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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 شی همه چیز را نابود کرد /   کمونیست چین و اخراجی حزب وگو با عضفتگ

ها حضورش در مرکز کای شیا، با سرپیچی از انتظارات غریبه نیست. این استاد سخنور طی سال : اقتصاددنیای 

ایدهآموزش از  از بسیاری  اندیشکده حزب کمونیست چین در کمال شگفتی  و  لیبرالی و اصالحات  های عالی  های 

پینگ   نه حزب حاکم و شی جینان، اخیرا او به مبارزه با احکام بدخواهاانکند. به گزارش سیفاع می دموکراتیک د

ای وی در مصاحبه   .پرداخته و همین موضوع موجب شده است تا وی اوایل هفته جاری از حزب حاکم اخراج شود

داشته است، از  –کرده شته زندگی میجایی که نزدیک به یک سال گذ -ان از داخل آمریکاانکه اخیرا با شبکه سی

رویکرد   است  خواسته  آمریکا  دلیل  سختگیرانه دولت  به  ترامپ  از  او  گفت  کای  کند.  برابر  دو  را  پکن  علیه  اش 

می حمایت  شدت  به  هوآوی  ارتباطی  تجهیزات  از  استفاده  پیشممنوعیت  واشنگتن  دلیل کند.  به  بود  گفته  تر 

می که  امنیتی  تمشکالت  این  بهتواند  آمریکا  برای  شرکت جهیزات  برای  آن  از  استفاده  آورد،  ارتوجود  باطی های 

رد می را  ادعایی  چنین  هوآوی  البته  است.  ممنوع  را  آمریکا  تجهیزات  این  از  استفاده  ممنوعیت  واشنگتن  اما  کند 

جامعه جهانی نیز خواهد مقامات ارشد چین را تحریم و از  در این راستا کای از دولت آمریکا می   .رسمی کرده است

المللی و جهانی ایستادگی کند، چرا که شی جین پینگ ن خواهد در مقابل نفوذ حزب کمونیست در نهادهای بیمی

ان گفت: »رابطه بین دو کشور چین و آمریکا،  انخواهانه خود است. کای به سیهای تمامیتدر پی توسعه دیدگاه 

ک رقابت و رویارویی بین دو سیستم و دو ایدئولوژی است.« کای در آید، بلکه یاختالف بین دو ملت به حساب نمی

متحده شد و در زمان پاندمی ویروس کرونا نیز  عنوان توریست وارد ایاالت مصاحبه گفت که وی سال گذشته بهاین  

آینده  کاری  برنامه  و  فعلی  زندگی  جزئیات  از  وی  حال  این  با  است.  شده  پنهانکایزوله  این  نگفت.  چیزی  اری  اش 

شی جین پینگ که از سال   .گیردرت میدلیل حفاظت از جان استاد سابق دانشگاه مرکزی حزب کمونیست صوبه 

با    ۲۰۱۲ کمونیست  حزب  است.  بوده  حزب  درون  در  خود  اقتدار  افزایش  پی  در  آمده  کار  عضو،    ۹۰روی  میلیون 

ار آمده است، مخالفان سیاسی، جامعه  آید. از زمانی که او روی کترین حزب سیاسی در دنیا به حساب میبزرگ 

اقلیت و  که  مدنی  را  اویغور  بر  های  را  خود  کنترل  همچنین  او  است.  کرده  سرکوب  شدت  به  هستند،  مسلمان 

بین دو کشور  هنگ در معاهده  در حالی است که  این  داده است.  افزایش  بوده،  بریتانیا  کنگ که مستعمره سابق 

آزادی  بود که  به گفته کاکهای هنگتضمین شده  اما  باقی بماند.  بریتانیا سر جای خود  از  ی در  نگ در پی جدایی 

به کمونیست  حزب  حاضر  ایاالتحال  دموکراتیک  و  آزاد  سیستم  دادن  قرار  هدف  دارد  دنبال  قصد  و  است  متحده 

نظر  های خود را جایگزین سیستم آمریکایی کند که حامی صلح، دموکراسی و آزادی و عدالت است. اظهار  ارزش 

بیان می بدترین حالکای در شرایطی  در  بین دو کشور  رابطه  که  دو  شود  ت خود طی چندین دهه گذشته است. 

های ای از روابط دوجانبه خود، از جمله تجارت، فناوری، حقوق بشر و جریاناقتصاد بزرگ جهان تقریبا در هر جنبه

های اقتصادی آمریکا  ستگیایی را برای کم کردن واب هدولت ترامپ اخیرا تالش  .مالی ستیزه و مشاجره شدید دارند

های آمریکایی تاک روی گوشیافزار چینی یعنی تیکترین نرمو دستور داده است تا ارائه محبوب به چین آغاز کرده  

ایاالت  وزیر خارجه  پمپئو،  مایک  اخیرا مهمممنوع شود.  را  و  متحده، چین  تلقی کرده  آمریکا  برای  ترین خطر موجود 

کرد که آن پارادایم قدیمی کورکورانه را دیگر فته است دنیای آزاد به این استبداد جدید غلبه خواهد کرد. او تصریح  گ

نباید ادامه پیدا کند. کای  آمریکا دنبال نمی ها پیش منتقد حزب و مدافع  ساله است و از مدت   ۶۷کند و این مسیر 

می محسوب  آزادی سیاسی  دانشاعطای  در  تدریس  کار ساده شود.  قطعا  نهاد  گاه حزب  این  که  چرا  نیست،  ای 

سایت اندیشکده فویو منتشر  ای که از او در وب نامه شود. بنابر زندگیکمیته مرکزی اداره می  مستقیما تحت نظارت

های تحقیقاتی این مدرسه نقش ایفا کرده است که  تا به امروز در تعدادی از پروژه   ۱۹۸۵شده است، خانم کای از  



 
گذاران این اندیشکده جمعی د. بنیانانهایی نظیر »ایدئولوژی حزبی« و »ساختار حزب حاکم« مربوط بوده یطه به ح

مقاله منتشر    ۱۰۰نگاشت و بیش از  کای چهار تک  .التحصیالن دانشگاه فودان در شانگهای بودنداز استادان و فارغ

ه عمل آمده است. او در عین حال عضو »شبکه کرده است و به سبب بعضی از آنها در سطح ملی از او تقدیر ب

چ توسعه  دور  راه  از  وب آموزش  در  بود.  نیز  مقاله ین«  از  »بسیاری  است:  آمده  شبکه  این  در  سایت  او  های 

گاهنامه روزنامه  سایتها،  و  چون  ها  موضوعاتی  در  او  نظرات  و  مقاالت  است.  شده  مجدد  چاپ  اینترنتی  های 

و مباحث   جا گذاشتهتاثیر زیادی در داخل و خارج به «  ۶۰هبران محلی پس از دهه  »قوانین ناگفته در حزب« و »ر

اش گفته است که شی  های اجتماعی شکل گرفته است. کای در مصاحبهداغی پیرامون آنها در اینترنت و شبکه

در سال    جین رهبری  دوره  محدودیت  و حذف  چین  اساسی  قانون  تغییر  با  یک حزب   ۲۰۱۸پینگ  تنهایی  یک   به  و 

دهد برای همیشه در قدرت بماند. کای تصریح  ود کرده است؛ اقدامی که به شی جین پینگ اجازه می کشور را ناب

کرد: شی جین پینگ این تصمیم را به زور در جلسه سوم کنگره ملی به اعضای حزب قبوالند. ابتدا همه جزئیات را  

صدای مخالفی مشخصا یک پسرفت سیاسی است. هیچ  را مجبور به پذیرش آن کرد. این    تنظیم کرد و سپس بقیه

