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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ناخدای تجارت جهانکشتی بی/   شود؟جهانی« چه می »سازمان تجارت سرنوشت ریاست 

این هفته روبرتو آزودو پس از هفت سال خدمت و یک سال پیش از موعد مقرر، ِسَمت خود را به  : دنیای اقتصاد

از   بیش  دستمزد  وجود  با  کرد.  ترک  جهانی«  تجارت  »سازمان  دبیرکلی  از    ۵۰۰عنوان  برخورداری  و  دالری  هزار 

 ی بدون ناخدا در توفان از ترک آزودو همچنان خالی و کشتی عظیم تجارت جهانرستیژ جهانی، اما این سمت پس  پ

ها باقی مانده است. هر کس که در برهه کنونی رهبری »سازمان تجارت جهانی« را به دست گیرد، با دوران  چالش 

یمش برای استعفا کامال شخصی بوده است، اما گوید تصمرو خواهد بود. در حالی که روبرتو آزودو می سختی روبه

ترین نهاد تجاری جهان های اخیر سمت خود را در عالی فشارهای سال   کند که به خاطر کسی او را سرزنش نمی

نظران بر این  الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« به نقل از رویترز، صاحببه گزارش گروه اقتصاد بین   .ترک کرده باشد

نهاد است.    رین پرسشی که امروز پیرامون »سازمان تجارت جهانی« وجود دارد، اثرگذار بودن اینتباورند اساسی

و   ها و تجارت« تاسیس شد، حال از دل »توافق عمومی تعرفه  ۱۹۹۵زمانی که »سازمان تجارت جهانی« در سال  

امروز در جهان   از شرایط حاکم  فراگیر به سوی زمان، روندی  بود. در آن    ۲۰۲۰هوای تجارت جهانی کامال متفاوت 

زیادی برای مذاکره  نظام اقتصادی لیبرالیسم و حذف موانع تجاری میان ملت  ها وجود داشت و کشورها اشتهای 

های اخیر این تصویر کامال تغییر کرده است. عالقه به نظام لیبرالیسم و  اما در سال   .پیرامون توافق تجاری داشتند 

  گرایانه داده است. در این رابطه شواهد حاکی از آن است که ایده به امیال حمایت   وگوهای تجاری جای خود راگفت

از اصلی  ابتدا  در همان  بود، در سطح  های شکلترین محرکه»جهانی شدن« که  گیری »سازمان تجارت جهانی« 

است گرفته  پیش  در  معکوس  روندی  ریاست   .جهانی  دوره  به  در  آمریکا  دولت  ترامپ،  دونالد  طور  جمهوری 

عرصه تجارت جهانی رو آورده  المللی به خصوص در  ات بینگرایی در موضوعتوجهی به سیاست های یکجانبه قابل 

تجاری سفید، جنگشکل کاخبیضی  های انتخاباتی خود، پس از ورود به اتاق وعده    است. دونالد ترامپ با عمل به

جمهور آمریکا با ناگوار نامیدن »سازمان  د. به عالوه رئیسویرانگری را علیه دومین اقتصاد بزرگ دنیا، چین، آغاز کر

وله«، در دولت  ات تندی را علیه این سازمان روانه کرده است. به گزارش خبرگزاری »دویچه تجارت جهانی«، انتقاد

پرونده علیه چین در »سازمان تجارت جهانی« گشوده شد، شامل شکایت هفته آخر دولت او علیه صنعت    ۱۶اوباما  

آمریکاییآ کشور.  این  میلومینیوم  مها  چین  دولتی  اقتصاد  از  صحبت  که  زمانی  تجارت  یگویند  »سازمان  شود، 

شود.  بردارد، دیدگاهی که گاهی اوقات توسط اتحادیه اروپا و ژاپن هم می جهانی« کامال دست به عصا گام بر می 

ی بدنه استیناف »سازمان تجارت جهانی«، بر این اساس دولت ترامپ تصمیم گرفت مانع انتصاب قضات جدید برا

تمام بلندپایه ترین دادگاه تجاری جهان شود. ا ایجاد کرده است و در عمل  بدنه استیناف اخالل  امر در عملکرد  ین 

تجارت جهانی« هیچ پرونده  در حال حاضر »سازمان  این معنی که  به  درآورده است  تعلیق  به حالت  را  آینده  های 

به   عمل  برای  اکثرقدرتی  اما  نیستند،  زیاد  آمریکا  مواضع  این  موافقان  که  حالی  در  ندارد.  خود  اعضای    تعهدات 

ناپذیر  نظر دارند که اصالح »سازمان تجارت جهانی« اولویتی اجتناب »سازمان تجارت جهانی« بر این موضوع اتفاق

 .است

سمت ریاست »سازمان تجارت جهانی«    در حال حاضر رقابت برای جانشینی روبرتو آزودو در//    دارد  رقابت ادامه 

هش دارد.  دارنادامه  قرار  انتخاب  سیبل  در  نامزد  از  ت  آیویال  اوکونجو  انگوزی  مکزیک،  از  کوری  سیده  خسوس  د: 

جنوبی، آمینا محمد از کنیا، نیجریه، عبدالحمید ممدوح از مصر، تودور یولیانوفچی از مولداوی، یو میونگ هی از کره

  عربستان سعودی و لیام فاکس از انگلیس. تصمیم اینکه چه کسی از میان این هشت نفر به محمد التواجیری از  

انتخاب می تجارت جهانی«  دبیرکل جدید »سازمان  را  عنوان  فرآیند   ۱۶۴شود  البته  گرفت.  عضو سازمان خواهند 



 
های  یاست کمیتهگیری نیست. سه سفیر »سازمان تجارت جهانی« که هر یک رهای رای انتخاب به سادگی پروسه 

انجام دیدارهای خصوصی با نمایندگان کشورهای    برند. آنها بااصلی سازمان را برعهده دارند، این فرآیند را جلو می

شوند. هدف از این عضو، بدون دریافت امتیاز یا رای، نظر و ترجیحات اعضا را پیرامون هریک از کاندیداها جویا می 

پیرامون   اعضا  که  است  آن  را  فرآیند  رای  بیشترین  که  کسی  ابتدا  در همان  اینکه  نه  برسند،  اجماع  به  گزینه  یک 

پا  انتخاب شود. در این رابطه هشت کاندیدای مذکور در ماه آورد  می های اخیر ستادهایی را برای معرفی خود بر 

زنی برای  دهای چانه اغلب آنها به صورت مجازی بوده است. قرار است فرآین« ۱۹-خاطر شیوع »کوویداند که بهه کرد

سپتامبر سه    ۱۶تا    ۷شهریور( پایان یابد و از    ۱۷سپتامبر )  ۷در تاریخ     ت جهانی«انتخاب رئیس جدید »سازمان تجار

نهایت    ۵سفیر سازمان   در  و  را غربال  امید است    ۲کاندیدای اصلی  که  در حالی  کنند.  را معرفی  نهایی  کاندیدای 

ر معرفی شود، اما جای تعجب نخواهد بود که این انتخاب تا سال آینده میالدی،  جانشین روبرتو آزودو تا ماه نوامب

طول بکشد. تا اینجا شواهد حاکی از آن است که دو کاندیدای مورد عالقه اعضا عبارتند از: آمینا محمد از کنیا  ، ۲۰۲۱

رو به پیروزی برسند، اولین  ات پیش و انگوزی اوکونجو آیویال از نیجریه. در صورتی که هر یک از این دو فرد در انتخاب

ریا مسند  بر  که  بود  خواهند  آفریقایی  اولین  و  عقیده  زن  به  زد.  خواهند  تکیه  جهانی«  تجارت  »سازمان  ست 

الملل، آمینا محمد از شانس باالتری برای تصاحب این  کارشناسان با کم تجربگی اوکونجو آیویال در عرصه تجارت بین

 .سمت برخوردار است

 عدول از سیاست چین واحد /   نبال تقویت روابط با تایوان است دبه آمریکا 

گفت ایاالت  : اقتصاددنیای  برقراری  در حال  که  اعالم کرد  دوشنبه  روز  با  متحده  و جدید  دوجانبه  اقتصادی  وگوهای 

وزافزون پکن ارهای رمتحده اعالم کرد به دنبال تقویت رابطه با تایپه و حمایت از آن در برابر فش تایوان است. ایاالت 

واشنگتن   الجزیره،  گزارش  به  طبقه   ۶است.  حالت  از  را  میسند  نشان  که  کرده  خارج  دوران  بندی  در  دهد 

به ایاالت   میالدی،  ۱۹۸۰جمهوری رونالد ریگان در دهه  ریاست  تایوان داده  متحده  به  طور شفاهی »شش تضمین« 

فروشد »کامال به نوع تهدیدات چین بستگی خواهد ن میه تایواهایی که ببود، از جمله اینکه کیفیت و کمیت سالح

نشانه  اقدام  این  تحلیلگران،  گفته  به  نظر داشت«.  به  چنین  است.  پکن  برابر  در  تایپه  از  واشنگتن  حمایت  از  ای 

مایت  کنگ آمد، بر سر تایوان هم بیاید. بنابراین، به حمتحده مایل نیست اتفاقی که بر سر هنگرسد که ایاالت می

دیوید استیلول«، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام،  »  .ام قد از تایوان برخاسته استتم

گیرد که شاهد وخامت روزافزون روابط  با این اظهارنظر در روز دوشنبه گفت که این اقدام به این دلیل صورت می 

بر دو پکن  از  افزایش فشار  و  پکن  و  واشنگتن  منتخمیان  از سال  لت  تایوان  تایوان هستیم.  دموکراتیک  و    ۱۹۵۰ب 

داند، در حالی میالدی مستقل بوده اما جمهوری خلق چین این جزیره را بخشی از سرزمین تحت حاکمیت خود می

پیوستن   خواهان  همواره  چین  دولت  است.  چین  اصلی  سرزمین  بر  حاکمیت  مدعی  رسما  نیز  تایوان  که 

شور در چارچوب ساختار »یک کشور، دو نظام« بوده است. همان چیزی که در مورد ه این ک آمیز تایوان بمسالمت

اما اخیرا با تصویب قانون امنیت ملی جدید هنگهنگ کنگ، عمال چنین سیستمی ملغی کنگ هم مصداق داشت 

تحوالت هنگ در  را  برتر  دست  چین  و  است شد  یافته  گفت   .کنگ  یک  در  انداستیلول  با  مجازی  بوگوی  نیاد  یشکده 

هریتیج در واشنگتن گفت ابتکار عمل تازه به خاطر افزایش تحرکات دیپلماتیک و نظامی چین برای تحت فشار قرار  

»ما به تایپه برای مقاومت کردن   دادن تایوان و »تهدید رو به افزایش پکن برای صلح و ثبات است«. استیلول افزود:

رعاب و انزوای تایوان ادامه خواهیم داد«. این مقام آمریکایی گفت فشار، ادر برابر کارزار حزب کمونیست چین برای 

ایاالت اخیر  دهه  چند  موضع  در  »چرخش«  جدید  عمل  در ابتکار  جدی«  »تغییرات  رشته  یک  بلکه  نیست،  متحده 

تر جمهوری جیمی کارمیالدی در دوران ریاست  ۱۹۷۹سیاست موسوم به »چین واحد« است. آمریکا در ژانویه سال  

ط دیپلماتیک خود با چین را به حالت عادی درآورد. در چارچوب آن سیاست که برای مهار اتحاد جماهیر شوروی رواب 



 
کرد.   تایوان قطع  با  را  دیپلماتیک خود  روابط  واحد«  در پیش گرفتن سیاست »چین  با  انجام شد، واشنگتن  سابق 

می الجزیره  ایاالت گزارش  »اما  قاافزاید:  اساس  بر  میمتحده  کند. نون  کمک  از خویش  دفاع  برای  تایوان  به  تواند 

کننده سالح به تایوان است«. بنا بر قانونی که در کنگره آمریکا تصویب شده است، این کشور ترین عرضه آمریکا مهم

تر  نگبه دفاع از تایوان در برابر حمالت احتمالی متعهد است. چین در چند سال اخیر ادعای حاکمیت بر تایوان را پرر 

کند و بر کشورهای دیگر فشار آورده است تا روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کنند، در غیر  ز قبل مطرح میا

نمی این گزارش میاین صورت  باشند.  رابطه داشته  با چین  این  توانند  از  را  ترامپ هم حمایت خود  افزاید، دولت 

 .زایش داده استا هم افجزیره افزایش داده و فروش سالح به این جزیره ر

می و چه  جدید چیست  ایگلبرگر،  //    گویند؟ اسناد  الرنس  یادداشت  منتشر شد  دوشنبه  روز  که  اسنادی  از  یکی 

آمریکا، مورخ   امور خارجه  آمده است کاهش فروش تسلیحات    ۱۹۸۲ژوئیه    ۱۰معاون وقت وزارت  آن  در  است که 

کند اقشه با تایوان بستگی دارد. او در این سند تاکید می آمیز منمت آمریکا به تایوان به ادامه تعهد چین به حل مسال

اگر چین خصومت افزایش  که  را  تایوان  به  تسلیحات  فروش  نیز  آمریکا  دهد  افزایش  را  تایوان  به  نسبت  های خود 

می او  داد.  سالحخواهد  کمیت  و  کیفیت  داشتافزاید  خواهد  بستگی  چین  تهدیدات  نوع  به  کامال  یادشده  و    های 

« تضمین:اینکه  جورج    آخرین  دیگر،  سند  یک  در  همچنین  یافت«.  خواهد  ادامه  تایوان  به  آمریکا  تسلیحات  فروش 

گانه به تایوان را به این شرح تشریح های ششتضمین  ۱۹۸۲آگوست    ۱۷شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا مورخ  

تعمی تاریخی  تایوان  به  فروش سالح  توقف  برای  »آمریکا  نکرده  کند:  مورد یین  در  که  نکرده  توافق  آمریکا  است؛ 

عنوان میانجی عمل نخواهد کرد؛ آمریکا توافق  فروش سالح به تایوان با چین مشورت کند؛ آمریکا بین تایپه و پکن به 

نکرده است که »قانون روابط تایوان« را اصالح کند؛ آمریکا موضعش درخصوص حاکمیت تایوان را تغییر نداده است؛  

افزاید،  الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود می  .«وان برای مذاکره با چین فشاری اعمال نخواهد کردیکا بر تایآمر

های سیاست ترامپ کمپین انتخاباتی خود را در حالی شروع کرده که رویکرد سخت در برابر چین یکی از اولویت 

می محسوب  او  دموکرخارجی  رقیب  بایدن،  حال،  عین  در  او  را  شود.  خود  میات  چین متهم  مورد  در  که  کند 

او  سخت فرستاد.  تایپه  به  را  آزار«  »الکس  خود  بهداشت  وزیر  ترامپ  هم  آگوست  ماه  در  ندارد.  چندانی  گیری 

سالرتبه عالی  طی  که  بود  آمریکایی  مقام  میترین  سفر  جزیره  این  به  اخیر  را های  پکن  خشم  اقدام  این  کرد. 

