وسال جاری، بسیاری  بابا،  کنار سازمان های   ی  در  جین دونگ 

ی خرید و برگزاری جشنواره های مصرف  دولتی با هدف تشویق و تحریک مردم به مصرف، اقدام به اهدای کوپن ها

تا چرخ کارخانه ها که به چرخش  ۵۰تخفیف    با بود دوباره تعطیل نشود درصدی کردند  برای مثال در قالب   .افتاده 

میلیون یوان   ۲۰۰میلیارد و    ۱۲ شهرداری پکن اخر خرداد برگزار شدا عنوان »فصل مصرفی پکن« که اوبرنامه ای ب 

 .یوان( بن مخصوص مصرف میان شهروندان توزیع کرد ۶.۵)هر دالر 

چین بزرگ ترین تولید کننده و همزمان مصرف کننده خودرو در جهان است به طوری که در  //     صنایع خودرو سازی 

میلیون دستگاه رسید   ۲۵میزان تولید و مصرف خودرو در این کشور هرکدام به بیش از ( ۲۰۱۹میالدی ) سال گذشته

میلیون خودرو تولید شده    ۹۲سراسر جهان کال    که چین را در مقام اول جهان قرار داد در سال گذشته میالدی در

ما  .است در  یعنی  میالدی  جاری  سال  ماه  نخستین  در  چین  سازی  خودرو  تولید صنعت  رقم  بود  تعطیل  ژانویه  ه 

ن فوریه  یعنی  ماه  دومین  در  به  خودرو  میالدی    ۲۸۴یز  جاری  سال  ماه  سومین  در  رقم  این  رسید  دستگاه  هزار 

هزار دستگاه افزایش یافته است اما در چهارمین ماه که چین توانست بر کرونا پیروز    ۴۲۲)مارس( به یک میلیون و  

ها کارخانه  و  کشو شود  سراسر  و  در  میلیون  دو  مرز  از  شده  تولید  خودروهای  رقم  شد  بازگشایی  هزار    ۱۰۰ر 

ه فروشی از  فروش انواع و اقسام خودروها به صورت خرد در ماه پنجم هم گزارش ها حاکی است  .دستگاه گذشت

  ۱.۹هزار دستگاه رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه یک سال قبل از آن    ۶۴۰به یک میلیون و   جمله سواری

با این حال به    .دستگاه رسید  ۲۰۰درصد بیشتر شده است در ماه ششم هم تولید خودرو به حد نرمال دو میلیون و  

بسیاری از مردم چین همزمان با تعطیلی کارخانه های   یالدی،  دلیل شیوع همه گیری کرونا در ابتدای سال جاری م

اضاهایشان را برای خرید خودرو مسکوت گذاشتند و خودرو سازی یا کاهش ظرفیت آنها به نصف و حتی کمتر، تق

شمار متقاضیان خودرو بیشتر شده است که    پس از کنترل و مهار کرونا در این کشور در سه ماه گذشته، بار دیگر

در کنار این موضوع، دولت    .هزار دستگاه در ماه پنجم میالدی بیانگر این شرایط است  ۶۴۰فروش یک میلیون و  رقم  

تسهیالت بانکی و تخفیف در خرید در   از جمله پرداخت یارانه،  سته های کمکی برای صنعت خودروسازی  چین نیز ب

است شده  مواجه  بازار  خوب  واکنش  با  که  گرفت  بزرگ   .نظر  های  اخیر   شرکت  های  سال  در  دنیا  خودروسازی 

ازار فروش می دانند و عالقه وافر  سرمایه گذاری های بسیار کالنی در چین انجام داده اند و این کشور را بزرگترین ب

مردم چین به طور سنتی عالقه زیادی به    .مردم چین برای خرید خودرو دستمایه خوبی برای رقابت آنها شده است

بسیاری از شهروندان این کشور داشتن یک خودرو حتی از مسکن نیز بعضا مهمتر است و آنها    خودرو دارند و برای

سال   آمارها حاکی است تا پایان نیمه نخست  .ه بسیار مهم و ضروری توجه می کنندبه خودرو به عنوان یک وسیل

از  ۳۶۰میالدی   ۲۰۲۰ که  است  داشته  وجود  چین  در  موتوری  نقلیه  وسیله  دستگاه  میان  میلیون  میلیون   ۲۷۰ این 

با برابر  آن  انرژ  ۷۵   دستگاه  تعداد خودروهای دارای  بقیه موتورسیکلت بوده است  و  به  درصد خودرو  نیز  پاک    ۴ی 

با پایان سال گذشته حدود    ۱۷۰میلیون و   درصد افزایش نشان می   ۱۰هزار دستگاه رسیده است که در مقایسه 

شهر    ۱۲تعداد خودروها در   یش از یک میلیون دستگاه خودرو هستندشهر چین دارای ب  ۶۹بنا به گزارش ها    .دهد

از   بیش  به  از جمله شانگهای  رس  ۳چین  تعداد خودمیلیون دستگاه  از  یده است  پکن هم  در شهر  میلیون   ۶روها 

 .دستگاه تجاوز کرده است



 
که//    بورس جهان  سراسر  در  کرونا  ویروس  از  ناشی  های  عفونت  افزایش  علیرغم  نیز  چین  تهدیدی    بورس 

  جلوگیری از بهبود اقتصادی دنیا است رو به افزایش است کارشناسان معتقدند بهبود شاخص بورس در چین برای

در حالی    .به مراتب زودتر از سایر کشورها بوده است آنها دلیل این رشد را کنترل ویروس در این کشور می دانند

برد بهبود وضعیت اقتصادی چین و رشد مجدد اقتصاد    که اقتصاد جهانی از همه گیر شدن ویروس کرونا رنج می

تا ارزش بورس چین در چند هفته گذشته با این    .حدود یک تریلیون دالر افزایش یابد  این کشور، باعث شده است 

حال به دلیل سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در بورس های چین به ویژه شانگهای و شنژن، 

خبر افزایش دوباره ابتال به   کشور هم تابعی از وضعیت جهانی است برای مثال چند روز پیش کهوضعیت بورس این  

با  کرونا در چین شایع ش بار دیگر  با کاهش مواجه شد ولی  نیز  به ویژه چین  بازارهای آسیایی  د ارزش سهام در 

بودی اقتصاد و موفقیت دولت  گزارش ها بیانگر به  .درصدی را تجربه کرد  ۱.۴ن رشد  کنترل این ویروس، بورس چی 

محدود و  گسترده  های  آزمایش  انجام  قرنطینه،  طریق  از  کرونا  ویروس  شیوع  کنترل  در  مسافرتی  چین  های  یت 

م شده برای  اقدامات انجا  بازگرداندن اقتصاد چین به آسانی کلیک روی یک سوئیچ نبوده و نیست  است با این حال

از گسترش اقتصادی بود COVID-۱۹ مهار کرونا و جلوگیری  در رکود  ماه  این کشور سه  که  این است   .به معنای 

ک دهد  می  نشان  چین  بازرگانی  وزارت  اخیر  مایل    ۹۹.۱ه  نظرسنجی  خارجی  گذاری  با سرمایه  موسسات  درصد 

  ۱۵۰نتایج بررسی کمیته تجاری آمریکا و چین از بیش از   هستند سرمایه گذاری و داد و ستد در چین را ادامه دهند

سه نیز نشان می دهد که تدابیر افزایش گشایش و بهسازی محیط تجاری چین در سال های اخیر تسهیالت موس

ی موسسات خارجی در چین ایجاد کرده و موسسات آمریکا همچنان نسبت به بازار چین خوش بین  گوناگون را برا

در مقایسه با سال های   اهد شدسومین دوره نمایشگاه بین المللی واردات چین هم که بزودی برگزار خو  .هستند

س موسسات  که  دهد  می  نشان  این  و  بود  خواهد  بیشتری  نامدار  موسسات  حضور  شاهد  جهان گذشته  راسر 

در نهایت می توان گفت با تالش    .نسبت به رشد اقتصاد چین و دورنمای توسعه این کشور در آینده اطمینان دارند

مواجه شده بود با رشد   ۲۰۲۰با کاهش رشد در سه ماهه اول سال  دولت برای کنترل کرونا، اقتصاد ملی چین که  

و اصلی که نشان دهنده رشد ترمیمی است تغییر کرده   اقتصادی در سه ماهه دوم از شاخص های منفی به مثبت 

د اقتصاد ملی چین به تدریج بهبود یافته، وضعیت معیشت اساسی به طور موثر تامین است، کارشناسان معتقدن

انت از شده،  رگه هایی  گرفته است هرچند  پایدار هم شکل  اجتماعی  توسعه  و  بوده  کلی خوب  به طور  بازار  ظار 

 .اقتصاد این کشورها تا سال ها ماندگار خواهد بود تاثیرات کرونا بر

 

 روز بدون فوت کرونا؛ چین چگونه بیماران را درمان می کند؟  ۱۱۰

از شیوع موج دوم کرونا در چین و سراس  -ایرنا  -پکن ر جهان است تجزیه و تحلیل در حالی که گزارش ها حاکی 

در   این کشور نشان می دهد  از    ۱۱۰آمارهای  را  به کرونا در چین جان خود  ابتال  دلیل  به  روز گذشته هیچ کسی 

به گزارش ایرنا تجزیه    .ا در چین استدست نداده است موضوعی که بیانگر یافتن روشی برای درمان بیماران کرون

تا امروز چهارشنبه پنجم (  ۱۳۹۹فروردین سال    ۲۹آوریل سال جاری )    ۱۷روز  و تحلیل آمارها نشان می دهد که از  

روز هیچ کسی بر اثر ابتال به ویروس کرونا در چین جان خود را از دست    ۱۱۰به تعداد     (۱۳۹۹مرداد    ۱۵آگوست )

این در حالی است   .تن ثابت مانده است ۶۳۴کشور همچنان در رقم چهار هزار و نداده است و آمار جان باختگان این 

با افزایش    ۷۱۹هزار و    ۸۲فروردین ماه سال جاری    ۲۹که آمار تعداد مبتالیان در چین که در   تن بود در حال حاضر 

فروردین سال    ۲۹در    تن  ۲۹هزار و    ۷۷آمار درمان شدگان هم از    .افزایش یافته است  ۴۹۱هزار و    ۸۴نفری به    ۱۷۷۲

به   و    ۷۹جاری  ی  ۴۷هزار  است  رسیده  هزاتن  دو  حدود  و  عنی  اند  ۱۱۸ر  شده  درمان  مدت  این  در  همزمان    .تن 

مورد   ۷مورد داخلی و    ۲۲مورد ابتال به کرونا شامل    ۲۷کمیسیون ملی چین اعالم کرد که در شبانه روز گذشته،  

چین در استان   مورد هم در جنوب  ۱۰مورد در سین کیانگ و   ۱۲خارجی شناسایی شده است که از موارد داخلی  

https://www.irna.ir/news/83891303/%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
اندلی درمان    .ائونینگ شناسایی شده  برای  چین  داروهای   COVID-۱۹ دولت  به شدت  داروهای شیمیایی  از  غیر 

این راه حل ها که بخش عمده ای از سیستم مراقبت های بهداشتی چین است حتی   سنتی را هم تبلیغ می کند

ده  می گویند استفا اما دانشمندان خارجی ی شودبه عنوان کمک های بین المللی به کشورهای دیگر نیز ارسال م

نر اثبات  به  که هنوز  درمانی  روش های  نیستاز  موثر  و  ایمن  و  درمان    .خطرناک است سیده  در حال حاضر هیچ 

وجود ندارد اگرچه بسیاری از کشورها داروهای موجود  اثبات شده ای برای بیماری کشنده تنفسی ناشی از کرونا 

در آزمایش ها نشان   «Remdesivir» رمدسیویررا تاکنون تنها یک داروی ضد ویروس به نام  را تست کرده اند ظاه

بیماری این  بهبودی  به  بخشیدن  برای سرعت  ها  پتانسیل  از  برخی  که  است  دارد داده  چین   .را  داروهای سنتی 

توان فرد برای حفظ   اصوال شیوه درمانی خاص پزشکان این کشور برای افزودن بر انرژی بدن به منظور باال بردن

ین« در شرق چین می گوید که برای  ی« رییس بخش داروهای سنتی دانشگاه »تیان جتندرستی است »جانگ بول

درمان کرونا نیز از چنین داروهایی استفاده شده و نتایج خوبی هم داشته است که افزایش توان بدن بیمار از جمله  