تواند با او مخالفت کند یعنی نظارتی بر قدرتش وجود م به گوش نرسید. وقتی کسی نمیدرباره این دو مساله مه

ترین رهبر را محدود کند. برای  تواند قدرت بلندمرتبه ندارد. در نظام سیاسی چین، از زمان مائو به بعد، کسی نمی

ت  .که فجایعی نظیر انقالب فرهنگی پیش آمدهمین است   اکید کرده است که شی  کای در این مصاحبه همچنین 

 .جین پینگ، چین را به دشمن شماره یک دنیا تبدیل کرده است

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۱۷رسمی قیمت  کاهش  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۳

ارز با کاهش قیمت   ۱۷ارز عمده را اعالم کرد که بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران  

بود رسمی    .مواجه  نرخ  شهریور(  سوم  )دوشنبه،  امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  عمده ار  ۴۷بانک  ز 

بهایبین این تصمیم  کرد. طبق  اعالم  را  و    ۱۷  المللی  یافت  افزایش  بهای    ۱۷ارز  با کاهش قیمت مواجه شد.  ارز 

  ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،    .سایر ارزها نیز ثابت ماند

  .الم شدل اع ریا  ۵۳۹هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۹۷۹هزار و    ۵۴هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت  

ریال، کرون نروژ    ۷۷۸هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۳۸هزار و    ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی،هر فرانک سوئیس  

هزار و    ۱۱  ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۵۴هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۶۸هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۴۲هزار و    ۲۴کصد روپیه پاکستان  ل، یریا  ۲۸۱هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

عالوه بر این، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۶۹۸

  ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۵۳و  ار  هز  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۳۴هزار و    ۲۷وزیلند  ریال، دالر نی  ۸۹۳هزار و    ۳۱کانادا  

ریال، لیر   ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۲ریال، روبل روسیه    ۷۳۳هزار و  

  ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۱۶هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳سوریه  

  ۲۷۴هزار و   ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۶۹هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۶۲۰هزار و   ۳۰ور  ریال، دالر سنگاپ

ریال، دینار    ۷۲۱هزار و    ۸ریال یکصد درام ارمنستان    ۸۶۶هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار  

ریال،    ۸۴۹هزار    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند    ۷۰هزار و    ۶امروز نرخ بوان چین    .ریال تعیین شد   ۷۳۱هزار و    ۳۰لیبی  

یال،   ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲۸۹هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۴۷هزار و    ۱۰رینگیت مالزی  

   ۸۴۱هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۸۱هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۹۹۷هزار و ۹یکصد تنگه قزاقستان 

افغانی   بالروس    ۵۴۲ریال،  روبل جدید  آذربایجان    ۴۹۷هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  ریال، یکصد پزوی    ۷۲۱هزار 
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ریال و منات    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۸۳و    هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۳۴۰هزار و    ۸۶فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱جدید ترکمنستان 

 

 ارز   ۱۹افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۴

ارز با افزایش قیمت   ۱۹ارز عمده را اعالم کرد که بهای    ۴۷شنبه( نرخ رسمی  بانک مرکزی امروز )سه  -ایرنا    -تهران  

بود )سه  مرکزیبانک    .مواجه  امروز  ایران،  اسالمی  رسمی  جمهوری  نرخ  شهریور(  چهارم  عمده    ۴۷شنبه،  ارز 

بهای  بین این تصمیم  کرد. طبق  اعالم  را  و    ۱۹المللی  یافت  افزایش  بهای    ۱۸ارز  با کاهش قیمت مواجه شد.  ارز 

  ۴۲ت به روزهای گذشته،  ر نسب تغیی  به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون  .سایر ارزها نیز ثابت ماند

 .ریال اعالم شد  ۵۷۶هزار و    ۴۹ ریال و هر یورو نیز  ۱۸هزار و    ۵۵به قیمت   هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس

ریال، کرون نروژ    ۷۸۲هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۸هزار و    ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس  

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۷ریال، روپیه هند    ۶۶۱هزار و    ۶مارک  ن دان ، کروریال  ۶۷۵هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۵۰هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۸۱هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

عالوه بر این، نرخ دالر    .قیمت خوردال  ری  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۶۴۶

 ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۸۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۶۱۴هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۷۵۴هزار و   ۳۱کانادا  

یر  ریال، ل  ۵۲۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۴ریال، روبل روسیه    ۶۹۱هزار و  

  ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۰۱هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریه  سو

  ۲۶۷هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۵۳هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۶۶۴هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور 

ریال، دینار    ۷۱۱هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،    ۲۳۶هزار و    ۳۵ال  یه نپیکصد روپ ریال،    ۳۱ریال، کیات میانمار  

ریال،   ۴۹۲هزار    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۷۷هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۷۰۵هزار و    ۳۰لیبی  

یال،   ۲۳۹هزار و    ۵۹دن  ار ارریال، دین  ۴۱۱هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۷۰هزار و    ۱۰رینگیت مالزی  

  ۸۶۱هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۶۴هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۴هزار و    ۱۰یکصد تنگه قزاقستان  

افغانی   بالروس    ۵۴۰ریال،  آذربایجان    ۲۹۰هزار    ۱۶ریال، روبل جدید  منات  و    ۲۴ریال،  پزوی    ۷۱۹هزار  ریال، یکصد 

ریال و منات    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۷۰و    هزار  ۴امانی تاجیکستان  ل، سریا  ۵۶۴هزار و    ۸۶فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱جدید ترکمنستان 

 

 سخنگوی وزارت خارجه چین :با هرگونه فشار و تحریم علیه ایران مخالفیم 

امنیت برای فعال سازی مکانیسم    -ایرنا  -پکن آمریکا بر شورای  به فشار  سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش 

راه حل مساله   ماشه اظهار کرد: چین با هرگونه فشار و تحریم علیه ایران مخالف است و گفت و گو و مذاکره را تنها

خبری در جمع خبرنگاران در   به گزارش ایرنا، »جائو لی جیان« روز دوشنبه در نشست  .هسته ای ایران می دانیم

با مخالفت  ضمن  برجام پکن  موضوع  در  ایران«  بر  تحریم  و  »فشار  وزیر   هرگونه  یی«  »وانگ  که  افزود: همانگونه 

خروج از برجام حق درخواست از شورای امنیت برای فعال سازی    اآمریکا ب کرد،   خارجه چین هم در هاینان یادآوری

وی با اشاره به اینکه فشار آمریکا بر شورای امنیت، این شورا را با بحران مواجه می کند   .مکانیسم ماشه را ندارد

مورد    ییافزود: رد قاطعانه پیش نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، نشان داد که یکجانبه گرا

   .حمایت قرار نمی گیرد

ایتالیا، آلمان   کشورهای وی در ادامه به سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به اروپا از جمله//    سفر وانگ یی به اروپا

جائو به اهداف سفر اشاره کرد و  .و فرانسه اشاره کرد و گفت: این سفر، نخستین سفر وانگ یی بعد از کرونا است

روابط،   توسعه  از  تقگفت:  دیجیتال  اقتصاد  زمینه  در  و همکاری  گرایی  یکجانبه  با کرونا و  مبارزه  ویت همکاری ها، 

https://www.irna.ir/news/83921726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%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/83921726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%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/83920340/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85


 
او همچنین از سفر وزیر خارجه مجارستان به چین خبر داد و گفت که در این    .روزه است  ۶جمله اهداف این سفر  

