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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ه ذخایر ارزی چین کاهش غافلگیرکنند 

برخالف انتظارها، ذخایر ارزی چین در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرد. به گزارش »ایسنا« به نقل از بلومبرگ، با وجود  

های تجاری و بازرگانی چین آغاز شده است اما میزان ذخایر ارزی این  ها تعطیلی مجددا فعالیت آنکه پس از مدت 

ن روند  مجددا  سپتامبر  ماه  در  گرفت.کشور  خود  به  هفته  زولی  در  چین  مرکزی  تزریق بانک  به  دست  اخیر  های 

این   ارزی  اعالم کرده، میزان ذخایر  ارزی چین  دفتر مدیریت ذخایر  بازار زده است.آن طور که  به  نقدینگی  گسترده 

  دارنده ذخایر  ترینچین بزرگ  .تریلیون دالر رسیده است  ۳/  ۱۴۳میلیارددالر کاهش نسبت به ماه قبل به    ۲۳کشور با  

رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی میزان  ی جهان است و به نظر میارز

های سختگیرانه روی سرمایه از خروج  های اخیر چین به لطف اجرای سیاستذخایر ارزی ادامه پیدا کند. طی ماه 

میلیارد دالر  ۱۱۸/  ۲پایان سپتامبر چین دارای    گیری کرده بود. تامنابع ارزی به خارج از این کشور تا حد زیادی جلو

قبل   ماه  با  مقایسه  در  که  است  بوده  نیز  طال  دفتر   ۴/  ۴۲ذخایر  سخنگوی  است.  کرده  پیدا  کاهش  دالر  میلیارد 

گفته ها  مدیریت ذخایر ارزی چین با اشاره به حفظ ثبات در محیط کالن اقتصادی چین با وجود افزایش نااطمینانی 

بخشی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال  از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادلاست که دولت  

های اقتصاد چین بسیار نیرومند هستند و  تداوم رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده است. وی افزود: زیرساخت 

با مقابله  برای  نیاز  مورد  اصالحات  اجرای  تداوم  چالش ریسک   با  و  سطح  هها  در  ارزی  ذخایر  میزان  موجود،  ای 

باقی خواهد ماند.کمیسیون توسعه و اصالح ملی چین پیش بینی کرده است که در سه ماهه دوم سال مطلوب 

گیری کرونا بازگردد. در جریان یک کنفرانس خبری های اقتصادی در این کشور به سطح پیش از همهجاری، فعالیت 

به  در پکن، مقاما این کمیسیون  از سیاستت  تقویت رشد گذاریخبرنگاران گفتند که در زمان مناسب،  های جدید 

 .رونمایی خواهند کرد

 پشت پرده عذرخواهی تاریخی رهبر کره شمالی از مردم 

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: رهبر کره شمالی در این اظهارات اگرچه مردم کشور خود را خطاب   : ايسنا 

ده ولی به قول معروف به در گفته تا دیوار بشنود و خطاب او در این سخنرانی به چین به عنوان یک برادر  داقرار  

بوده است از   .بزرگتر  در عذرخواهی  کره شمالی  رهبر  بی سابقه  و  اخیر  اقدام  با  ارتباط  در  سید جالل ساداتیان 

این کشور به   ده است و در این مدت که  مردمش گفت: کره شمالی طی این سالها به نحوی حیاط خلوت چین بو

سوی چین مورد حمایت    منبع قابل توجه و قابل اتکایی نداشته است از های آمریکا و جامعه جهانی  خاطر تحریم

ها بیشتر در جهت تحکیم قدرت نظامی و اتمی کره شمالی بوده است چنان که  قرار گرفته است ، البته این حمایت

نیز   پیش  روز  بالستیک   شمالی  کره   چند  از موشک های  دیگر  یکی  و قدرتش   از  برد  که  کرد  رونمایی  جدید خود 

وی با بیان اینکه کره شمالی در برابر تهدیدات کره جنوبی به    . افزایش قابل توجهی نسبت به قبل داشته است

در واقع چین حیاط خلوت   پایگاه آمریکا در منطقه نه فقط به عنوان کشور کره جنوبی ایستاده است، افزود:  مفهوم  

پاسخ دهد ،  کرده که در برابر آمریکا بایستد و به تهدیدهای آن   خود که همان کره شمالی است را آماده و تجهیز  

های اقتصاد باز چین که تحقق آن نیازمند  بدون این که خود درگیر شود چراکه درگیری مستقیم با آمریکا با سیاست 

وی با بیان اینکه این پیش بینی وجود داشت که که چین تا سال    . ت، مغایرت دارد اس وجود آرامش در این کشور   

ریزی کرده دست پیدا کند، خاطرنشان کرد: ولی به  ای آن برنامهها برکه طی این سال به اهداف اقتصادی  ۲۰۲۵