تاثیرات است این  انواعی      .این  گوید  کرونااو می  درمان  برای  داروهای سنتی طب چینی  قرار   از  استفاده  مورد 

دولت و انجمن داروهای سنتی چین اعالم    .ها و کپسول های دارویی را شامل می شود  قرص گرفته که پودرها،  

ه  کرده اند که فرمول های بدست آمده برای این داروها با هدف درمان بیماری کرونا بسیار مطلوب بوده است روزنام

نشان می دهد گروهی از   نوشته است آزمایش های الزم روی این داروهاچاینا دیلی هم در گزارشی در این ارتباط  

شماری از بیماران در نقاط مختلف چین از این داروها استفاده کرده اند پزشکان چینی    .بیماران را مداوا کرده است

موثر  «  ۱ان    ۱چ  پسول ها که بعضا برای درمان آنفلوانزای »ابه این نتیجه رسیده اند کسانی که از این داروها و ک

البته پزشکان چینی حاضر نشده اند جزییات زیادی درباره    .بوده استفاده کرده اند زودتر از دیگران بهبود یافته اند

اختیار در  از طریق رسانه ها  را  بتدریج اطالعات بیشتری  آینده  در  اند که  و گفته  کنند  داروها فاش  قرار    این  مردم 

داد لوچی«  »  .خواهند  داروهای  از   هوانگ  که متخصصان  کرد  نشان  پکن خاطر  پزشکی  علوم  آکادمی  در  سنتی 

آزمایش ها با داروهای سنتی برای درمان کرونایی ها از ماه ژانویه و زمانی که بیماری شدت پیدا کرد شروع شده  

بوده است موثر  بسیار  داروه  .و  انواع  دارای  ما  گفت:  درمان هستیموی  برای  د ای طب سنتی  این  از  اروها  یکی 

از   بیماری  که عالیم  آنها  هدفش کسانی است  بیماری  که  برای کسانی است  دیگر  داروهای  اند  داده  نشان  خود 

خفیف است مورد سوم برای کسانی است که وضعیت وخیمی دارند و دارو به بهبود آنها کمک می کند و شرایط  

با بیان اینکه  .شودساند که نتیجه آزمایش فرد نهایتا منفی می  درمان را به جایی می ر جزییات این داروها در   او 

که  است  این  گیرد  نمی  صورت  کامل  رسانی  اطالع  مورد  این  در  فعال  اینکه  علت  افزود:  شد  خواهد  فاش  آینده 

بتواند به طور کامل و    دانشمندان و پزشکان چینی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند که این داروهای سنتی چینی

شتری برای این منظور نیاز است تا دقت، کارایی و  ا کرونا بکار گرفته شود لذا آزمایش های بیقطعی برای مبارزه ب 

اینکه چینی ها داروی خاصی را برای درمان    .این داروها را وارد بازار کرد آن زمان می توان تاثیر آنها مشخص شود

نند روشن نیست اما به نظر می رسد روش ز داروهای سنتی در این زمینه استفاده می ککرونا تولید کرده اند یا ا

ن پزشکان چینی که ظاهرا هم موفق بوده است می تواند تا پیدا شدن دارویی موثر یا ساخت واکسن آن، مد  درما

 .ه درگیر هستندنظر سیستم بهداشتی کشورهای دیگر از جمله ایران قرار گیرد که به شدت با این ویروس کشند

شده کرونا باعث بروز آن کشف    بیماری واگیرداری است که ویروس تازه (  ۱۹-ا )کوویدبیماری ناشی از ویروس کرون 

کنند و بدون  شوند، عالئم خفیف تا متوسطی را تجربه می مبتال می   ۱۹-شود اکثر افرادی که به بیماری کوویدمی

لید شده در  از طریق ذرات توشود عمدتاً  می   ۱۹-وسی که باعث بروز کوویدویر   .یابندنیاز به درمانی خاص بهبود می

دلیل سنگین بودن در هوا معلق  این ذرات به شودهنگام سرفه کردن، عطسه کردن، یا بازدم فرد مبتال منتقل می

به نمی و  میمانند  سطوح  یا  زمین  روی  کووید  .افتندسرعت  به  مبتال  فرد  به  بودن  نزدیک  صورت  تنفس   ۱۹-در  با 



 
پ و  از آن لمس کردن چشمویروس یا لمس کردن سطح آلوده  یا دهان  س  بینی،  بیماری مبتال  ها،  به  ممکن است 

 .شوید

 

 وانگ یی: چین با ایجاد عمدی »جنگ سرد جدید« مخالف است 

ن گفت که کشورش قاطعانه با ایجاد »جنگ سرد جدید« مخالف است  »وانگ یی« وزیر امور خارجه چی  -ایرنا  -پکن

زیرا این اقدام کامال منافع اساسی مردم چین و آمریکا را نقض می کند و از مسیر توسعه و پیشرفت جهان منحرف 

از جریان   .می شود برخی  افزود:  پکن  در  کنفرانس خبری  در یک  ایرنا »وانگ یی« شامگاه چهارشنبه  به گزارش 

ی سیاسی آمریکا در حال دروغ پردازی به منظور سیاه نمایی علیه چین و بهانه جویی برای جلوگیری از رفت و ها

شبح مک کارتیسم و تخریب روابط چین و آمریکا   آن ها این کار را برای احیا آمدهای عادی بین چین و آمریکا هستند

اعتماد متقابل بین دو کشور انجام می دهند که در  و تحریک دشمنی میان مردم دو کشور و آسیب رساندن به پایه  

صورت تحقق اهدافشان، چین و آمریکا وارد درگیری و رویارویی دوباره می شوند و جهان نیز بار دیگر با ناآرامی و  

شد خواهد  رو  به  رو  شود تجزیه  موفق  ای  توطئه  چنین  که  داد  نخواهد  اجازه  وجه  هیچ  به  چین   او  .چین  افزود: 

چین به عنوان بزرگ ترین کشور در حال توسعه  ین نیست و قصد ندارد به آمریکایی دیگری تبدیل شودشوروی پیش

جهان و یکی از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل همچنان بر توسعه صلح آمیز و راهبردهای »توسعه برد  

ر توسعه جهانی و مدافع نظم بین  برد« و سود متقابل پایبند است و به عنوان پیش برنده صلح جهانی و سهیم د  -

وانگ یی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتخابات آمریکا پرداخت و اعالم کرد:    .المللی فعالیت خواهد کرد

چین هرگز تمایلی به دخالت در امور داخلی و انتخابات آمریکا نداشته و آمریکا نیز باید از خیال خود مبنی بر تغییر  

وزیر خارجه      .خاتمه دهد گستاخانه منافع چین صرف نظر کرده و به دخالت بی دلیل و تخریب چین به دلخواه خود

چین  به حریف خود است و این یک قضاوت اشتباه جدی راهبردی است واشنگتن درصدد تبدیل پکن چین تاکید کرد 

بر اساس عدم درگیری و رویارو  آمریکا  با  باثبات  ایجاد روابط  برای  از  در عین حالی که  یی تالش می کند، قاطعانه 

وزیر امور خارجه   عضو شورای دولتی و وانگ یی،    .منافع امنیتی و توسعه خود نیز دفاع خواهد کرد حق حاکمیت،  

خانه مشترک کشورهای منطقه است و نمی تواند  جنوبی چین در مورد دریای جنوبی چین هم اظهار کرد دریای

واقعیت ها ثابت کرده است حل و فصل اختالفات از طریق گفت و گو   باشد  بین الملل زمینه ای برای بازی سیاسی

با منافع کشورهای منطقه است وظیفه مشترک برای     و حفظ صلح و ثبات در دریای جنوبی راه درست هماهنگ 

است منطقه  اینکه  .کشورهای  بیان  با  مساله او  جنوبی  دریای  در  مرتب  طور  به  اخیرا  متحده  ایجاد   ایاالت 

را نقض کرده و آشکارا در   تعهد آن کشور برای عدم حمایت از طرف ها در منطقه است، گفت: این اقدام آمریکا کرده

به دریای جنوبی مداخله کرده است اختالف مربوط  ارضی  بزرگنمایی حضور   .حاکمیت  به  آمریکا  اینکه  بیان  با  وی 

در خود  نظامی    دریای نظامی  هواپیماهای  میالدی،  جاری  نخست سال  نیمه  در  تنها  که  طوری  به  ادامه  جنوبی 

از   با گستاخی  ۲آمریکا بیش  آمریکا  افزود:  انجام داده است  این دریا  به   هزار فعالیت در  بین  دست  تحریک روابط 

»آ کشورهای  و  جنوبی«  چین  دریای  عملیات  »اصول  مذاکره  روند  در  مداخله  و  آن«  سه.  است .  یی    .زده  وانگ 

به   پیوستن  برای  وادار کردن کشورهای منطقه  و  دریای جنوبی  در  ناآرامی  ایجاد  ایاالت متحده  تصریح کرد: هدف 

داخلی سیاسی  راهبرد  خدمت  در  تا  است  آمریکا  باشند گروه  کشور  آن  جغرافیایی  باید    کشورهای و  منطقه 

هوشیار باشند و به ایاالت متحده اجازه ندهند که دستاوردهای صلح و توسعه را که به سختی به دست آورده ایم، 

هنگ کنگ بخش جدایی ناپذیر   عضو شورای دواتی چین در پایان به موضوع هنگ کنگ اشاره کرد و گفت: .نابود کند 

عدم دخالت در امور داخلی از اصول قطعی   داخلی چین است  امور هنگ کنگ از جمله امور  از سرزمین چین است

ارضی   و تمامیت  تا گستاخانه حق حاکمیت  ندارد  اجازه  و هیچ کشوری  المللی است  بین  را   روابط  دیگر  کشوری 
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دو نظام است    -او یاداوری کرد که دخالت گستاخانه در امور هنگ کنگ، تخریب گردش سالم یک کشور    .تخریب کند

 .الفت قطعی مردم چین از جمله مردم هنگ کنگ قرار داردو مورد مخ

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کانال وابسته به چین در یوتیوب را حذف کرد  ۲۵۰۰گوگل /  بنابراعالم رویترز

کانال وابسته به    ۵۰۰شرکت گوگل اعالم کرد: به منظور پاکسازی اطالعات نادرست از یوتیوب، بیش از دو هزار و  

خبرگزاری رویترز، شرکت  به نقل از  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .چین را حذف کرده است 

کانال وابسته به چین را   ۵۰۰گوگل اعالم کرد: به منظور پاکسازی اطالعات نادرست از یوتیوب، بیش از دو هزار و  

کرده است. کانال   حذف  این  گوگل،  اعالم  بر  درباره  بنا  تحقیقات فعلی  از  بخشی  عنوان  »به  ژوئن  تا  آوریل  بین  ها 

با چین« حذف شدند. مرتبط  نفوذ هماهنگ  انتشار    این شرکت  عملیات  درباره عملیات  ماهه خود  گزارش سه  در 

ها به طور کلی حاوی مضامین غیرسیاسی و نامربوط هستند، اطالعات نادرست و گمراه کننده اعالم کرد این کانال 

های مشخصی نام نبرد و اطالعات بیشتری درباره  گوگل از کانال   ها درباره سیاست هستند. اما شمار اندکی از آن

های مشابه که توئیتر شناسایی کرده، و  ها را با فعالیت نکرد، و تنها تصاویر ویدئویی موجود در این کانال   ها ارائهآن

ماه آوریل   Graphikaهای اجتماعی موسوم به گرافیگا  برنامه انتشار اطالعات گمراه کننده که شرکت تحلیل رسانه

پیامکی که برای اظهارنظر درباره این اقدام ارسال  سفارت چین در آمریکا به    شناسایی کرده است، مرتبط دانست.

ادعا گذشته  در  پکن  نداد.  پاسخ  است.شد،  کرده  رد  را  کننده  گمراه  اطالعات  انتشار  درباره  انتخابات    ها  زمان  از 

های اجتماعی ها هزار پیام گمراه کننده را وارد محیط رسانه که بازیگران مرتبط با روسیه صد  ۲۰۱۶ریاست جمهوری 

های فناوری آمریکایی دند، انتشار اطالعات جعلی و گمراه کننده به عامل نگرانی شدید سیاستمدارن و شرکتکر

ها چهار سال گذشته را صرف تالش برای جلوگیری از تکرار آنچه در سال  بسیاری از این شرکت  تبدیل شده است.