های فناوریش حمایت می  ت  چین از شرک  .سفر روابط دو جانبه در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد

به    کند برای شرکت های چینی اشاره کرد و گفت: ترامپ  به محدودیت های آمریکا  سخنگوی وزارت خارجه چین 

او با یاداوری اینکه چین از شرکت هایش حمایت می    .بهانه امنیت ملی به دنبال تضعیف شرکت های چینی است

 .ی در آمریکا را فراهم کندینکند گفت: آمریکا باید شرایط رقابت شرکت های چ

 

 کسب سهمی شایسته از بازار گردشگری چین در پساکرونا  :معاون گردشگری تاکید کرد

میراث   -ایرنا  -تهران   وزارت  گردشگری  به  معاون  برای  آوردن  فرهنگی  گردشگری  دست  بازار  از  سهمی شایسته 

با همکاری  کردهاچین  تأکید  کشور،  آن  در  ایران  نمایندگان  کارشناسی  و  فنی  رسانی به   .ی  اطالع  پایگاه  گزارش 

و صنایع وزارت میراث  گردشگری  تیموری دستی،فرهنگی،  با  ولی  دیدار  درویشی در  سرکنسول جمهوری   حسین 

در گوانگ  ایران  بگردش جو گفت:اسالمی  ارتباطی  پل  و  دیپلماسی قدرتمند  راهکار  لغو  ین کشورهاست.گری یک 

بوده   تأثیرگذار  این کشور بسیار  ورودی  تعداد گردشگران  افزایش  در  اجرایی شد  روادید چین که در سال گذشته 

برنامه عملیاتی دوساله برا  .است ادامه داد:  انجام مطالعات جامع در خصوص گردشگری چین،  به  با اشاره  ی او 

با توجه به تأکید رئیس چین تدوین کرده  جمهوری چین درباره اهمیت گردشگری ایران این کشور پس از مهار  ایم و 

  .مدت آورده مالی خوبی را نصیب ایران خواهد کردهای گردشگری خواهد بود که در کوتاه کرونا یکی از اولین هدف

اقداماتی    واسطه کرونا، آثار مثبتفه اجباری ایجاد شده به معاون گردشگری تآکید کرد: نباید اجازه دهیم رکود و وق

او در ادامه به اهمیت   .که در دو سال گذشته در بازار گردشگری چین انجام شده است، به فراموشی سپرده شود

 اهمیت جو برای ماشهر مهم چین اشاره کرد و افزود: از منظر گردشگری گوانگ جو به عنوان یکی از پنج کالنگوانگ

دارد ا باالیی  برای  دولتی  و  خصوصی  بخش  دو  هر  عالقهو  حوزه  این  در  کارشناسی  و  فنی  خدمات  به رائه  مند 

بزرگ  از  شایسته  سهمی  اختصاص  هستند.  تنگاتنگ  همکاری  همکاری  مستلزم  دنیا،  گردشگری  بازار  ترین 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  میان  نمایندگیکارشناسی  و  کشدستی  استهای  چین  در    .ورمان 

آشنای تورهای  برگزاری  نمایشگاه ی تیموری  نشستسازی،  کسب ها،  کسبهای  با  اقدامات  وکار  جمله  از  را  وکار 

های چینی در ایران به عنوان های پروازی و عدم حضور ایرالین قابل اجرا از سوی ایران عنوان کرد و از محدودیت 

اما ایران  ی ما مهم است.ید کرد: هر گوشه چین به اندازه چند کشور براتأکاو    .یکی از معضالت در این حوزه نام برد

برنامه  با  نشده،  شناسانده  منطقه  این  مردم  به  باید  که  چهره آنچنان  داریم  کار  دستور  در  که  اقداماتی  و  ها 

گذاشتواقعی خواهیم  نمایش  به  را  ایران  از  گوانگ درویشی  .تری  در  اسالمی  جمهوری  میسرکنسول  زان  جو 

میلیون دالر اعالم کرد و افزود: بیشترین میزان تجارت ایران با    ۲۰۵رد و  میلیا  ۵ا  جو رمبادالت تجاری ایران و گوانگ 

انجام می این منطقه  از ظرفیتشود که میچین در  بردتوان  بهره  نیز  و   .های گردشگری آن  بر تصویب  با تاکید  او 

نیاز است. برای   ای منسجمگردشگری چین به نقشه راه جدی و برنامه ای در خصوص چین افزود: برای  ابالغ برنامه 

باید برنامه بلند مدتی را به ما ابالغ کنید که درک صحیحی از این   میلیون نفر گردشگر دارد۱۴۵ گردشگری چین که

شارکت و  ها، مها، برای کاهش قیمتتبلیغات آنالین )برخط(، حذف واسطه   .راه شما داشته باشیمبرنامه و نقشه 

، ارتباطات فرهنگی،  CZ ریزی و رایزنی با شرکت هواپیمایی ماهان ومه های الکترونیک، برنارفع مشکالت پرداخت 

سوی   از  که  بود  محورهایی  جمله  از  شهرها  خواهرخواندگی  بحث  به  ورود  و  مشترک  های  برنامه  برگزاری 

 .ها اشاره شدجو به آنسرکنسول جمهوری اسالمی در گوانگ 

 

 جام اقالم بهداشتی اهدا کردند ایرانیان مقیم چین به کادر درمانی تربت

https://www.irna.ir/news/83920923/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83920923/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83920923/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83920923/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83921137/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83921137/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83921137/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7


 
جام گفت: ایرانیان مقیم کشور چین اقالمی بهداشتی به کادر درمان بیماران کرونایی  فرماندار تربت   -ایرنا  -مشهد

 ۲۰رسال یک محموله  ی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امرتضی حمید  .این شهرستان اهدا کردند

بیماری کووید   ابتدای شیوع  از  که  اقالمی است  از جمله  لباس حفاظت فردی  انواع ماسک،  از  این    ۱۹کارتنی  در 

وی ادامه داد:   .شهرستان از سوی خیران و نیکوکاران ایرانی در کشور چین به این شهرستان ارسال شده است

تربت  خونگرم  مبامردم  مردمی  ستاد  تشکیل  با  این جام  پزشکی  علوم  دانشکده  نیازهای  اساس  بر  کرونا  با  رزه 

می شهرستا قرار  منطقه  درمانی  مراکز  اختیار  در  و  تهیه  را  آنها  نیاز  مورد  اقالم  تربت   .دهندن  جام فرماندار 

ب گفت: روزهای  نخستین  همان  از  شهرستان  این  در  خیران  کرونا  به  مشکوک  بیماران  شدن  ستری 

توانستند تاکنون بیش از یک  بلند و تشکیل ستاد مردمی مبارزه با کرونا هایا برداشتن گامجام بتربت  بیمارستانهای

به دانشکده علوم پزشکی این شهرستان اهدا کنند و در خرید برخی   ۷۳۰میلیارد و   ریال به صورت نقدی  میلیون 

نیکوکاران هم به صورت مستقیم رد نیاز در حوزه درمان بیماران کرونایی سهیم بوده و برخی از  تجهیزات پزشکی مو

وی به بسته های اهدایی استانداری خراسان رضوی به کادر    .اندشرکت کرده   و خودجوش در این امر خداپسندانه

بیماری کووید   ابتدای شیوع  از  افزود:  از    ۳۰۰نون  تاک  ۱۹درمانی این شهرستان اشاره کرد و  بسته اقالم مصرفی 

لی هر بسته افزون  جام اهدا شده که ارزش ریارستاران و کادر درمانی تربتسوی استانداری خراسان رضوی به پ

