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رژیم صهیونیستی به بخشی از منابع ارزی خود یوآن اضافه کرده است
تقابل سیاسی و همکاری اقتصادی در شرق آسیا

چین »قاطعانه« با ابتکار تجاری آمریکا و تایوان مخالف است
وانگ یی:  هر راهبرد منطقه ای باید با هدف منافع متقابل و برد- برد صورت گیرد

دیدار ویدیویی شی جین پینگ و اوالف شولتز
توزیع کمک های بشردوستانه چین و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان
سخنگوی وزارت خارجه چین: نرخ تورم در منطقه اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۷ به باالترین حد 

خود یعنی ۷/۵ درصد رسیده است
جدال با زمان و ویروس کرونا؛ چرا چین سزاوار اعتماد جهانی است؟

ابتکار پکن در نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه گذاری
تجارت چین با کشورهای در امتداد »کمربند و جاده« با رشد روزافزون همراه است

راه اندازی مرکز خدمات برای شرکت های عضو RCEP در هاینان چین
حجم معامالت ماهانه بین روبل و یوان 1067 درصد رشد کرد

پوتین برای غلبه بر تحریم نفتی اروپا به کمک چین و هند نیاز دارد
جنگ با چین بر سر تایوان، انتخاب بایدن نیست
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مـا بـه عنوان پژوهشـگران ایرانی باید تالش کنیم سـطح تحلیل و شـناخت از چیـن را میان نخبگان، تصمیم سـازان 
و تصمیم گیـران ارتقـا دهیـم. زیـرا توجـه بـه آسـیا و به ویژه چیـن نه انتخاب مـا، بلکه ضـرورت امروز و آینـده ایران 
اسـت. فـارغ از سرنوشـت توافـق برجـام که بـه چه وضعیتـی منتهی می شـود، سیاسـت خارجی، اقتصـاد و تجارت 
ایران سال هاسـت که گردش اساسـی به سـمت شـرق و کشـورهای آسـیایی داشـته و تحـوالت منطقـه ای و جهانی 
نشـان می دهنـد ایـن رونـد در سـال های آینـده تشـدید می شـود. از ایـن رو آسـیاپژوهی و چین شناسـی بایـد بـه 
صـورت تخصصـی، علمـی و عمیق مـورد توجه قـرار گیرد که قطعـًا بهتریـن و باصالحیت ترین عرصه بـرای پرداختن 
بـه چنیـن ضرورتـی، دانشـگاه ها، جامعه علمـی و آکادمیک کشـور و پژوهشـگران و دانش پژوهان روابـط بین الملل 

است.

یکـی از فرصت هایـی کـه قدرت یابـی چیـن در منطقـه بـرای ایـران دارد ایـن اسـت کـه نگاه چیـن بـه خاورمیانه و 
جایـگاه ایـران در ایـن منطقـه اسـت و ایـن می توانـد فرصتی بـرای ایران باشـد.

در بولتنـی کـه در اختیـار داریـد اهم اخبـار و تحلیل های مربوطه حوزه سیاسـت خارچـی چین در قبـال خاورمیانه و 
ایـران، دیپلماسـی اقتصـادی چیـن گرد آوری شـده اسـت تا مخاطبیـن و فعالین این حـوزه بتوانند نسـبت به چین 

از نگاهـی جامـع، کالن و به روز برخوردار شـوند.
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از سـال جـاری، ذخایـر ارزی اسـرائیل عـالوه بر دالر آمریـکا، یورو و پوند انگلیس، شـامل دالرهای کانادا و اسـترالیا و 
همچنیـن یـن و یـوان خواهـد شـد. انـدرو ابیر، معاون رئیـس کل بانـک مرکزی اسـرائیل در مصاحبـه ای گفت: این 

اضافات نشـان دهنده تغییر در »دسـتورالعمل ها و فلسـفه سـرمایه گذاری بانک مرکزی اسـرائیل« اسـت.

بـا توجـه بـه اینکـه پیش از رژیم صهیونیسـتی، سـایر کشـورها نظیر امارات و روسـیه نیز ایـن کار را انجـام داده اند، 
لـذا ایـن عمـل رژیـم می تواند نشـانگر ایـن نکته باشـد کـه در آینـده روابـط نزدیک تـری )تجاری-سیاسـی( با چین 
شـکل بگیـرد. بـه عبارتـی دیگـر از این به بعـد میزان مبادلـه تجاری بیشـتر خواهد شـد و همچنین رژیـم دیگر فقط 
بـه آمریـکا و اتحادیه اروپا وابسـته نخواهد بود و دنبال شـرکای دیگری در آسـیا و شـرق آسـیا اسـت. جهـان آینده، 

جهـان تک قطبی نیسـت!

نکتـه دومـی کـه بایـد مـورد نظر داشـت این اسـت کـه با توجـه به افزایـش اسـتفاده از یوآن از سـوی کشـور های 
مختلـف، مشـروعیت و اعتبـار یـوآن افزایـش می یابـد و عمـال راه برای شکسـتن سـلطه دالر در سـطح بیـن المللی 

بیـش از پیـش هموار خواهد شـد.

منبع: بلومبرگ )2 ژوئن 2022(

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-02/after-yuan-bank-of-israel-to-invest-in-riskier-  
bonds-equities

بانـک مرکـزی اسـرائیل بزرگتریـن تغییـرات را در تخصیص ذخایـر خود در بیش از یـک دهه اخیر انجام داده اسـت 
و یـوان چیـن را در کنـار سـه ارز دیگـر به ذخایـر خود اضافه کرده اسـت.