شرکت  ۲۰۱۶ که  طوری  به  اند،  کرده  داد،  فیس  رخ  و  گوگل  همچون  با  هایی  خود  مبارزه  نحوه  همواره  بوک 

های دیگر، گوگل در گزارش سه ماهه خود به فعالیت مرتبط با کشور   کنند.پروپاگاندای آنالین را به روز رسانی می

 از جمله ایران روسیه نیز اشاره کرد.

 

 دردسر کانادا در خصوص فروش احتمالی تیک تاک به مایکروسافت /  با اعالم روزنامه الپرس

تا  قرار گرفته است  دیگر تحت فشار  بار  آوری  کارشناسان معتقدند کانادا  مناقشه فن  نظر  در  به  که  دیجیتال  های 

امه  پایگاه اینترنتی روزن  به نقل از خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل .شودرسد، وارد سیاسی می

با استناد به های کاربران و  های امنیت ملی در مورد داده نگرانی   الپرس کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

شرکت    کند تا برنامه کار بردی تیک تاک واگذار شود.ها توسط دولت چین، تالش میلی به دستگاهدسترسی احتما

کند کاربر اشتراک گذاری ویدیو تبدیل شده است، که تالش می مایکروسافت به یک خریدار بالقوه این برنامه محبوب

کند.آن خو کانادا حفظ  و  استرالیا  نیوزلند،  آمریکا،  در  را  دانشگاه    د  در  اینترنتی  کارشناس حقوقی  گیست،  مایکل 

ای هگوید که این مسئله به بحث در مورد اجازه یا عدم اجازه فناوری فایو جی شرکت هوآوی در شبکهاتاوا، می 

دارد. کانادا شباهت  بی سیم  را    داده  بحث  این  فدرال هنوز  مندولت  زیرا  نکرده است،  و فصل  مدیر  حل  وانژو،  گ 

دو   که  حالی  در  آمریکاست،  به  ونکوور  در  دستگیری  از  پس  وی  احتمالی  استرداد  انتظار  در  هواوی،  اجرایی 

گوید کانادا  گیست می  در چین بازداشت هستند.روز پیش    ۶۰۰کانادایی، مایکل کووریگ و مایکل اسپاور از بیش از  

ق دیگر تحت فشار  دیبار  آوری  در یک جنگ جهانی فن  تا  و ممکن است رار گرفته  کند  جیتال در حال ظهور شرکت 

وی گفت: در این مرحله، من اطمینان ندارم که    سعی کند بیش از حد در مذاکرات پیرامون تیک تاک مداخله نکند.
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ی ما این است که از مشخصی در این زمینه داشته باشد. این بدان معناست که پاسخ احتمالدولت کانادا سیاست  

برنامه    بدون مشارکت یا متعهد شدن ما روند خود راداشته باشد.این موضوع دوری کنیم و اجازه دهیم این مشکل  

اکنون   و  اندازی شد  راه  از سه سال پیش  تاک  های کوتاه و  ارد که فیلم میلیون کاربر در سراسر جهان د  ۱۰۰تیک 

سال جاری توسط یک آژانس جهانی عالقمند به استفاده از    در اوایل  گزارشی که  گذارد.جذاب را به اشتراک می 

های اجتماعی منتشر شد، نشان داد که تیک تاک ششمین برنامه بارگیری )دانلود( شده در کانادا در سال  رسانه 

علیه تیک تاک  رویکرد ترامپ  کنند.ساله کانادایی از آن استفاده می ۶۴تا  ۱۶ن درصد از کاربرا ۹است. اما تنها  ۲۰۱۹

شود که وی انتقادات از پکن را درباره اختالفات تجاری و همه گیری ویروس کرونا تشدید کرده  در حالی مطرح می

یشتر با انگیزه سیاسی  رسد که تحوالت اخیر مربوط به ماجرای تیک تاک در آمریکا بگیست افزود: به نظر می  است.

تفاوت  است.  شده  شیوهانجام  بین  کمی  داده هاهای  گردآوری  شرکتی  و  تاک  تیک  رسانه های  بزرگ  های  های 

این حکم اواخر ماه گذشته دیوان عدالت اتحادیه اروپا، آنچه را آن را قوانین ضعیف حریم    آمریکا وجود دارد.اجتماعی  

می آمریکا  در  کرخصوصی  برجسته  میداند،  خود  نظارت  قوانین  طریق  از  آمریکا  دولت  آن  نتیجه  در  که  د تواند 

های کاربران تیک تاک  ن در حالی که ذخیره داده دسترسی غیرقابل کنترل به اطالعات کاربران داشته باشد؛ بنابرای

نگرانی در سرور  است  ممکن  آمریکایی  چینیهای  درباره جاسوسی  را  نگرانی ها  دهد،  کاهش  مربوها  به  های  ط 

نمیسازمان  بین  از  را  آمریکا  اطالعاتی  رید،    برد. های  گرلورن  یک  این  رئیس  در  وه مشاوره حفظ حریم خصوصی 

اروپا سختمورد می  را تصویب کرد،گوید وقتی  مایکروسافت تصمیم   ترین مقررات حفظ حریم خصوصی در جهان 

این حمایت آنگرفت  اگر  ارائه دهد. حتی  به همه  را  و حقوق  در    هاها  نباشند.  قانون  کار طبق  این  انجام  به  ملزم 

برنامه  در معرض  و  آمریکایی است  مایکروسافت یک شرکت  آمریکانهایت،  نظارتی دولت  ست که دسترسی های 

دونالد ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: برنامه تیک تاک   کند.غیرقابل کنترل به اطالعات شخصی را فراهم می

مرا ممنوع می تا  کند  آمریکایی دیگر  یا یک شرکت  مایکروسافت  اینکه  کند.   ۱۵گر  را خریداری  برنامه  این    سپتامبر 

فروش  کردن  مجبور  برای  ترامپ  اقدامات  گفت:  تورنتو،  دانشگاه  در  تحقیقاتی  ارشد  همکار  پارسونز،  کریستوفر 

برخورد دولتمی با نحوه  بتواند یک برخورد بسیار اساسی  اینترنتی  با مشاغل  در    اشد.ها  پارسونز معتقد است: 

های های رسانه های خود را از شرکتدهد که هر کشور باید شعبه واقع، اقدامات رئیس جمهور آمریکا نشان می 

 اجتماعی داشته باشد. 

 

 اينترنتي علیه چین خبر داد  -پمپئو از طرح گسترده مخابراتي 

برابر   در  آمریکایی  از شرکت های  کنیم  تالش می  به شدت  دولت  در  ما  کرد  اعالم  پاک  اعالم طرح مسیر  با  پمپئو 

کنیم محافظت  الملل  .تهدیدها  بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  طرح خبرگزاري  از  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  ؛ 

مخابراتی   مقابله  برای  داد   -گسترده  خبر  چین  با  در    .اینترنتی  خبرنگاران  در جمع  خبری  در نشستی  پمپئو  مایک 

واشنگتن گفت ما در داخل دولت به شدت تالش می کنیم تا از شرکت های آمریکایی در مقابل تهدیدها محافظت  

آوریل    .کنیم ماه  در  افزود  از شرکت های  وي  تا  اعالم کردم  را  پاک"  به "مسیر  تیم خودمان موسوم  ابتکاری  طرح 

آمریکایی در مقابل معامله کنندگان غیرقابل اعتماد محافظت کنیم. امروز مایل هستم نسخه مبسوطی موسوم به 

پمپئو ادامه داد در بخش اول مسیر پاک ما تالش می کنیم    ."شبکه پاک" را اعالم کنم که شامل پنج اقدام است

و   متحده  ایاالت  بین  المللی  بین  مخابراتی  خدمات  چین،  غیرمطمئن  مخابراتی  اطمینان حاصل شود شرکت های 

ک در  دفاع مقصدها  )وزیر  اسپر  آمریکا،  کل  دادستان  بار،  با جناب  در همراهی  بنده  نکنند.  ارائه  شورهای خارجی، 

آمریکا در  ارتباطات  فدرال  کمیسیون  از  آمریکا(،  داخلی  امنیت  وزارت  ولف )سرپرست  و جناب   Federal) آمریکا(، 

Communications Commission)  شرکت دیگر را لغو و ابطال کند    می خواهم تا مجوز شرکت مخابراتی چین و سه

پمپئو افزود بخش دوم ناظر بر این است که ما    .که بین آمریکا و کشورهای دیگر خدمات مخابراتی ارائه می کنند
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های کاربردی اینترنتی برداشته شود. باتوجه های فروش برنامه خواهیم تبلیغات غیرقابل اعتماد چینی از بستر می

برنامه به اوضاع شرکتی که در ح تاک، تهدیدی قابل  ال حاضر در چین است،  از قبیل وی چت و تیک  های کابردی 

هایی اشاره کنیم که در  رود. البته اگر نخواهیم به ابزارهای شهروندان آمریکایی به شمار میتوجه برای امنیت داده 

خارجه آمريکا گفت بخش سوم   وزير امور  های اقدامی حزب کمونیست چین وجود دارد.ها برای سانسور این برنامه 

های غیرقابل  های کابردی پاک. ما در تالش هستیم تا مانع شویم هوآوی و دیگر شرکتنیز عبارتست از وجود برنامه 

برنامه تعیین شده،  پیش  از  به صورت  بتوانند  ما اعتماد  پرطرفدار هستند.  بسیار  که  کنند  دانلود  را  آمریکایی  های 

شرکتنمی مانخواهیم  حزب    های  جانب  از  شده  گرفته  نظر  تحت  تشکیالت  یا  هوآوی  جانب  از  حقوق  نقض  در 

های ابری پاک است. این بخش ناظر بر وي تصريح کرد بخش چهارم سامانه   کمونیست چین، شریک جرم باشند.

حساس  از  که  است  آمریکاییاین  شخصی  اطالعات  ارزشمند ترین  بسیار  معنوی  مالکیت  دارای  اموال  از  و  ها 

ها دست  توان به آنمحافظت کنیم که می  ۱۹  -های مان از جمله تحقیقات در زمینه ساخت واکسن کووید  کتشر

های ابری از قبیل علی بابا، بای دو، چاینا موبایل و چاینا تله کام و تن سنت  های مبتنی بر سامانه یافت و شرکت 

رویه  دچنین  و  بازرگانی  وزارت  با  امورخارجه  وزارت  دارند.  سازمان ای  تا یگر  داشت  خواهد  همکاری  نزدیک  از  ها 

داده امکانات سامانه  از  انبوهی  پردازش  و  ذخیره سازی  و  آوری  برای جمع  ابری  نظام  بر  مبتنی  چینی  و  های  ها 

های پاک اشاره کرد و  وي در نهایت در بخش پنجم به کابل   اطالعات حساس در داخل ایاالت متحده، محدود شود. 

تالش   در  ما  طریق  گفت  از  یافته  انتقال  اطالعات  به  نتواند  چین  کمونیست  حزب  کنیم  حاصل  اطمینان  هستیم 

پیدا کند که کشور ما و کشورکابل  اینترنت جهانی متصل میهای زیردریایی دسترسی  را به  از  های دیگر  کند. ما 

نین مایک پمپئو در اين همچ  خواهیم تا به طرح شبکه پاک ملحق شوند.های آزادیخواه می ها و کشور همه شرکت

نشست خبری در واشنگتن مدعي شد تالش های دولت ترامپ برای تامین امنیت )در جهان( به شیوه های دیگر 

وي افزود مرکز تعامل جهانی در وزارت امور خارجه گزارش ویژه ای درباره اطالع رسانی نادرست و    هم ادامه دارد.

درباره   مات روسیه به صورت خاص بر کارهای عوامل نیابتی تمرکز دارد.تبلیغات روسیه منتشر کرده است. این اقدا

روسیه و دیگر کنشگران شرور باید عرض کنم جایزه وزارت امور خارجه آمریکا در قالب برنامه عدالت برقرار شده  

اطالعاتی در    وزير امور خارجه تصريح کرد براساس این طرح، جایزه ای با ارزش بالغ بر ده میلیون دالر برای  است.

به  یا کنترل دولتی خارجی  با دستور  یا جایابی هر فردی منجر شود که  و  نظر گرفته مي شود که به شناسایی 

انجام دادن فعالیت های خاص مجرمانه و  از طریق  آنهم  ایاالت متحده فعالیت می کند  انتخابات  منظور دخالت در 

رئیس جمهور ترامپ و ملت آمریکا، همبستگی خود را با ایزدی   پمپئو درباره عراق نیز گفت مایلم از جانب  سایبری.