جام در صورت افزایش بیماران مبتال به  درصدی مراکز درمانی تربت   ۱۰۰حمیدی از آمادگی    .میلیون ریال است  ۶بر  

بیم گفت:  و  داد  خبر  ویروس  بر  این  افزون  ظرفیت  با  ارتش  و  مادر  مهر  سجادیه،  های  و    ختت  ۱۹۰ارستان  مجهز 

برند و در حال حاضر با همکاری خوب مردم این  خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی در آمادگی کامل به سر می

ند کاهشی  در این شهرستان نسبت به هفته های گذشته ثابت و آمار مبتالیان رو   ۱۹منطقه وضعیت بیماری کووید  

است تربت  .داشته  شهرستان  مردم  از  همچنوی  خواست  بگیرندجام  جدی  را  ماسک  از  استفاده  شهرستان    .ان 

 .کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد ۱۶۵جام در تربت 

 

 های چین بازتاب سفر گروسی به ایران در رسانه

ه از شب گذشته شروع شد،  سفر »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران ک  -ایرنا  -پکن

تدوام  ای در رسانه های چین داشت رسانه های    بازتاب گسترده این سفر در راستای  تاکید کردند که  این کشور 

همکاری های ایران و آژانس انجام شده و ارتباطی بین این سفر با تالش های دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا  

نیست ماشه  مکانیسم  کردن  فعال  رسمی  به  .برای  خبرگزاری  »شینهوا«  ایرنا،  در   گزارش  شنبه  سه  روز  چین 

نوشت: محمد را    مطلبی  ها  گمانه  و  و حدس  کرده  رسانی  اطالع  دیدار  این  درباره  ایران  وزیر خارجه  جواد ظریف 

به موضوع آمریکا و مکانیسم ماشه مربوط می شود، منتفی دانسته است اینکه سفر  خبرگزاری رسمی    .درباره 

همکاری های ایران    های اتمی و گفت و گو و رایزنی درباره  نشان کرده است: موضوع بازرسی از سایت  خاطر چین

کنند می  رایزنی  آن  درباره  طرفین  که  است  مسایلی  جمله  از  سازمان  این  در    .با  هم  دیلی  چاینا  روزنامه 

بوده و هم اینکه به صورت    آورده است: ایران همواره تاکید کرده است هم پذیرای بیشترین بازرسی ها گزارشی

سی.جی.تی.ان« تلویزیون انگلیسی »  .مکاری کرده استمان آژانس بین المللی انرژی هسته ای هشفاف با ساز

زبان چین هم در گزارشی آورده است: همکاری بین دو طرف و رایزنی درباره بازدید از برخی مکان هایی که آژانس 

ست از جمله برنامه های دیگر این  پاسخگویی به سواالتی که احیانا مطرح امایل به بازدید از آنها است و همچنین  

آمریکا خیلی تالش می کند مکانیسم ماشه را   روزنامه گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آورده است:  .ستسفر ا

د تاکید می  میالدی را امضا کرده ان  ۲۰۱۵فعال کند اما ایران و دیگر طرف هایی که توافق هسته ای )برجام( سال  

خ دلیل  به  ترامپ  دولت  اینکنند  از  سال   توافق روج  می  ماه  هم   ۲۰۱۸در  ایران  و  ندارد  اقدامی  چنین  حق  دیگر 

گزارش های رسانه ای در چین تاکید می   .هرگونه ارتباط بین سفر گروسی با چنین موضوعاتی را منتفی می داند

https://www.irna.ir/news/83921820/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83921820/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83921820/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ن در نزدیکی تهران و  ن درحال رایزنی برای بازدید از دو مکاکنند که آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران همچنی

رسانه های  .هستند که ظاهرا پیشرفت هایی هم در این زمینه بین دو طرف بدست آمده است نزدیکی شهر شیراز

چین افزوده اند اصوال تاکید ایران این است که اگر قرار است از جایی هم بازرسی صورت گیرد آژانس باید مدارک و  

سفر »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی   .رح کند چنین درخواستی مط اسناد متقنی را برای

است شده  انجام  آژانس  و  ایران  میان  همکاری  تداوم  راستای  در  و  ایرانی  طرف  دعوت  به  بنا  تهران  رافائل   .به 

اختن به  دار با مقامات جمهوری اسالمی برای پردگروسی قبل از سفر خود به ایران در توئیتی اعالم کرد که برای دی

کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم     .شود وافقات پادمانی راهی تهران میمانده در خصوص تموضوعات باقی 

سازمان  نزد  بینکشورمان  و  های  تعامالت  تداوم  راستای  در  سفر  این  که  کرد  تصریح  نیز  وین  در  مستقر  المللی 

نکته قابل تاملی که وجود دارد آن است   .گیردصورت می   ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمیها میان  همکاری

که رفتار آژانس نیز در قبال کشورها نامحدود نبوده و مبتنی بر وظایف و اختیاراتی است که از سوی دولت ها بدان  

ماده   بند )ج(  بر اساس  الحاقی، هرگونه درخواس  ۴اعطا شده است.  آژانس پروتکل  از سوی  برای دسترسی  ت 

به گفته غریب آبادی، ایران اجازه نخواهد داد دیگران روابط آژانس و ایران را    .راه با دالیل مربوطه باشدبایستی هم

بویژه در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند. مهم است این اطمینان در تهران داده شود که آژانس بر مبنای سه  

رد و  ئل پادمانی نیز فراتر از اصول استانداحرفه ای گری حرکت خواهد کرد و در مسا  اصل بی طرفی، استقالل و

تواند رفع شده و   تفاهم ها می  این صورت سوء  تنها در  و  ارزیابی ها و داده های مستقل خود عمل نخواهد کرد 

 .همکاری ها تداوم یابد

 

 شانگهای هواپیمایی امارات را تعلیق کرد -چین پرواز ابوظبی

شانگهای هواپیمایی االتحاد امارات متحده عربی را که بتازگی از سر گرفته    -چین پرواز مسیر ابوظبی    -ایرنا  -پکن

روز   به گزارش ایرنا، دولت محلی شانگهای  .شده بود به دلیل ابتالی تعدادی از مسافران آن به کرونا، تعلیق کرد

شنبه   دلیل سه  به  دیگر  هفته  یک  مدت  به  را  شانگهای  به  ابوظبی  از  ایرویز  االتحاد  هوایی  خط  پرواز  کرد  اعالم 

بر اساس مقررات شرکت هواپیمایی چین، بعد از تعطیلی   .شناسایی مواردی از ابتال به کرونا متوقف کرده است

جازه یافتند هر هفته یک پرواز به  خرداد سال جاری ا  ۱۹شرکت های خارجی از   خطوط پروازی خارجی،   چند ماهه

سازمان هواپیمایی چین پیش از این اعالم کرده بود اگر به مدت سه    .یکی از شهرهای چین غیر از پکن انجام دهند

والی در پرواز یک شرکت خارجی هیچ مسافر مبتالی به کرونا گزارش نشود به آن ایرالین اجازه خواهد داد  هفته مت

بر اساس این مقررات جدید، اما اگر پنج مسافر یا بیشتر   .به دو پرواز در هفته افزایش دهد  پروازهای خود را  شمار

ط هوایی را برای یک هفته از پرواز به چین محروم در یک پرواز به کرونا مبتال باشند شرکت هواپیمایی چین آن خ

دت چهار هفته حق انجام هیچ پروازی را  نفر یا باالتر افزایش یابد آن خط هوایی به م  ۱۰می کند و اگر این رقم به  

به این   چین از ابتدای ماه مارس و همزمان با شیوع ویروس کرونا، ورود خارجی ها را به کشور ممنوع کرد  .ندارد