رژیم صهیونیستی به بخشی از منابع ارزی خود یوآن اضافه کرده است
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بـا توجـه بـه اینکـه روابـط سیاسـی و دیپلماتیـک چیـن و تایـوان، تنـش زا دنبـال شـده اسـت و چیـن بـا اتخـاذ 
سیاسـت »چیـن واحـد« بـه دنبـال بازگرداندن تایـوان به سـرزمین اصلی چین اسـت، با ایـن حال ایـن تنش ها اثر 
مخربـی را بـرای روابـط اقتصـادی و تجاری دو دولت به دنبال نداشـته و در سـال 2020 میزان مبادلـه تجاری تایوان 

و چیـن ۱۶۶ میلیـارد دالر بوده اسـت.

از سـویی دیگـر بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج، گمـرک چیـن اعـالم کـرده مبـادالت تجـاری ایـران و چیـن در 3 مـاه 
نخسـت سـال جـاری میـالدی بـه 3.85 میلیـارد دالر رسـیده اسـت. مبـادالت ایـران و چیـن در ماه هـای ژانویـه تا 
مـارس امسـال بـا رشـد 18 درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل همـراه بوده اسـت. مبـادالت دو کشـور در 

ماه هـای ژانویـه تـا مـارس 2021 بالـغ بـر 3.25 میلیـارد دالر اعـالم شـده بود.

واردات چیـن از ایـران در 3 مـاه نخسـت سـال جـاری میالدی بـه 1.93 میلیارد دالر رسـیده که این رقم با رشـد قابل 
توجـه 30 درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل همـراه بوده اسـت. چیـن در ماه هـای ژانویه تا مـارس 2021 
بالـغ بـر 1.48 میلیـارد دالر کاال از ایـران وارد کـرده بـود. صـادرات چیـن بـه ایـران نیـز در ماه هـای ژانویه تـا مارس 
2022 رشـد 8 درصـدی داشـته و بـه 1.92 میلیـارد دالر رسـیده اسـت. چین در مدت مشـابه سـال قبـل 1.77 میلیارد 

دالر کاال بـه ایـران صادر کـرده بود.

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـران با چیـن تضـاد منافع نداشـته و در شـرایط فعلـی روابـط دوجانبه مطلوبـی بین دو 
کشـور برقـرار اسـت؛ بـا ایـن وجود میـزان و حجـم روابط تجـاری علی رغـم روابط راهبـردی همچنان پایین اسـت. 

منبع: موج نیوز )23 آوریل 2022/ اداره تجارت بین المللی13 سپتامبر 2021(: 

https://yun.ir/z32dxf

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/taiwan-market-overview#:~:text=China%20is%20
.)Taiwan’s%20largest%20trading,Hong%20Kong%20)7.9%20percent

 

چیـن بزرگتریـن شـریک تجـاری تایوان اسـت که 26.3 درصـد از کل تجـارت و 22.2 درصد از واردات تایوان در سـال 
2020 را بـه خود اختصاص داده اسـت.

تقابل سیاسی و همکاری اقتصادی در شرق آسیا
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ایـاالت متحـده و تایـوان روز چهارشـنبه ابتـکار عمل ایاالت متحـده و تایوان در تجـارت قرن 21 را اعـالم کردند. چند 
روز پـس از آنکـه دولـت بایـدن جزیـره مـورد ادعـای چیـن را از برنامـه اقتصـادی آسـیایی خود کـه بـرای مقابله با 

نفـوذ فزاینـده پکـن طراحی شـده بود، کنار گذاشـت.

چیـن از افزایـش تعامـل ایـاالت متحـده بـا تایـوان که دارای حکومت دموکراتیک اسـت خشـمگین شـده اسـت و 
مرتبـًا ایـن موضـوع را مهم تریـن و حسـاس ترین موضـوع در روابـط چیـن و ایـاالت متحـده توصیـف می کنـد. از 
سـویی دیگـر، تایـوان بـا ایـن ابتـکار مـورد تشـویق قـرار گرفتـه اسـت و آن را نشـانه دیگـری از حمایت واشـنگتن 
می دانـد و امیـدوار اسـت کـه بتوانـد در نهایـت راه را برای پیوسـتن تایوان به چارچـوب اقتصادی هنـد و اقیانوس 

آرام )IPEF( کـه هفتـه گذشـته راه انـدازی شـد، همـوار کند.

نزدیکـی ایـاالت متحـده بـا تایوان چه از لحاظ سیاسـی، اقتصـادی، نظامی مـورد مخالفت دولتمـردان چینی بوده و 
خواهـد بـود. مسـئله ای که مورد پژوهـش و دغدغه اصلی بسـیاری از دولتمردان غربی و برخی پژوهشـگران اسـت، 
حملـه نظامـی چیـن بـه تایـوان اسـت و برخی مانورهـا و رزمایش هـای نظامی کـه از سـوی چین در حـوزه تایوان 

انجـام می گیـرد باعـث نگرانی بیشـتر دولتمردان غربی می شـود.

منبع: رویترز )2 ژوئن 2020( 

/https://www.reuters.com/world/china-says-opposes-us-taiwan-trade-initiative-2022-06-02 

وزارت بازرگانـی چیـن روز پنجشـنبه اعـالم کـرد کـه چیـن »قاطعانـه« بـا ابتکار تجـاری جدید بیـن تایـوان و ایاالت 
متحـده مخالـف اسـت؛ طرحـی کـه دولـت در تایپـه می گوید به رسـمیت شـناختن جایـگاه کلیـدی ایـن جزیره در 

زنجیـره تأمیـن جهانی اسـت.