های عراق اعالم کنم. دولت ما کارهای زیادی انجام داده است تا به بازتوانی عراقی ها کمک کند اما هنوز کارهای  

را بسیار بیشتری باقی مانده است که باید انجام شود. در عین حال، می خواهم پیشرفت های رخ داده در سودان  

  برای محافظت از آزادی های دینی در این کشور و دور شدن این کشور از حاکمیت اسالمی افراطی ستایش کنم.

 

 :دیو ام  ر یتدب یشبکه اطالع رسان

 وال استریت ژورنال: عربستان با کمک چین تاسیسات تولید کیک زرد اورانیوم احداث کرد 

تأ  که  کرد  فاش  غربی  مقامی  از  نقل  به  آمریکایی  روزنامه  در   سیساتیک  سعودی  عربستان  در  زرد  کیک  تهیه 

فارس، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« به نقل     به گزارش  .ای در شمال غرب این کشور قرار داردمنطقه 

ل تهیه کیک زرد در منطقه دورافتاده »العال« در شمال غرب عربستان سعودی از یک مقام غربی فاش کرد که مح

این خصوص گفتهطبق گزارش    .واقع شده است اند که عربستان  این روزنامه آمریکایی، برخی مقامات غربی در 

برای  آن  از  که  تأسیساتی  است؛  کرده  تأسیس  اورانیوم  زرد  کیک  تولید  برای  تأسیساتی  چین  کمک  با    سعودی 

http://tadbirvaomid.ir/fa/news/301119/%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/301119/%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
رآکتورهای هسته میسوخت  استفاده  باعث   .شودای  عربستان  اقدام  این  که  است  اشاره شده  گزارش  این  در 

اینکه ریاض گزینه توسعه سالح آمریکایی درباره  پابرجا نگه داشته  های هستهشده است مقامات  را همچنان  ای 

کنند نگرانی  ابراز  کرده    .است،  اشاره  همچنین  آمریکایی  روزنامه  و  این  دموکرات  قانونگذاران  از  برخی  که  است 

سال  جمهوری اظهارات  از  آمریکا  کنگره  سلما»  ۲۰۱۸خواه  بن  ولیمحمد  اگر  ن«  اینکه  خصوص  در  سعودی  عهد 

به توسعه بمب اقدام  نگرانی کرده هسته تهران  ابراز  داد،  انجام خواهد  را  کار  این  نیز  این کشور  کند،  طبق   .اندای 

ورنال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخن گفتن درباره اینکه آیا واشنگتن در خصوص این  گزارش وال استریت ژ 

ریاض   با  درباره  مسئله  خود  شرکای  به  واشنگتن  که  گفت  وی  حال،  این  با  کرد؛  خودداری  است،  داشته  رایزنی 

با مؤسسه غیرنظامی هسته  تعامل  داده استای هسته ممنوعیت  نوامبر    .ای چین هشدار  دولت    ۲۰۱۷سال  در 

ن، آمریکا، فرانسه  سعودی اعالم کرد که طرح ساخت دو رآکتور بزرگ را در دستور کار دارد و کشورهای روسیه، چی

طرح جنوبی  کره  کرده و  ارسال  ریاض  برای  را  خود  کره    .اندهای  و  چین  کشورهای  که  بود  شده  گزارش  پیشتر، 

 .هستندجنوبی در حال ساخت چند رآکتور کوچک در عربستان 

 

 :۲4ساعت  -

 تهران :اژدهامحتاط است  –پکن 

کرد، اکنون اهمیت در جهان تلقی می ای و نسبتاً کم های حاشیخاورمیانه که روزگاری پکن آن را منطقه -  ۲4ساعت  

پررنگ  پیدا کرده استدر محاسبات امنیت ملی چین حضوری  این  عالقه و دخالت بی   .تر  سابقه پکن در خاورمیانه 

ه چیزی توجه فزاینده چین به خاورمیانه را توضیح  آورد که انگیزه و محرک این اقدام چیست. چپرسش را پیش می

دهند که منافع اقتصادی و  های این مطالعه نشان می یافته  اند؟ متحده کدام و تبعات این تحول برای ایاالت دهد  می

سیاست  بین  موازنه«  »تجدید  برای  تالش  است، همچنین  پکن  اصلی  محرک  امنیتی،  و  خارجی  داخلی،  های 

تعمل روزافزون در خاورمیانه،    ها به سود شرق چین و شرق آسیا متمایل شوند. عالقه واستکه این سینحویبه 

های چین برای »پیشروی به غرب« و آسیای میانه و  بازتاب وابستگی فزاینده به منابع انرژی این منطقه و تالش

ماً آن را اعالم کرد، استراتژی  رس  ۲۰۱4ورای آن است. با آغاز طرح راه ابریشم جدید که شی جین پینگ در سپتامبر  

طلبانه برای ساخت یک کمربند راه ابریشم هوایی و  وسخت و شدیداً جاهچوب تالش سفتای پکن در چارخاورمیانه 

متحده را  دهد. اگرچه مقابله با ایاالت راه ابریشم دریایی قرار گرفت که چین را به خاورمیانه و ماورای آن پیوند می 

به نیز می اما محرک اصلی استراتژی خاورمیعنتوان  نمود،  نیستانه وان یک عامل محسوب  این گزارش   .ای چین 

متحده از برخی تعامالت امنیتی رو به گسترش چین در خاورمیانه استقبال کند. در واقع، با  کند که ایاالت توصیه می 

د پکن پذیرفته شود. با این حال، پکن  کننده منطقه برای اقتصاد چین و قدرت فزاینده آن، بایتوجه به اهمیت تعیین

با ایاالت عالقه چندانی به گس ای ندارد، زیرا نگران  های خاورمیانه متحده و دولت ترش سطح همکاری امنیتی خود 

تنش  درگیر  که  منطقه است  مناقشات  و  قابل  ها  جایگاه  بیشتر،  امنیتی  دخالت  که  است  بیمناک  چین  شود.  ای 

خدوش سازد. چین بیم های بزرگ خاورمیانه، مخارجی دارای روابط حسنه با دولت   توجهش را به عنوان یک قدرت

عنوان   به  شهرتش  و  خزانه  خون،  قیمت  به  منطقه  در  بیشتر  امنیتی  تعامل  و  دیپلماتیک  عملگرایی  که  دارد  آن 

و تأثیر تعامل    دوست همگان و دشمن هیچکدام تمام شود. تمرکز این مطالعه بر روابط پکن با ریاض و تهران، ابعاد

توضیح می در منطقه  را  امبیشتر چین  بر محدودیت دهد،  در عین حال  نیز ا  واقعی استراتژی خاورمیانه چین  های 

همکاری امنیتی گسترده  .گذارد. پکن، استراتژی »اژدهای محتاط« را در قبال منطقه اتخاذ کرده است انگشت می

اما صمیمانه و تعامالت نظامی توسعه روابط اقتصادی جدی-چین و عربستان سعودی   ، روابط دیپلماتیک متعادل 

ای تواند سودمند بوده و به محیط منطقه متحده نخواهد بود. این همکاری میلزوماً زنگ خطری برای ایاالت   -محدود



 
یران تر کمک کند. همکاری امنیتی بیشتر چین با ایران دردسرساز است، اما جز رزمایش دریایی اخیر چین و ا باثبات 

که چین متعهد به ایجاد اتحاد با تهران شده باشد. بعید است  فارس، هیچ نشانه و دلیل دیگری وجود ندارد  در خلیج

تنش  افزایش  صورت  در  حتی  چین،  ایاالت که  بین  بر  ها  تفوق«  و  »سلطه  برای  خاورمیانه،  سر  بر  چین  و  متحده 

چین باشد  -متحدهتواند محلی برای تعامل بیشتر ایاالت منطقه تالشی انجام دهد. در عوض، ثبات در خاورمیانه می

های فزاینده در شرق آسیا کمک کند. در سطح استراتژی کالن، واشنگتن باید یک  در نهایت شاید به کاهش تنش که

متحده باید چین استراتژی دوبخشی اتخاذ کند که در آن هم به پکن و هم به خاورمیانه پرداخته شود. نخست، ایاالت 

ای شوند. دوم، واشنگتن باید  رای افزایش ثبات منطقه ها بهای آسیایی را تشویق کند که درگیر تالش دیگر قدرت   و

را خاطر نشان سازد آن منطقه  به  پایدار خود  امنیتی  تعهد  به شرکایش  کند که مجدداً  مرکز بررسی های    .تالش 

 استراتژیک رییس جمهوری

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ساله  ۹ رادیو چین تحلیل کرد: سرقت نفت سوریه توسط آمریکا با سوءاستفاده از بحران

مگان روشن است آمریکا که نیروهای نظامی خود را به بهانه دفاع از میادین نفتی به آن مناطق کنترل مسلح بر ه

است سوریه  در  خود  حضور  تداوم  و  نفتی  سود  دنبال  به  کرده،  اعزام  سوریه  بین   .کردهای  گروه  گزارش  به 

ژوئیه در جلسه    ۳۰به نقل از رادیو بین المللی چین، »لیندسی گراهم« سناتور آمریکایی   خبرگزاری تسنیم الملل

نظامیان استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت که شرکت آمریکایی »دلتا کرسنت انرژی« با شبه 

راردادی به منظور »مدرن سازی میادین کشور ق  ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« در شمال شرق این

حضور   جلسه  این  در  نیز  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«  »مایک  است.  کرده  منعقد  سوریه«  شرقی  شمال  در  نفتی 

وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به انعقاد این قرارداد آن را »توافق بین سارقان و    .داشته و از آن حمایت کرد

و تهدیدی برای حاکمیت ملی این کشور ارزیابی کرد. دمشق تأکید کرد که این معامله توصیف    دزدان فروش نفت«

واشنگتن اکتبر سال گذشته از اجرای تعهد خود به   .که با دور زدن دولت مرکزی منعقد شده، کامالً غیرقانونی است

کرد حدود   اعالم  و  منصرف شد  از سوریه  آمریکا  ارتش  کل  ر  5۰۰خروج  میسرباز خود  در  کنترل  ا  تحت  نفتی  ادین 

نیافتد داعش  دست  به  نفتی  میادین  این  تا  کند  می  مستقر  یان«    .کردهای سوریه  »زنگ شیائو  رابطه  در همین 

فرستاده ویژه چین در مساله سوریه گفت بهانه حفاظت از میادین نفتی کامال بی پایه است. او در یک کنفرانس  

رسید که آیا واشنگتن اجازه می دهد تا دولت سوریه ارتش خود را شنگتن پمطبوعاتی در مسکو این سئوال را از وا

بدیهی است که دفاع از میادین نفتی فقط بهانه آمریکا برای    برای دفاع از میادین نفتی به سرزمین آمریکا بفرستد؟ 

به واشنگتن  که  بود  گفته  تلویحا  نیز  پیشتر  ترامپ  است.  سوریه  در  خود  نظامیان  استقرار  منافع  دنبال    ادامه 

ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز نوامبر سال گذشته به  »  .اقتصادی در میادین نفتی سوریه است

  ۳۰خبرنگاران گفته بود که آمریکا در حال قاچاق نفت از شمال شرق سوریه است و ارزش این نفت قاچاق بیش از  

اقدام آمریکا غیرقانونی است. وزارت دفاع روسیه نیز در    گفت که  میلیون دالر در هر ماه است. زاخارووا به صراحت

این ارتباط افشا کرده بود که حمل و نقل نفت قاچاق تحت حفاظت شرکتهای نظامی خصوصی و نیروهای عملیات  

طرف سوری نیز صحت خبر قاچاق نفت از شمال شرقی سوریه را به اثبات رسانده    .ویژه آمریکا انجام می شود

خبری ناشناس سوریه مارس امسال به خبرگزاری سانای سوریه گفت که یک کاروان متشکل از  ک منبع  است. ی

وسیله نقلیه نظامی هاموی از مرز عبور کرده و به پایگاه نظامی ایاالت متحده در منطقه جزیره    ۱۱کامیون و    6۲

داشت که آمریکا بر همه  اظهار    سوریه حرکت کرده است. پیش از این، »ریاض حداد« سفیر سوریه در روسیه نیز

حضور آمریکا در    .میادین نفتی در شمال شرقی سوریه کنترل دارد و منابع نفتی سوریه را به سرقت برده است
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سوریه بدون شک غیرقانونی است زیرا مجوزی از دمشق دریافت نکرده است. باید به این نکته هم توجه داشت  