 .وارد این کشور شوند ی که فقط اتباع چینی می توانند در پروازهای مسافربریمعن

 

 نفرت چینی ها از سیاست های آمریکا، راهبرد پکن مقابله و ایستادگی است 

ویرانگر و مخرب برای روابط  سیاست های آمریکا در خصوص چین که دولت مرکزی این کشور آن را کامال   -ایرنا -پکن

ث بروز بدبینی و ناامیدی فزاینده در میان مردم چین نسبت به آمریکا و سیاست های  دو کشور توصیف می کند باع 

است شده  کشور  آن  رییس    .دولتمردان  ترامپ  دونالد  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  چین  دولت  ایرنا  گزارش  به 

هایی را که با    تخریب روابط گام بر می دارد و در تالش است تا همه پلجمهوری آمریکا به صورت عمدی در مسیر  

آمیزه ای از منازعات بر سر شیوع کرونا، دریای جنوبی،   .دشواری برای بهبود روابط ساخته شده است، تخریب کند

https://www.irna.ir/news/83968728/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83915061/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 
نی  نبرد اقتصادی و تجاری، علمی و ف دریای شرقی، سین کیانگ، وضعیت منطقه هنگ کنگ و بخصوص تایوان،  

تا روابط دو کشور بسیار پر تنش دنبا ل شود و این ایده امروز شکل گرفته که ماه عسل چین و باعث شده است 

بررسی ها و نظرسنجی هایی که رسانه های چین در ماه های گذشته در    .آمریکا برای همیشه تمام شده است

ه اند، نشان می دهد که موجی  خصوص واکنش های مردمی چین نسبت به سیاست های آمریکا علیه پکن داشت

ناامیدی از اینکه مناسبات دو کشور دیگر بهبود نخواهد یافت و به   ان مردم چین وجود دارداز نفرت و ناامیدی در می

و   پایدار  در یک مسیر  باید  را  روابط  که  زیربناهایی است  تخریب همه  ترامپ عمدا درحال  و  بود  نخواهد  قبل  مانند 

کند آمریکاشرکت ها  .سالم حفظ  در خود  از جمله  نقاط جهان  اقصی  در  بزرگ چین  اند  ی  قرار گرفته  تالش   هدف 

ترامپ بر این است که با دادن مشوق هایی راه را برای خروج شرکت های آمریکایی از چین نیز هموار کند اگرچه  

 .اشنگتن خواهد بودپکن تاکید می کند که چنین امری محقق نخواهد شد و اگر هم بشود متضرر اصلی این قضایا و

بال تایمز« در همین ارتباط سرمقاله ای منتشر کرده و در آن آورده است که  روزنامه ارگانی حزب حاکم چین »گلو

امروز مردم چین شاهد سیاست های غیرمنطقی آمریکا درقبال پکن هستند و این باعث ناخرسندی زیادی در میان 

قرار    رسانه های چین گزارش هایی    .آنها شده است انتقاد  را بشدت مورد  راهبرد  این  و  از  منتشر کرده  و  داده 

که   بدانند  و  باشند  حاکم  حزب  و  مرکزی  دولت  های  سیاست  کامل  پشتیبان  که  اند  خواسته  مردم  از  دیگر  طرف 

ناظران بر این باور هستند در چنین شرایطی که دولت   .زمامداران برای توسعه و پیشرفت کشور تالش می کنند

درصدد تضعیف جایگاه مردمی حزب حاکم چین است،   ا حزب حاکم و دولت مرکزی چین را نیز هدف قرار داده وآمریک

یکی از مفیدترین اقدامات این است که مردم در هر شرایطی از سیاست ها و تصمیمات دولتمردان و رهبران حزب 

لحاظ قدرت، آمریکا مانند یک ببر باشد اما روی  چینی ها البته همواره بر این نظر بوده اند که شاید از    .حمایت کنند

که این است که آمریکا از بسیاری جهات نیز ببرکاغذی است و برای همین کشورها و ملت ها همیشه باید  دیگر س

و تدبیر و    .دربرابر سیاست های مخرب آمریکا مقاومت نشان دهند با یک سیاست  آمریکا هر روز  در شرایطی که 

برای سر ولت و حزب حاکم چین درکنار  د  کوب چین اقدام می کند شواهد نشان می دهد که ارتش،  تحرک جدید 

مردم این کشور ساختارمند و سازماندهی شده از هر زمانی در مقابل آمریکا ایستاده اند و این چیزی است که در  

می گوید: ما از   سونگ جیانگ« تحلیلگر مسایل سیاسی در پکن»  .چند دهه گذشته کمتر در چین دیده شده است 

ابتدا سیاست های ادامه قوی و مقاوم د همان  این سیاست ها و راهبردها همچنان  اتخاذ کردیم و  ترامپ  ر برابر 

نخواهد شد داده  تزلزلی نشان  این مسیر  در  و  یافت  پایان    .خواهد  منازعات طرفین  و  اینکه دعوا  به  با اشاره  وی 

اکم بر چین دولت و حزب ح شته به وحدت در کشور نیاز است و مردم،  نخواهد یافت تاکید کرد که امروز بیش از گذ

شی اینهونگ« استاد دانشگاه  » .باید از یکدیگر پشتیبانی کنند و در مسیری که گام گذاشته با صالبت به پیش بروند

خواهد زد و بعید    خلق در پکن بر این باور است دولتی که اکنون در آمریکا قدرت را در اختیار دارد، به منازعات دامن

ناظران بر این اعتقاد هستند که آمریکا به طور کلی خیزش   .چین بردارد  به نظر می رسد به این سادگی دست از

چین و توسعه و رشد فزاینده این کشور را حتی در شرایط صلح آمیز آن تحمل نخواهد کرد و علت همه اقدامات 

دم چین گلوبال تایمز چین در گزارشی آورده که دیدگاه مر  .کندواشنگتن این است که راه پیشرفت چین را مسدود  

و   ها  سیاست  ولی  نیست  آمریکا  خود  از  نفرت  معنای  به  این  است  ناامیدکننده  آمریکا  های  سیاست  به  نسبت 

راهبردهای ضد چینی آمریکا موجب شده است تا مردم چین حس بدبینی فزاینده ای به آمریکا داشته باشند به هر 

تی رخ خواهد داد ولی تا آن زمان چین در مسیر خود با د دید پس از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا چه تحوال حال بای

 .قدرت گام برمی دارد

 

 یک نشریه چینی: اروپا در حال خروج از سلطه آمریکاست 

https://www.irna.ir/news/83920979/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
سلیحاتی  یک نشریه چینی با اشاره به پذیرفته نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم ت  -ایرنا    -تهران  

پذیرفت؛ در  ون قید و شرط تمامی خواسته های آمریکا را می دهد اروپا که زمانی بدایران نوشت، این امر نشان می

حال خروج از سلطه واشنگتن و گاهی مخالفت با این کشور است که می توان این موضوع را آغازی بر پایان دوره  

دانست اروپا  در  آمریکا  منافع  ا  .هژمونی  گزارش  که به  متحده  ایاالت  گلوبال"،  "چاینا  خبری  تارنمای شبکه  از    یرنا 

خواسته شرط زمانی  و  قید  بدون  و  درصد  صد  اروپاییان  ویژه  به  کشورها  دیگر  توسط  آن  های  دستورالعمل  و  ها 

دوستان   .گر جهانی استشد، به سرعت در حال از دست دادن موقعیت خود به عنوان یک کشور سلطه محقق می