چین »قاطعانه« با ابتکار تجاری آمریکا و تایوان مخالف است
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وانـگ یـی بـا بیـان ایـن که یک چارچـوب همـکاری منطقه ای بـا محوریت اتحادیه آسـیای جنوب شـرقی در شـرق 
آسـیا شـکل گرفتـه و ایـن کلیـد حفـظ صلـح و ثبـات منطقـه اسـت، گفـت:  »راهبـرد هنـد و اقیانـوس آرام آمریکا 
مخالـف منافـع درازمـدت و مشـترک کشـورهای منطقـه اسـت. اقدامـات آمریـکا در منطقـه اندیشـه جنـگ سـرد، 

تحریـک رویارویـی بیـن بلوک هـا و رقابت هـای تسـلیحاتی را در بـر گرفتـه اسـت.«

وزیـر خارجـه چیـن تاکیـد کـرد کـه هـر راهبـرد منطقـه ای باید با هـدف منافـع متقابـل و برد بـرد صورت گیـرد، نه 
بـازی بـا جمـع جبـری صفـر. چیـن و اندونـزی از کشـورهای نوظهـور اقتصادی انـد و پکـن مایـل اسـت بـا تقویت 
رایزنـی و هماهنگـی بـرای حفـظ مشـترک صلـح و ثبـات منطقـه و دفاع از حقـوق مشـروع کشـورهای منطقه برای 

توسـعه خـود تـالش کند.

رویکـرد جدیـد چیـن نسـبت بـه قراردادهایـی که با سـایر کشـورها منعقد می کنـد، سیاسـت برد-برد اسـت و پکن 
در تـالش بـوده تـا سـطح ارتباطـات خـود را به حداکثر برسـاند و به طبـع آن از منافـع اقتصادی ایـن ارتباطات بهره 

کافـی را ببرد.

منبع: رادیو بین المللی چین )7 می 2022(

https://persian.cri.cn/2022/05/07/ARTIsNhVvEt5qHqlbBfOi65V220507.shtml

وانـگ یـی عضـو شـورای دولتـی و وزیـر خارجـه چیـن در دیـدار آنالیـن با وزیـر برنامه ریـزی اندونـزی بـا انتقاد از 
»راهبـرد اسـتراتژی هنـد و اقیانـوس آرام« آمریـکا بـر همـکاری و منافـع مشـترک در منطقـه تاکید کرد.

وانگ یی:  هر راهبرد منطقه ای باید با هدف منافع متقابل و برد-برد صورت گیرد
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شـی جین پینگ خاطرنشـان  سـاخت: »وضعیت کنونی جهان مملو از تغییرات پیچیده و مسـتمر اسـت، مشـکالت 
و چالش هـای  پیـش روی امنیـت و توسـعه جهانـی بـه طور قابـل توجهی افزایش یافتـه و تزریق ثبـات و  اطمینان 
بیشـتر بـه عصـر آشـفته و در حـال تغییر ضروری اسـت. چیـن و آلمان هـر دو قدرت بـزرگ  و با نفـوذ قابل توجهی 
هسـتند. در شـرایط کنونـی، چیـن و آلمان باید بیش از پیش توسـعه  سـالم و باثبـات روابط دوجانبـه خود را حفظ 
کننـد و نقـش پایـدار، سـازنده و هدایـت  کننـده داشـته باشـند. ایـن نـه تنهـا به نفع دو کشـور اسـت، بلکه سـهم 

مهمـی برای صلـح و  آرامـش جهان ایفـا می کند.«

اوالف شـولتز صـدر اعظـم آلمـان نیـز تاکیـد کـرد: »روابط آلمـان و چین  در سـال های اخیر توسـعه یافته اسـت، دو 
طـرف بایـد سـنت های خـوب را حفـظ  کـرده و بـه پیشـبرد مسـتمر توسـعه مطلـوب روابـط دوجانبه ادامـه دهند. 
مـا مایـل هسـتیم همـراه  با چیـن پنجاهمین سـالگرد برقـراری روابـط دیپلماتیک بین دو کشـور را جشـن بگیریم،  
ارتباطـات نزدیـک را در همـه سـطوح حفـظ کـرده، دور جدیـدی از رایزنی هـای دو دولـت را  برگزار کنیـم.  همچنین 
گفت وگوهـای مهمـی دربـاره مسـایلی ماننـد تضمین ثبـات زنجیـره تأمین  جهانـی و هماهنگی سیاسـت های کالن 
اقتصـادی داشـته باشـیم و همکاری هـا در زمینه هایـی چـون  سـرمایه گـذاری تجـاری، تغییـرات اقلیمی، مبـارزه با 
همـه گیـری کرونـا، امـور بهداشـتی و  پزشـکی، آموزشـی و فرهنگـی را تقویـت بخشـیم.« وی در ادامـه گفـت کـه 
کشـورش از تـالش چیـن بـرای  توسـعه سیاسـت درهـای بـاز اسـتقبال می کنـد چرا کـه ایـن راهبـرد، فرصت های 

بیشـتری بـرای آلمان بـه ارمغان  مـی آورد.

سـران دو کشـور در مـورد وضعیـت اوکرایـن نیـز تبـادل نظـر عمیق و صریح داشـتند. شـی جیـن پینـگ تاکید کرد 
کـه کشـورش همـواره در طـرف صلـح می ایسـتد، بـر اسـاس ماهیـت و دالیل اصلـی این موضـوع به طور مسـتقل 
قضـاوت می کنـد و همـواره با شـیوه خـود به مذاکـرات صلح، کمک می رسـاند و بـرای کاهش تنش تـالش می کند. 
رییـس جمهـور شـی معتقد اسـت که بحـران اوکراین بـار دیگر امنیـت اروپا را به چهارراه حسـاس و کلیدی رسـانده 
اسـت و چیـن بایـد تمـام تالش خـود را برای جلوگیری از تشـدید و گسـترش درگیری که منجر بـه وضعیت غیرقابل 

شـی جیـن پینـگ رئیس جمهـوری خلق چیـن بعد ازظهر 9 مـه با اوالف شـولتز صدراعظـم آلمان دیـداری ویدیویی 
برقـرار کرد.

دیدار ویدیویی شی جین پینگ و اوالف شولتز
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کنتـرل می شـود، بـه کار گیـرد. طـرف اروپایی باید با خرد سیاسـی مسـئوالنه برخورد کنـد و بر صلح بلندمـدت اروپا 
تمرکـز داشـته باشـد و بـه دنبال حل مشـکل باشـد. امنیت اروپـا باید در دسـت خود اروپایی ها باشـد.