ولت قانونی است که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت هنوز د  که دولت »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه

اما در مناطق   .شناخته می شود ندارد،  تولید کننده بزرگ نفت نیست و منابع نفتی چندان سرشاری  سوریه یک 

تحت کنترل نیروهای مسلح کرد واقع در شمال شرق آن کشور مقدار قابل مالحظه ای ذخایر نفتی وجود دارد. اوج 

اکنون بر همگان روشن است    .هزار بشکه رسیده بود  ۳۸۰نه نفت سوریه قبل از جنگ داخلی حتی به  ید روزاتول

آمریکا که نیروهای نظامی خود را به بهانه دفاع از میادین نفتی به آن مناطق کنترل مسلح کردهای سوریه اعزام 

است سوریه  در  خود  حضور  تداوم  و  نفتی  سود  دنبال  به  س  .کرده،  بهکشور  کننده    وریه  مداخله  نیروهای  دلیل 

نیروهای مداخله   به طور موقت دچار تجزیه شده است. حاال همین  تروریست ها ضعیف شده و  خارجی و حضور 

را  تا منابع نفتی سوریه  اند  پیدا کرده  این کشر حضور دارند فرصت مناسبی  کننده خارجی که غیرقانونی هم در 

ناشی از جنگ داخلی سوریه مردم بی دفاع این کشور هستند. آنها  ن گروه  بدون شک آسیب پذیرتری  .غارت کنند

حاال با بحران انسانی جدی و مشکالتی مانند کاهش ارزش پول، باال رفتن نرخ بیکاری، گرانی مواد غذایی، کمبود 

از  آغ  ۲۰۱۱لوازم پزشکی مواجه اند در حالی که منشأ همه این مشکالت به جنگ داخلی و تجزیه کشور که از سال  

بر می گردد از بحران سوریه است و حق حاکمیت،    .شد،  راه برون رفت  بهترین  راه حلی سیاسی  به  دسترسی 

استقالل و تمامیت ارضی سوریه باید در همه شرایط باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد و این خود مردم سوریه  

کنند گیری  تصمیم  آینده کشور خود  درباره  باید  که  پ  .هستند  باید هرچه برای  بدبختی مردم سوریه،  به  دادن  ایان 

سریعتر به جنگ داخلی پایان داد و صلح و آرامش را در آن کشور ایجاد کرد و درها را رو به مداخله جویان و تبهکاران 

 /انتهای پیام .خارجی بست

 

 : )شادا( ییو دارا یشبکه اخبار اقتصاد -

بصورت ویدئو كنفرانس   (AIIB) ایه گذاری زیرساخت آسیاپنجمین اجالس ساالنه هیات عامل بانك سرم

 برگزار شد 

به میزبانی جمهوری خلق چین به  (AIIB) "گذاری زیرساخت آسیاپنجمین اجالس ساالنه هیات عامل "بانك سرمایه 

در  به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا( به نقل از سازمان سرمایه گذاری،    .صورت مجازی برگزار شد

کشور عضو به صورت مجازی   80 (AIIB )آسیاپنجمین اجالس ساالنه هیات عامل بانک سرمایه گذاری زیر ساخت  

وزارت امور اقتصادي و دارایی به عنوان مرجع ملی بانك مزبور و وزير امور    بر اساس این گزارش، .مشاركت داشتند

بانك  اين  عامل  هیات  اعضاء  از  دارايي  و  باشد.   اقتصادي  رئیس  می  موسوی  راستا  همین  سازمان    در  کل 

كمك سرمایه  و  نشسگذاری  اين  در  كشورمان  از  نمايندگي  به  ايران  فني  و  اقتصادي  داشتند   تهاي   .مشارکت 

همچنین این نشست در فاصله زمانی هفتم و هشتم مردادماه سالجاری با سخنرانی رئیس جمهور چین، رئیس 

افتتاح   بانک  عامل  هیات  رئیس  استبانک،  بوده  بانك  رئیس  انتخاب  اجالس  این  موضوع  مهمترین  همچنین  در   .و 

ارا ضمن  بانک  فعلی  رئیس  لیکوئین،  جین  اين نشست  دوره  ادامه  در  خود  فعالیتهای  اهم  به سواالت   5ئه  ساله 

اي  وی مجدداً با اکثریت آراء بعنوان رئیس بانک بر  .برخی از كشورهاي عضو در خصوص فعالیتهاي بانك پاسخ گفت

گردید  5دوره   انتخاب  آتي  نشستی  .ساله  طي  بانك  عامل  هیات  اعضاء  گزارش،  این  در     براساس  نظر  تبادل  به 

سال آتی، روندهای کلیدی بلندمدت موثر بر اقتصادها و    ۱۰ظیر حمایت از توسعه آسیا طی  خصوص موضوعاتي ن

ز اعضاء درکوتاه مدت خصوصاً در واکنش به  درحمایت ا  AIIB ، رویکرد۱۹-تاثیرات کوتاه مدت ناشي از بحران کووید

کووید گیری  آ  ۱۹  -همه  در دهه  اعضاء  از  بانک جهت حمایت  استراتژی  روزرسانی  به  پرداختندو  در   .تی  همچنین 

نشست هاي حاشیه اي اين اجالس موضوعاتي نظیر برقراری ارتباطات برای آینده،. تامین مالی زیرساختها، تجهیز  



 
ی، ایجاد و تقویت زیرساخت دیجیتالی قوی و سرمایه گذاری در پروژه هاي آب و هوایی سرمایه براي بخش خصوص

 .قرار گرفتو زيست محیطي مورد بحث و بررسي اعضاء  

 

 : وزیسکانیا -

 شد  قرارداد راهبردی ایران و چین با حضور وزیر امور خارجه در دانشگاه تهران بررسی

و    /۱۰۷6۸۷۱کد مطلب:   ایران  راهبردی  در نشست مشترک خوشهقرارداد  امور خارجه،  وزیر  با حضور  های  چین 

از روابط عمومی دانشگاه   یسکانیوزگروه دانشگاه ا به گزارش .علمی دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت

با هدف بررسی ابعاد    ۱۳۹۹د  های علمی اقتصادی و اجتماعی، یکم مرداتهران، هشتمین نشست مشترک خوشه

ها و تهدیدهای آن برای کشور با حضور محمدجواد ظریف، وزیر ساله با کشور چین و فرصت  ۲۵نامه  مختلف تفاهم

شگاه تهران، نمایندگانی از هیأت دولت، برخی از مسئوالن وزارت  امور خارجه، محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دان

برگزار شدان و اعضای هیأت علمی دانشگاه امورخارجه، معاونان دانشگاه تهر این نشست   .های بزرگ کشور  در 

خوشه جلسات  از  یکی  دادن  اختصاص  احمدآبادی،  دانشگاه نیلی  علمی  موضوع های  به  کشور  بزرگ  های 

این  پیش این موضوع دانست و طرح بحث پیرامون  را نشانه اهمیت  ایران و چین  نامه همکاری میان  نویس تفاهم 

وی مهمترین نکته مطرح شده در این   .فضای دانشگاهی و علمی را هدف برگزاری این نشست توصیف کردسند در 

نشست را توافق همگانی درباره اهمیت سیاست تعامل همه جانبه کشور با دنیا عنوان کرد و افزود: با توجه به  

نامه دارای اهمیت زیادی در  این تفاهم های گسترده آمریکا در آن قرار دارد،ای که کشور به سبب تحریمشرایط ویژه 

های بیشتر در زمینه  المللی است و دانشگاه تهران در صورت لزوم آمادگی برگزاری نشستداخل و در سطح بین

ها و نکات مطرح شده از سوی متخصصان عضو محمدجواد ظریف پس از بیان پرسش  .بررسی این موضوع را دارد

تهران،  خوشه دانشگاه  امریهای علمی  را  دنیا  و کشورهای  ایران  میان  رابطه گسترده  و    برقراری  برشمرد  الزم 

الملل اهمیتی بنیادین دارد و بر این اساس باید متوجه  گفت: شناخت و تحلیل عرصه سیاسی جهانی و روابط بین 

پاسیفی به  آتالنتیک  از  به اصطالح  یا  از غرب به شرق  تغییر »مراکز قدرت« و »منابع قدرت«  های ک در سال پدیده 

وی افزود: با توجه به این   .های کالن کشور مورد توجه قرار گیردیریگگذشته بود و چنین تغییراتی باید در تصمیم

تعادل در روابط بین با  مهم و همچنین سیاست همه جانبه گرایی و  ایران، روابط  المللی کشور جمهوری اسالمی 

ظریف،   .گیری نوین در جهان، اهمیت زیادی برای منافع کشور داردل عنوان یک مرکز قدرت در حال شککشور چین به

تفاهم چین  کشور  اینکه  به  اشاره  در با  کرد:  اظهار  دارد،  دیگر  کشورهای  با  مختلف  سطوح  در  را  مشابهی  های 

ا  ای ب نامه المللی، کشور چین حاضر به عقد چنین تفاهمهای بینهای گذشته به سبب مسائل ناشی از تحریم سال

ای چند جانبه با  چین حاضر به جاری ساختن تفاهمنامه   کشور نبود. این امر بعد از توافق برجام ممکن شد و کشور 

کشور ایران شد که در دیدار بین رؤسای جمهور دو کشور در سال گذشته این موضوع مطرح و مورد توافق اولیه  

بنابرا ای که در رسانه قرار گرفت. مسأله  ین همکاری با کشور چین موضوعی نبوده است که در  ها نیز اعالم شد. 

الملل تمامی کشورها به دنبال منافع خود  به گفته وزیر امور خارجه، در روابط بین  .نهان کاری شده باشدمورد آن پ

رو کشورها باید  پوشی کند. از اینهستند و کشوری حاضر نیست برای منافع کشوری دیگری از منافع خود چشم

بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:    وی در  .المللی باشندع ملی خود در چهارچوب همکاریهای بینمراقب مناف 

المللی  های بینگذاری برای توسعه کشور امری الزم است و کشور به آن نیاز دارد و باید از ظرفیت سرمایه سرمایه 

مه دیده و بسیاری از کشورها دچار مشکالت  استفاده کرد. در شرایط حاضر که اقتصاد دنیا به سبب بحران کرونا لط

شده سرمایه   اند،بسیاری  به  حاضر  که  است  پولی  منابع  دارای  کشورهای  معدود  از  چین  ایران کشور  در  گذاری 

با    .است آماده همکاری  اشغالگر قدس  رژیم  از  غیر  به  ایران  کرد: جمهوری اسالمی  ادامه خاطرنشان  در  ظریف، 
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چهار در  جهان  کشورهای  موردهمه  همکاری  قراردادهای  عقد  از  و  است  جانبه  دو  منافع  استقبال   چوب  تفاهم 

تحریممی ترس  از  اروپایی  کشورهای  جمله  از  جهان  کشورهای  عمده  که  است  این  مسأله  اما  آمریکا  کند.  های 

نیستند زمینه  این  در  اقدام  به  د  .حاضر  بین رؤسای جمهور  توافق  از  تصریح کرد: پس  امور خارجه،  و کشور،  وزیر 

تفاهم  متن  تا مسئولیت تدوین  این شد  بر  قرار  مدتی  از طی  اما پس  دارایی محول شد،  و  اقتصاد  وزارت  به  نامه 

تفاهم  دستگتدوین  همه  قبول  مورد  که  باشد  خارجه  امور  وزارت  عهده  به  الریجانی،  دکتر  نظارت  با  های اهنامه 

بین عرف  طبق  گرفت.  قرار  تفاهممسئول  چنین  متن  و نامه الملل  شود  علنی  نهایی  مذاکرات  از  قبل  نباید  هایی 

پیش شدن  استعلنی  نبوده  خارجه  امور  وزارت  طرف  از  با    .نویس  نامه  تفاهم  عقد  جهت  دولت  تمایل  از  وی 

تمای به  توجه  با  در حال حاضر  افزود:  داد و  به حداکثر رساندن  کشورهای بیشتری خبر  با هدف  باید  ل کشور چین 

در شرا کشور  بهرهمنافع  نهایت  ایجاد شده  موقعیت  از  حاضر  اقتصادی  یط  بحران  به  توجه  با  گیرد.  برداری صورت 

جهانی ناشی از ویروس کرونا، چین جز معدود کشورهایی است که از منابع پولی الزم برخوردار بوده و حاضر به  