معت نیز  استیلول  تا  برانگیخت.  است  میقد  کمک  تایوان  به  داریم  توان  در  که  فشارها،  جایی  برابر  در  تا  کنیم 

های اخیر دومین  های تایوان از سوی پکن مقاومت ورزد«. طی هفتهنشین ساختنهای چین و حاشیهافکنیهراس

 .ناو جنگی آمریکا هم از تنگه تایوان عبور کرد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۱۹کاهش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۱۲

ارز با    ۱۹ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

امروز )چهارشنبه، دوازدهم  .قیمت همراه بود کاهش ایران،  نرخ رسمی   بانک مرکزی جمهوری اسالمی  شهریور( 

ارز با کاهش قیمت مواجه    ۱۹ارز افزایش یافت و    ۱۹المللی را اعالم کرد. طبق این گزارش بهای  ارز عمده بین   ۴۷

ماند ثابت  نیز  ارزها  بهای سایر  روزهای    .شد.  به  تغییر نسبت  بدون  آمریکا  این اساس هر دالر  بر  ایرنا،  به گزارش 

ریال    ۵هزار و    ۵۰ریال و هر یورو نیز    ۱۹۲هزار و    ۵۶هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت    ۴۲گذشته،  

فرانک سوئیس    .عالم شدا بانک مرکزی، هر  تابلوی  در  و    ۴۶همچنین  و    ۴ریال، کرون سوئد    ۱۱۱هزار   ۸۳۲هزار 

ریال، درهم امارات متحده    ۵۷۶ریال، روپیه هند    ۷۱۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۸۵هزار و    ۴ریال، کرون نروژ  

ریال، یکصد ین    ۳۶۵هزار و    ۲۵، یکصد روپیه پاکستان  ریال  ۵۷۳هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

https://www.irna.ir/news/84023944/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84023944/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
عالوه بر    .ریال قیمت خورد  ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۶۰۲هزار و    ۳۹ژاپن  

 ۵۲۴هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۸۱هزار و    ۲۸ریال، نرخ دالر نیوزیلند    ۱۳۶هزار و    ۳۲دالر کانادا   این، نرخ

هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۵۷۱ریال، روبل روسیه  ۷۰۰هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه 

ریال، دینار بحرین   ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۸۷۹هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۵

و    ۱۱۱ دالر سن  ۷۰۴هزار  و    ۳۰گاپور  ریال،  بنگالدش    ۸۵۶هزار  تاکای  یکصد  و    ۴۹ریال،  روپیه    ۵۷۲هزار  ده  ریال، 

  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۷۷۳هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال   ریال،    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۶۰هزار و    ۲سریالنکا  

و   لیبی    ۷۲۱هزار  و    ۳۰ریال، دینار  تعیین شد  ۷۳۹هزار  یوان چی  .ریال  نرخ  و    ۶ن  امروز  بات    ۱۴۹هزار  یکصد  ریال، 

ریال، دینار    ۴۰۹هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۲۲هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۹۶هزار    ۱۳۴تایلند  

ریال، یک هزار    ۶۵۵هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۴۳هزار و    ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹اردن  

هزار   ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۹۰۲هزار  ۱۵ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۷ریال، افغانی   ۸۳۸هزار و  ۲روپیه اندونزی 

  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۷۸و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۱۲هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۲و  

 .گذاری شدال ارزش ری  ۹۶۷هزار و  ۱۱منات جدید ترکمنستان  ریال،  ۲۰۶هزار و 

 

 حفظ برجام  تر تاکید چین و آلمان بر ضرو

وزرای    –ایرنا    –لندن   اتریش،  پایتخت  در وین  برجام  برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک  با  زمان  هم 

به گزارش ایرنا، »هایکو ماس« وزیر    .ای ایران تاکید کردندامور خارجه چین و آلمان بر ضرورت حفظ توافق هسته 

ینی خود در برلین، خاطر نشان رک با »وانگ یی« همتای چشنبه در نشست خبری مشته امور خارجه آلمان روز س

دارند نظر  اشتراک  برجام  حفظ  اهمیت  درباره  کشور  دو  که  در    .کرد  مفصل  طور  به  مساله  این  که  افزود  وی 

استهفته گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  گذشته  اظهارا   .های  در  این  ت 

سال خروج از برجام و کارزارهای تبلیغاتی ناموفق    ۲س از نزدیک به  ه ایاالت متحده آمریکا پشود کحالی مطرح می

هسته  توافق  از  عضوی  همچنان  شده  مدعی  ایران،  با  میجنگ  و  است  این ای  در  موجود  از سازوکارهای  تواند 

قطعنامه   و  ک  ۲۲۳۱توافق  استفاده  ایران  علیه  آن،  با  خار   .ندمرتبط  وزیر  پمپئو  پمایک  هفته  دو  آمریکا  یش  جه 

با     .های لغو شده شورای امنیت، بر اساس مکانیسم ماشه علیه ایران بازگردانده شوددرخواست داد تا قطعنامه 

هایی به شورای امنیت تصریح کردند اقدام آمریکا  این حال روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و بلژیک در نامه 

قا معتبرپایه  نباید  و  ندارد  هفت    نونی  همچنین  شود.  با  دانسته  صراحت  به  نیز  امنیت  شورای  دائم  غیر  عضو 

کرده مخالفت  آمریکا  باقی .انددرخواست  اعضای  سویی،  نشست  از  چارچوب  در  امروز  صبح  برجام  در  مانده 

ای هگریفق در برابر یکجانبه کمیسیون مشترک این توافق در وین گردهم آمده تا گام دیگری را برای حفظ این توا

سید    .دقیقه به وقت اروپای مرکزی آغاز شد و همچنان در جریان است  ۳۰و    ۱۱ست ساعت  آمریکا بردارند. این نش

گوید: موضوع عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در این نشست به وین سفر کرده می 

نیویورک حتما یک بتالش  آمریکا در  امیدواریمحث جدی در جلسه کمیسیون مشهای  بود و  کمیسیون    ترک خواهد 

با تالش و مقابله  ادامه مسیر  نحوه  و در خصوص  برسد  واحدی  و  یکسان  به مواضع  بتواند  و  مشترک  آمریکا  های 

اتخاذ کندتالش  را  نابودی برجام به کار گرفته، تصمیماتی  برای  این کشور  امیدوار است کشورهای    .هایی که  وی 

در   که  مواضعی  همان  به  دادهعضو  ادامه  داشتند  سازنده   نیویورک  بحث  »بتوانیم  کمیسیون و  جریان  در  را  ای 

 «.مشترک داشته باشیم و بتوانیم جمع بندی کنیم

 

 چین نشست کمیسیون مشترک برجام را پربار خواند 
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روز گذشته /سه شنبه نمایندگی چین در سازمان ملل، نشست کمیسیون مشترک برجام در وین را که    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا نمایندگی چین در سازمان   .ندبرگزار شد یک نشست مفید در یک مقطع حساس و با اهمیت خوا  /

افزود: پیام  این  در  چهارشنبه  روز  مش ملل  کمیسیون  در  کنندگان  توافق  همه شرکت  اهمیت حفظ  بر  برجام  ترک 

در پیام هیات نمایندگی چین در سازمان ملل که    .ن تاکید کردندهسته ای ایران موسوم به »برجام« و اجرای کامل آ

تحریم های   بازگرداندن  تواند روند  نمی  ایاالت متحده  که  باور عمومی است  این  آمده است:  توئیتر منتشر شد  در 

را ایران  آغاز کند  ۲۲۳۱قطعنامه   تحت  سازمان ملل علیه  شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک    .شورای امنیت 

ایران و گروه  در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاس  برجام شهریور   ۱۱شنبه  ، روز سه ۴+۱ی وزارت امور خارجه 

مسئول  ۱۳۹۹ معاون  اشمید«  »هلگا  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی«  »عباس  مشترک  ریاست  به 

این نشست    .م برداشته شودسیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شد تا گامی دیگر در راستای حفظ برجا 

هر چند به تعبیر معاون وزیر خارجه ایران »روتین« و در ادامه جلسات کمیسیون مشترک برگزار شد اما به خاطر  

می نیویورک  در  که  وقایعی  با  تالش همزمانی  و  آمرگذرد  که  قطعنامه هایی  برگرداندن  اصطالح  به  برای  های یکا 

آمریکا    .دهد، ویژگی خاصی را پیدا کرده استبرجام در نیویورک انجام می  سابق شورای امنیت و به نوعی نابودی

سال خروج از برجام و کارزارهای تبلیغاتی ناموفق جنگ با ایران، مدعی شده همچنان عضوی از   ۲پس از نزدیک به 

با آ  ۲۲۳۱تواند از سازوکارهای موجود در این توافق و قطعنامه  است و می  ایتوافق هسته ان ن، علیه ایرمرتبط 

های لغو وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی خواستار بکارگیری سازوکاری در برجام شده که قطعنامه     .استفاده کند

اعضا جمعی  مخالفت  با  درخواست  این  شود.  بازگردانده  امنیت  شورای  امنیت شده  شورای  دائم  غیر  و  دائم  ی 

 .مواجه شده است

 

 مارات در شینهوا بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب درباره رابطه اسرائیل و ا 

خب  -ایرنا  -پکن عادی  شینهوا،  درباره  رهبری  معظم  مقام  اظهارات  بازتاب  ضمن  گزارشی  در  چین  رسمی  رگزاری 

بی روابط  ایران، عادی سازی  رهبر عالیقدر  دیدگاه  از  نوشت:  امارات  و  رژیم صهیونیستی  رابطه  و  سازی  امارات  ن 

رهبر معظم انقالب به گزارش ایرنا شینهوا روز سه شنبه گزارش کرد که    .اسراییل، خیانت به آرمان فلسطین است

عربی متحده  امارات  مقامات  اخیر  اقدام  بیاناتی  در  ایران  عملی  اسالمی  را  اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی  برای 

نامیدند بار"  افزود  ."خیانت  از خبرگزاری چین  به جهان  ایران »امار دیدگاه رهبر  که  این کار خود  با  ات متحده عربی 

اما این خیانت مدت زیادی طول   ه و همچنین آرمان فلسطین خیانت کرداسالم، ملت های عرب و کشورهای منطق

گذاشت خواهد  باقی  امارات  پیشانی  بر  ننگی  لکه  و  کشید  بیدار  نخواهد  خواب  از  زودی  به  اماراتی ها  امیدوارم 

امات امارات  رهبر ایران تاکید کرده اند که آنها )مق گزارش حاکی است  .وند و آنچه را انجام داده اند، جبران کنندش

شینهوا    .متحده عربی( منطقه را به روی صهیونیست ها )اسرائیلی ها( گشودند و آرمان فلسطین را از یاد بردند

مارات برای عادی سازی روابط را به شدت محکوم کرده  ایران توافق اخیر اسرائیل و ا نوشت که جمهوری اسالمی

تاریخ      .است این گزارش آمده است: در  آمریکا، در جهت   اوت،  ۱۳در  با میانجیگری  توافقی  به  امارات  و  اسرائیل 

 .»عادی سازی کامل روابط« دست یافتند

 

 پکن ثمرات نامحدود برای منطقه دارد -برنامه راهبردی تهران  :پژوهشگران پاکستانی 

ران ساله ای  ۲۵همکاری راهبردی  برخی از پژوهشگران و استادان دانشگاه های پاکستان برنامه    -ایرنا    -آباد  اسالم

چی در و  واشنگتن  موقعیت  تضعیف  و  ترامپ  دولت  حداکثر  فشار  سیاست  کردن  خنثی  برای  موثری  روش  را  ن 

پکن برای منطقه -خاورمیانه توصیف کرده و در آثار خود در این زمینه تاکید کردند: ثمرات مشارکت بلندمدت تهران

می  و  است  قدر نامحدود  توازن  به  شودتواند  منجر  منطقه  در  گ  .ت  سه   زارشبه  »فاروق   شنبهروز  دکتر  ایرنا، 

https://www.irna.ir/news/84023556/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84023556/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84023556/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84022859/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022859/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022859/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84022859/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
حسنات« و خانم »زمرد اعوان« از استادان علوم سیاسی و روابط بین الملل و پژوهشگران ارشد دانشگاه الهور 

های منحصربه فرد این چین« به ویژگی-ای مشترک با عنوان »سناریوی منطقه و جهانی مشارکت ایراندر مقاله 

آمریکا و ثمرات برنامه راهبردی ایران و چین برای منطقه  های قهری  مقابله با سیاستبرنامه، عزم دو کشور برای  

پاکستانی در این مقاله که در رسانه های پاکستان انعکاس یافت، نوشتند: ایران و چین همکاری  استادان .پرداختند

ویژه ای و هوایی به  ریلی، جادهآزاد، زیرساخت، حمل و نقل  های انرژی، تجارت  ای را در حوزهفوق العاده گسترده 

به عقیده آنها، برنامه جامع راهبردی ایران و چین   .اندتدوین برنامه برای استفاده از ارز دیجیتالی جدید را تدارک دیده

دهنده همسویی منطقه نشان  ژئواستراتژیک  تحریمهای  و جهانی است.  بی ای  و  غیرانسانی  آمریکا    رحمانههای 

هایی که پس از خروج غیرقانونی دونالد ترامپ از توافق  شد، تحریمب این برنامه تضعیف خواهد  علیه ایران به موج

پاکستان افزودند: با مشارکت بلندمدت ایران و   استادان دانشگاههای  .ای اقتصاد ایران را مورد هدف قرار دادهسته

ام اقتصاد  دالر آمریکا در نظ   ا سلطه د که هدف اصلی آن مقابله ب چین ممکن است ارز دیجیتالی جدیدی معرفی شو

شود  پکن تنها محدود به این دو کشور نمی-منافع توافق راهبردی تهران آنها تاکید کردند:  .بین المللی خواهد بود

این   .شود میبلکه تمام منطقه از آن سود خواهد برد زیرا این توافق اولین اتحاد آسیایی از نظر ماهیت آن محسوب 

ل در دانشگاه الهور اظهار کردند: ماهیت راهبردی و داوم این توافق نامه باعث  شد روابط بین الملدو کارشناس ار

ها در منطقه خلیج فارس افزایش یافته و پیش بینی  سراسیمگی آمریکا شده است زیرا به موجب آن نفوذ چینی

ایاالت متحدمی اقتصادی  و  راهبردی  منافع  که  به چالش کشیده  شود  در منطقه  استادان    .شوده  و  پژوهشگران 

ها را دارد و ایران نیز همین گزینه یعنی  پاکستانی در این مقاله مشترک افزودند: چین پتانسیل عبور از اثرات تحریم 

وازن قدرت  ها را انتخاب کرد. از طرف دیگر مشارکت بلندمدت ایران و چین تاتحاد با یک کشور قدرتمند در برابر تحریم 

 .ارس ایجاد خواهد کرددر منطقه خلیج ف

دانشگاه الهور پاکستان با اشاره به پیشینه روابط دیرینه و محکم این کشور با   این استادان//  های پاکستانفرصت

پروژه راهروی  چین و کارشکنی پاکستان و چین تحت  به مشارکت  با توجه  این مناسبات، گفتند:  آمریکا علیه  های 

تواند نقش سپر  مه راهبردی ایران و چین میابط نزدیک پکن با تهران، برنا مشترک موسوم به »طرح سی پک« و رو

های سه کشور در منطقه را نیز بیش  تاکتیکی برای منافع راهبردی و اقتصادی پاکستان را ایفا کند و حتی همکاری

یا م  .از پیش تقویت خواهد کرد الحظات متحدان این آنان افزودند: روابط پاکستان با چین به رغم مخالفت آمریکا و 

یج فارس به قوت خود ادامه دارد درحالی که چین همواره در کنار پاکستان بوده و اما دیگر متحدان از  کشور در خل

به   .انداین مشارکت شانه خالی کرده پیوستن  برای  پتانسیل مناسب  از  نیز  ترکیه  این مقاله نوشتند:  نویسندگان 