چیـن در چندیـن دهـه گذشـته ایـن نکتـه را نشـان داده کـه در صلـح و امنیـت بیـن المللـی را ترجیح مـی دهد و 
مخالـف هرگونـه درگیـری و تنـش نظامی اسـت. درواقـع از آنجایی که چین در سراسـر جهان سـرمایه گـذاری کرده 

و توسـعه خـود را در محیـط باثبـات مـی بینـد لـذا در تالش اسـت تـا از جنگ و بـی ثباتی فاصلـه بگیرد. 

نکتـه بسـیار مهمـی کـه آقایشـی جیـن پینگ به آن اشـاره می کند این اسـت کـه »امنیـت اروپا باید در دسـت خود 
باشـد.« اروپایی ها 

ایـن جملـه شـاید در نـگاه اول سـاده بـه نظر برسـد ولی جمله ای بسـیار هوشـمندانه و صریح اسـت کـه بیانگر این 
مسـئله اسـت کـه اروپـا می توانـد خـودش امنیت خـودش را تأمیـن و حفظ کند لـذا به عامـل و نیـروی دیگری که 
آمریـکا باشـد نیـاز نـدارد، ذیـل همیـن جمله می شـود این نکتـه را دریافت کـه چین به بـی ثمره بودن ناتـو معتقد 

بـوده و آن را به رسـمیت نمی شناسـد و آن را سـازمانی فاسـد تلقـی می کند.

بعـد از کشـته شـدن سـه خبرنـگار چینـی و مجـروح شـدن بیـش از ۲۰ نفـر از چینی هـا که ناتو بـه آنها حملـه کرده 
بـود، چینی هـا گفتنـد اگـر ناتـو، سـازمانی دفاعـی اسـت چـرا باید بـه ما حملـه کرده و منجر به کشـته شـدن سـه 

خبرنـگار چینی شـود؟ 

منبع: رادیو بین المللی چین )9 می 2022(

https://persian.cri.cn/2022/05/09/ARTIRBW0GdJ7wNOO6z1DGvov220509.shtml 
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رایـزن بازرگانـی چین در افغانسـتان بیان کـرد: صندوق کمک همـکاری جنوب-جنوب و کمیسـاریای عالی پناهندگان 
سـازمان ملـل بـه افغانسـتان، محمولـه کمک هـای جدیـد خـود را بـه منظـور ارائـه ضروری تریـن اقـالم مـورد نیاز  
آوارگان و کمـک بـه تحصیـل کـودکان خانواده هـای ضعیـف و آسـیب پذیر افغانسـتان، بـه این کشـور ارسـال کرده 
کـه شـامل چـادر اضطـراری، کوله پشـتی و بسـته امدادی متشـکل از ظروف آشـپزی، پتـوی گرم و مخزن گاز اسـت. 
سیاسـت خارجـی چیـن بـه دنبـال حمایـت از مسـتضعفین و پناهنـدگان در خاورمیانـه دنبـال شـده و بـه طبع آن 
می توانـد حـوزه نفـوذ خـود را در خاورمیانـه گسـترش بدهـد و همچنیـن بـه آن مشـرعیت ببخشـد، در عرصه بین 

الملـل نیـز بـه کشـوری کـه به کمک هـای بشـر دوسـتانه اهمیـت می دهد، شـناخته خواهد شـد.

منبع: رادیو بین المللی چین )10 می 2022(

https://persian.cri.cn/2022/05/10/ARTIpE9S4dNfQ6XMhL3sQWR9220510.shtml

بـه گـزارش خبرگـزاری شـین هـوا، مراسـم توزیع محمولـه کمک هـای بشردوسـتانه در افغانسـتان از سـوی صندوق 
کمـک همـکاری جنوب-جنـوب و کمیسـاریای عالـی پناهندگان سـازمان ملل دوشـنبه 19 اردیبهشـت )9 مـه( در کابل 

برگزار شـد.

توزیع کمک های بشردوستانه چین و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
در افغانستان
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در نهایـت دشـمنی بـا آمریـکا خیلـی بهتر از دوسـتی با آن اسـت. پیشـنهادی کـه از سـوی مقامات بلنـد پایه چینی 
بـه مقامـات اتحادیـه اروپا، می شـود این اسـت که حاکمـان اروپـا، در آن منطقه بر اسـاس منافع خودشـان تصمیم 

بگیرنـد نه بر اسـاس منافـع آمریکا.

منبع: یوروستت/ دویچه وله )8 می 2022(

https://www.dw.com/en/eurozone-inflation-reaches-record-81-in-may/a-61983683

تحریم های آمریکا علیه روسیه، به متحدانش نیز آسیب می رساند.

یـادآوری دیگـری از گفته هـای هنـری کیسـینجر: »دشـمن آمریـکا بـودن می تواند خطرناک باشـد، اما دوسـت آمریکا بودن، ُکشـنده اسـت.« 

طبـق نظـر سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن، آمریـکا دیگـر نمی تواند منافـع متحدان خـود را تضمیـن بکند و ناکارآمد اسـت.

سخنگوی وزارت خارجه چین: نرخ تورم در منطقه اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۷ به 
باالترین حد خود یعنی ۷/۵ درصد رسیده است
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در دورانـی کـه شـرایط بسـیار سـریع در حـال تغییـر و دگرگونی اسـت ایـن اتفاق بـار دیگر نشـان داد چین سـزاوار 
اعتمـاد بین المللـی گسـترده تر بخاطـر مبـارزه بـی امـان خود علیـه اپیدمی کروناسـت. چین با گذشـت بیـش از دو 
سـال از اپیدمـی کرونـا، دسـتاوردهایی در هماهنـگ نمودن کنترل اپیدمی و توسـعه اقتصادی و اجتماعی به دسـت 

است. آورده 

چیـن جـزو اولیـن کشـورهایی بود که اپیدمـی را تحت کنترل در آورد، کار و تولید را از سـر گرفت و در سـال 2021 به 
قلمـرو رشـد مثبت قدم گذاشـت. این کشـور در سـال گذشـته به جنگ سـویه دلتای ویـروس کرونا رفـت و همزمان 
اقتصـاد آن نـرخ رشـد 8.1 درصـدی را نیـز بـه ثبت رسـاند. این عملکـرد متوازن چیـن در قبـال مبارزه بـا اومیکرون 

که یک سـویه بشـدت مسـری و پنهانکار از کووید19- اسـت، نیز ادامه داشـت.