های  در مرحله گذار تغییر کانون  ظریف، در پایان سخنان خود گفت: روابط ایران با چین  .ران استگذاری در ایسرمایه 

های کشور چین در توان گفت این مسأله یکی از مهمترین انگیزهقدرت، به ضرر آمریکا و به نفع چین است و می

در حکومت مورد اهمیت و حفظ   عنوان منبع قدرت نامه است. همچنین ارزش سرمایه اجتماعی بهعقد این تفاهم 

در بخش دیگر این نشست و پس از ارائه توضیحات وزیر    .مهم و ارزشمند استاین منبع قدرت برای کشور بسیار  

نحوه اطالع رسانی این قرارداد در مقاطع    نامه و امور خارجه ایران در رابطه با فرآیند طی شده جهت تدوین تفاهم

م ابعاد  از  حاضر  اعضای  خصوصمختلف،  در  خود  پیشنهادات  و  ابهامات  معایب،  مزایا،  طرح  به  نامه  تفاهم  ختلف 

های تاریخی تلخ مردم ایران از همکاری کشور در  اشاره به تجربه  .مذکور با توجه به سخنان مطرح شده پرداختند

المللی؛ توجه به  های خارجی وتأثیرگذاری این موضوع روی داوری آنها درباره روابط بینهای گذشته با قدرت دوره 

ب این موضوع  بنیادین  با کشورهای دیگر؛ استقالل کشور و اهمیت  تفاهم  انعقاد هر گونه  رای مردم و لحاظ آن در 

اقدامات جدی برای افزایش سرمایه اجتماعی دولت و تالش برای عدم ایجاد آسیب به اعتماد میان ملت و دولت؛  

بهره نخبگان کشوپیشنهاد  و  از متخصصان  تعیین گیری  لزوم تشریح علت  نامه؛  تفاهم  این  احتمالی  در اصالحات    ر 

زمان   تفاهم  ۲۵مدت  این  برای  برداری سال  بهره  درباره  جدی  نگرانی  و  این نامه  از  جناحی  و  سیاسی  های 

ممانعت تفاهم و  مینامه  را  کارآمد  اجرای  در  احتمالی  اعضای  های  سوی  از  شده  مطرح  نکات  جمله  از  توان 

برشمردهای عل خوشه تهران  دانشگاه  کردند    .می  تأکید  این  بر  انعقاد درست چنین  همچنین اعضای  در سایه  که 

نامه  نمیتفاهم  که  فهمید  خواهد  آمریکا  دنیا،  قدرتمند  کشورهای  و  ایران  میان  قیمتی هایی  هر  به  تواند 

کشوسیاست که  پذیرفت  خواهد  و  کند  دیکته  کشورها  دیگر  به  را  خود  طلبانه  منفعت  در  های  شرقی  رهای 

یت بازگویی منافع کشور چین درعقدچنین تفاهم نامه ای در اهم  .های قدرت نقش مؤثری دارندگیری کانونشکل

راه  اقتصادی  کمربند  در  آن  گرفتن  قرار  و  کریدوری  وضعیت  دلیل  به  کشور  اهمیت  به  توجه  عمومی،  افکار  تنویر 

 نامه به فرجام مسأله برجام وری، وابستگی موفقیت این تفاهمابریشم و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در این مسیر تجا 

FATFچین رشته  تقویت  لزوم  دانشگاه ؛  در  بهشناسی  چین  تفاوت  به  توجه  و  کشور  بزرگ  قدرت های  یک  عنوان 

عنوان یک نظام ایدئولوژیک، از دیگر موارد مطروحه توسط اعضای هیأت علمی در این نشست  اقتصادی و چین به 

 /های پیامانت .بود

 

 : لنایا -

مشکالت   FATF کند/ لیست جدیدبانک کونلون چین با ایران همکاری نمی :وگو با ایلنا مطرح شددر گفت

 را افزایش داد 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/949979-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/949979-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
عضو اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: بیشترین مشکل مربوط به کاالهای اساسی است که از چین و بعضا روسیه  

ووارد می  نقل  و  تحریم کشتیرانی  بابت  نمی  شود، چین  و همکاری  آورده  بهانه  پول  با   .کندانتقال  علی شریعتی 

قطعا   FATF تی به خبرنگار ایلنا گفت: لیست جدیدو تاثیر آن بر عدم بازگشت ارز صادرا  FATF اشاره به عدم تصویب

وی    .مشکالت جدیدی را بوجود آورده، حتی با کشورهای همسایه و اطراف هم به خاطر تحریم به مشکل برخوردیم

شود، چین بابت افزود: البته بیشترین مشکل مربوط به کاالهای اساسی است که از چین و بعضا روسیه وارد می

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در دور    .کندتحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول بهانه آورده و همکاری نمی

ما همکاری   با  بانک کونلون چین  ایران  تحریم علیه  و روسیه   .کندنمیجدید  اینکه چین  اظهار داشت: علیرغم  وی 

شریعتی در ادامه تاکید کرد: وضعیت و چرایی   .کنندخودشان در تحریم هستند اما با مالحظات بسیاری با ما کار می

میلیارد دالر ارز به کشور باید به صورت جدول مقاصد و میزان صادرت مشخص و آنالیز شود، زیرا   ۲۷عدم بازگشت  

غیرخصوصی ده  عم آن  اندرکاران  دست  بیشتر  که  است  فوالدی  و  پتروشیمی  صنایع  به  مربوط  بازگشت  عدم 

آنچه به کشورهای همسایه صادر شده،    .هستند و  پایین  ارقام  با  از صادرات  در هر حال بسیاری  یادآور شد:  وی 

 .چندان بانک محور نبوده اند

 

 : فارس  یخبرگزار -

 اقتصادی آینده ایران و چین   هایچند نکته کلیدی درباره همکاری

ب خطاب  ویسکانسن  دانشگاه  اقتصاد  استاد  صوفی  باره  عبدهللا  در  چین  با  مذاکرات  در  ایران  نمایندگان  ه 

عبدهللا   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  .های اقتصادی دو کشور نکاتی را مطرح کرده استهمکاری

به نمایندگان ایران در مذاکرات با دولت خلق چین در باره   سن خطابپروفسور اقتصاد در دانشگاه ویسکان  صوفی

قرار  همکاری فارس  خبرگزاری  اختیار  در  که  مطلبی  در  وی  است.  کرده  را مطرح  نکاتی  کشور  دو  اقتصادی  های 

مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسالمی ایران« های جامع فیاخیرا سند »برنامه همکاری   :داده، نوشته است

همکاریان کلی  رئوس  که  یافت  »عرصه تشار  در  مطرح    ها  را  کشور  دو  امنیتی«  و  فرهنگی  اقتصادی،  تجاری، 

 :شودها در سند، مطالب زیر دیده می نماید. در بند ششم در باره نظارت و اجرای همکاریمی

ات عالی ذیصالح به  مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامبرای هماهنگی و نظارت بر کاربرد   .۱»

 .کندنمایندگی از رهبرانشان ایجاد می

 ...رتبه، دیدارهای ساالنه خواهند داشتدر این راستا، نمایندگان عالی .۲

ا، از جمله وزارت  ههای امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همیاری سایر وزارتخانه وزارت خانه  .۳

صادی و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت  بازرگانی چین و وزارت امور اقت

زمان  در  رهبرانشان  به  را  دارند.« )صفحه  همکاری  مناسب  مقامات    «.(۴های  به اطالع  را  زیر  نکات  رابطه  این  در 

 :رساندباشند، میدولت جمهوری خلق چین میمسئول ایرانی که مشغول مذاکرات با  

ها را قرار است تشکیل دهد و با نبود  اوری یکی از ابعاد این همکاری های علمی و فنز آنجایی که همکاری ا .الف

تواند بنماید، حضور وزارت صنعت و تجارت در  های خارجی نتایج مطلوب را ارائه نمی گذاریاوری سرمایه آموزش فن 

 .دارای متخصصین در امور علم و فناوری نیسترسد. وزارت اقتصاد و دارایی ها الزم به نظر میمدیریت طرح

در  شرکت .ب چینی  غربی   ۱۰های  کشورهای  در  بخصوص  جهان  سراسر  در  وسیعی  سطح  در  اخیر  سال 

اما در کشور گذاری کرده سرمایه  از شروع کار و سرمایه اند.  با مشکالتیگذاریهای غربی بعد  روبرو شدند که    ها 

ای آنها داشت.  برای  نگارش  ن هزینههزینه هنگفتی  اتفاقاتی که بخاطر عدم دقت کافی در مذاکرات و  از وقوع  ها 

بود، ناشی می بینی نشده  را مطرح میقرارداد پیش  اتفاقات  این  از  این شرح کوتاه چندین مورد  نمایم . شد. در 



 
های الزم در مذاکرات    یرانی مفید بوده و با توجه به این نکات پیش بینیامیدوارم این مطالب برای مذاکره کنندگان ا 

 .صورت گیرد

اعمال دقت کافی در بررسی واقعیات مورد نظر قرارداد باعث خواهد شد که اطالعاتی در مورد قرارداد که تنها   .۱

هزینه دارد اما هزینه عدم  در اختیار طرف دیگر قرار دارد، بعدها مشکل زا نباشد. دقت کافی در بررسی موضوع،  

  ۹۰۰تر است. برای مثال شرکت خودروسازی فولکس واگن، شرکت رویز رویس را به مبلغ  دقت کافی در آینده بیش

میلیون دالر عمدتا برای استفاده از برند رولز رویس خرید. اما، نتوانست از برند آن شرکت استفاده کند. زیرا، شرکت  

 .ریده بودب. ام. وی آن برند را قبال خ

 :به نکات زیر توجه شود المللی الزم استدر قراردادهای بین  .۲

یابد. الزم  های تخمینی در مذاکرات، بعدها در جریان اجرای قرارداد افزایش می آ. تجربه نشان داده است که هزینه

 .ها در آینده در نظر گرفته شوداست ضریب تخمینی افزایش هزینه

 .دهای عملکردی باید در نظر گرفته شوی اولیه هزینهگذارب. عالوه بر سرمایه 

ج. موضوعات مربوط به اختالفات فرهنگی، به خصوص در فرهنگ، انضباط کارمندان و کارگران ایرانی و چینی باید  

آهن در غرب استرالیا، کارکنان  گذاری یک شرکت چینی برای استخراج سنگدر مد نظر باشد. برای مثال در سرمایه 

بایست در همان روز پایان یابد، در ساعت معمولی تعطیلی یا بدون توجه به اتمام کار در حال انجام، که میاسترال

 .کشیدندکار، دست از کار می 

د. اختالف فرهنگی بین ایرانیان و کادرهای چینی در امور مذهبی، نوع غذا و سایر امور فرهنگی باید در نظر گرفته  

 .شود

در ایران در دوران اجرای طرح ها در نظر  گذاری چین  گرا علیه سرمایه عضی از ایرانیان غرب ه. الزم است تمایالت ب

گرفته شده و سیاست های الزم در جلوگیری از تخریب طرح ها و یا ایجاد مشکالت در انجامشان از طرف این افراد  

 .اتخاذ شود

بنگاه  ادغام  یا  همکاری  بهو.  توجه  عدم  چینی.  و  ایرانی  مجری  مشکالت    های  که  شد  خواهد  باعث  موضوع  این 

آینده به وجود آید. در زیر چند نمونه از اختالفاتی که بین مدیران چینی و مدیران ایتالیایی بعد از خرید یک فرآوانی در 

ارائه می ایتالیایی توسط یک شرکت چینی پیش آمد،  تولیدکننده موتور سیکلت  برای شرکت  شود و ممکن است 

شروع به تولید موتور سیکلت نمود.   ۲۰۰۵ر اکتبر  چینی د  -ایرانی مفید باشد. شرکت جدید ایتالیایی  مذاکره کنندگان

و مدیر   کیفیت  کنترل  کل، مدیر  مدیر  انجام وظایف  برای  ایتالیا  به  را  مدیر چینی  مدیران شرکت خریدار چینی سه 

 :ایی پیش آمدفروش فرستاد. در بدو شروع کار مشکالت زیر بین مدیران چینی و ایتالی 

ارتباطات بین مدیران دو کشور بود. از آنجایی که طرفین تسلط کافی به زبان  آ. مشکل زبان: زبان انگلیسی، زبان  

 انگلیسی نداشتند، مشکالت زیادی در مدیریت پیش آمد؛ 

 ب. اعتماد بین مدیران چینی و ایتالیایی وجود نداشت؛

 د؛دادنحساس تعهد بیشتری برای موفقیت شرکت نشان می ج. مدیران چینی نسبت به مدیران ایتالیایی ا