منطقه طرح ایراهای  چین،  حضور  با  قطعاً  ای  و  دارد  را  پاکستان  و  مین  کشور  چهار  مشترک  این  تفاهم  توانند 

 .راهبردی در منطقه را تشکیل دهند

ترامپ حداکثری  فشار  سیاست  الهور//    تضعیف  علوم  مدیریت  دانشگاه  پژوهشگر  با   (LUMS) یک  نیز 

بر منطقه خواهد گذاشت؟ مقاله  انتشار تاثیری  ایران و چین چه  با عنوان »توافق  این رخداد  ای  تنها   « نوشت:  نه 

کند بلکه این فرآیند حاکی از حرکت موثر اعتبار می ت فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را تضعیف و بیسیاس

است  ایران خود  المللی  بین  متحدان  سمت  تریبیون«    .به  »اکسپرس  پاکستانی  روزنامه  در  که  مقاله  این  در  وی 

است. موقعیت ایران از دریای خزر تا اقیانوس  ن برای چین نیز یک موفقیت اساسی منتشر شد، افزود: توافق با ایرا

این کارشناس امور    .تواند نیازهای متحدان چین و همه کشورهای پیرامون طرح کمربند و جاده را تامین کندهند می

آمریکا به ویژه در حوزه   ایران از هرگونه محاصره اقتصادی تواند برنامه راهبردی باسیاسی پاکستان گفت: چین می

در  بماند  دریا  دیپلمات   .امان  احزاب،  و شخصیتبرخی  پاکستانها  برنامه     های سیاسی  از  استقبال  با  پیشتر  نیز 

ساله جمهوری اسالمی ایران و چین، آن را در راستای منافع منطقه به ویژه پاکستان دانسته   ۲۵همکاری راهبردی 

  .آباد استپکن به سود اسالم-انو تاکید کردند: تقویت روابط تهر



 
 

 ی ساخت واکسن کرونا انی براتالش جه 

که   بشر درگیر مبارزه با چیزی شده که پنج میلیون بار از خودش کوچکتر است. ویروس کرونای جدید  -ایرنا  -تهران

اضطرابی جهانی تبدیل شد و   در مدت چند ماه از دشمنی ناشناخته به نخستین بار در شهر ووهان چین پدیدار شد،

دا آن  بر  را  مقابله همین مساله جهان  داروی  زمینه ساخت  در  تا  کندشت  آن تالش  با  محققان سراسر   اکنون  .ای 

کووید برای  واکسنی  تا  هستند  تالش  در  روزی  شبانه  طور  به  کنند.  ۱۹-جهان  جهانی  پیدا  سازمان  گزارش  طبق 

چند کشور با  کسن داوطلب در مرحله ارزیابی بالینی قرار دارند. اکنون  وا  ۳۳شهریور(،    ۷آگوست )  ۲۸بهداشت، از  

شده  که در جهان برای این بیماری ساخته اولین واکسنی است روسیه برای خرید واکسن کرونای این کشور که

برای  .است، در تماس هستند نیز چهار کاندیدا  آزمایش   ۱۹-واکسن کووید چین  اکنون وارد    معرفی کرده است که 

ی استرالیا نیز امیدوارکننده  ی پیش بالینی واکسن کرونا شده اند. نتیجه آزمایش ها  ۳های بالینی بین المللی فاز  

در این گزارش که توسط خبرگزاری    .است. واکسن ایتالیایی ها نیز وارد فاز آزمایش روی انسان ها شده است بوده

ساخته شده است، ارائه می    ۱۹-ی که در زمینه کوویدشینهوا تهیه شده، خالصه ای از وضعیت آخرین واکسن های

 .شود

فاز   این کشور  ۱۹-در چین اعالم کرده که چهار کاندیدای واکسن کووید  ۱۹-ستاد پیشگیری و کنترل کووید//     نیچ

آزمایشات فاز   انتظار می رود که دور اول واکسیناسیون   .آزمایش های بالینی بین المللی را آغاز کرده است سوم

 .اوایل ماه نوامبر منتشر شوند آزمایشات این فاز  ی اولیه و داده ها  در اوایل ماه جاری )سپتامبر( به اتمام برسند  ۳

بالینی فاز   آزمایشات  نفر مورد بررسی قرار می گیرند  ۳در  تأیید   معموالً هزاران  اثربخشی واکسن ها  و  ایمنی  تا 

 .شود

داده است؛  ساخت استرالیا نتایج امیدوارکننده ای را در آزمایشات پیش بالینی نشان    ۱۹-واکسن کووید//    استرالیا

افزایش می دهد این موضوع آن  بالقوه و ساخت  اثربخشی  برای  را  نتایج دقیق  (UQ) دانشگاه کوئینزلند  .امیدها 

در آزمایشات حیوانات  روی  را  خود  واکسن  کرد کاندیدای  منتشر  واکسن  المللی  بین  محققان    .انجمن  واکسن 

سطح ویروس  ی معموال ناپایدار پرفیوژن برپروتئین هااسترالیایی که »گیره مولکولی« نام دارد، با قفل شدن روی  

که عمل دهد  می  اجازه  بدن  ایمنی  سیستم  به  و  کند  دهد می  نشان  موثرتری  چاپل«    .واکنش  »کیت  پروفسور 

کوئینزلند دانشگاه  مدل  دانشیار  در  ما  مولکولی«  »گیره  واکسن  توسط  که  کننده  خنثی  ایمنی  پاسخ  های گفت: 

بهبود یافته بودند، بهتر    ۱۹های پیدا شده در بیمارانی که از کووید  ح آنتی بادی میانگین سطحیوانی ایجاد شد، از  

 .بود

اوت )سوم شهریور( آغاز   ۲۴را روز دوشنبه    ۱۹-های انسانی یک واکسن بالقوه برای کوویدایتالیا آزمایش //    ایتالیا

تالش  به  و  پیوستکرد  زمینه  این  در  جهانی  اسپرانز»  .های  بهداشروبرتو  وزیر  ایتالیاا«  نوشت:   ت  بوک  فیس  در 

این انسانی  شده آزمایشات  آغاز  ایتالیایی  چالش   است. واکسن  خدمت  در  ما  کشور  تحقیقاتی  و  مغزی  نیروی 

است کووید  شکست  برای  نام  .جهانی  به  بالقوه  واکسن  شرکت  GRAd-COV۲ این  توسط  عمومی  بودجه  با 

ایتالیایی توسط ReiThera بیوتکنولوژی  عفونیانستی نمحققا  و  های  بیماری  ملی  بیمارستان (INMI) توی   در 

Spallanzani مستقر در شهر رم، ساخته شده است. 

کاندیدای   شرکت دارویی »فایزر« و شرکت آلمانی »بیونتک« داده های ایمنی و مصونیت زایی مطالعه//     آمریکا

نام دارد، باعث ایجاد   BNT۱۶۲b۲ که  ن داد این واکسنها نشااین داده   .را منتشر کردند  ۱۹-واکسن خود علیه کووید

 .واکسن آزمایشی دیگر شده است  های قبلی یکهای ایمنی مشابه و عوارض جانبی کمتر نسبت به داده پاسخ

داده  این  انتشار  با  اکتبر )مهرهمزمان  ماه  در  بیونتک  و  فایزر  که  تاکید شد  این  (  ۱۳۹۹آبان  -ها  بررسی  درخواست 

  .ارائه خواهند داد (FDA) ذا و دارو آمریکادریافت تائیدیه را به سازمان غواکسن برای 

https://www.irna.ir/news/84022745/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
اوت    ۱۵را از   COVID-۱۹ طبق اعالم وزارت بهداشت روسیه، این کشور تولید اولین گروه از واکسن علیه//    روسیه

ماهواره جهان که در    اولین نام دارد به افتخار (Sputnik V) «این واکسن که »اسپوتنیک وی  .ز کردآغا  مرداد(  ۲۵)

است  ۱۹۵۷سال   شده  نامگذاری  شد،  پرتاب  روسیه  علمی   .توسط  تحقیقات  موسسه  توسط  واکسن  این 

میکروبیولوژی  و  شده   که Gamaleya اپیدمیولوژی  ساخته  است،  مسکو  نزدیکی  در  پزشکی  موسسه   .استیک 

زاخارووا«» تاریخ   ماریا  در  امور خارجه روسیه،  وزارت  از    ۲۳)  آگوست  ۱۳سخنگوی  بیش  کرد که    ۲۰مرداد( اعالم 

 روسیه عالقه مند هستند. روسیه نزدیکترین تماس را با سازمان جهانی بهداشت ۱۹-واکسن کووید  کشور جهان به

(WHO)  ی کنددر زمینه تولید و استفاده آتی از این واکسن حفظ م.  

کمبریج//    انگلیس ای دانشگاه  کرونای  واکسن  کاندیدای  که  کرد  ناماعالم  به  دانشگاه  به   DIOS-CoVax۲ ن  که 

بالینی را در   تازگی ساخته شده، از بودجه دولت انگلیس حمایت مالی دریافت کرده است و می تواند آزمایشات 

با استفاده از بانک های توالی ژنتیکی همه  DIOS-CoVax۲ واکسن  .اواخر پاییز یا اوایل سال آینده میالدی آغاز کند

شناخته   های  ساخ شدهویروس  شوند،  می  ناشی  ها  خفاش  از  که  آنهایی  جمله  از  شود کرونا،  می  گرچه    .ته 

نیازی   DIOS-CoVax۲ ها دیرتر ساخته شده، ولی واکسنواکسن کرونای دانشگاه کمبریج نسبت به سایر واکسن 

ترش بیشتر  به گس تواند بدون سوزن به بدن فرد رسانده شود. این ویژگید ندارد و می به نگهداری در هوای سر

 .واکسن در سطح جهانی کمک می کند

 

 سیاست درهای بازتر، راهبرد جدید چین در مسیر توسعه 

ورود به مرحله تازه ای از رشد است و اظهارات مکرر »شی جین پینگ« رییس جمهوری    چین در حال  -ایرنا  -پکن

درهای باز و بازتر کردن مرزهای کشور به روی کشورهای دیگر موید این خلق چین در خصوص اصالحات، سیاست  

را   از رشد و توسعه  نوین  تنظیم و تدوین کرده استاست که پکن راهبردی  از به گز  .برای عصر جدید،  ایرنا  ارش 

رد جدید  بارها در جلسات مختلف با مقام های چین درباره راهب میالدی که شی قدرت را در اختیار گرفت  ۲۰۱۳سال  

را در دستور کار ق نوین  ابریشم  راه  ابتدا اجرای طرح  از همان  و  رایزنی کرده  از  توسعه  رار داده است که بخشی 

توسعه   نوین  مرحله  به  ورود  برای  چین  استبرنامه  اجتماعی  و  اجرای    .اقتصادی  روی  کشور  تمرکز  اما  حاال 

میالدی اجرا می شود و    ۲۰۲۵تا    ۲۰۲۱که از سال    چهاردهمین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله است

اصلی ترین بخش از برنامه اقتصادی و توسعه اجتماعی چین و شروع و فرایند ایجاد »جامعه مرفه« در این کشور  

ما اینکه چین چطور می تواند کشتی توسعه در عصر جدید را هدایت کند و چه برنامه هایی را در دستور کار  ا  .است

د این برنامه ها چیست، موضوعاتی است که راهبرد کشور را برای رشد در عصر نوین شکل می دهد و  دارد و کلی

 .ره گذار رشد در مراحل قبلی استمعرف عبور چین از دو

آینده برای  ریزی  و  //    برنامه  اقتصادی  برای رشد  این کشور  مهمترین سیاست های  پنج ساله چین  برنامه های 

برنامه ای که   کشور را در تحوالت داخلی و بین المللی برای این دوره هدایت می کند  توسعه اجتماعی است و این

چین اکنون    .اردهمین دوره اش آماده می شودبرای اولین بار تدوین شد و حاال چین برای ورود به چه  ۱۹۵۳از سال  

با   از تنش ها را بخصوص  و باالترین سطح  المللی روبرو است  بین  اینها   آمریکا تجربه می کندبا بیشترین تحوالت 

ی اکنون تمرکز رهبران چین بر این است که وقایعی است که قبل از این برای چین و جهان سابقه نداشته است ول

چنین شرایط پنج  برای  برای  بتواند  که  گیرد  صورت  ریزی های خاصی  برنامه  و  تعریف شود  جدید  راهبردهایی  ی 

یس جمهوری خلق چین در کنار برنامه های درازمدت رشد،  جین پینگ ری  از دیدگاه شی  .سال آینده هدایتگر باشد

خار و  داخلی  های  چالش  با  دربرخورد  تا  کند  تنظیم  نیز  مدت  میان  های  برنامه  باید  بتواند چین  سابقه  کم  جی 

کند اجرایی  و  عملی  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  راهبردی  های  رییس  »  .سیاست  لین«  چانگ  وانگ 

کمیس  آکادمی اقتصادی  کالن  یک تحقیقات  برنامه رشد  گوید: چهاردهمین  ملی چین می  اصالحات  و  توسعه  یون 
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است حساس  مقطعی  در  حساس  بسیار  ما     .برنامه  گوید:  می  های او  تنش  از  آگاهی  باالترین  با  را  خود  باید 

ه ضعف  از  و  وضعیت  این  از  دقیقی  بسیار  درک  و  کنیم  مجهز  بیرونی  های  چالش  و  داشته  خارجی  خودمان  ای 

 .زیرا درگیر یک نبرد و چالش جدید می شویم که باید برای آن آماده باشیم باشیم

باز و بازتر کردن مرزها موضوع تازه ای در اقتصاد چین نیست و به سال   سیاست درهای باز//    سیاست درهای 

را به کشورها و  ۱۹۸۰و    ۱۹۷۰های   اینکه چین می خواهد درها  اما  بازتر کند،    باز می گردد  شرکت های خارجی 

مقام های چین کامال    برای  .و توسعه اجتماعی این کشور محسوب می شود  موضوعی تازه برای رشد اقتصادی

معلوم است که بازتر کردن درها به معنای ورود شرکت ها، کاالها و اقالم بیشتر از کشورهای دیگر است اما این  

این   به  لبه است  دو  و  بیشتر یک سیاست دوگانه  بازشدن  در صورت  دیگر  و کشورهای  اقتصادهای چین  که  معنا 

واند از مزایای کشورهای دیگر برای پیشبرد فرایند رشد در عصر  درهای بازار مکمل یکدیگر می شوند و پکن می ت

رییس جمهور چین این بازتر شدن درهای کشور را یک » انتخاب راهبردی « توصیف کرده است    .نوین استفاده کند

یکدیگ با  بتوانند  دیگر  کشورهای  و  چین  بازارهای  بلکه  شود  قفل  داخل  که  معنا  این  به  و  نه  کرده  همکاری  ر 

شوندهمپو افزایی  هم  و  تقویت  باعث  و  نموده  زیربنایی    .شانی  ملی  سیاست  یک  باز  درهای  راهبرد  چین  برای 

دهد ارتقا  جهان  اقتصاد  در  را  خود  جایگاه  بتواند  چین  که  توصیف  این  با  شود  می  با   محسوب  نزدیکتری  روابط 

لو مینگ اقتصاددان«  »  .اختیار بگیرندکشورها برقرار سازد و اجازه دهد کشورهای دیگر فرصت های بازار چین را در  

سیاست درهای باز در کنار بازار داخلی قرار می گیرد با   حکومت و حزب روشن است گوید: پیام دولت،  چینی می

بود خواهد  داخلی  بازار  روی  تمرکز  درها  بیشتر  صادرات     .بازشدن  کردن  تعطیل  معنای  به  این  افزاید:  می  او 