اسـتان »جیلیـن« در شـمال چیـن از مـاه مـارس ده ها هـزار مـوارد ابتالی جدیـد را که به سـوریه اومیکرون نسـبت 
داده می شـد، گـزارش داد. امـا این اسـتان تـا 14 آوریـل )25 فروردین( زنجیره انتقـال ویروس را در تمـام نقاط قطع 

کرد.

»شـن ژن« در جنـوب نیـز موفـق شـد پیـک مشـابه ویـروس را در این کالنشـهر متوقـف و مهـار کنـد. کارخانه ها در 
ایـن قطـب فنـاوری جهانـی در عیـن پایبنـدی بـه سیاسـت کووید صفر، بـه طور کامـل بـه فعالیت خود بازگشـتند. 
بایـد گفـت یکـی دیگـر از دالیل اعماد جهان بـه چین در بحبوحه همه گیری کرونا نیروی کار سـالم اسـت. از دسـت 
دادن هیـچ کـس قابـل جبران نیسـت. توسـعه اقتصـادی و اجتماعی هنگامـی که اپیدمـی تحت کنترل قـرار بگیرد 
و جمعیـت در سـالمت باشـند، بسـیار ممکن تـر می شـود. ایـن یک مالحظه مهم اسـت که بـر موضع مبـارزه فعاالنه 

چیـن در قبال کوویـد19- صحـه می گذارد.

در حالیکـه برخـی کشـورها محدودیت هـای ضـد اپیدمـی خـود را کاهـش داده بودنـد، چین به خوبی می دانسـت 
اگـر رویـه ایـن کشـورها را در پیش بگیـرد با توجه بـه جمعیت باالی خـود، نابرابـری اقتصادی بین مناطـق و منابع 

 شـهر شـانگهای در رونـد مقابله با شـیوع سـویه جدید کرونا موفق شـده انتقـال آن را در تمامی مناطـق متوقف کند 
و از ایـن رو کسـب و کارهـا و فعالیت های اقتصـادی فعالیت خود را از روز 26/02/1401 از سـر گرفتند.

جدال با زمان و ویروس کرونا؛ چرا چین سزاوار اعتماد جهانی است؟
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پزشـکی ناکافـی، ابتـال و مـرگ و میرهـای گسـترده امـری اجتنـاب ناپذیـر خواهـد بـود. به لطـف واکنـش مؤثر به 
اپیدمـی، مـوارد ابتـال، فوتی و بسـتری در چین همچنان پایین نگه داشـته شـده اسـت. ایـن واقعیـت راه را برای از 

سـرگیری تولیـد و زندگـی عـادی بـا وجود موارد شـیوع پراکنـده،  هموار کرده اسـت.

خیـز اخیـر کوویـد19- بـرای مثـال بـه اقتصـاد چیـن ضربـه زده اما ایـن تأثیـر بسـیار کوتاه مدت اسـت. بـه عنوان 
مثـال، شـن ژن یـک رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی 2 درصـدی را در سـه ماه ابتدای امسـال ثبـت کـرد. در جیلین و 

شـانگهای هـم اکنـون نشـانه های مثبتـی در شـاخص های اقتصـادی ماننـد تولیـد و مصـرف برق وجـود دارد.

بـا توجـه بـه کمرنـگ شـدن ویـروس و از بازگشـایی اقتصـادی قریب الوقـوع، انـرژی اقتصـادی محبوس شـده آزاد 
خواهـد شـد. از همـه مهم تـر این اسـت کـه بنیان های اقتصـادی چین مثـل انعطاف پذیـری باال، ظرفیت گسـترده، 
فضـای فـراوان بـرای مانـور و پایـداری طوالنـی مـدت آن در میانـه کرونا همچنـان بدون تغییـر باقی مانده اسـت.

سیسـتم صنعتـی چیـن جامـع و کامل اسـت. زیرسـاخت ها مداما در حـال ارتقا و به روز رسـانی و ظرفیـت بازار این 
کشـور نیـز وسـیع و گسـترده اسـت. توسـعه با محوریـت نـوآوری در حال ادامـه دادن به مسـیر خود اسـت و الزم 
بـه ذکر اسـت سیاسـت حمایتـی قوی دولـت نیز وجـود دارد. چین به منظـور با ثبات کـردن شـرکت های بازارمحور 
سیاسـت ها و تدابیـری را در نظـر گرفتـه تـا بـه صنایع، کسـب و کارهای انفـرادی و مسـتقل و بنگاه هـای اقتصادی 
خـرد، کوچـک و متوسـط آسـیب دیده از اپیدمی کمـک کند. با وجـود تاخت و تاز سـویه اومیکـرون، تولید ناخالص 
داخلی چین در سـه ماه ابتدایی امسـال 4.8 درصد رشـد داشـت و از رشـد 4 درصدی سـه ماه چهارم سـال گذشـته 
سـبقت گرفـت. چنیـن نـرخ رشـدی در مقایسـه بـا دیگـر اقتصادهـای بـزرگ جهـان از همـه پررنگ تر و برجسـته تر 
اسـت. در جدیدتریـن تحـول، تجـارت خارجـی چیـن در چهـار ماه ابتدایی امسـال در مقایسـه با سـال گذشـته 7.9 
درصـد رشـد داشـت. سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجی در کشـور نیز طـی همیـن دوره 20.5 درصد رشـد را به ثبت 

رساند.