فزاینده ای در حال مخالفت با آمریکا    ایاالت متحده بیش از پیش از وضعیت کنونی خسته شده و به صورتو متحدان  

هستند. اروپا که پیشتر هر قدم خود را با مشورت آمریکا بر می داشت و طبق خواسته آن عمل می کرد، حاال تغییر  

برای   آن  بینی  پیش  که  کرده  تغییر  سریع  قدری  به  اوضاع  و  داده  روز  روش  هر  نیز  آمریکایی  های  استراتژیست 

ریه می نویسد: چند روز پیش »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا به صورت رسمی این نش  .دشوارتر می شود

عضو   ۱۵پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد که از  

شورا،   این  ۱۳این  به  دادند  عضو  منفی  پاسخ  خواس  .درخواست  بارها  و  بارها  متحده  تحریم ایاالت  تمدید  تار 

بار با مخالفت اعضای این شورا مواجه شد این  اما  ایران شده است  این گزارش، فرانسه،   .تسلیحاتی  بر اساس 

ق هسته ای ایران  به رغم مخالفت ها به صورت یکجانبه از تواف  ۲۰۱۸آلمان و انگلیس اعالم کردند که آمریکا سال  

مه پیشنهادی را که با تالش های ما برای حفظ برجام مغایرت دارد،  )برجام( خارج شد و ما نمی توانیم این قطعنا

کنیم فرانسه،    .تایید  یعنی  آمریکا  وفادار  و  دیرینه  متحدان  که  است  این  فعلی  شرایط  مورد  در  توجه  قابل  نکته 

لوبال افزود: این چاینا گ .خالف بودند که احتماالً برای واشنگتن تعجب آور بودانگلیس و آلمان با منافع ایاالت متحده م

بیشتر   است،  افتاده  اتفاق  گذشته  سال  دو  طی  آنچه  تحلیل  و  تجزیه  به  توجه  با  اما  است  درست  کامال  رویداد 

چین، با آن رو به    متعجب خواهیم شد؛ یادآوری مقاومت و نافرمانی که ایاالت متحده در تالش برای اعمال تحریم بر

آمریکا مدت ها تالش کرد تا دیدگاه خود در مورد      .امعه جهانی استرو شد، نشان دهنده منزوی شدن آمریکا در ج

چین را به اروپاییان تحمیل کند و چین را علت تمام مشکالت و بحران های جهانی جلوه دهد. اما یا دیدگاه و نظرات  

ین حال حمایت از چین به سرانجام اروپا در حال بیرون آمدن از سایه آمریکا است؛ با ا  آمریکا قانع کننده نبود یا اینکه 

نبود ایران گسترده  از  اروپایی  آمریکا خاطر نشان کردند که منافع و اقتصاد    .اندازه حمایت کشورهای  به  اروپاییان 

ین رابطه آنها را با مشکالت بزرگی  آنها و همچنین اقتصاد کل دنیا به شدت به اقتصاد چین گره خورده است و قطع ا

کرد خواهد  ادام  .مواجه  رئیس  در  عنوان  به  ترامپ«  »دونالد  آمدن  کار  روی  با  واقع  در  است:  آمده  مطلب  این  ه 

پایان گذاشته است ایاالت متحده رو به  اروپا و  آمریکا، روزهای روابط خوب  سیاست مداوم فشار دولت    .جمهوری 

ایران، ونز بر روسیه،  ایجاد مشارکت تجاری  ترامپ  با شرکت ها در  وئال، چین و حتی آن کشورهایی که سعی در 

است گذاشته  تاثیر  نیز  آمریکا  متحدان  تجاری  منافع  بر  همزمان  دارند،  ها  تحریم  خواهان    .لیست  اروپا  طرفی  از 

به سا وابسته  ارتشی  نه  باشد  داشته  را  خود  ارتش  تا  است  متحده  ایاالت  به  کمتر  پیمان  وابستگی هرچه  زمان 

ماکرون« رئیس جمهور فرانسه خواستار ایجاد ارتش اتحادیه اروپا    آتالنتیک شمالی )ناتو(. پیش از این نیز »امانوئل

پایان نوشت: تمامی این روند   .شده بود چرا که اعتمادش به ایاالت متحده را از دست داده است چاینا گلوبال در 

رای منفی   ۱۳شرط از آمریکا و پرداختن به منافع خود اروپا است. دریافت  نشان دهنده اتمام دوره تبعیت بی قید و  

در شورای امنیت سازمان ملل متحد درس خوبی برای آمریکا و پیامی بسیار نگران کننده برای این کشور مبنی بر  

 .پایان دوره هژمونی منافع آمریکا در اروپا است

 

 های چین در سرزمین های اشغالی واکنش هوک به سرمایه گذاری
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با اظهار نگرانی در مورد سرمایه گذاری چین گفت: پکن به امنیت اسرائیل    -ایرنا  -تهران برایان هوک روز دوشنبه 

خبرنگاران در مورد    به جه آمریکا  ایران در وزارت خار هوک مسؤول گروه اقدام   به گزارش ایرنا،   .رساندآسیب می

گذاری  اشغالیسرمایه  های  سرزمین  در  چین  می  های  فکر  آمریکا  دولت  مکانیسم گفت:  باید  اسرائیل  که  کند 

گوییم ها میاسرائیل مستقل است اما ما به آن  به گفته هوک؛     .های خارجی را تقویت کندبررسی سرمایه گذاری 

شکبه خبری کان رژیم صهیونیستی     .بخاطر بسپارند شود،ر داده می دولت چین قرا  تمام اطالعاتی را که در اختیار

در جمع خبرنگاران   که هوک  آسیب می افزود  اسرائیل  امنیت  به  که چین  پکن  گفت  تحریم  رساند،  تمدید  های به 

می و  داد  مخالف  رای  ایران  کندتسلیحاتی  کمک  ایران  به  اقتصادی  نظر  از  هوک     .خواهد  به  برایان  همچنین 

های سفر پمپئو به سودان پرداخت و در مورد ایجاد تحوالت مثبت در روابط اسرائیل و سودان اظهار امیدواری  امه برن

همچنان بعنوان مسؤول  شهریور(    ۱۰آگوست )  ۳۱اگرچه برایان هوک از سمت خود برکنار شده است اما تا     .کرد

ایاالت متحد ایران در وزارت خارجه  اقدام  ادامه میبه فعالیت  هگروه  از آن ریاست های خرابکارانه خود  بعد  دهد و 

آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات متحده     .سپاردهای خصمانه آمریکا علیه ایران را به جانشین خود میسیاست

پنجشنبه   بیانیه   ۲۳عربی  انتشار  با  تل   مرداد  و  ابوظبی  کردند؛  اعالم  خود  مشترکی  روابط  رسماً  عادی  آویو  را 

اماراتی مدعی شدهمقام    .نندکمی دیگر های  به  باختری  کرانه  الحاق  از طرح  برای جلوگیری  پیمان صلح  این  اند، 

نتانیاهو« نخستسرزمین اما »بنیامین  توسط اسرائیل صورت گرفته است،  وزیر رژیم صهیونیستی های اشغالی 

تأ به  این طرح  که  گفته  تنها  و  کرده  رد  را  این طرح  الغو  افتاده  که طرح »گسترش    .ستخیر  این  بیان  با  نتانیاهو 

بخش بر  اسرائیل  تأخیر حاکمیت  به  را  طرح  این  اسرائیل  کرد:  اعالم  است،  مطرح  هنوز  باختری«  کرانه  از  هایی 

  .انداخته و آن را لغو نکرده است

 