ها و کشورها قرار می گیرد اما برای    می یابد و بازار داخلی بیشتر در اختیار شرکتواردات طبیعتا افزایش   نیست

 .ما مهم این است که با دنیا تعامالت بیشتری داشته باشیم ولی در کل همچنان »کارخانه جهان« خواهیم بود

حکومتداری  شاید شی جین بینگ رییس جمهوری خلق چین در دوران    / /  نوآوری کلید راه رشد چین در عصر نوین

سال   از  این  ۲۰۱۳خود  به  نگفته   میالدی  سخن  آن  از  و  نکرده  تمرکز  »نوآوری«  اندازه  به  ای  واژه  هیچ  بر  طرف 

این موید آن است که    .کمتر نشستی برگزار شده است به ریاست وی که از آن سخنی از نوآوری برده نشود باشد

این کشور، حاال دیگر مقام های  و  رییس جمهوری چین  پیون  برای  نوآوری  به  کامال  در عصر جدید  د خورده  توسعه 

نوین است نوآوری کلید رشد چین در عصر  ،     .است و در واقع  نوآوری علمی  برای چین  نوین توسعه  در رهیافت 

فنی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و هر عرصه دیگری معنا و مفهوم دارد و همه سازمان ها ، شرکت ها اعم از 

چین می   .روی طرح های نوآوری متمرکز شوندحتی کمیته مرکزی حزب حاکم ملزم شده اند    دولتی و خصوصی و

رییس جمهوری چین خواستار ایجاد   خواهد به صورت مستقل به پیشرفته ترین فناوری های کلیدی دست پیدا کند

یشرفته ترین  محفلی در سراسر کشور برای نواوری علمی و فنی شده و بر تقویت نوآوری برای حصول مستقل پ

همه نهادهای چین و شرکت های   .و افزوده است که در این کار نباید وقفه ایجاد شود فناوری ها و علوم تاکید کرده

های   فناوری  یافتن  و  مغزها  و  استعدادها  روی  اکنون  هم  دولتی  موسسات  و  ها  شرکت  بخصوص  کشور  این 

پیشرفته    دنبال ایجاد تیم های تحقیقاتی علمی بسیارپیشرفته و نواوری های علمی و فنی متمرکز شده اند و به  

با این وصف موتور توسعه چین در عصر نوین همین نوآوری است و با همین نوآوری این کشور می خواهد    .هستند

به   و تبدیل چین  برای رفاه جامعه  را  راه  بازار داخلی  تقویت  با  نهایتا  را تقویت کند و  تقاضا  بازار داخلی و عرضه و 

رابین لی از شرکت بزرگ بایدو می گوید: ما از اکنون    .هموار نماید  ر و جامعه مرفه در برنامه پنج ساله آیندهکشو

نوآوری را در هر زمینه علمی و فنی دنبال می کنیم و می   روی رایانه ای کردن و جذب استعدادها متمرکز شده ایم

ا این احوال ب   .فنی و صنعتی کشور را ارتقا دهیم لمی،خواهیم با جذب میلیون ها الگو و شیوه توسعه، ساختار ع

چین در سال های پیش رو برای رسیدن به هدف ایجاد جامعه مرفه و حراست از رشد اقتصادی خود در عصر نوین، 

نوآوری، خواهد   روی  و  شد  خواهد  متمرکز  فنی  و  علمی  اقتصادی،  های  عرصه  در  جدید  های  فعالیت  و  خالقیت 



 
تا در علو یافته پیشرفتکوشید  برای خود   م و فناوری های بسیار توسعه  کند و جایگاهی قویتر در اقتصاد جهان 

 .بسازد

 

 چین: دیپلماسی آمریکا بر پایه دروغ و تحریم استوار است 

تح  -ایرنا  -پکن و  دروغ  ارعاب،  دیپلماسی  پایه  بر  آمریکا  دیپلماسی  گفت:  چین  خارجه  امور  وزارت  ریم سخنگوی 

 .استوار است و در همین راستا هر کشوری که از سیاست های واشنگتن تبعیت نکند با تحریم مواجه خواهد شد 

در   خبری  کنفرانس  در  روز سه شنبه  اینگ«  »هوا چون  ایرنا،  گزارش  دیپلماسی به  پایه همین  بر  که  افزود  پکن 

از بدگویی  دنبال  به  کشور همواره  این  ارشد  های  دیپلمات  از  وزیر   برخی  پمپئو  مایک  که  طوری  به  چین هستند 

هر روز برای تأمین معاش خود با حمله و بی اعتبار کردن به چین دروغ می گوید، من فکر می کنم   خارجه این کشور

  ۸۰ وی با استناد به نظرسنجی موسسات معتبر آمریکایی اضافه کرد:  .خطرناکی قرار دارندآنها در مسیر اشتباه و  

د پاسخ  از  و درصد  است  حرکت  حال  در  نادرستی  مسیر  در  متحده  ایاالت  که  معتقدند  نظرسنجی  یک  هندگان 

ن افزود: سخنگوی دستگاه دیپلماسی چی  .اشتباهات این کشور به باالترین سطح در سال های اخیر رسیده است

کشور در واقع    مردم بسیاری از کشورها از جمله متحدان ایاالت متحده نیز معتقدند که سیاست خارجی فعلی این

با  خانم هوا ادامه داد:  .بیشترین تهدید را برای جهان دارد برخی از محققان مشهور بین المللی معتقدند کشوری 

سیاسی را تغییر   سال )چین( تمدن  ۴۰۰۰ر بزرگ با بیش از  سال )آمریکا( می خواهد یک کشو  ۲۵۰سابقه کمتر از  

است دهد مغرورانه  و  پوچ  بسیار  که  ای  کرد:س  .ایده  اظهار  چین  خارجه  امور  وزارت  حاضر،  خنگوی  حال  در 

با   متحده،  ایاالت  در  اپیدمی  اوضاع  و  اجتماعی  گسستگی  جدی،  نژادی  تبعیض  به  توجه  با  جهان  کشورهای 

خانم هوا تصریح کرد: آن دسته از سیاستمداران آمریکایی که    .ین کشور را تماشا می کنندچشمانی بسیار نگران ا

را در همه جا گسترش می دهند اگر کمی وجدان و احساس مسئولیت نسبت به کشور و خود دارند  نفرت و تفرقه  

کنند تمرکز  ها  آمریکایی  جان  حفظ  بر  سرعت  به  ا  .باید  های  دیپلمات  )برخی  آنها  گفت:  متحده( وی  ایاالت  رشد 

تند و حتی به منظور  مشتاقانه در حال دروغ پراکنی، گسترش نفرت و دخالت در امور داخلی سایر کشورها هس

با برخی از جدایی طلبان و تروریست ها ارتباط برقرار می کنند به    .سرکوب و مهار توسعه سایر کشورها، صریحاً 

م نادیده  را  المللی  بین  قوانین  آنها  وی  بین  گفته  پیمانهای  از  بارها  عدالت،  و  انصاف  گذاشتن  پا  زیر  با  و  گیرند  ی 

ایاالت متحده اکنون به بزرگترین بر هم زننده نظم بین المللی فعلی در جهان تبدیل   از این رو، المللی خارج شده اند

آید می  به حساب  جهان  برای  تهدیدی  بلکه  بود  خواهد  آمریکا  ضرر  به  تنها  نه  که  است  هشدار وی    .شده  ضمن 

اقداماتش علیه   نسبت به ضرورت قطع این نوع دیپلماسی از سوی آمریکا یادآوری کرد که واشنگتن باید مسئولیت

تخریب شود این  از  بیش  کشور  دو  روابط  ندهد  اجازه  و  بگیرد  عهده  به  را  تحریم   .چین  چینی، سیاست  مقام  این 

انگیز«   »غم  را  واشنگتن  سوی  از  آمریکا  مخالف  افزود:کشورهای  و  از  خواند  یکی  چینی  های  شرکت  بر  فشار 

او همچنین در مورد لغو بورسیه های  .مال مخالف استدیپلماسی های غلط آمریکا است موضوعی که چین با آن کا

علمی آمریکا برای دانشجویان چینی گفت: دانشجویان چینی بر اساس آمار کمتر از یک سوم دانشجویان خارجی 

در   تحصیل  به  زیادی  مشغول  درامد  اما  دهند  می  تشکیل  را  از    -آمریکا  بیش  سال  دالر    ۱۵هر  برای    -میلیارد 

محل   از  دارندواشنگتن  شهریه  در  .پرداخت  هوا  استرالیایی   خانم  خبرنگار  دستگیری  به  مربوط  اخبار  به  واکنش 

 .جع ذیصالح پیگیری کنیدبهتر است از مرا چین گفت که اطالعات خاصی در این مورد ندارد  تلویزیون انگلیسی زبان

با اشاره به روابط چین و استرالیا گفت: دو کشور در حوزه های م ختلف از جمله توریست، تجارت و  وی در ادامه 

یکدیگر دارند با  سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد سفر رییس    .مسایل علمی و دانشگاهی همکاری مناسبی 

جزیی از چین است و کشورهای دیگر باید به اصل چین واحد احترام سنای جمهوری چک به تایوان هم گفت: تایوان  

 .ای دیگر با تایوان استبگذارند چین کامال مخالف روابط کشوره
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 چین صادرات فناوری های پیشرفته با مصرف دوگانه را تعلیق می کند 

ه های جداگانه ای اعالم کردند با هدف  وزارتخانه های بازرگانی و علوم چین روز سه شنبه با صدور بیانی  -ایرنا  -پکن

به گزارش    .حفاظت از فناوری های پیشرفته که مصارف دوگانه دارند، صادرات این فراورده ها را تعلیق می کنند

فناوری های ساخت هواپیماهای بدون سرنشین )پهپادها( به    ایرنا در این بیانیه ها آمده است که صادرات برخی از

م از  اطمینان  خواهد  منظور  در  تعلیق  حالت  به  داخلی،  کاربران  به  دادن  اولویت  و  ها  فناوری  این  از  بهتر  حافظت 

 و علوم و فناوری چین در لیست  وزارتخانه های بازرگانی .اگرچه زمان دقیقی برای این تعلیق اعالم نشده است آمد

مشخص را  دارند  غیرنظامی  و  نظامی  کاربردهای  که  ها  فناوری  این  فهرست  کند  مشترکی  فناوری ساخت   می 

بنا به اعالم این دستگاه ها، برخی از فناوری ها شامل هواپیماهای بدون سرنشین با      .پهپادها از جمله آنها است

و فناوری های سنجش جزیی از این فهرست    کنترل تطبیقی و ناوبری خودکار و دارای سامانه های بال های ثابت

مالکیت معنوی چین برای هواپیماهای   مقرراتی موجب افزایش حمایت از حقاست کارشناسان بر این باورند چنین  

علیه آمریکا  های  تحریم  برابر  در  سرنشین  چین بدون  فناوری  های  شود شرکت  گویند  .می  می  که   کارشناسان 

کشورهای مختلف دنیا نیز   ادرات برخی فناوری ها در جهان موضوع جدیدی نیستاقداماتی مانند محدود کردن ص

کردهچن کارهایی  اند ین  گرفته  درنظر  صادراتی  محدودیت های  دوگانه  مصارف  با  اقالم  برای  بخصوص  شرکت   .و 

به دلیل فناوری های پیشرفته در کانون توجه قرار گرفته است و  چینی »دی جی آی« سازنده پیشرو پهپاد در چین

روزنامه گلوبال تایمز چین    .رار گرفته استاتهامات امنیتی آمریکا مورد تحقیق و بازرسی ق بر اساس مانند هواوی

در جنوب چین نوشته است: چین در طول یک دهه   »شنجن«  از قول یانگ جین کای، مدیر انجمن صنایع پهپاد شهر  

وی     .گذشته به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر موفق شده است تحقیقات و ساخت پهپادها را افزایش دهد

را به چین محدود کرده اند لذا فناوری های ما   دیگر از کشورهای دیگر صادرات فناوری  افزود: ایاالت متحده و برخی

نباید   مالکیت  هم  حق  از  بهینه  حفاظت  برای  است  الزم  گیرد  قرار  دیگران  اختیار  در  آسانی  به  و  محدودیت  بدون 

یر "دی جی ای که"  این فهرست می تواند روی فعالیت شرکت هایی نظ  .معنوی، هدایت فنی بهتری داشته باشیم

به نزدیک  در  ۷۰ االن  را  مصرفی  سرنشین  بدون  هواپیماهای  جهانی  بازار  از  دارد  درصد  البته   اختیار  بگذارد  تاثیر 

این شرکت   بدون سرنشین صنعتی  کمتر  درصد  ۱۵تا    ۱۰هواپیماهای  بخش  این  که  را شامل می شود  بازار  این 

 .آسیب خواهد دید

 

 یارگیری اژدهای زرد در قاره سبز 

ت دونالد ترامپ موجب نارضایتی هم پیمانان اروپایی آمریکا و ایجاد  گرایی و خودبرتربینی دولیکجانبه   -ایرنا  -تهران

شکاف قابل توجه میان دو سوی آتالنتیک شده به گونه ای که کارشناسان معتقدند سفر جاری وانگ یی وزیر امور 

 کشور کلیدی اروپا، فرصتی مغتنم برای سرزمین اژدهای زرد و غول اقتصادی شرق است تاخارجه چین به چند  

انجام دهد به مدت یک    .یارگیری های خوبی در قاره سبز  ایرنا، »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین که  به گزارش 

انی اش راهی برلین  هفته در سفری اروپایی به سر می برد، سرانجام برای مالقات با »هایکو ماس« همتای آلم

ز بین بردن موانع همکاری های بیشتر با وی  های گسترش مناسبات و اشد تا در مورد مسائل مختلف از جمله راه

کند دموکرات  .رایزنی  سوسیال  حزب  از  آلمان  خارجه  امور  ویالی   (SPD) وزیر  در  را  یی  وانگ  شنبه(  )سه  امروز 

خارجه چین نخستین سفر خود را به خارج از این کشور از زمان آغاز  بورسیگ واقع در حومه برلین می پذیرد. وزیر  

ز به پایان می رساند. وی طی یک هفته سفرش به اروپا از ایتالیا ، فرانسه ، هلند و نروژ بازدید و با  بحران کرونا امرو

و گفت  دیدار  این کشورها  بلندپایه  روابط شکرآب  .وگو کرده استمقامات  بحوحه  در  به    این سفر که  با غرب  چین 

ت، تالشی از سوی هر دو طرف چینی و دلیل شیوع کرونا انجام می گیرد، عالوه بر فرصتی جهت گسترش مناسبا
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همانطور که وزیر امور خارجه آلمان اواخر خرداد در مصاحبه   .اروپایی برای رفع سوء تفاهم ها نیز به شمار می رود

قدرت آینده جهان می نگرد و از این رو تمایل دارد که بحث همکاری با نشریه بیلد گفت اروپا به چین به چشم ابر

اروپایی ها در میانه    .شور را فراتر از همکاری های تجاری و اقتصادی و سیاسی گسترش دهدهای خود با این ک

به رقیب دیرینه غرب در شرق -تنش های تجاری و سیاسی نیم نگاهی نیز  ترامپ«  با دولت »دونالد  امنیتی خود 

زرد در تمامی عرصه های    ور دارند که اکنون با پیشرفت ها و توانمندی های غیرقابل انکارش، در قامت اژدهایی د

از آن خود   را  ابرقدرت جهان  به زودی جایگاه  برلین  اذعان  به  اقتصادی، صنعتی، نظامی و فناوری قد علم کرده و 

افول قدرت آمریکا در عرصه بین المللی بخاطر سیاست این روند به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ و    .خواهد کرد