تمـام سـرمایه گـذاران آینده نگـر وقتـی قـرار اسـت سـرمایه گـذاری قابـل توجهی انجـام دهنـد یک محیـط امن و 
قابـل پیـش بینـی را همـواره در اولویـت بررسـی های خـود قـرار می دهنـد. بـا توجـه بـه اینکـه اومیکـرون در حال 
آسـیب زدن بـه تمـام نقـاط جهـان اسـت و بازارهـا در تالش بـرای یافتن جـای پایی جدیـد در این واقعیت سـیال 
هسـتند، هیـچ دولتـی تمایـل ندارد در کشـوری که نـرخ مرگ و میر باالیـی دارد، سـرمایه گذاری کند. چیـن به نوبه 

خـود در ایـن زمینـه محیط بسـیار جذاب تـری برای سـرمایه گذاری اسـت.

از سـویی دیگـر ایـن سـناریو مطرح اسـت کـه ایـن قرنطینه های طوالنـی مدت باعث خارج شـدن شـرکت های بین 
المللـی از چیـن می شـود و شـاید میـل چیـن نیـز بـر ایـن امـر باشـد و تمرکز خـود را بـر اقتصـاد داخلی بر اسـاس 

راهبـرد چرخـه دوگانه قـرار  دهد.

منبع: رادیو بین المللی چین )18 می 2022(

https://persian.cri.cn/2022/05/18/ARTISZzbf77vhnzRt6JfYko4220518.shtml
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 موضـوع اصلـی ایـن مجمـع »تجمیـع توان ترویج تجارت و پیشـبرد مشـترک درهای باز و توسـعه« اسـت و کمیته 
ترویـج تجـارت چیـن همراه بـا نهادهای ترویج تجارت از 59 کشـور و منطقـه جهان و نمایندگان محافـل کارآفرینی، 
پـس از تبـادل نظـر و تحقیق و مشـورت دقیق به توافقات گسـترده رسـیده و »ابتکار پکن در نشسـت جهانی ترویج 

تجارت و سـرمایه گذاری« را منتشـر کردند.

بنـا بـه »ابتـکار پکن در نشسـت جهانـی ترویج تجارت و سـرمایه گذاری« شـرکت کننـدگان این مجمـع پیرامون پنج 
زمینـه از جملـه مقابلـه مشـترک بـا چالش هـای ناشـی از همه گیـری کرونـا و تحقـق ثبـات و ترویج احیـای اقتصاد 

جهـان به توافق رسـیدند.

چیـن در راسـتای مقابلـه بـا چالش هـای همه گیری کرونا پیشـنهاد کرد محافل صنعتـی و بازرگانی جهان همبسـتگی 
و همـکاری بین المللـی را حفـظ و ترویـج و بـا سیاسی سـازی مسـاله همه گیـری کرونـا مخالفـت کننـد، همکاری ها 
در زمینـه سـالمت و بهداشـت را بـه طـور همه جانبـه تعمیـق بخشـند و مشـترکًا توزیـع عادالنـه و تسـهیل تجارت 
تجهیـزات مهـم پزشـکی ماننـد واکسـن ها در سراسـر جهـان را بـه پیش برنـد. در عین حـال، چین به منظـور تحقق 
ثبـات و ترویـج احیـای اقتصـاد جهـان پیشـنهاد کرد همـه طرف هـا چندجانبه گرایـی را به شـکل واقعی اجـرا کنند.

منبع: رادیو بین المللی چین )19 می 2022(

https://persian.cri.cn/2022/05/19/ARTICP1HyfScAQdpzEu0iGxd220519.shtml

چهارشـنبه 28 اردیبهشـت )18 مـه(، مجمـع هفتادمیـن سـالگرد تأسـیس کمیتـه ترویـج تجـارت چیـن و همچنین 
نشسـت جهانـی ترویـج تجـارت و سـرمایه گذاری در پکـن برگـزار شـد.

ابتکار پکن در نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه گذاری
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از سـال ۲۰۱۳ تـا ۲۰۲۱، حجـم تجارت سـاالنه بین چین و کشـورهای حاشـیه کمربنـد و جـاده از ۱/۰۴ تریلیون دالر به 
۱/۸ تریلیـون دالر افزایـش یافتـه اسـت کـه نشـان دهنده افزایـش ۷۳ درصدی اسـت. در این مدت سـرمایه گذاری 
مسـتقیم چیـن در کشـورهای حاشـیه یـک کمربنـد و جاده بالغ بـر ۱۶۱/۳ میلیـارد دالر بوده اسـت، در حالـی که ۳۲ 
هـزار بنـگاه اقتصادی توسـط این کشـورها با مجموع سـرمایه گـذاری ۷۱/۲ میلیارد دالر در چین ایجاد شـده اسـت.

چیـن قراردادهـای جدیـدی بـه ارزش حـدود ۱/۰۸ تریلیـون دالر با کشـورهای حاشـیه یـک کمربند و جـاده در دوره 
پروژه هـای مهندسـی در حمـل و نقـل، بـرق و سـایر زمینه هـا امضـا کرده اسـت.

منبع: شین هوآ )20 می 2022(

https://english.news.cn/20220520/d77d03327d3c4f3da53ac9ee1c3c0a90/c.html

شـنگ کیوپینـگ، معـاون وزیـر بازرگانـی چیـن: علیرغـم طوالنی شـدن همـه گیـری کوویـد۱۹- و وضعیـت پیچیده 
بین المللـی، سـاخت ابتـکار »یـک کمربنـد و یـک جاده« همچنـان به نشـان دادن انعطـاف پذیری و سـرزندگی قوی 

ادامـه می دهـد و انگیـزه ای قـوی بـه فضـای بـاز و همـکاری جهانـی و بهبود اقتصـاد جهانـی می دهد.