 ؛ بازی با توافق تجاری چین حربه جدید انتخاباتی ترامپ

»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا که شانس خود را برای بقا در کاخ سفید کمرنگ می داند و برای    -ایرنا  -پکن

این طرق  از  تا  از دستاویزهای خود قرار داده است  را یکی  به چین  پا می زند حمله  و  جلب افکار عمومی دست 

از جبهه های نبرد ترامپ با چین در این زمینه  اشی مرتبط با آن همواره یکی  کسب رای کند، »جنگ تجاری« و حو

به گزارش ایرنا ترامپ که از همان روز اول رابطه خوبی با چین و مقامات این کشور نداشت بتازگی و    .بوده است

 .دریغ نکرده استماه گذشته از هیچ تالشی برای تضعیف جایگاه چین در جهان و مقابله با این کشور    ۶دستکم در  

مو بر  ترامپ عالوه  ها،  کنسولگری  تعطیلی  و  کیانگ  سین  تایوان،  کنگ،  هنگ  مانند  امنیتی  و  سیاسی  ضوعات 

بتازگی در ادامه جنگ تجاری وارد عرصه محدود کردن شرکت های بزرگ چینی در آمریکا شده است ترامپ که ابتدا 

را از این فراتر نهاده و حتی بود اکنون پا   و »زد تی ای«  به دنبال محدود کردن شرکت های فناوری مانند هواوی  

در عرصه تجارت ابتدای   دو کشور با هدف صلح  .سراغ شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها موبایل هم رفته است

از ترکش های جنگ تجاری دو کشور کاسته   تا شاید  توافق تجاری را امضا کردند  سال میالدی جاری فاز نخست 

اما دی با شیوع ویروس کرون شود  زیر  ری نگذشت  از  تا همانند قراردادهای قبلی  ایجاد شد  ترامپ  بهانه ای برای  ا 

اجرای این قرارداد هم شانه خالی کند ولی به هر حال این کشور تا کنون کجدار و مریض رفتار کرده و از این توافق  

است نشده  از   .خارج  آنقدر  بود  گفته  پیش  چندی  آمریکا  جمهوری  قصد    رییس  حتی  که  است  ناراحت  ندارد  چین 

ماه از امضای    ۸مذاکرات تجاری را با چین ادامه دهد و با رییس جمهوری این کشور دیدار کند اما به هر حال بعد از  

گرفتند از سر  را  مذاکرات  این  تلفنی  تماسی  در  دوشنبه  دو طرف شامگاه  کشور،  دو  تجاری  توافق  نخست    .فاز 

ی تجاری آمریکا و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا  وگوهات الیتیزر نماینده گفتگزارش ها حاکی است رابر

ریزی شده در عصر دوشنبه با لیو هه معاون نخست وزیر چین درباره چگونگی اجرای در یک تماس از پیش برنامه 

تبادل نظر کردند بین آمریکا و چین  برایدو طرف، گام   .فاز نخست توافق  تغییرات ساختاری    هایی که چین  تحقق 
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نیاز توافقنامه برداشته است را مبنی بر اینکه حمایت بیشتری از حقوق مالکیت معنوی داشته باشد و مانع از  مورد  

 .های خدمات مالی و کشاورزی شود، مورد توجه قرار دادند های آمریکایی در زمینه انتقال اجباری فناوری شرکت

درب همچنین  چین  و  آمریکا  ممقامات  خرید  توجه  قابل  افزایش  همچنین  اره  و  چین  توسط  متحده  ایاالت  حصوالت 

پیشرفت را می بینند و به انجام   وگو کردند دو طرف اعالم کردنداقدامات آتی مورد نیاز برای اجرای توافقنامه گفت 

دو طرف گفت   ندرسانه های چین هم گزارش کرد  .اقدامات الزم برای اطمینان از موفقیت این توافق متعهد هستند

ای در مورد تقویت هماهنگی سیاست های کالن اقتصادی دو کشور و اجرای توافقنامه اقتصادی و  و گوی سازنده  

داشتند آمریکا  و  چین  اول  مرحله  توافقنامه   تجاری  اجرای  به  کمک  برای  جو  و  شرایط  که  کردند  توافق  طرف  دو 

شود ایجاد  آمریکا  و  چین  اول  مرحله  تجاری  و  د  .اقتصادی  ترامپ  معتقدند  توافق  تحلیلگران  با  کردن  بازی  حال  ر 

تحریم  تجاری چین برای اخذ رای است و فشار او بر شرکت های این کشور هم در این راستا است، آنها می گویند

بازار آن کشور متزلزل خواهد کرد با    .ها و سرکوب های آمریکا، اعتماد سرمایه گذاران را به  اما چین نیز قاطعانه 

عزم   و  است  مخالف  ابزار سیاسی  عنوان  به  گذاری  ملی سرمایه  امنیت  بررسی  قوانین  از  آمریکا  استفاده  سوء 

تزلزل ناپذیر است در همین راستا بود که »گائو فنگ« سخنگوی   دولت برای حفاظت از منافع مسلم شرکت هایش

وب شرکت های چینی به بهانه های بی  ح اقدام اشتباه خود، سرکاز آمریکا خواست با تصحی وزارت بازرگانی چین

دو   رفاه مردم  به  و دستیابی  تجاری طرفین  و  اقتصادی  پیشبرد همکاری  زمینه  در  بیشتر  و  کند  را متوقف  اساس 

شود  کشور کشور«    .متمرکز  در  العاده  فوق  »وضعیت  و  ملی«  »امنیت  اصطالح  به  بهانه  به  های   آمریکا  برنامه 

ی در داخل خاک خود را محدود یا ممنوع کرده است که هیچ پایه واقعی و  گذاری عادی شرکت های چینسرمایه  

قانونی ندارد و به شدت به منافع مسلم این شرکت ها آسیب زده و اصول اساسی اقتصاد بازاری را به طور جدی  

 .یا حتی آن را متوقف کند نقض کرده است موضوعی که می تواند تافق تجاری دو کشور را زیر سئوال ببرد و

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 به نیروی دریایی پاکستان ملحق شد «  ۰۵۴ناو چینی »فریگیت /   روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان

گان نیروی دریایی پاکستان یک پیشرفت چشمگیر در راستای تقویت دفاع از منافع  قرار گرفتن این ناو جنگی در ناو

مرز  و  استدریایی  کشور  آبی  س  .های  گزارش  المللبه  بین  صداوسیما رویس  نیروی   خبرگزاری  آباد،  اسالم  از 

پایگاه خبری "اکسپرس نیوز" اعالم    دریایی پاکستان از پیوستن یک ناو مجهز چینی به ناوگان نظامی خود خبر داد.

ناو جنگی "فریگیت   ناوگان    در مراسمی در چین"  ۰۵۴کرد  به  پاکستان  نیروی دریایی  با حضور فرماندهان نظامی 

بیانیه روابط عمومی نیر  این کشور ملحق شد. قرار گرفتن این ناو جنگی در    ای اعالم کرد:وی دریایی پاکستان در 

ور  های آبی کشناوگان نیروی دریایی پاکستان یک پیشرفت چشمگیر در راستای تقویت دفاع از منافع دریایی و مرز 

لکترونیکی نوین  به جدیدترین سیستم موشکی، ابزار ناوبری ا"  ۰۵۴بر اساس این بیانیه، ناو جنگی "فریگیت    است.