غ و  طلبانه  منفعت  یکجانبه،  »نخست  های  شعار  با  که  رویکرد  این  است.  شده  تسریع  واشنگتن  یرمسئوالنه 

آمریکا«ی ترامپ عجین شده، ناخرسندی اروپا به عنوان همپیمان قدیمی ایاالت متحده را به دنبال داشته و اعتراض  

ا بیشتر  قاره سبز را برانگیخته است. »هایکو ماس« به تازگی در این خصوص گفته است که آمریکقدرت های برتر  

از دریچه رقابت با چین به بقیه جهان نگاه می کند و از زمان ریاست جمهوری ترامپ تمایل ایاالت متحده برای بازی  

ن شکاف ژئوپلیتیکی بهره جسته و  در چنین موقعیتی چین از ای  .در نقش یک قدرت نظم جهانی کاهش یافته است

منطقه ای خود از جمله تحوالت تایوان و هنگ کنگ، به دنبال  با وجود برخی اختالف نظرها با اروپا بر سر مسائل  

به این ترتیب سفر وزیر    .حل تنش ها و یافتن جای پای محکمی در قاره سبز و نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا است

ر  وی در پاریس، رم، الهه و اسلو در برلین که ریاست دوره ای شورای اروپا را عهده داخارجه چین پس از توقف  

است، به اوج خود می رسد. از همین رو است که سخنگوی وزارت خارجه چین این سفر را بسیار با اهمیت ارزیابی  

'نبرد علیه ذهنیت جنگ سرد آمریکا' یاد وانگ در هنگام    .می کنند  کرده و رسانه های دولتی چین از آن به عنوان 

'خرابک مورد  در  اروپایی  به کشورهای  رم خطاب  در  آسیب می  توقف خود  و چین  اروپا  روابط  به  که  از خارج'  اری 

رساند، هشدار داد و منظور او بدون شک ایاالت متحده بود. به گفته وی اتحادیه اروپا و چین اکنون باید برای غلبه بر 

ب مشکالت'  و  ها  پرتی  و 'حواس  تفرقه  و  ، همبستگی  قهقرا  و  پیشرفت  چهارراه  در  بشریت  کنند.  ا هم همکاری 

پکن چهار اولویت را قبل از عزیمت وانگ اعالم کرده بود: مبارزه مشترک با ویروس کرونا ،   .و انزوا قرار داردهمکاری  

بر این باورند که به ویژه مورد    تقویت روابط چین و اروپا ، صلح جهانی و حمایت از اتحاد و توسعه اروپا. کارشناسان

وزیر خارجه چین همچنین هدف    .اسبات دو سوی آتالنتیک استآخر نشانه تالش پکن برای گرفتن جای آمریکا در من 

ابهام زدایی در مورد مقصر شناخته شدن کشورش در همه گیری جهانی کرونا را در دستور کار قرار داده است. در  

نروژ در  یی  وانگ  راستا  اولین   همین  اینکه چین  باشد،  آمده  از چین  کرونا  ویروس  که  نیست  گفت هنوز مشخص 

اولین منشا  کشوری بو که  نیست  این معنا  به  به سازمان بهداشت جهانی اطالع داده  را  بیماری  این  ده که وجود 

د این ویروس دهکه نشان می  هایی دریافت کرده های اخیر گزارشبه گفته وی پکن در ماه   .شیوع کرونا بوده است

اتف چین  از  زودتر  موارد  این  است  ممکن  و  دیده شده  جهان  مختلف  نقاط  »دونالد  در  حال  این  با  باشد.  افتاده  اق 

داند و معتقد است این کشور در واکنش به  جمهوری آمریکا، چین را مسئول شیوع کرونا در جهان میترامپ« رییس 

نامه حمایت از سرمایه گذاری برنامه ریزی  وانگ همچنین م  .گیری دیر عمل کرده استاین همه توافق  ی خواهد 

و   اروپا  اتحادیه  بین  و  شده  اروپایی مطرح شده  بین مقامات  در  اخیر  ماه های  این مسئله طی  ارتقا دهد.  را  چین 

چنان   .برخی از آنها پکن را به جانبداری بیشتر از شرکتهای چینی در مقایسه با شرکت های غربی متهم کرده اند

ه دنبال تنبیه همپیمانانش  ه پیداست اروپا نمی خواهد فرصت همکاری و نزدیکی به چین را در دورانی که آمریکا ب ک

به   قاره سبز  در  تجاری اصلی چین  از طرف های  یکی  آلمان که  ویژه  به  بدهد.  از دست  نافرمانی است،  دلیل  به 

بهبود مناسبات استقبال م این  از  از دیگران  ی کند. روز دوشنبه سخنگوی ماس در خصوص شمار می رود، بیش 

ار فرصتی را برای گفتگو در مورد 'تعدادی از موضوعات مهم' از جمله دیدار امروز وی با وانگ یی گفت که این دید

فراهم می کند. در   مقابله جهانی با ویروس کرونا، راهبرد های احیای تجارت دوجانبه، حاکمیت قانون و حقوق بشر



 
وضعیت   حال  گرفتعین  خواهد  قرار  بحث  مورد  قطعاً  نیز  کنگ  س  .هنگ  این  اهداف  تحلیل  در  اشپیگل  فر  نشریه 

کووید گیر  بیماری همه  به  ابتال  زمان  از  غرب  با  چین  روابط  است:  که   ۱۹-نوشته  این شایعه  است.  پرتنش شده 

در خ اما   ، رنگ شده  کم  در چین  اکنون  کردند  پنهان می  را  این شیوع  ابتدا  از کشور مخصوصا  مقامات چینی  ارج 

بسیاری از ناظران پیش  همانطور که    .ه پکن استایاالت متحده همچنان زنده و دستاویزی برای تبلیغات ترامپ علی

بینی می کنند، در جنگ سرد جدیدی که به راه افتاده، از دیدگاه چین و آمریکا بسیار مهم است که اروپایی ها چه 

به سمت خودش   را  آنها  واشنگتن می خواهد  که  در حالی  گیرند.  را می  کدام طرف  و جانب  گیرند  موضعی می 

به نوشته اشپیگل    .یک جبهه متحد در غرب برای پکن موفقیتی بزرگ خواهد بود  از شکل گیریبکشاند، جلوگیری  

آمریکا نیز پیشتر تالش مشابهی را در اروپا به نمایش گذاشته است؛ در ماه جوالی و آگوست )تیر و مرداد( »مایک  

به لندن  را گشت. وی در  اروپا  بار  ، دو  ایاالت متحده  به دلیل تصمیم »بوریس جان  پمپئو« وزیر امور خارجه  سون« 

تبریک گفت. پمپئو در پایتخت اسلوونی بیانیه مشترک ضد هوآوی را  ۵Gانگلستان مبنی بر حذف هوآوی از شبکه  

راستای سرمایه   در  تایپه  با  را  اخیرا خواهرخواندگی خود  که  کرد  بازدید  پایتختی  از  در جمهوری چک  و  کرد  امضا 

با تبلیغات رسانه ای همراه بود، سعی شد که  در نقط  .استگذاری در تایوان اعالم کرده   ه مقابل سفر پمپئو که 

سفر اروپایی وانگ بدون سر و صدا ادامه یابد. در برخی از پایتخت های اروپا ، تاریخ های تعیین شده این سفر را  

ه رسانه  غربی،  های  رسانه  سکوت  علیرغم  حال  این  با  یافت.  شد  می  درخواست  صورت  در  از  تنها  چینی  ای 

 .دستاوردهای مهم این سفر برای پکن خبر می دهند

 

 گزارش تلویزیون چین از نشست وین، تکرار حمایت از ایران

»سی جی تی ان« تلویزیون انگلیسی زبان چین در مطلبی تحلیلی ضمن انعکاس نشست کمیسیون   -ایرنا  -پکن

مشترک برجام در وین گزارش کرد: امضا کنندگان توافق هسته ای ایران در این نشست بار دیگر اعالم کردند که از 

اقدامات آمریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران و تمدید تحریم  برجام حمایت می کنند چین هم از 

کرد انتقاد  تهران  نوشت:  .تسلیحاتی  روز چهارشنبه  ان«  ایرنا »سی جی تی  در   به گزارش  کنندگان  همه شرکت 

د بر اینکه »برجام  کمیسیون مشترک برجام شامل نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران با تأکی

است که توسط شورای امنیت سازمان  یک عنصر اصلی در ساختار منع گسترش سالح های هسته ای در جهان

اشمید«  »هلگا   گزارش نوشته است:    .بر اهمیت حفظ این توافق بین المللی تاکید کردند ملل تایید شده است«  

که اروپا  اتحادیه  خارجی  مسئول سیاست  جل معاون  در ریاست  داشت  عهده  بر  را  برجام  مشترک  کمیسیون  سه 

توییتر خود نوشت که شرکت کنندگان در این نشست »در تصمیم گیری برای حفظ توافق ایران و یافتن راهی برای 

تلویزیون چین گزارش کرد: شرکت کنندگان در   .«اطمینان از اجرای کامل آن با وجود چالش های فعلی، متحد بودند

اعالم کرده و متعاقباً در    ۲۰۱۸مه    ۸ایاالت متحده به طور یکجانبه خروج خود از برجام را در   کردنداین نشست اعالم  

فو چونگ« مدیرکل بخش »  .هیچ فعالیت مربوط به برجام شرکت نکرده است لذا حق دخالت در این توافق را ندارد

متحده   »ایاالت  گفت:  خبرنگاران  به  مشترک  کمیسیون  نشست  از  پس  چین  خارجه  امور  وزارت  تسلیحات  کنترل 

او یاداوری کرد که این   .«آمریکا از برجام خارج شده است و جایگاه قانونی برای درخواست مکانیسم ماشه را ندارد

ور که در رای گیری شورای امنیت نشان داده شد در این نشست نیز  موضع، توسط اکثریت جامعه بین الملل همانط

فو« از جامعه بین الملل خواست تا در سمت درست تاریخ بایستند و از چند » .و این حرکت باید حفظ شود تکرار شد

چین   :وی گفت .شورای امنیت سازمان ملل را حفظ کند ۲۲۳۱جانبه گرایی محافظت کنند و اقتدار برجام و قطعنامه 

اختالفات در زمینه اجرای توافق هسته ای ایران را از طریق   امیدوار است همه طرف های باقی مانده در برجام،  

گفت و گو و مشورت در چارچوب کمسیون مشترک برجام حل کنند و بین حقوق و تعهدات موجود در این قرارداد 

چین از توافق حاصل شده بین ایران   گفت: خارجه چین مدیرکل بخش کنترل تسلیحات وزارت امور .توازن برقرار کنند
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در مورد دسترسی بازرسان آژانس انرژی هسته ای به دو محل استقبال   (IAEA) و آژانس بین المللی انرژی اتمی

کنند کمک  نامه  توافق  این  اجرای  به  تا  است  خواسته  مربوطه  های  طرف  همه  از  و  کند  گزارش   .می  ادامه  در 

هفته گذشته سازمان ملل متحد از تالش ایاالت متحده برای اعمال مجدد تحریم های بین   ه است:تلویزیون چین آمد

تحریم  تمدید  برای  کافی  حمایت  نتوانست  همچنین  واشنگتن  که  حالی  در  کرد  جلوگیری  ایران  علیه  المللی 

آژانس انرژی اتمی ایران هفته  گزارش می افزاید:    .تسلیحاتی ایران را که قرار بود از ماه اکتبر آغاز شود، کسب کند

گروسی«   »رافائل  سفر  جریان  در  این   گذشته  بازرسان  که  کرد  موافقت  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  رئیس 

کنند بازدید  ایران  سایت  دو  از  و    .آژانس  وزیر  معاونان  سطح  در  برجام  مشترک  کمیسیون  نشست  شانزدهمین 

به ریاست مشترک »عباس   ۱۳۹۹شهریور    ۱۱شنبه  ، روز سه۴+۱ه  مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گرو

وین   در  اروپا  اتحادیه  معاون مسئول سیاست خارجی  اشمید«  و »هلگا  ایران  امور خارجه  وزیر  معاون  عراقچی« 

برداشته شود تا گامی دیگر در راستای حفظ برجام  تعبیر معاون وزیر خارجه    .برگزار شد  به  این نشست هر چند 

روتین« و در ادامه جلسات کمیسیون مشترک برگزار شد اما به خاطر همزمانی با وقایعی که در نیویورک ایران »

های سابق شورای امنیت و به نوعی نابودی  هایی که آمریکا برای به اصطالح برگرداندن قطعنامه گذرد و تالشمی

سال خروج از برجام و    ۲یکا پس از نزدیک به  آمر  .دهد، ویژگی خاصی را پیدا کرده استبرجام در نیویورک انجام می 

هسته توافق  از  همچنان عضوی  مدعی شده  ایران،  با  ناموفق جنگ  تبلیغاتی  میکارزارهای  و  است  از ای  تواند 

وزیر امور خارجه آمریکا      .مرتبط با آن، علیه ایران استفاده کند  ۲۲۳۱سازوکارهای موجود در این توافق و قطعنامه  

های لغو شده شورای امنیت بازگردانده شود. ستار بکارگیری سازوکاری در برجام شده که قطعنامه به تازگی خوا

 .این درخواست با مخالفت جمعی اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت مواجه شده است

 

 اسرائیل هستند  -آناتولی: چین، پاکستان و ایران هدف پایگاه جاسوسی امارات

اطالعاتی    -ایرنا  -تهران پایگاه  ساخت  که  نوشت  راهبردی  و  سیاسی  کارشناسان  از  نقل  به  آناتولی  خبرگزاری 

در جزیره سقطری )سوکات اسرائیل  و  ایران است امارات  و  پاکستان، چین  رصد  با هدف  یمن  در جنوب  پایگاه    .را( 

)رژیم   اسراییل  و  امارات  که  کرد  فاش  اخیرا  پاریس  در  زبان  فرانسه  یهودیان  به  وابسته  فوروم  جی  خبری 

پایگاه جاسوسی در سقطری هستند یک  دنبال ساخت  به  تنگه    .صهیونیستی(  به  یمنی سقطری مشرف  جزیره 

  .کندندب و مسیر اصلی کشتیرانی است که دریای سرخ را به خلیج عدن و دریای عرب وصل می راهبردی باب الم

صدها نیرو را به این جزیره راهبردی اعزام کرده که با مخالفت   (۹۷خرداد    -اردیبهشت)   ۲۰۱۸امارات از ماه مه سال  

وحه درباره پایگاه جاسوسی ابراهیم فریهت استاد موسسه مطالعات تکمیلی د  .ها روبرو شده استشدید یمنی

های ایران در خلیج عدن و گفت که این پایگاه جاسوسی با هدف رصد فعالیت  آناتولی رژیم صهیونیستی به  -امارات

نیروهای انصار هللا است با  تهران  توافق    .قطع رابطه  این است که  از  پایگاه نشانه دیگری  این  افزود: ساخت  وی 

بطه تیره دونالد  فریهت با توجه به را  .امارات و اسرائیل نه برای عادی سازی بلکه بمنظور اتحاد بین دو طرف است

های اقتصادی چین ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پکن معتقد است که پایگاه جاسوسی ابوظبی و تل آویو فعالیت 

می در  آنها  نظارت  تحت  نیز  می را  پایگاه  این  و  اروپا(  آورد  با  تجارت  ویژه  )به  چین  اقتصادی  فعالیت  مورد  در  تواند 