تجارت چین با کشورهای در امتداد »کمربند و جاده« با رشد روزافزون همراه است
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مرکـز خدمـات بـرای شـرکتهای عضـو »پیمـان مشـارکت اقتصـادی جامـع منطقـه ای )RCEP(« عصـر جمعـه 20 مه 
)30 اردیبهشـت 1401( در حاشـیه کنفرانـس شـرکت های بخـش خصوصـی بندر تجـارت آزاد هاینان چین، رسـمًا راه 
انـدازی شـد. همزمـان بـا راه اندازی ایـن نهاد، آغـاز فعالیت پنـج نمایندگی خدمات تجـاری زیرمجموعـه آن نیز در 
کشـورهای سـنگاپور، کـره جنوبـی، کامبـو، مالـزی و برونئـی نیـز اعالم شـد. در آینـده، ایـن مراکز برای شـرکت های 
عضـو پیمـان RCEP و نمایندگی هـای خدمـات تجـاری زیرمجموعـه آن، خدمـات دقیقـی را برای شـرکت های عضو 

RCEP ارائـه خواهنـد کرد.

ایـن امـر به »سـان یـا« در برقـراری ارتباطـات و هماهنگـی بـا سـفارت خانه ها، کنسـول گری ها، انجمن هـای تجاری 
خارجـی و انجـام همکاری هـای بین المللـی در زمینه هـای اقتصـاد و تجارت، گردشـگری، علـم و فناوری، کشـاورزی، 

آمـوزش، بهداشـت کمـک بیشـتری خواهد کرد.

منبع: سی جی تی ان )20 می 2022(

http://www.chinanews.com.cn/cj/2022/05-20/9759901.shtml

چهارشـنبه 28 اردیبهشـت )18 مـه(، مجمـع هفتادمیـن سـالگرد تأسـیس کمیتـه ترویـج تجـارت چیـن و همچنین 
نشسـت جهانـی ترویـج تجـارت و سـرمایه گذاری در پکـن برگـزار شـد.

راه اندازی مرکز خدمات برای شرکت های عضو RCEP در هاینان چین
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از زمـان آغـاز فشـار جهانـی غـرب بـر اقتصاد روسـیه، روسـیه مسـیرهای تجـاری خـود را تغییـر داده اسـت. اکنون 
روسـیه و چیـن بـرای کاهـش وابسـتگی بـه دالر و تشـویق تجـارت دوجانبـه بـرای غلبـه بـر تحریم هـای موجود و 
بالقـوه بـا یکدیگـر همـکاری می کننـد. این نشـریه می نویسـد که روسـیه کاالهـا و برندهـای غربی را که از قفسـه ها 
ناپدیـد شـده اند بـا کاالهـای چینـی جایگزیـن می کنـد. چیـن یـک چهـارم کل واردات کاال بـه روسـیه را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت، در حالـی کـه سـهم ایـاالت متحـده کمتـر از 11 درصد اسـت.

بـا وجـود عالقـه فزاینـده سـرمایه گـذاران خرد بـه بازار چیـن و روسـیه، شـرکت ها و بانک ها هنـوز بازیگـران اصلی 
هسـتند. بنابرایـن، در مـاه مـی، حـدود 25.91 میلیارد یـوان )3.9 میلیـارد دالر( در بازار نقدی مسـکو بـا روبل مبادله 
شـد. ایـن تقریبـًا 12 برابـر بیشـتر از ماه فوریه اسـت. روسـیه قصـد دارد روابط تجاری خـود را بیشـتر تقویت کند و 

اکنـون ذخایری به یـوآن دارد.

منبع: بلومبرگ )31 مارس 2022(

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-30/yuan-ruble-trading-explodes-as-america-s-ri-
vals-rebuff-dollar#xj4y7vzkg

تحلیلگـران بلومبـرگ گـزارش می دهنـد کـه از نظـر پولـی، از مـاه فوریـه، حجـم کل معامـالت روبل-یـوان بـه رقـم 
غیرقابـل تصـور حـدود 4 میلیـارد دالر رسـیده اسـت.

حجم معامالت ماهانه بین روبل و یوان 1067 درصد رشد کرد
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تالش هـای روسـیه بـرای یافتـن بازارهای جدیـد در اروپا بـه دقت زیر نظر اسـت. بلومبـرگ مقاله ای منتشـر کرد که 
در آن اعـالم کـرده کـه روسـیه ظاهـرًا بـه دلیل راه هـای لجسـتیکی دشـوار و پیچیدگی فرآینـد پردازش و سـازگاری 
محصـوالت نفتـی بـرای شـرکای آسـیایی، نمی توانـد بـه سـرعت و در کوتـاه مدت فـروش نفـت خود را بـه چین و 
هنـد هدایـت کنـد. عالوه بـر این، کارشناسـان غربی مطمئن هسـتند کـه هند و چیـن در حال حاضـر حداکثر خرید 
نفـت روسـیه را دارنـد و بنابرایـن، حتـی در آینده، تقاضا برای محصوالت نفتی روسـیه از طرف شـرکای شـرقی قابل 

مقایسـه بـا صادرات سـابق بـه اروپـا نخواهد بود.

در نهایـت انتظـار مـی رود ایـن شـرایط بـه وجـود آمده منجـر به کاهش شـدید فـروش نفت ایران شـود، بـا توجه 
بـه اینکـه بزرگتریـن وارد کننـده نفـت از ایران، کشـور چین اسـت در صورتـی که چین بـازار جدیـد و ارزان قیمتی را 

بـرای خـود پیـدا کنـد، ایـن احتمال وجـود دارد کـه واردات نفت خـود را از ایـران کاهش دهد.

منبع: بلومبرگ )31 می 2022(

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-31/putin-needs-help-from-china-and-india-on-  
oil-europe-doesn-t-want#xj4y7vzkg

روسـیه در حـال مذاکره با کشـورهای آسـیا و اقیانوسـیه بـرای فروش نفت اورال اسـت. در حال حاضـر امکان توافق 
بـر سـر افزایـش حجـم فـروش با هند وجود داشـته اسـت و گفت و گوی رسـمی با چین نیـز در حال انجام اسـت.