الکترونیک مجهز است. ناو    و امکانات نظامی  این  از شرکت چینی سازنده  پاکستان ضمن قدردانی  نیروی دریایی 

تاکید کرد: توسعه همکاری  آباد  های دفاعی دو کشور ضمن تحکجنگی،  از پیش روابط دوستانه اسالم    –یم بیش 

شود نیروی دریایی ارتش پاکستان تیر  یادآوری می   هد بخشید.پکن اوضاع امنیتی منطقه را نیز به مراتب بهبود خوا

 ماه امسال ناو جنگی مجهز "پی ان اس یرموک" را با همکاری رومانی به ناوگان دریایی خود اضافه کرد. 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 بانک های چین اولین کاهش سود دهی خود را طی یک دهه گذشته ثبت کردند

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


 
میلیارد   ۸۷۰طی بیانیه ای اعالم کرده بخش بانکداری چین بیش از    کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری و بیمه چین

اول   ماه  هفت  در  را  خود  دهی  سود  از  است  ۲۰۲۰یوان  داده  دست  گزارش   .از  تسنیم به  از   خبرگزاری  نقل  به 

زمان   از  را  سال  اول  نیمه  در  خود  سوددهی  کاهش  اولین  است  قرار  چین  های  بانک  بزرگترین  از  برخی  رویترز، 

وام و  بد  های  بدهی  افزایش  از  ها  بانک  این  سوددهی  کنند.  اعالم  مالی  بزرگ  زیادهیبحران  خاطر  های  به  د 

ن تنظیم مقررات بانکداری و بیمه چین، بانک های طبق گزارش کمیسیو .گیری ویروس کرونا ضربه خورده استهمه

درصد کاهش سوددهی خالص را در نیمه اول سال جاری میالدی اعالم کرده اند.    ۹.4اقتصادی این کشور در کل،  

 .هش سوددهی نسبت به سال گذشته داشته انددرصد کا  ۱۲این در حالی است که شش بانک بزرگ این کشور  

میلیارد دالر( از    ۲۱۲تریلیون یوان )  ۱.5اعالم کرد مقامات از موسسات مالی خواسته اند  کابینه چین در ماه ژوئن  

سود خود را در سال جاری برای حمایت از انواع شرکت ها از طریق پایین آوردن نرخ وام دهی و هزینه های آن و به 

اند کنندتعویق  قربانی  ها،  بازپرداخت  بانکداری  .اختن  مقررات  تنظیم  بانک   کمیسیون  برخی  از  دولتی  چین  های 

خواسته وام های بد در ترازنامه ها را شناسایی کرده و حمایت های خود را برای پوشش باال رفتن بدهی در نیمه 

های کوچکتر هم  برخی بانک  .ر می گیرداول سال افزایش دهند. به این ترتیب سوددهی این بانک ها تحت تاثیر قرا 

انتظار    .ا اقداماتی انجام دهند مثل کاهش حقوق کارمندان بانک برای تقویت تراز نامه هااند تتحت فشار قرار گرفته 

در   بانکداری چین  رود صنعت  )  ۳.4از شر    ۲۰۲۰می  یوان  وام   4۹۰تریلیون  از  دالر(  تا  میلیارد  بد خالص شود  های 

با خط اقتصاد ضعیف شده کشور  بتواند  مالی  ویروس کرونا مواجه شود رات  نتیجه همه گیری  این کمیسیون    .در 

  ۲۰۲۰میلیارد یوان از سود دهی خود را در هفت ماه اول  ۸۷۰طی بیانیه ای اعالم کرده بخش بانکداری چین بیش از 

است کرده  ر  .فدا  خود  رشد  روند  میالدی  جاری  سال  دوم  ماهه  سه  در  چین  عقیده  اقتصاد  به  ولی  کرد  آغاز  ا 

ران، این روند بسیار آسیب پذیر است. بانک های چین تحت فشار قرار دارند تا وام های ارزان پیشنهاد داده و  تحلیلگ

شود حمایت  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  از  تا  دهند  افزایش  کوچک  کارهای  و  کسب  به  را  خود  دهی  انتهای    .وام 

 ۱۳۹پیام/

 

 :نیاقتصاد آنال -

بابا در روزهای کرونایی/ پیشرفت  رشد قابل توجه درآمد شرکت علی دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 فروشی چین ادامه دارد؟ خرده

درصدی درآمد را  ۳۴بابا در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته، رشد  فروش چینی علیشرکت خرده

تجربه کرد، اما با توجه به مسائل پیش آمده با آمریکا، مشخص نیست که این روند پیشرفت ادامه داشته باشد یا  

تجارت اصلی خود در سه ماهه  درآمد بابا، درفروشی چینی علیشرکت خرده ؛مهسا نجاتی – اقتصاد آنالین  .خیر

بل  این میزان، پیشرفت قا  .درصد رشد را تجربه کرد۳4ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته،  ۳۰منتهی به  

گیر بر تجارت تاثیر درصد افزایش در سه ماهه گذشته نسبت به سال قبل، زمانی که بیماری همه۱۹توجهی را از  

، در حال  باباعلی های احتمالی دولت ایاالت متحده در خصوصاما در حال حاضر، نگرانی   .دهدگذاشت، نشان می

پس از اقدام ترامپ در اعمال ممنوعیت برای دو شرکت تیک تاک و  .ینان در خصوص عملکرد آن استایجاد عدم اطم

ایاالت متحده، ظاهرا سایر شرکتوی در  انجام معامالت  از  مانند علی چت  بابا مورد هدف قرار خواهند های چینی 

 .گرفت
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 (:23) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «نجات نيسرزم»

  :ودفرم ،دبا ش و خاندان او ر ب اخد سالمکه  رسول بزرگ اسالم

 .الطوفان یامنوا مع نوح ف  نیالذ نیالمؤمن  ها یعل یة االسالم نجا اهلل التقب های کانت ف  یالبقعة الت  یلها کربال ه  قالیبأرض  یابن قبر ی

که همواره گنبد اسالم بوده است،  ی ممتاز نیزم ند،یبه آن کربال گو شود که یبه خاک سپرده م ینیدر سرزم نی پسرم حس 

 مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.  اران یچنانکه خدا، 

 8، ح 88، باب 269ص  ارات،یکامل الز

 محرم، تاسوعا و عاشورا(  یسوگوار امی)بمناسبت ا «مسلخ عشق»

  :ودفرم ،دبا شو خاندان بر او  اخد سالمکه  علیامام امیرالمومنین 

 .من کان بعدهم لحقهمیمن کان قبلهم و ال  سبقهمیمصارع عشاق شهداء ال ...هذا

که نه   یدانیاست شه دان ی قربانگاه عاشقان و مشهد شه نجایو فرمود: اگذرش از کربال افتاد   یالسالم روز  هیعل یعل  حضرت

 .رسند یآنها نم یبه پا ندهیآ یگذشته و نه شهدا  یشهدا

 116ص  ،98و بحار، ج   ۷3، ص 6ج  ب،یتهذ

 (، تاسوعا و عاشوراایام سوگواری محرمت سبنابم)  «کربال، مطاف فرشتگان»

   :ودفرم ،دبا شو خاندان  بر او  اخد سالم که  امام صادق

 .عرجی و فوج  نزلیالسالم(، ففوج  هی )عل نیالحس ارةیز یلهم ف  ؤذنیأن  یاهلل تبارک و تعال سألونیالسموات و األرض اال  یمن ملک ف  سیل

  (ع) ن یامام حس  ارتیخواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به ز  یکه م نیمگر ا ست ین نی در آسمانها و زم یرشته ا ف چیه

   .رندی عروج کنند و از آنجا اوج گ گرید یو فوج ندیاز فرشتگان به کربال فرود آ یاست که همواره فوج نید، چن مشرف شو

 114ص  اراتیالز ، به نقل از کامل244، ص 10مستدرک الوسائل، ج 
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