ارائه   آمریکا  به  مهمی  امنیتی  رصد    .دهدخدمات  به  نیاز  و  است  چین  با  تجاری  جنگ  در  ترامپ  وی،  گفته  به 

سیاسی و استاد دانشگاه تهران نیز در این باره گفت    سید محمد مرندی تحلیلگر  .دارد های بازرگانی پکنفعالیت 

پایگاه  توسط  قبل  از  ایران  احاطه شده استکه  در منطقه  آمریکایی  برای   .های  توانایی  افزود: اسرائیل هیچ  وی 

ها از به باور مرندی، ایرانی   .حمله به ایران ندارد حتی اگر یک پایگاه نظامی مشترک با امارات در یمن داشته باشد

این تحلیلگر    .ها همکاری مخفیانه خوشحال هستندعلنی شدن روابط بین امارات و رژیم صهیونیستی پس از سال

زند، اما مجبور شده تا  اش در منطقه آسیب میداند که توافقش با اسرائیل به وجهه امارات میسیاسی تاکید کرد:  
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حیدر عباس تحلیلگر هندی نیز با اشاره به    .این کار را برای کمک به رقابت انتخاباتی ترامپ در ماه نوامبر انجام دهد

است و   عد، جزیره سقطری نه برای انصارهللااینکه پایگاه سقطری برای رصد پاکستان نیز است، گفت: از این به ب

این سناریو در حال تغییر شرایط جهان است و   شود وآمریکایی تبدیل می  -نه امارات، بلکه کامال به ابزار اسرائیلی  

وی تصریح کرد: اگر هر خرابکاری در بندر گوادر اتفاق بیافتد،    .پاکستان و چین اکنون تحت رادارهای اسرائیلی است

دانند و از این رو روابط پاکستان با کشورهای  تان و چین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را مقصر میپاکس

شود می  تنش  وارد  همیشه  برای  )فارس(  خلیج  نیز    .عرب  آباد  اسالم  اعظم  دانشگاه  استاد  عباس  قندیل  سید 

ثیر غیر مستقیم بر جنوب آسیا و همچنین  معتقد است که توافق امارات و اسرائیل تاثیر مستقیم بر خاورمیانه و تا

ای در جنوب آسیا نیز  اسرائیل ظاهر شود آنگاه توازن منطقه   -امارات  -وی افزود: اگر مثلث هند  .مناطق دیگر دارد

و دیگر مقامات این کشور ادعا کرده اند   در حالیکه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات  .تغییر خواهد کرد

تواند یکی از اهداف بزرگ  گوید که مقابله با ایران میوافق با تل آویو اصال تهران نیست، قندیل عباس میکه هدف ت

وی می افزاید، اقدام مشترک ابوظبی و تل آویو در سقطری گامی برای نظارت بر فعالیت دریایی   .این توافق باشد

به گفته او، سیاست خارجی   .دریای سرخ است  ایران در منطقه و همچنین بررسی تردد هوایی و دریایی در جنوب

اسرائیل مواجه بوده است    -پاکستان از قدیم بر محور هند است و اسالم آباد با پیامدهای بزرگ روابط راهبردی هند

این استاد دانشگاه پاکستانی با    .تجهیزات نظامی و کماندوهای اسرائیل از قبل در منطقه کشمیر حضور داشتند و

امارات  نگران کننده توافق  اگر  ادامه داد:  پاکستان  برای  این    -توصیف کردن شرایط  نیز شود،  اسرائیل شامل هند 

تواند صلح ای جهان اسالم شود. همچنین این توافق می تواند تهدید جدی برای پاکستان تنها قدرت هسته مثلث می

 .دازدو امنیت در منطقه را در تمام منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه به خطر ان

 

 کند ه گرایی آمریکا وجهه اروپا در جهان را تخریب مییکجانب  :بنیاد پژوهشی شانگهای 

پژوهشی شانگهای با انتشار مقاله ای با اشاره به مخالفت اخیر اتحادیه اروپا با تمدید تحریم  بنیاد    -ایرنا    -تهران  

های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران، یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن منافع مشترک این کشورها توسط واشنگتن را  

در جامعه ج اروپا  اتحادیه  وجهه  به  تدریج  به  که  دانست  مخالفت ها  این  رسانددلیل  آسیب می  نیز  جین  »  .هانی 

نویسنده   الملل شانگهایلیانگ شیانگ« محقق ارشد مرکز مطالعات غرب آسیا و آفریقا در بنیاد مطالعات روابط بین 

کنند؟" در اثر  ای ایران با ایاالت متحده مخالفت می مقاله ای با عنوان "چرا کشورهای اروپایی درباره موضوع هسته 

 .ذیرش پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل پرداختخود به موضوع علل پ

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در این تحلیل آمده است: طی ماه های اخیر ایران آمریکا برای تمدید تحریم ها علیه  

هایی نظیر فرانسه، آلمان ایران تالش های بسیاری کرده که تمام آنها با شکست مواجه شده است چرا که کشور 

با این موضوع   و انگلیس که پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام برای حفظ این توافق تالش کرده اند، به شدت 

مرداد ماه    ۳۰این تحلیلگر چینی در ادامه نوشت: کشورهای اروپایی عضو سازمان ملل متحد، روز    .مخالفت کردند

بک )بازگشت  د را در زمینه تمدید تحریم های تسلیحاتی و آغاز مکانیزم اسنپ پس از پیشنهاد آمریکا، مخالفت خو

حضور  تحریم با  برجام  مشترک  کمیسیون  شنبه  سه  روز  نشست  به  همچنین  وی  کردند.  اعالم  ایران  علیه  ها( 

 .»عباس عراقچی« به عنوان نماینده ارشد ایران، در وین نیز اشاره کرده است

کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل با مخالفت با آمریکا  //     انبه گراییمخالفت صریح اروپا با یکج

در زمینه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، ، نارضایتی خود را از خروج یکجانبه ایاالت متحده از توافق برجام نشان  

اتحادیه اروپا   با اشاره به اینکه  جین لیانگ شیانگ  .ای نشان دادنددادند و مواضع خود را برای حفظ توافق هسته 

اینگونه   دالیل  این  از  برخی  دارد؛  را  خود  دالیل  پرداختیم  آن  به  پیشتر  که  خود  مواضع  و  عملکرد  برای  قطعا 

نخست اینکه، دلیل ناراحتی اتحادیه اروپا دست نیافتن به منافع اقتصادی خود از برجام است. کشورهای   برشمرد:

https://www.irna.ir/news/84024098/%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024098/%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024098/%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84024098/%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
از   هم  اروپا  اتحادیه  فرصت عضو  نظر  از  هم  و  بازرگانی  سودهای  با  نظر  ایران  شهروندانش،  برای  شغلی  های 

از   بیش  نفر  ۸۰جمعیت  می  میلیون  بزرگ  اقتصادی  شریک  یک  اقتصادی  را  رکود  و  اقتصادی  رشد  کاهش  دانند. 

دیل شود  برخی کشورهای اروپایی در یک دهه گذشته باعث شده که ایران به یک بازار حیاتی برای این کشورها تب

اما خروج یکجانبه دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، چشم انداز همکاری 

کند. اگرچه اتحادیه اروپا "اینستکس" را برای نجات مشکل پرداخت های اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران را تهدید می

تغ به  کمکی  ابزار  این  اما  است  کرده  ترین ایجاد  پایین  به  ایران  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  روابط  و  نکرده  وضعیت  ییر 

است یافته  کاهش  خود  سال    .سطح  )از  طوالنی  های  سال  اروپا  اتحادیه  اینکه،  دوم  افزود:    ۲۰۱۵تا    ۲۰۰۳وی 

از برج ایاالت متحده  و خروج  آمریکا به سختی تالش کرد  ایران و  میز مذاکره کشاندن  بر سر  برای  این  میالدی(  ام 

و   نتیجه گذاشت  را بی  اروپا شد تالش ها  اتحادیه  اتحادیه   .باعث تخریب وجهه   : لیانگ شیانگ معتقد است  جین 

اروپا دیپلماسی اصولی به همراه مذاکره را رویکرد درست برای حل مسائل خاورمیانه می داند. به عالوه، از برجام  

های اتحادیه  در واقع دولت ترامپ با خروج از برجام، تالش   به عنوان دستاوردی برای این کشورها یاد شده است؛

این  .اروپا در زمینه مسائل هسته ای ایران، دستاوردهای اروپا و وجهه این کشورها را به عنوان میانجی تخریب کرد

داده بود؛    اتحادیه اروپا پیشتر نیز موضع مخالف خود در این زمینه را به آمریکا نشان تحلیلگر آسیایی همچنین گفت:

بایکوت کردند؛ کنفرانسی    ۲۰۱۹ورشو را در ژانویه    رهبران اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه و آلمان، کنفرانس

مخالفت اتحادیه اروپا با سیاست ایاالت متحده در این   وی افزود: .که استراتژی آمریکا برای مقابله با ایران را کلید زد

ثبات   و  حفظ  حیث  از  نیز  هسته زمینه  توافق برنامه  از  متحده  ایاالت  خروج  واقع  در  است،  اهمیت  حائز  ایران  ای 

ای را نابود کرده است. ایران رسما اعالم  های یکجانبه، یکی از دو محور توافق هسته ای و بازگرداندن تحریم هسته

نمی شود که دلیل اصلی   دهد اما از این توافق نیز خارجکرده که بخش مهمی از تعهدات برجامی اش را انجام نمی

از  را  ایران خروجش  اگر  باز گردد؛  توافق  این  از  و روسیه  اروپا، چین  اتحادیه  به حمایت  زیادی  تا حد  تواند  آن می 

برجام تنها   لیانگ دراین تحلیل استدالل کرده است:  .توافق اعالم کند، یک محور دیگر از برجام نیز از بین خواهد رفت

دلیل مخالفت اروپا با مواضع آمریکا نیست بلکه به موضوعاتی نظیر خروج واشنگتن از معاهدات دیگر سازمان های  

از   خروج  و  پاریس(  )توافق  اقلیمی  تغییرات  توافق  از  رفتن  کنار  یونسکو،  از  یکجانبه  خروج  جمله  از  المللی  بین 

بهداشت جهانی نیز باز می گردد، یعنی حتی متحدان ایاالت متحده با داشتن ارزش ها و منافع مشترک باز  سازمان 

 .هم از یکجانبه گرایی ایاالت متحده ناراضی هستند

 

 اقدامات تحریک آمیز آمریکا و افزایش خطر درگیری نظامی با چین 

تحلیلگران نظامی چین هشدار داده اند که اگر همکاری های نظامی آمریکا و جزیره تایوان ادامه یابد و    -ایرنا  -پکن

رای از بین بردن  تهدیدی برای چین و چالشی برای حاکمیت آن باشد، ارتش آزادیبخش خلق چین به اقدام موثر ب

این تهدید مجبور خواهد شد و ممکن است حتی یک بار و برای همیشه وحدت سرزمینی با تایوان را ولو با استفاده  

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کارشناسان چینی هم تاکید کرده اند که واشنگتن قصد دارد با    .از زور تحقق بخشد

لوله نخست مجبور کند و این راهبرد آمریکا به گسترش تنش های کنونی اقدامات تحریک آمیز، پکن را به شلیک گ

براساس این گزارش در حالی که اخبار زیادی از ارتباطات فزاینده آمریکا و تایوان در زمینه های    .منجر خواهد شد 

فروش   و  نظامی  مراودات  ادامه  خصوص  در  واشنگتن  به  پکن  همزمان  و  شود  می  منتشر  تسلیحاتی  و  نظامی 

تازه    .تسلیحات به تایوان هشدار داده، نگرانی ها هم از خطر رویارویی نظامی چین و آمریکا در حال افزایش است

ترین تحرک صورت گرفته از سوی آمریکا به روز یکشنبه گذشته بازمی گردد که ظاهرا یک هواپیمای نظامی آمریکا  

است ظاهر شده  تایوان  آسمان  یکشنبه  آ EP-3E هواپیمای شناسایی  .در  روز  در  تایوان  در فضای شمالی  مریکا 

که شده  و مشاهده  ژاپن  سوی  می به  پرواز  چین  شرقی  است دریای  آمریکایی   مسیر  .کرده  هواپیمای  پروازی 

https://www.irna.ir/news/84023570/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
هواپیما از فرودگاهی جزیره ای که احتماال تایوان بوده به پرواز درآمده   غیرمعمول بوده و این خود نشان می دهد

این   .است با  کافی  همزمان  توانایی  چین  که  کرده  ادعا  تایوان  ارتش  آمریکا،  آمیز  تحریک  برای حمله همه  اقدام 

بررسی های مرکز تحقیقات راهبردی دریایی که به اتاق فکر چین در پکن معروف است،    .جانبه به تایوان را ندارد

یک دهد  می  ماموریت نشان  درحال  آمیز  تحریک  اقدام  این  از  قبل  روز  یک   ، دریای    هواپیما  آسمان  در  شناسایی 

پایگاه در  آن  از فرود  ای  بوده ولی هیچ نشانه  دریافت   جنوبی چین  ژاپن  اوکیناوا  در  آمریکا  نیروی هوایی »کادنا« 

بدان معنا  .نشده است و است که هواپیماهای این  بازنگشته باشد  اوکیناوا  به  در   آمریکایی ممکن است  درعوض 

این اقدامات تحریک آمیز آمریکا را تهدید جدی علیه این کشور و عامل تشدید تنش    چین  .جزیره تایوان فرود آمده اند

گلوبال تایمز چین گفته   یک متخصص چینی در امور نظامی به روزنامه پینگ" سونگ جونگ"  .ها ارزیابی کرده است

دامات آمریکا علیه  است که استفاده از فرودگاه های تایوان برای ماموریت های شناسایی و جمع آوری اطالع، اق

وی می افزاید: به نظر می   .چین را بسیار آسان تر و کارآمدتر می کند زیرا تایوان به چین نزدیکتر از اوکیناوا است

آمریکا زیادی رسد  انگیزه  تایوان  با مقامات جدایی طلب در جزیره  تاکید    .دارد برای همکاری نظامی پرخطر  سونگ 

برای چین ب می کند:  تایوان، آمادگی کامل  بهترین پاسخ  آمریکا و گزافه گویی ارتش  آمیز ارتش  ه اقدامات تحریک 

« دانشیار دانشکده مطالعات بین  جین چانرونگ»  .و درگیری نظامی با آمریکا است برای عملیات نظامی با تایوان

نظامی خود را برای باید قدرت بازدارندگی   الملل دانشگاه مردم در پکن هم به این روزنامه چینی گفته است: پکن

آنها را برای به چالش کشیدن چین از   و انگیزهایجاد ترس و وحشت آمریکا و میان جدایی طلبان تایوان نمایان تر کند  

نمی خواهد تنش ها را تشدید کند«، آورده است: چین از   گلوبال تایمز در گزارش خود با بیان اینکه » چین   .بین ببرد

نگرانی ندارد و هراسی هم نشان نمی دهد زیرا قوی ترین نیروی نظامی و ارتش روی  بابت توان نظامی تایوان  

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است:    .کره زمین را دارد و آماده برای نبرد با دشمنان سرسخت است

تایوان به آمریکا دارد و گزافه گویی های  برتری های نظامی نسبت  این منطقه  درباره ضعف   ارتش چین حتی در 

 .ارتش چین خریداری ندارد

 

 توافق امارات با اسراییل و هدف پنهان آمریکا برای قطع شریان اقتصاد چین 

» تام حسین« تحلیلگر مسایل سیاسی منطقه شرق آسیا و خاورمیانه معتقد است که توافق امارات و   -ایرنا  -پکن