شدند در  د. مدیران چینی از آنجایی که متعهد به انجام امور بودند، شبها و تعطیالت آخر هفته نیز به کار مشغول می

 .حالی که مدیران ایتالیایی مطلقا چنین عملکردی را حتی در شرایط اضطراری قبول نداشتند

بلیغاتی شرکت، ایجاد فضای عمومی مناسب  ها برای امور تمدیران ایتالیایی در موضوع هزینه ه. مدیران چینی با  

ها را برای شرکت و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان با هم اختالفات فاحش داشتند. مدیران چینی این هزینه

 پنداشتند و مخالف آن بودند؛هدر رفتن منابع مالی شرکت می

 های الزم به تعویق بیفتد؛ گذاریایه ها باعث شد که سرممدیران چینی برای کاهش هزینه  و. تداوم فعالیت



 
ز. سیستم حسابداری شرکت ایتالیایی با سیستم حسابداری شرکت مادر در چین تفاوت داشت و مشکالت زیادی  

 را در کنترل مالی پیش آورد؛ 

 .ح. خط فرماندهی و وظایف مدیر کل، مدیران و کارگران دقیقا مشخص نبود و قدرت عموما در دست مدیر کل بود

میلیون    ۱۴اطر مشکالت فوق که در هنگام خرید شرکت ایتالیایی پیش بینی نشده بود، در آمد شرکت از حدود  بخ

عالوه بر مطالب فوق الزم است که به اطالع   .کاهش یافت  ۲۰۱۰میلیون یورو در سال    ۷.۷۵به    ۲۰۰۶یورو در سال  

 ) ر چین دارد، ضروری است که قرارداد پیشبرسانم که در صورتی که بنگاه ایرانی قصد دریافت وام از بانکی د

forward contract )   یوان این قرارداد، نرخ  بنویسد. مطابق  یوان  تعیین    -برای خرید  ریال در زمان نوشتن قرارداد 

ریال در آن روز، قیمت یوان که در قرارداد ذکر شده    -تاریخ اجرای قرارداد بدون توجه به نرخ ارز یوانشود و در  می

قراردادی الزم استپرداخت میاست،   داشتن چنین  در دست  ریال،  ارزی  بحران  به  توجه  با  این    .گردد.  بر  عالوه 

به اطالع می  در نشست  مطالب،  به    ۲۰۲۰ماه مارس    ۴رساند که دولت مرکزی چین  را  نوین«  هفت »زیرساخت 

 :ها عبارتند ازعنوان نکات تمرکز نسل آینده توسعه معرفی نمود. این زیرساخت

اینترنت  .۱ آمار   مرکز 

الکتریکی؛  .۲ خودروهای  برای  برق  توزیع   شبکه 

 اینترنت؛  G5 شبکه .۳

استفاد .۴ پیشرفته  صنعتی  تولیدات  برای  اینترنتی  سیستم  از  که  صنعتی  میاینترنت   کند؛ه 

راه  .۵ سیستم  و  شهری  بین  ترابری  شهری؛ سیستم  داخل   آهن 

مصنوعی؛  .۶  هوش 

 .العاده باالولتاژ فوق .۷

های الزم برای توسعه اقتصادی در دهه سوم قرن بیست و ریزی برای توسعه زیرساختبا توجه به چنین برنامه

اقتصادی برقراری روابط  ایرانفن  -یکم  بچین می  -اوری  اقتصادی هر دو کشور کمکتواند  توسعه  های شایانی  ه 

 /انتهای پیام .بنماید

 

 : ختگانیفره -

انتخاب اول نخبگان    ۲۰5۰چین تا /  المللیها برای جذب دانشجوی بینلبانه چینیط انداز جاهچشم

 شود دانشگاهی می

گفته طبق  که  اینجاست  آموزش مساله  وزیر  سال  های  در  کشور  این  شیوه۲۰۱۷وپرورش  طبق  در ،  جدید،  های 

ترین مقصد آموزش  مطلوببه    ۲۰4۹های آینده تحقق پیدا کنند، این کشور تا سال  صورتی که اهداف چین در سال 

ترین کشور عنوان پرجمعیت، چین به«فرهیختگان» به گزارش .   المللی تبدیل خواهد شعالی برای دانشجویان بین 

های باالی علمی قرار گرفته و امسال هم با یک پله صعود، توانست آمریکا را پشت سر  هاست در رده جهان، سال

ریزی دقیقی  طور قطع برنامه دلیل نیست و به ها بی بگذارد و نخستین قدرت علمی دنیا نامیده شود. این پیشرفت

می که  آنهاست  همه  محسوب  توپشت  عالی  آموزش  زمینه  در  توسعه  درحال  کشورهای  برای  خوبی  تجربه  اند 

فناوری و  علمی  توسعه  دلیل  به  چین  بینشود.  دانشجویان  مقاصد  از  یکی  دارد،  که  محسوب ای  دنیا  در  المللی 

ای فراهم کند که  گونه ریزی است و درنظر دارد زمینه را به شود، اما این کشور برای فراتر از اینها درحال برنامه می

بین دانشجویان  برای  جهان  اصلی  مرکز  و  مقصد  به  شودبتواند  تبدیل  به دانشگاه   .المللی  بتوانند  اگر  چین  های 

المللی  های آموزش عالی برای دانشجویان بین ترین سیستمرو دارند برسند و به یکی از بزرگ هدفی که در پیش 

با گسترش مسئولیت تبدیل شوند، می  دانشگاه هاتوانند  در  دانشجویان خارجی  پذیرای  این حوزه،  در  و ی خود  ها 
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با  پردیس  آشنایی  و  کانادا  در  حضور  از  پس  چینی  کارشناسان  و  محققان  از  گروهی  باشند.  دانشگاهی  های 

های چین ارائه و منظور اصالح سیستم آموزش عالی دانشگاه المللی، راهکارهای نوینی به های آموزش بینشیوه

با دانشجویان بین ها و موسسه اند که چگونه دانشگاه رده تاکید ک باید  عنوان یک گروه جداگانه  المللی بههای چین 

به  دانشجویان  از  گروه  این  معموال  کنند.  مراحل برخورد  شوند،  پذیرش  دانشگاهی  گروه  یک  قالب  در  اینکه  جای 

المللی شانسی برابر صورت تمام دانشجویان بینگیرد که به این  الملل صورت مینام آنها در هیات آموزش بینثبت

های دانشجویی  گرفت که چون خوابگاه تر هم تحت این عنوان مورد بررسی قرار می کنند. این مساله پیشپیدا می 

بین دانشجویان  برای  نبودند،  خارجی  دانشجویان  موقت  ملی  اقامت  شرایط  واجد  اقامت چین  محل  المللی 

 .شدای تعریف می جداگانه 

های چین عملکردی مشابه  ه گزارش تایم، مشاوران دانشجویی در دانشگاه ب//    ۲۰4۹پیش به سوی هدف سال  

به  را پیگیری و مدیریت می پرستاران کودک دارند،  عنوان کنند؛ بهطوری که تمام مسائل مرتبط به این دانشجویان 

طول شب کنند و حتی اگر در  مثال، زمان انقضای مجوز حضورشان در چین را به دانشجویان خارجی یادآوری می 

می کمک  آنها  به  باشند،  کرده  گم  را  خود  برنامه خوابگاه  در  شرکت  به  ملزم  چین  در  دانشجویان  یا  کنند.  ها 

تمام می آنها  نفع  به  دانشگاه  نظر  از  که  اعضای هیاترویدادهایی هستند  برخی  دانشگاه شود.  های چین  علمی 

این معناس به  اختیاری  از حضور  رویکرد غربی  این  که  برنامه معتقدند  این  دانشجویان حاضر در  ها مشارکت  ت که 

برنامه و  باشند  داشته  می بیشتری  دنبال  دانشجویان  محوریت  با  بیشتر  نیز  طبق  ها  که  اینجاست  مساله  شود. 

آموزش گفته وزیر  سال  های  در  کشور  این  شیوه۲۰۱۷وپرورش  طبق  در  ،  چین  اهداف  که  صورتی  در  جدید،  های 

پیداسال تحقق  آینده  سال    های  تا  کشور  این  مطلوب   ۲۰4۹کنند،  دانشجویان  به  برای  عالی  آموزش  مقصد  ترین 

شود که آسیای شرقی در دوران شیوع المللی تبدیل خواهد شد. همچنین در این میان، این پیشنهاد مطرح می بین

ی از کشورهایی عنوان یکالمللی تبدیل خواهد شد و چین بهکرونا به مرکزی اصلی برای تحصیل دانشجویان بین 

انگلیسی در آن رواج بسیار دارد، می  زبان  به که  را  اثبات  تواند خود  به  عنوان رقیبی اصلی در میان دیگر کشورها 

های چینی باید مدلی نزدیک و ملموس را در مدیریت دانشجویان  ها حکایت از آن دارد که دانشگاه گزارش  .برساند

بهبین داالمللی  آن،  طبق  که  گیرند  بینکار  همنشجویان  با  بتوانند  بهتر  ادغام دانشگاهیالمللی  خود  بومی  های 

ها کنند همه برنامهشوند و از نظر خارج بودن دچار مشکل نشوند. در این روش، محققان و کارشناسان سعی می

دانشجو  صورت  به  بینبیشتر  آموزش  مقیاس  بردن  باال  در  را  چین  اقدام،  این  شوند.  دنبال  توانمند  المللی  محور 

شود و  رویکردی که قابلیت مداخله نداشته باشد، از منابع کمتری در آن استفاده می  سازد چراکه استفاده ازمی

های خود  دهد تا از خطاها و حتی شکستفضا و آزادی الزم را برای پیشرفت مستقل در اختیار دانشجویان قرار می 

های چین انجام شده که تمام  علمی دانشگاه عضو هیات ۳۹دود  هم بیاموزند. این تحقیقات برپایه درک و مشاهده ح

ای را در دانشگاهی در المللی مشارکت دارند و برنامه توسعه حرفهطور مستقیم در آموزش دانشجویان بینآنها به 

یک    اند. مدیر برنامه توسعه هدایت دانشگاهی در دانشگاه آلبترا معتقد است که از قبل همکانادا در دست گرفته 

طور کامل الملل در چین وجود داشت، اما مدل فعلی را نباید به سیاست دولتی مشخص برای ادغام آموزش بین

رود، دو فرهنگ متفاوت در توسعه دانشجویی است و  کار میحذف کرد. اما دو مدل متفاوتی که در چین و کانادا به 

دانشگارویکرد چینی آن  در  که  دانشجویی  بخش  توسعه  برای  دانشجویان  ها  موفقیت  برای  بیشتری  ه مسئولیت 

 .گیرد، مزایایی به دنبال دارد و باید آن را حفظ کرد و حتی توسعه دادبرعهده می

های تاثیر شگرفی روی تمام دانشگاه  DFC طرح کالس اول جهانی معروف به//  هایی با کالس اول جهانیدانشگاه 

شود یا نه، مهم اینجاست که با شروع  نشگاه این طرح اجرا میچین دارد. درواقع، خیلی مهم نیست که در کدام دا 

اینکه چگونه می بر سر  بحث  و  آن در سطح ملی  دانشگاه بحث  آن  توان  تاثیر  اول جهانی ساخت،  با کالس  هایی 

دانشگاه    4۲شود. در آخرین ابتکار عملی که سیستم آموزش عالی چین به خرج داد و حدود  ناخودآگاه آشکار می



 
میلیارد دالر در سال    4۳به حدود    ۲۰۱6میلیارد دالر در سال    ۳۳ر آن حضور داشتند، کل بودجه این کشور از  چینی د

هایی با کالس اول جهانی از  درصد افزایش داشته است. طرح دانشگاه   ۳۰رسیده که طی سه سال حدود    ۲۰۱۸

دانشگاه   ۲۰۱5سال   رقابت  و  آغاز شد  تحقیقات  در چین  زمینه  در  به های چین  را  علمی  نتیجه خود  در طرح،  ویژه 

رتبه به  در  چشمگیری  به بندیطور  داده  نشان  جهانی  رده های  در  که  نخست  طوری  جایگاه  در  چین  امسال،  بندی 

به  است.  گذاشته  پشت سر  را  آمریکا  و  گرفته  قرار  علمی  نظر سطح  از  رشته جهان  مثال،  مهندسی عنوان  های 