پوتین برای غلبه بر تحریم نفتی اروپا به کمک چین و هند نیاز دارد
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اگرچـه کاخ سـفید تـالش کـرد تـا در اواخـر روز از اظهارات وی عقب نشـینی کند، اما این سـومین باری اسـت کـه بایدن چنین 
اظهاراتـی را بیـان می کنـد، کـه نشـان می دهـد اگـر چیـن حملـه ای را انجـام دهـد، ممکـن اسـت عمـال ایـاالت متحـده قصد 
رویارویـی نظامـی بـا پکـن بـر سـر مسـئله تایـوان را داشـته باشـد. دو منتقد سـابق بایدن به سـرعت بیانیـه رئیـس جمهور را 

تأییـد کردنـد و بایـدن را تشـویق کردنـد که بیشـتر از ایـن پیش رود.

ایـن در حالـی اسـت که حامیان سیاسـت ابهام اسـتراتژیک در قبال مسـئله تایوان معتقدند که نیروهای مسـلح صرفـًا »ابزاری« 
حکومـت داری بـوده و وسـیله ای برای دسـتیابی بـه نتایج مطلوب نیسـتند. دلیلی وجود دارد کـه آن را »وزارت دفـاع« می نامند 
- ارتـش مـا بـرای دفـاع از آمریـکا و مـردم مـا وجـود دارد، نه اینکـه از زور کشـنده علیه کسـی یا هـر دولتی که سیاسـت هایی 
را کـه مـا دوسـت نداریـم )یـا حتـی از آن متنفریـم( اسـتفاده کنیـم. کسـانی که اسـتدالل می کننـد بایـدن باید سیاسـت ابهام 
اسـتراتژیک را کنـار بگـذارد و بـه وضـوح اعـالم کنـد که در صـورت حمله بـه تایوان، ایـاالت متحده بـا چین وارد جنـگ خواهد 

شـد، دو عامـل عمیقًا مهـم را در نظـر نمی گیرند.

اول اینکـه اگـر چیـن حملـه غافلگیرانـه ای علیـه تایـوان انجـام دهـد - محتمل ترین سـناریو - ایـاالت متحـده در وضعیت جنگ 
قـرار نمی گیـرد و شـانس بسـیار کمـی بـرای ایـن کار خواهد داشـت. اگرچه مقایسـه انباشـته قـدرت جهانی بین ارتـش ایاالت 
متحـده و ارتـش چیـن بـه شـدت بـه نفـع آمریـکا اسـت، تـوازن قـدرت در تنگـه تایـوان بـه طـور قابل توجهـی به نفـع چین 
خواهـد بـود. بـرای واشـنگتن احمقانـه اسـت کـه بـا ارتـش آمـاده چیـن بجنگـد، در حالـی کـه شـرایط به نفـع یـک مداخله 

موفقیـت آمیز نیسـت.

امـا عامـل دوم و احتمـااًل مهم تـری وجـود دارد کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود: رئیس جمهـور ایـن اختیـار را نـدارد کـه ایـاالت 
متحـده را بـه جنـگ بکشـاند. بایـدن بـه تنهایـی نمی توانـد تصمیـم بگیرد کـه ایـاالت متحده بایـد برای دفـاع از تایـوان وارد 
جنـگ شـود. او بـه عنـوان فرمانـده کل قـوا اختیـار فرماندهـی نیروهـا در میـدان را دارد، امـا بنـد 1 مـاده 8 قانون اساسـی به 
صراحـت ایـن اختیـار را بـه کنگـره می دهـد. قانـون اختیـارات جنگـی ۱۹۷۳ تصریـح می کند کـه رئیس جمهـور تنهـا در صورت 
»حملـه بـه ایـاالت متحـده، ایالت هـا یـا دارایی هـای آن، یـا نیروهـای مسـلح آن« می تواند بـه طـور یکجانبه از نیـروی نظامی 

رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده بایـدن روز دوشـنبه در یـک کنفرانس مطبوعاتـی در توکیو بـه خبرنـگاران گفت که »بلـه«، اگر چین بـه تایوان 

حملـه کنـد، ایـاالت متحـده وارد رویارویـی نظامـی خواهـد شـد. بایـدن گفت: »ایـن تعهدی اسـت که مـا پذیرفتیـم.« اگر رئیـس جمهور در 

موضـع خـود تجدیـد نظـر نکنـد، کنگـره بایـد برای اثبـات قدرت جنـگ افروزی خـود وارد عمل شـود، زیـرا جنگ با چیـن - زمانی کـه امنیت 

ایـاالت متحـده تهدیـد نمی شـود – می توانـد اشـتباهی بـا عواقب بالقـوه فاجعـه بار بـرای آمریکا تلقی شـود.

جنگ با چین بر سر تایوان، انتخاب بایدن نیست
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کند. اسـتفاده 

ایـن دسـته افـراد معتقدنـد کـه دالیـل زیـادی وجـود دارد که بـه نفع آمریکاسـت کـه چیـن و تایـوان وارد جنگ نشـوند، و ما 
بایـد در جسـتجوی راه هایـی بـرای جلوگیـری از آن تهاجمی باشـیم. اما تـا زمانی که امنیت ملی آمریکا مسـتقیمًا توسـط چین 
تهدیـد نشـود، شـرکت در جنگـی کـه می توانـد به رویارویی هسـته ای ختم شـود کـه این امـر با منافـع آمریکا در تضاد اسـت. 
حملـه چیـن بـه تایوان از این اسـتاندارد خـارج اسـت و بنابراین هیچ رئیـس جمهوری حق اسـتفاده یکجانبـه از چنین نیرویی 

را علیـه چینی هـا ندارد.

منبع: وب سایت خبری 1945 )23 می 2022(

/https://www.19fortyfive.com/2022/05/going-to-war-against-china-over-taiwan-isnt-bidens-call-to-make 
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