حیات   شریان  بستن  برای  آمریکا  پنهان  اهداف  از  بخشی  واقع  در  روابط  سازی  عادی  برای  صهیونیستی  رژیم 

گو با روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست  تام حسین در گفت و     به گزارش ایرنا،  .اقتصادی چین در خاورمیانه است

که روز چهارشنبه منتشر شد، تصریح کرد که بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز چین از خاورمیانه تامین می شود به  

دلیل را  همین  اقتصاد چین  برای  زندگی«  و  این مسیر »مرگ  بتواند  که  ای  کننده  مهار  اقدام  و  نفوذ  از هر  آمریکا 

کن محدود  و  کندمسدود  می  پشتیبانی  های    .د،  برنامه  از  بخشی  را  توافق  این  کارشناسان  از  بسیاری  گفت:  او 

آمریکا و اسراییل برای مقابله با ایران و ترکیه می دانند و موضوع بستن شریان حیات اقتصادی چین را نادیده گرفته  

تام حسین« افزود: یکی از  »  .ستاند در صورتی که مهمترین هدف آمریکا از حصول این توافق محدود کردن چین ا

راه های توسعه اقتصادی چین   این است که انجام داده کارهایی که دولت ترامپ رییس جمهوری آمریکا علیه پکن

این تحلیلگر بر این باور است که آمریکا با ترغیب کشورهای دیگر خاورمیانه و آفریقا برای برقراری    .را مسدود کند

شاخ آفریقا و مدیترانه شرقی را  ییل می خواهد منافع اقتصادی چین در حوزه راه ابریشم ورابطه دیپلماتیک با اسرا

تنگه    .محدود کند یا  و  آفریقا  و شاخ  یمن  بین  المندب  باب  تنگه  دنیا همچون  آبی  از گذرگاه های  او گفت: بسیاری 

دارد   زندگی  و  مرگ  حکم  چین  اقتصاد  برای  خاورمیانه  های  آبراه  کنار  در  با  ماالکا  اتحاد  ایجاد  دنبال  به  آمریکا  و 

این گذرگاه   از  برای قطع کردن دست چین  با اسراییل  رابطه رسمی  به  آنها  و تشویق  کشورهای مناطق مختلف 

نباید موضوع »  .های دریایی است با ساوت چاینا گفت:  رامانی« از دانشگاه آکسفورد هم در گفت و گو  سامویل 
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ا توافق  از  بخشی  که  دریایی  را  همکاری  است،  شده  نامیده  امنیتی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  امارات  و  سراییل 

کرد دریایی     .فراموش  رزمایش های  و  دریایی  پشتیبانی  تواند شامل موضوع  وی می  گفته  به  نوع همکاری  این 

مه راه  این برای برنا راهبردی در عرصه امنیت ملی است که آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت باشد که برنامه های

رامانی افزود: آمریکا بعد از    .ابریشم چین هم مطلوب نیست و از هم اکنون پکن با نگرانی قضایا را دنبال می کند

خلیج  حاشیه  کشورهای  از  علنا  کشور  این  خارجه  وزارت  و  کرد  خواهد  توجه  امارات  و  چین  روابط  به  بیشتر  این 

انتخاب ک را  آمریکا و چین یکی  بین  امارات و چین دو     .نندفارس خواسته است  آورده است:  پایان  ساوت چاینا در 

امارات    ۶۰شریک بزرگ تجاری هستند و   از طریق  درصد از ترانزیت کاالهای چین در منطقه دریایی آسیای غربی 

امارات دهد  ۲۸نیز   انجام می شود  اختصاص می  به خود  را  با چین  غیرنفتی خاورمیانه  تجارت  از  همچنین   درصد 

به   کنند  ۴نزدیک  کار می  آفریقا  و  اعراب  با  که  چینی  دالیل   هزار شرکت  به همین  مستقر هستند  کشور  این  در 

 .امارات برای آمریکا هم مهم است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

ها  چین: آمریکا جایگاه حقوقی برگرداندن تحریم  /رییس هیات چین در نشست کمیسیون مشترک برجام

 را ضد ایران ندارد 

ج آمریکا  گفت:  وین  در  برجام  مشترک  کمیسیون  نشست  در  چین  اعزامی  هیات  برگرداندن رییس  حقوقی  ایگاه 

ایرتحریم ضد  را  امنیت  شورای  نداردهای  الملل  .ان  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  "فو  خبرگزاری  وين،  از 

مقطع زمانی  کونگ" رییس هیات اعزامی چین در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: این نشست در  

سازمان   ۲۲۳۱رجام تعهد خود را به این موافقتنامه و قطعنامه  بسیار حساس و مهمی برگزار شد و همه اعضای ب

از برجام خارج شده فاقد   به عنوان کشوری که  امریکا  بود که  این  ملل اعالم کردند و همچنین همگی موضعشان 

فو کونگ پس از پایان نشست    سازمان ملل را برگرداند.  های شورای امنیت تواند تحریم جایگاه حقوقی است و نمی

یسیون مشترک برجام با حضور در جمع خبرنگاران افزود: جامعه جهانی هم چنین موضعی را بیان کرده است کم

وی گفت: در حاشیه این نشست کمیسیون مشترک   همانطور که در شورای امنیت سازمان ملل شاهد آن بودیم.

ها به ایجاد  ی برجام صحبت کردند و کشور رباره نحوه برخورد با یکجانبه گرایی آمریکا برای نابود، نمایندگان دبرجام 

تعادل بین تعهدات ایران و منافع اقتصادی از طریق اینستکس که ایران باید دریافت کند متعهد شدند. نماینده چین 

کند و این با توجه به  صادی ایران فروگذار نمیاضافه کرد: آمریکا از هیچ تالشی برای جلوگیری از تامین منافع اقت

های یک جانبهو ونی کرونا شدیدا غیرانسانی است. درحال حاضر بزرگترین مانع برای حفظ برجام؛ تحریم شرایط کن

امریکاست. گفت:    فرامرزی  کونگ"  و  "فو  اینستکس  درباره  اروپایی  کشور  سه  با  مذاکره  حال  در  روسیه  و  چین 

امکان شرک کمپانیهمچنین  اینستکس هستند.ت  کار  در سازو  چینی  افزو  های  نمایندگان  وی  این نشست  در  د: 

ها برای تامین منافع اقتصادی ایران و حمایت از توافق مهم بین  ها آمادگی خود را برای دوچندان کردن تالش کشور 

در وین گفت: مهم این   رییس هیات اعزامی چین در نشست کمیسیون مشترک برجام  ایران و آژانس اعالم کردند.

بی طر  و  آژانس موضع مستقل  که  نگرانی است  باید  و همچنین  کند  را حفظ  ایران  فانه خود  امنیتی مشروع  های 

قطعنامه    تضمین شود. و  برجام  به حفظ  کرد: چین  اضافه  کونگ"  متعهد می  ۲۲۳۱فو  امنیت  و همه شورای  ماند 

کار می  به  را  برای شکست تالش تالش خود  تا  باشیم.گیریم  آمریکا یک موضع واحد داشته  وی گفت: تالش   های 

های شورای امینت سازمان ملل علیه ایران و نابودی برجام به سخره گرفتن قوانین آمریکا برای بازگرداندن تحریم 

ربیا جهان  بین المللی است و نباید به آمریکا اجازه داده شود که به این روند خود ادامه دهد و آمریکا باید ببیند که تق

 خبرگزاری صداوسیما :منبع روی این مساله متحد است.
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 تاکید آلمان و چین بر لزوم حفظ برجام /   در نشست خبري وزراي امور خارجه آلمان و چین مطرح شد 

نظ اتفاق  برجام  حفظ  لزوم  مورد  در  پکن  و  برلین  گفت  آلمان  خارجه  امور  دارندوزیر  بین    .ر  سرویس  گزارش  به 

با وانگ یی  خبرگزاری صدا و سیما الملل از برلین، هایکو ماس وزير امور خارجه آلمان در نشست خبری مشترک 

هسته  توافق  حفظ  افزود:  خود  چینی  دهمتای  مشترکی  موضع  کشور  دو  و  است  ضروری  دارند.ای  زمینه  این    ر 

گفتگو شده  و  بحث  مفصل  به طور  موضوع  این  درباره  امنیت  در شورای  اخیر  چند هفته  کرد: ظرف  تصریح    ماس 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع است.

 

 بازگشایی مدارس در کشور اساطیر اژدها /   شکست کرونا در مدارس چین 

ما  هشت  از  شدندپس  بازگشایی  چین  مدارس  کرونا،  شیوع  دلیل  به  تعطیلی  بین    .ه  سرویس  گزارش  به 

و سیما  الملل صدا  نقل خبرگزاری  الجزیره، به  تلویزیونی  از  از شبکه  بیش  کرونا،  دلیل شیوع  به  که  چین  مدارس 

شهرداری    .جه به موفقیت نسبی این کشور در مهار ویروس کرونا، بازگشایی شدندبودند، با تو هشت ماه تعطیل  

پکن از مدیران مدارس، معلمان و دانش آموزان خواست، با جدی گرفتن پوشش ماسک، ضد عفونی و اندازه گیری  

ب داشته  نظر  مد  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  را  الزم  تدابیر  بدن،  گز  .اشندحرارت  میاین  افزاید ارش 

والدینی که از اعزام فرزندان شان به مدارس نگران بودند، حال پس از موفقیت نسبی کشور چین در مهار ویروس  

هستند خوشحال  مدارس،  مجدد  فعالیت  آغاز  از  آموزان  دانش  همچون  از     .کرونا،  آموز   ۲۰۰بیش  دانش  میلیون 

کنند، همچنان ین جیان«، که اقلیت ایگور در آن زندگی میدر منطقه »شچینی به مدارس بازگشته اند. اما مدارس  

می محلی  مقامات  و  است  استتعطیل  نشده  مهار  هنوز  منطقه  این  در  کرونا  ویروس  خبرگزاری  :منبع  .گویند 

 صداوسیما

 

 آزمایش همگانی کرونا در منطقه هنگ کنگ 

المل بین  سرویس  گزارش  سیما لبه  و  صدا  عمومی  خبرگزاری  آزمایش  کرونا،  ویروس  با  مقابله  هدف  با  پکن؛  از 

مردم منطقه هنگ کنگ در دستور کار مقامات بهداشتی و مسئوالن محلی این منطقه قرار گرفت. هر شهروندی  

، شماره تلفن همراه و  ند فقط با ارائه اطالعات شخصی ساده از جمله نام خواهد در این آزمایش شرکت ککه می

شناسنا میشماره  کند.مه  نام  ثبت  این   تواند  اندازی  راه  در  کنگ  هنگ  محلی  بهداشتی  مقامات  به  کمک  برای 

 پزشک متخصص را به منطقه اعزام کرده است.  ۲۲۰آزمایش بزرگ، دولت مرکزی چین بیش از 

 چین: محمدرضا خالق وردی /ن هنگ کنگشهروندا اظهارات:

 

 : لنایا -

 کند های اروپایی دشوار میتقویت حضور چین در ایران کار را برای شرکت بلومبرگ گزارش داد؛

ایران و چین پرداخت به توافق  به چین در    .بلومبرگ در گزارشی  نزدیک شدن  بلومبرگ،  از  به نقل  ایلنا  به گزارش 

جانبه توسط صورت یک ای به های هسته با اعمال تحریم   وده است؛ اما در واقعخارجی ایران نبابتدا اولویت سیاست

شرکت خروج  و  ترامپ  دونالد  ازدولت  اروپایی  استایران   های  شده  نزدیک  پکن  به  تهران  انتشار    .،  با  همزمان 

برای سالگزارش ایران  است  ممکن  که  ایجاد شد  ایران  نگرانی  این  کشور،  دو  بلندمدت  نظر  های همکاری  از  ها 

ها و شیوع کرونا باعث شده که مالی وابسته به چین باشد. ایران همواره به دنبال استقالل بوده است اما تحریم

متحده در سراسر ای از تضعیف نفوذ ایاالت توان نشانه از سوی دیگر این اتحاد را می  .ابطه با چین فکر کند ایران به ر
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تواند موجب تقویت و حمایت از ز سوی دیگر همکاری استراتژیک با ایران می جهان و به ویژه در خاورمیانه دانست.ا

است   قرار  برنامه  این  اساس  بر  چین شود.  عظیم  اقتصادی  یک طرح  ابریشم  از طریق شبکه جاده  دیگر  از  بار  ای 

تواند کار را برای  یها شکل بگیرد. تقویت حضور چین در ایران مهای انتقال، شبکه برق و بزرگراه آهن، بنادر، لولهراه 

 .های اروپایی که در آینده تالش خواهند کرد تا در بازار ایران حضور داشته باشند ، دشوار کندشرکت

 

 :شفاف -

 درصد افزایش یافت   ۱6.۷تقاضای نفت چین 

میلیون بشکه در روز در ماه جوالی رسیده   ۱۴.۱۶درصد به صورت ماهانه افزایش یافته و به   ۱۶.۷قاضای نفت چین  ت

ا بهبود اقتصاد  تقاضای نفت در چین    .ین کشور استاست که نشان دهنده  ارقام خوشبینانه  به گزارش شفاف، 

ف بیشتر دالر آمریکا عامل افزایش قیمت باعث شده قیمت نفت در روز دوشنبه افزایش بیشتری داشته باشد. ضع

میلیون   ۱.۱5نفت در هفته گذشته بود. تاجران همچنین انتظار دارند تولید نفت ائتالف اوپک پالس در ماه سپتامبر  

دالر در هر بشکه بیشتر نتیجه اختالل در تولید    46بشکه در روز کاهش داشته باشد. افزایش قیمت نفت تا بیشتر از  

درصد از تولید نفت آمریکا را در این منطقه    ۸4ها  یک به خاطر طوفان های دوقلو بوده است. این طوفاندر خلیج مکز

ر عرضه نفت بر بازارها چندان زیاد نبوده است چون ذخایر سوخت همچنان رو  تاثیر اختالل د  .تحت تاثیر قرار داده اند

شود تولید خود را در خلیج مکزیک رولیوم آماده میبه افزایش هستند. با کاهش تاثیرات طوفان، شرکت بریتیش پت

ود. تقاضای نفت  تعهد چین به مرحله اول قرارداد تجاری با آمریکا باعث حمایت از قیمت نفت می ش   .از سر بگیرد

میلیون بشکه در روز در ماه جوالی رسیده است که   ۱4.۱6درصد به صورت ماهانه افزایش یافته و به    ۱6.۷چین  

دهند از سال گذشته هم نشان  ماه جوالی  در  نفت چین  تقاضای  ارقام  این کشور است.  اقتصادی  بهبود  ه قدرت 

که طی سقوط قیمت نفت در سه ماهه دوم سال جاری  باالتر بوده است. ذخایر نفت و محصوالت پاالیشی چین  

انتظار می و  دارد  قرار  باالیی  در سطح  بود، همچنان  یافته  افزایش  به شدت  آهسته    رودمیالدی  آن  کاهش  روند 

متوقف می   .باشد را  از چین  نفتی  واردات محصوالت  کرده  اعالم  برای  هند  کردن خریداران خارجی  پیدا  یعنی  کند 

پاال  تولید  نفتکش  یشگاه مازاد  اجاره  ماه  اوایل همین  در  پاالیشگاه های هند  بود.  بسیار سخت خواهد  های چینی 

برای حمل نفت و سو  را  به چین  بوده  های متعلق  بین دو کشور  نتیجه درگیری های مرزی  کردند که  خت متوقف 