د مهندسی  و  کامپیوتر  علوم  ردهعمران،  در  تسینگوآ  جهانی  انشگاه  اخبار  رشته به  ۲۰۲۰بندی  بهترین  های عنوان 

براین، عالوه  .و استنفورد را پشت سر بگذارند MITهای هاروارد،  دانشگاهی جهان قرار گرفت و توانستند دانشگاه 

دانشگاه پیاده  طرح  بودجهسازی  وجود  با  جهانی،  اول  کالس  با  آنههایی  به  رقابت  برای  که  یافته،  ای  اختصاص  ا 

سازی کنند، اصول انضباطی مهم را بپرورانند و بهترین ها را ترغیب کرده تا ساختار انضباطی خود را بهینهدانشگاه 

بودجهمهارت  سهم  کنند.  تقویت  را  کلیدی  و  اصلی  میهای  باعث  مرکزی،  و  محلی  دولت  دولت های  های شوند 

بینی عنوان مثال، دولت پکن پیش به   .ریزی کنندآموزش عالی برنامه طور سیستماتیک برای توسعه و ارائه  محلی به

کند که با اجرای این طرح بتواند بیش از یک میلیارد دالر برای ترویج و گسترش مراکز فناوری پیشرفته و نوآورانه  می

سرمایه  عالی  آموزش  حدود  برای  هم  دونگ  گوانگ  دولت  کند.  بهبود  ۷۲۰گذاری  بخش  در  دالر  وضعیت   میلیون 

میلیون   ۱45گذاری کرده است. دولت هوبی هم ساالنه بین  های سطح باال در این منطقه سرمایه رقابتی دانشگاه 

گذاری کرده است. این طرح به طرح ساخت ملی  های نوآوری محلی سرمایه میلیون دالر در جدیدترین شیوه  ۲۸۸تا  

می  ۱۰۰ شناخته  برتر  تا  دانشگاه  ر  ۱۰شود  هوبی  جزء  دانشگاه  جاری  سال  تا  و   ۱۰۰ا  دهد  قرار  برتر  دانشگاه 

سال  دست تا  کشور  این  دانشگاه  دو  یک    ۲۰۳۰کم  شنزن  دانشگاه  اگرچه  گیرند.  قرار  جهانی  کالس  سطح  در 

رغم  های زیادی داشته است. بههای دانشگاهی مشارکت شود، اما در طرحدانشگاه کالس جهانی محسوب نمی

های چین تعلق گرفت، دانشگاه شنزن شاهد پیشرفت های اخیر به دانشگاه سال های خوب دولتی که در  بودجه

تقویت اعضای هیأت  در  توجهی  نوآوریقابل  بودعلمی،  و خدمات اجتماعی  تحقیقات علمی  و  ،  ۲۰۱۹در سال    .ها 

  رشته در بین یک   ۷های محلی چین به دست آورد و طی سه سال،  همین دانشگاه مقام نخست را بین دانشگاه 

و شاخص گرفتند  قرار  پراستنادها  آن حدود  درصد  به سال   ۱۰۰های  نسبت  گفته  جایگاه  به  رفت.  باالتر  قبل  های 

سال   هر  شنزن،  دانشگاه  رده   ۱۰۰مقامات  در  می بندیرتبه  باالتر  جهانی  بدون  های  دانشگاه  این  البته  روند. 

نمیحمایت سریع  اندازه  این  تا  محلی  دولت  کنهای  پیشرفت  لطف  توانست  به  دانشگاه  این  درعوض،  د. 

آموزش عالی  توسعه بخش  باوجود تسریع  کرد.  در منطقه پیشرفت  تحقیقات علمی،  و  دانشجویی  استعدادهای 

هایی ویژه دانشگاه ها را، بههای منابع بین دانشگاه هایی در سطح کالس جهانی شکاف میان دادهچین، دانشگاه 

، ۲۰۱۳کنند، بیشتر کرده است. در سال  اطق مرکزی و غربی شرکت میهای محلی و خالق در منکه در دانشگاه 

میلیون دالر را اعالم   5۰۰تنها یک دانشگاه زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش چین بودجه بیشتر از یک میلیارد و  

اما   بود  بعد حدود    ۷کرده  بودجه   ۱۰سال  کارشناسان  دانشگاه  برخی  کردند.  گزارش  را  مقدار  با همین  این ای  بر 

های دارای سطح جهانی ارائه کرد تا توسعه آموزش عالی جهانی در چین با  ای از دانشگاه باورند که باید طرح تازه 

 .سرعت بیشتری حرکت کند

هایی از نظر بسیاری از کارشناسان، با توجه به این که طرح دانشگاه //  ها، نقطه عطفی برای دانشگاه ۲۰۲۰سال 

ساله تا    5تواند نقطه عطفی باشد برای این دوره  می  ۲۰۲۰در چین آغاز شده، سال    ۲۰۱5با کالس جهانی از سال  

سال دانشگاه  این  در  چین  کنند.  پیدا  دست  اقتصادی  اجتماعی  پیشرفت  به  آن  سایه  در  بتوانند  به ها  واسطه  ها 

وبی داشته باشد  های جهانی پیشرفت خاصالحاتی که در زمینه سیستم آموزش عالی انجام داد، توانست در رتبه 

دانشگاه چینی هستند و حداقل یکی از آنها هم   ۱۷دانشگاه برتر دنیا،    ۳۰۰، از مجموع  ۲۰۱5طوری که در سال  به 

  ۲۷دانشگاه برتر دنیا به    ۳۰۰های برتر چین در جمع  تعداد دانشگاه   ۲۰۱۹جزء چهار دانشگاه برتر دنیاست. در سال  



 
طور قطع، دانشگاه اول دنیا جای گرفتند. به  ۱۰۰دانشگاه این کشور جزء    6دانشگاه افزایش یافت که از این میان،  

های زیادی را جذب این کشور  المللی تأثیرگذار بوده و سرمایه تواند در جذب دانشجویان بین های عالی میاین رتبه 

به همین  کند.  از  یکی  ژجیانگ  دانشگاه  مثال،  بین  6عنوان  سطح  در  چین  برتر  بودجه    المللیدانشگاه  که  است 

به حدود   درصد رشد   5۲حدود    ۲۰۱5میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال    ۷۳۰تحقیقاتی آن در سال گذشته 

اند که ماحصل آن بازدهی باالی  محقق برتر به این دانشگاه پیوسته  ۹۰۰ها، بیش از  داشته است. طی این سال

المللی بیشتر بوده است. در واقع، اجرای جذب دانشجویان بین   دانشگاه، انتشار تعداد مقاالت باالتر علمی معتبر و 

دانشگاه  یعنی طرح  خود  هدف  به  بتواند  ژجیانگ  دانشگاه  مانند  دانشگاهی  تا  شد  باعث  جهانی  کالس  با  هایی 

 .توسعه دانشگاه در زمینه نوآوری دست یابد

فناوری توسعه  برای  دانشگاه چینی  در//    اقدامات  ژجیانگ  دانشگاه  آموزش،   5  اقدامات  یعنی  زمینه استراتژیک 

ترین اقدامات  ها، مشارکت جهانی، نوع اداره دانشگاه و اکوسیستم نوآوری متمرکز شده است و یکی از مهم رشته

طوری که نوآوری به فرآیندی غیرخطی تغییر شکل داد  این مرکز آموزشی، توسعه اکوسیستم نوآوری در آن بود به 

کار شبک از هرچیز روی  بیش  ایدههو  در خلق  و همکاری  نوآوریای  و  تمرکز شد. عالوهها  براین، مراکز های جدید 

دانشگاه  نقش  دنیا،  منطقه فناوری  نوآوری  در سازماندهی  را  نشان می ها  اجتماعی  توسعه  ایجاد  و  به ای  دهند. 

روی   از هر چیز  بیش  نوآورانه خود،  اکوسیستم  در خلق  آنها  بین رشته گفته مقامات دانشگاه ژجیانگ،  ها، تعامل 

روش  از  و  کرده  حساب  تحقیقات  و  خالقانه استعدادها  به های  رشتهای  بین  مشارکت  تقویت  استفاده  منظور  ای 

آغاز به کار کرد    ۲۰۱۸( است که در سال  ۲۰۳۰)نوآوری   Innovation 2030اند. یک نمونه خوب برای این مورد،  کرده 

توان به هوش مصنوعی پروژه اعالم شده که از آن میان می  ۸. تاکنون  پردازدهای جهان میترین چالش که به مهم

طور به اضافه علم مغز، علوم کوآنتوم، ابرجاذبه، اقیانوس هوشمند و پزشکی دقیق اشاره کرد. این اکوسیستم به 

های وزهمعنای واقعی مشارکت حتوان بهکند و میهای دولتی را درگیر میالتحصیالن، صنعت و بخشخارجی فارغ

مرکز   ۹۸مؤسسه و مرکز نوآوری و کارآفرینی و    ۹مختلف را در آن مشاهده کرد. در کشور چین، دانشگاه ژجیانگ از  

ها تحقیقاتی هم در این کشور  فناوری یا مؤسسه   انتقال فناوری تشکیل شده و قرار است یک مرکز نوآوری علمی

های ن موانع داخلی و خارجی را از سر راه برداشت. در سالتوااندازی شود. با تقویت مداوم این سیستم، میراه 

 .میلیون دالر افزایش یافته است ۲۱۷بر صنعت در این دانشگاه تا حدود اخیر، بودجه تحقیقاتی مبتنی

ویژه دانشگاه ژجیانگ تنها در مسائل داخلی  های چین به اما هدف دانشگاه //    های چینمأموریت اصلی دانشگاه 

از مهم  شود،خالصه نمی آنها می بلکه  بینترین اهداف  با  توان به گسترش و توسعه جهانی و  المللی اشاره کرد. 

اندازی  طوری که با راه توان شاهد تأثیرات آن در زمینه آموزش و تحقیق بود به پذیرش تغییر و تحوالت ایجاد شده می

بین دانشجویان  فراملی، درصد  آموزش  برای  در  دانشگاهی جدید  برابر شده است.  المللی  دو  کارشناسی  مقطع 

وارد دوره  دیگر نمیای میجهان  که  تبادل بینشود  و  و مشارکت  قائل شد  و مرزی  نوآوری حد  برای  المللی توان 

ها  روند. به گفته دولت چین، دانشگاه شمار می های دارای کالس جهانی بهامر اصالحی در طرح دانشگاه   5یکی از  

مه مأموریت  میان  این  دانشگاه در  اصلی  توانمندی  جهانی،  ارتباطات  برقراری  دارند.  برعهده  را  در  می  نوآور  های 

می محسوب  جهانی  همکاریسطح  ایجاد  به  را  خود  تمایل  که  بین شود  می های  نشان  وجود المللی  با  دهند. 

ت آن رسیده که  ها و نظام آموزش عالی چین ایجاد شده، دیگر وقهای اخیر در دانشگاه هایی که در سال پیشرفت 

های فرا مرزی ایفا کنند و با جذب دانشجوی بیشتر، آموزش های این کشور نقش مهمی را در حل چالشدانشگاه 

تر کردن  های اساسی پرداخته و با نزدیک حلالتحصیالن و نیروی کار دارای مهارت باال، به خلق راه آنها و تربیت فارغ 

 ندا اظهری  مترجم:  نویسنده:   * .دارتر برای زندگی تبدیل کنندجایی پایهم، زمین را بهمردم جهان به 

 

 



 

 (: ۲0)هفته  یثدح - برنامه:خ

 ( "ع"یالهادامام  الدتو سبتنابم)  «ثواب آخرتو حوادث ناگوار  »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

َبباً،  لَِثوابِ اآلخِرَةِ سَ  ای الدُّن  یوَ جَعَلَ بَلوَ یوَاآلخِرَةَ دارَ عُقب یدارَ بَلو ای ٍانَّ اهللَ جَعَلَ َالدُّن

 عِوَضاً  ای الدُّن یوَ ثَوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ 

قرار    یدرا منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت را خانه اب  ایدن  خداوند

به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است    لهیرا وس ایدن یداده است و بال 

 .استیها و حوادث ناگوار دن بال جهی نت یو پاداش اُخرو

 ( 51۲ ص. ن،ی)اعالم الد

  «ست ها ـشک   رانـبوه جـنح »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیفر ُاذکُر حَسَراتِ التَّ

گذشته، با گرفتن   ی هاتیعدم موفق ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (454، ص. ۷الحکمة، ج.  زانی)م



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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