و کشور به باالترین رقم در  از طرف دیگر، واردات نفت خام آمریکا توسط چین در نتیجه قرارداد تجاری بین د   .است

میلیارد    ۲5.۳های اوت و سپتامبر هم ادامه داشته باشد. چین قول داده  ماه گذشته رسید و انتظار می رود در ماه 

میلیارد دالر وارد کرده است. آمریکا    ۳دالر از محصوالت انرژی آمریکا را خریداری کند و در حال حاضر کمی بیشتر از  

کننده   عرضه  داردچهارمین  قرار  روسیه  و  عراق  عربستان،  از  پس  و  است  چین  به  خام  نفت  عربستان     .بزرگ 

بود، به چین  برتر نفت خام  به    سعودی قبال صادر کننده  تولید اوپک پالس، تعهد کمتر روسیه و عراق  ولی کاهش 

 .أثیر قرار داده استقرارداد کاهش تولید و افزایش قیمت نفت آرامکو اولویت های چین برای واردات نفت را تحت ت

 تسنیم :منبع /انتهای پیام

 

 : میتسن یخبرگزار -

 بهبود اقتصادی چین با رشد بخش خدمات این کشور سرعت گرفت 

  دهد شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی در چین که شاخص رسمی اطالعات اداره ملی آمار چین نشان می 

به   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .در ماه اوت افزایش یافته است  ۵۵.۲سالمت بخش خدمات در این کشور است تا  

http://www.shafaf.ir/fa/news/511232/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-167-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.shafaf.ir/fa/political
https://www.tasnimnews.com/


 
در این ماه توسعه یافته    ۲۰۱۸تودی، فعالیت در بخش غیر تولیدی چین با بیشترین سرعت از ژانویه  نقل از راشا  

از بحران کروناستاس بهبود دومین اقتصاد بزرگ دنیا  ادامه  از  آمار چین نشان     .ت که حاکی  اداره ملی  اطالعات 

خش خدمات در این کشور  دهد شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی در چین که شاخص رسمی سالمت ب می

نشان دهنده رشد اقتصاد است ولی   5۰در حالیکه هر رقمی باالتر از    .در ماه اوت افزایش یافته است  55.۲است تا  

بوده است. درست است که شاخص مدیران خرید باال در بخش غیر    ۲۰۱۸رشد این ماه سریع ترین رشد از ژانویه  

ولی بخش تولید هنوز هم با چالش ها و بی ثباتی های بسیاری مواجه تولیدی یعنی بهبود سریعتر بخش خدمات،  

شاخص رسمی فعالیت کارخانه ای در چین است، عملکرد خوبی در این ماه  شاخص مدیران خرید تولید که    .هست

یش بود. این رقم کمتر از پ  5۱.۱در ماه اوت کاهش یافت در حالی که ماه گذشته برابر با    5۱نداشت. این شاخص تا  

شود که می   ای در چین از آنجا ناشیرا تخمین زده بودند. کاهش فعالیت کارخانه   5۱.۲هاست که  بینی اقتصاددان

را مختل کرده استسیالب اولیه  های شاخص مدیران خرید مشترک بخش   .های سنگین چرخه عرضه مواد خام 

تا   و خدمات  نشان می  54.5صنعت  که  یافته است  بهبودافزایش  روند  اقتصاد چین  ادامه     دهد  را  کرونا  بحران  از 

جدا کننده توسعه از رکود    5۰قرار دارند. مرز    5۰رقم  ماه متوالی است باالتر از    6دهد. هر دوی این شاخص ها  می

  .ترین رقم رسیده بودز سال جاری میالدی، در زمان اوج همه گیری کرونا در چین به پایین است. این شاخص در آغا

است ولی متخصصین   در حالیکه کل تولید و فعالیت کسب و کارها در چین به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته 

از  آمار م بیش  و  ندارند  بازار  در  کافی  تقاضای  از شرکت های کوچک  گویند بسیاری  با کسری    4۰ی  آنها  از  درصد 

 ۱۹5انتهای پیام/ .سرمایه مواجه هستند

 

 :پارسینه -

 زایش صادرات ترین رشد بخش تولید صنعتی در چین با اف سریع

ترین رشد به لطف افزایش قابل توجه صادرات و ثبت سفارش بخش تولید صنعتی در چین به یک ماه گذشته سریع

رساند  ۱۰در   ثبت  به  را  گذشته  خبر  .ساله  ثبت    /۶۵۱۳۲۹ :کد  تولید،  افزایش  لطف  به  راشاتودی،  گزارش  به 

ترین رشد ماهانه را  سفارشات جدید و رشد قابل توجه صادرات، بخش تولید صنعتی در چین در ماه آگوست سریع

واحد در   ۵۲.۸د مدیران مؤسسه کاکسین چین در ماه آگوست از  شاخص خری  تا کنون به ثبت رساند.  ۲۰۱۱از سال  

های بلومبرگ و رویترز  واحد این رقم بهتر از میزانی بود که از سوی کارشناسان و در نظرسنجی  ۵۳.۱به  ماه قبل  

گوید این شاخص برای چهارمین ماه متوالی وانگ ژی، کارشناس ارشد مؤسسه کاترین، می  بینی شده بود.پیش

پس از شرایط پیش آمده ناشی از دهند که بخشی از تولید صنعتی در چین در حال بهبود  کرده و نشان می  رشد

رشد عملکرد بخش تولید صنعتی چین به خاطر   رسد.از طرف دیگر روند این بهبود قوی به نظر می بحران کروناست.

نتایج    سال گذشته بوده است.  ۱۰ترین سطح در  افزایش تولید و ثبت سفارشات جدید بود که میزان آن نزدیک به باال

ب که  کاکسین  مؤسسه  شرکت نظرسنجی  روی  که  یشتر  است  آن  از  حاکی  بوده  متمرکز  متوسط  و  کوچک  های 

ثبت سفارش  کارخانه  افزایش  ویروس کرونا شاهد  از زمان شیوع  و  بار طی سال جاری  برای نخستین  های چین 

بوده  م  اند.صادرات  این  درباره شاخص خرید  نتایج بررسی  دیروز  آمار چین که  اداره  از اطالعات  بهتر  ؤسسه کمی 

بر اساس آمار رسمی اطالعات اداره آمار این کشور بخش تولید صنعتی چین در ماه   یران منتشر شده بود، است.مد

 ری فارس خبرگزا :منبع آگوست رشد کرده، اما سرعت آن نسبت به ماه جوالی کمتر بوده است.

 

 : بهار -
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همکاری چین با ایران برای ایجاد اینترنت  /  ساله با چین  ۲۵اجرای طرح اینترنت ملی در سند همکاری 

 ملی 

گروه سیاسی: رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم از همکاری چین با ایران برای ایجاد  

 ۲ساله ایران و چین این موضوع تحت عنوان همکاری    ۲5نویس سند همکاری  اینترنت ملی خبر داد و گفت: در پیش 

است شده  قید  مجازی  فضای  توسعه  جهت  در  گ  .کشور  طی  جوکار  با  محمدصالح  انتخاب  سایت  با  گویی  و  فت 

اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای »ملی شدن اینترنت«، گفت: این بحث برای دیروز و امروز نیست. دولت طبق 

برنامه ششم مکلف است که اینترنت کشور را ملی کند. طرح اخیر نمایندگان نیز برای اصرار بر اجرای این مساله  

زیرسا ما مشکل  وجود است. خوشبختانه  به عدم  ما  و صرفا مشکل عمده  نداریم  این طرح  اجرای  برای  نیز  ختی 

گردد.این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم ادامه داد: امروز میلیاردها تومان هزینه بر  سرورها در داخل کشور برمی 

نت ملی یک شود. بحث اینترهای خارجی می شود و منابع ملی ما صرف شبکهکشور به دلیل اینترنت تحمیل می

تواند یک فرصت خوبی برای ما خلق کند که باید از آن  بحث و موضوع گسترده است که از گذشته بوده و امروز می

وی با تاکید بر اینکه اینترنت ملی هیچ تهدیدی برای کسب و کارهای اینترنتی نیست، گفت: بحث ما    .استفاده شود

های داخلی  به دنبال ایجاد فرصت کسب و کارهای بیشتر در شبکهدر اینترنت ملی اصال محدودیت نیست. ما اتفاقا 

هستیم. ما باید تهدیدات را از حوزه اینترنت دور کرده و به فرصت تبدیل کنیم.جوکار همچنین در پاسخ به این پرسش  

از شبکه آیا  میکه  استفاده  ملی  اینترنت  طرح  در  خارجی  اجتماعی  چیزی های  چنین  اصال  ما  بحث  گفت:    شود، 

ها نیست. امروز بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی و همسایه اینترنت داخلی دارند و ما چرا نباید از این تجربه 

های توانیم فضای مجازی را به خوبی مدیریت کرده و از پرداخت هزینهاستفاده کنیم؟ ما از طریق اینترنت ملی می

های خارجی در صورت عدم همکاری و رعایت قوانین  پلتفورم  گزاف جلوگیری کنیم.وی همچنین درباره طرح انسداد

های ایران، گفت: طرحی که به مجلس داده شده به دنبال این است که بتوانیم تهدیدات فضای مجازی را  و پروتکل 

مدیریت و مهار کنیم. امروز در بسیاری از کشورها، شبکه ملی اطالعات وجود دارد ولی متاسفانه این اتفاق هنوز 

ها بایستی  های اجتماعی اعتقاد داریم که این شبکه ر کشور ما رخ نداده است.جوکار ادامه داد: ما در بحث شبکهد

پروتکل  که شبکه به  نیست  این درست  بگذارند.  احترام  قوانین کشور  و  و هرچه ها  باشند  اجتماعی مستقل  های 

سرورها امثال آمریکا یا کانادا باشد.به گفته وی،    خواستند عمل کنند و یا مدیریت آنها در اختیار کشورهای میزبان

باشند. شبکهشبکه تعهدات داشته  یکسری  باید  اجتماعی  امنیت کشورها  های  برای  تهدیدی  نباید  اجتماعی  های 

شبکه طریق همین  از  داعش  نیروهای  که  بودیم  ما شاهد  کمااینکه  اجتماعی هماهنگیباشند.  انجام  های  را  ها 

نم  .دادندمی شبکه این  اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  اصولگرای  اجتماعی اینده  های 

واتس  پروتکلمانند  از  اینستاگرام  و  همه آپ  که  نیست  چنین  این  گفت:  شد؟  خواهند  فیلتر  نکنند،  پیروی  ها 

محدودیت شبکه یکسری  ترکیه  مانند  کشوری  امروز  فیلتر شوند.  اجتماعی  شبکه های  برای  در    هایها  اجتماعی 

های اجتماعی باید وجود داشته باشد.رییس  نظر گرفته است. بنابراین چنین ظرفیتی برای ایجاد محدودیت شبکه

فیلترینگ در شبکه ملی  آیا  که  این پرسش  به  پاسخ  در  در مجلس دهم  داخلی کشور و شوراها  امور  کمیسیون 

های اطالعاتی استفاده  ها و پایگاه توانند از سایت تی میشود، گفت: مردم در اینترنت ملی به راحاینترنت تکرار می 

می راحتی  به  همچنین  و  سایت کرده  بستر  این  در  پایگاه توان  و  کردها  فیلتر  را  مخرب  اطالعاتی   .های 

نمایندگان واقعا مخالف   برخی  به گفته  ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  جوکار همچنین 

نترنت ملی است، گفت: وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی، طبق قانون و برنامه ششم موظف به  جدی طرح ای

داد. ولی تعبیری در این زمینه وجود رفت که تا امروز این اتفاق رخ می اجرای طرح اینترنت ملی است و انتظار می 

ای برای اینترنت ملی را داریم ولی اراده   های الزم را برایدارد که اتفاقا خیلی هم شفاف است؛ ما تمام زیرساخت

نیست آن   .انجام 



 
اجتماعی شکاف بستن شبکه  را عمیقهای  یازدهم که چهره //    کندتر میها  نمایندگان مجلس  از  هایی گروهی 

شوند به طور جدی در صدد هستند تا فضای مجازی در شرایطی در دسترس مردم باشد که از  تندرو شناخته می 

های مختلف هر کدام ود. پیگیری چنین تصمیمی بازتاب زیادی در جامعه پیدا کرده است و سلیقهداخل مدیریت ش

ای باره اظهار داشت: عدهگو با اعتمادآنالین در این  وشناس، در گفتیك جامعه  .دهندباره ارائه مینظراتی در این  

هم  تمام  روزها  شبکهوغماین  محدودیت  اعمال  بر  را  اجتماعشان  گذاشتههای  مالکیت  ی  درباره  گاه  حتی  و  اند 

کنند که شاید ها این ذهنیت را پررنگ می کنند. این نوع تالشفضای مجازی توسط این نهاد و آن نهاد اعالم نظر می

این کار جلوی بحرانمی با  بگیرند و اجازه ندهند فضای مجازی مقدمات اعتراض خواهند  را  را  سازی  های عمومی 

بیژن کند.  گفت   فراهم  تالشعبدالکریمی  چنین  مجدانه :  محدود  های  برای  صورت  ای  حالی  در  تکنولوژی  ساختن 

گیرد که اساساً نگاه امنیتی به خیلی از مسائل مخصوصاً تکنولوژی درست نیست. به خصوص اینکه تکنولوژی  می

 .و ادامه فعالیت پیدا خواهد کردناپذیر است و در مواجهه با محدودیت، باالخره راهی برای عرض اندام  اصوالً سیطره

این فکر کننداو توضیح داد: مخالفان شبکه باید به  از شبکه که می   های اجتماعی  با استفاده  های اجتماعی توان 

را سهل نتیجهامور  و  گفتبخشتر  نیروهای جامعه فضای  بین  در  و همچنین  برد  پیش  کرد.  تر  برقرار  تعامل  و  وگو 

؛ دانندهای اجتماعی را مجالی برای سازماندهی صداهای اعتراضی میها شبکهضیمشکل اما این است که بع

نمی اساساً  شبکهآنها  بستن  که  و  دانند  مطالبات  چون  کرد  نخواهد  خاموش  را  اعتراضی  صدای  اجتماعی  های 

مطالبه  جامعهاساس  هر  وجودی  اعماق  در  سیستگری  اگر  داد:  ادامه  است.عبدالکریمی  شده  نهادینه  م ای 

از  خیلی  کند،  فراهم  مختلف  قشرهای  گفتمان  برای  را  مناسبی  فضای  و  بدهد  اجتماع  اجازه  مردم  به  مدیریتی 

های روز بیشتر به فکر بستن کانال شود بلکه روزبه شود، اما نه تنها به این مهم اعتنا نمیمان برطرف می مشکالت 

هایی  مدت داشته باشد و در درازمدت هزینه د در کوتاه تواند نتیجه مفیارتباطی مردم با یکدیگر هستند که فقط می 

شبکه  بستن  گفت:  پایان  در  عبدالکریمی  کرد.بیژن  خواهد  تحمیل  شکاف گزاف  اجتماعی  را  های  اجتماعی  های 

 .تر خواهد کردعمیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (:۲4) هفته یثدح - خبرنامه:

   «خير فراوان در پنج چيز»
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  امام حسین

لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتِعٍ:  خَمْسٌ مَنْ »

 .« لدّینُ وَ االَدَبُ، وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِاَلْعَقْلُ، وَ ا

»پنج چیز است که در هرکسى نباشد، 

خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، 

 .«خویىادب، حیا و خوش
 (  1۸1ص 1ة االمام الحسین)ع(، ج )حیا



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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