خ اقدامات   خاطر   اقتصادی  قدرت  از  مقرر  موعد  از  زودتر  چین  ترامپ،  چون  فردی  های  سیاست  عرصه  و  در  ود 



 
یک   عنوان  به  که  است  تالش  در  و  کند  می  آمریکا حرکت  تنه  به  تنه  عرصه  این  در  اکنون  و  کرد  رونمایی  جهانی 

ه  زودتر  هژمون  همان     رچه  که  جاده«  یک  کمربند  »یک  را   پروژه  است  قدیم  ابریشم  راه  جاده  نتیجه   احیای  به 

مختلف در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با    را به شکل های  رقابت های جدی   از دیگر سو   برساند و  

می گوید   کره شمالی   وضعیتی رهبر  این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: در چنین    .آمریکا آغاز کرده است

به مردم کره   باعث شده که  این کار  و  بود اجرایی و عملیاتی کردم  آنچه را که چین گفته  این مدت هر  که من در 

که چین خود توانسته رفاه و  کشور از نظر معیشتی و اقتصادی در مشکل باشد در حالی  و مردم در این  فشار آید  

مردم  برای  را  به چین می پیشرفت خوبی  دیپلماتیک  زبان  به  کره شمالی  رهبر  اکنون  آورد  ارمغان  به  که  ش  گوید 

هدات خود در برابر شما عمل کردم و که به کره امتیازات بیشتری بدهد و می گوید که من به تع زمان آن رسیده  

رهبر کره شمالی در   :ساداتیان خاطرنشان کرد  .به تعهدات خود در برابر من عمل کنید اکنون زمان آن رسیده شما  

او   این اظهارات اگرچه مردم کشور خود را خطاب قرار داده ولی به قول معروف به در گفته تا دیوار بشنود و خطاب  

چین به عنوان یک برادر بزرگتر بوده است که وقت آن رسیده که توجه بیشتری به کره شمالی   در این سخنرانی به

باشد : کشور    .داشته  کرد  تصریح  ابزار  وی  این است  واقعیت  ولی  به ظاهر کشوری مستقل است  کره شمالی 

ی بالستیک دوربرد  هاشمالی در جریان رژه نظامی اخیر که با نمایش موشکرهبر کره  .تهدید چین در منطقه است

ه شد، در سخنانی احساسی عذرخواهی کرد که نتوانسته زندگی  این کشور برای اولین بار پس از دو سال همرا

 .شمالی را ارتقا دهدوندان کرهشهر

 رشد فروش نیسان در چین 

کرد فروش  : اقتصاددنیای  اعالم  موتور  نیسان  با رشد  شرکت  ماه سپتامبر  و طی  بازار چین  در  درصدی    ۵  /۱اش 

به  روبه  و  و    ۱۴۱رو  پ  ۵۹۵هزار  از  بیش  این رشد  رقم دستگاه رسید.  به سپتامبر سال گذشته  نج درصدی نسبت 

زده است تا بتواند پس ترین بازار خودروی جهان و یکی از بازارهای موردتوجه نیسان بحرانخورد. چین دارای بزرگ

بحران انواع  سال  سه  با  از  که  مالی  و  مدیریتی  آغاز  های  شرکت  این  پیشین  رئیس  گوسن،  کارلوس  بازداشت 

های مشترک بین فروش خود را بهبود دهد. با توجه به انعقاد قرارداد همکاری و ساخت پروژه  شدند، بار دیگر ارقام

دانگ  و  سال  نیسان  در  بزرگ ۲۰۰۳فنگ  در  ژاپنی  خودروسازان  قدرتمندترین  از  یکی  به  اکنون  نیسان  بازار  ،  ترین 

ی در چین را دارد. کارلوس جهان بدل شده است. این شرکت اکنون عنوان چهارمین خودروساز بزرگ خارج  خودروی

برای   امید  روزنه  تنها  چین  اکنون  بود.  داده  چین  بازار  به  را  جدید  جبهه  عنوان  نیسان،  پیشین  مدیرعامل  گوسن 

 .کندنیسانی است که روزهای بحرانی را تجربه می 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز دیگر  ۲۴کاهش نرخ رسمی یورو و   :بانک مرکزی اعالم کرد

ارز کاهش    ۲۵ارز افزایش، نرخ    ۱۵ارز را اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

و براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )سه  گزارش ایرنا به  .داشته و نرخ هفت ارز نیز ثابت ماند

ریال   ۲۹هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با  ۴۲ه، بدون تغییر نسبت به روز گذشت( ۹۹ مهر ۲۲ -شنبه

به قیمت   و    ۵۴افزایش  با کاهش    ۷۷۲هزار  نیز  یورو  و هر  و    ۴۹ریالی قیمت    ۱۰۶ریال  اعالم شد  ۵۳۳هزار   .ریال 

ریال،    ۵۷۷هزار و    ۴نروژ   کرون ریال،    ۷۶۲هزار و    ۴سوئد   کرون ریال،    ۱۶۲هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس  

ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۷۳ریال، روپیه هند   ۶۵۸هزار و   ۶دانمارک   کرون 

ریال، دالر هنگ کنگ   ۸۳۷هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن   ۶۳۸هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان   ۲۶۴هزار و   ۱۳۷
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و    ۵ عمان    ۴۲۰هزار  ریال  کانادا    ۲۳۴و    هزار   ۱۰۹ریال،  دالر  و  و    ۳۱ریال  خورد  ۹۸۴هزار  قیمت  دالر    .ریال  نرخ 

ریال، روبل روسیه    ۳۳۱هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۲۵۳ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و    ۹۰۶هزار و    ۲۷ نیوزیلند

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲  ریال، لیر سوریه   ۵۲۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۵

  ۹۰۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۳۴هزار و  

یکصد و    ۴۹بنگالدش   تاکای ریال،  روپیه سریالنکا    ۵۴۹هزار  ده  و    ۲ریال،  و    ۳۴میانمار   کیات ریال،    ۲۸۱هزار  ریال 

ریال، دینار لیبی    ۷۱۷هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۶۰۱هزار و    ۳۵  یکصد روپیه نپال

هزار و    ۱۰مالزی   رینگیت ریال،    ۴۸۳هزار    ۱۳۴تایلند   بات ریال، یکصد  ۲۲۰هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۰۰هزار و    ۳۰

  ۹تنگه قزاقستان  ریال، یکصد    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۵۲۵هزار و    ۳۶کره جنوبی   وون ریال، یک هزار  ۱۱۰

ریال، افغانی افغانستان    ۸۴۸هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۵هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۸۰۹هزار و  

هزار    ۸۶فیلیپین   پزوی ریال، یکصد  ۷۲۱هزار و    ۲۴آذربایجان   منات ریال،    ۳۱۳هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷

و    ۴تان  تاجیکس سومونی ریال،    ۴۷۷و   ونزوئال   بولیوار ریال،    ۶۹هزار  و    ۴جدید  و   ۲۰۶هزار  جدید  منات ریال 

 .گذاری شدهزار و یک ریال ارزش  ۱۲ترکمنستان 

 

 های ترامپ سبب سرعت دادن به رابطه ایران با چین شد تحریممواضع و   :المللکارشناس مسائل بین

جمهور آمریکا باعث سرعت دادن به رویکرد رابطه ایران با  روزنامه فرهیختگان در مطلبی آورد: رئیس   -ایرنا  -تهران

به را دای که دستگونهچین شد؛  آن روش سازنده  ترامپ  که  نتیجه رسیدند  این  به  ر اندرکاران سیاست خارجی 

را مدنظر دارد نگرفته و حتی روش تخریبی  با نصرت   ۲۱روزنامه فرهیختگان دوشنبه    .پیش  در گفت و گو  هللا مهر 

بررسی روابط دولت با کشورهای   الملل بهکارشناس مسائل بین  این :نوشت  الملل،  تاجیک، کارشناس مسائل بین

 .آیدشرقی ازجمله چین و روسیه پرداخت که در ادامه می 

در سیاست خارجی //  شما درباره روابط دولت ایران با کشورهای شرقی خصوصا چین و روسیه چیست؟ یل تحل *

قدرت  از  فاصله  داشتن  نگه  و  قوا  توازن  حفظ  برای  منطقه ایران  تاثیرگذار  بینهای  و  بسیار    المللیای  مولفه  دو 

در دیگری مولفه سیاسی است.  و  ژئوپلیتیکی  یکی مولفه  پهنه جغرافیایی   تاثیرگذار است که  ژئوپلیتیکی  مولفه 

ژئوپلیتیکی نقش دارد و مولفه سیاسی درحقیقت همان شعار  ایران و اهمیت آن و تاثیر این پهنه روی این وضعیت  

نظر برسد ولی  رچه ممکن است در بدو امر یک شعار منفی به این موضوع اگ  .نه شرقی و نه غربی انقالب است

بطن در  که  است  این  امر  سیاست   واقعیت  مثبت  رویکرد  همان  که  دارد  وجود  مطلبی  یک  غربی  نه  شرقی،  نه 

ها موقعیت ژئوپلیتیکی و وزن سیاسی ایران در منطقه  غربی   .عنی کار کردن با غرب و شرقخارجی ایران است؛ ی

امر مادی و  ازا  که عدم پرداخت مابه ازای آن پرداختی داشته باشند، درحالی ولی حاضر نیستند مابه   کنندرا درک می 

بلکه یک عنصر معنوی است  به   .مالی نیست،  باید  را  ایران گونه این دو مولفه  از نقش مثبت و سازنده  ای دید که 

ها باوجود اینکه به وضعیت ژئوپلیتیکی  غربی المللی استفاده کرد؛ متاسفانه  ای و بین بتوان در حل مشکالت منطقه 

ایران واقف هستند ولی کم  به کاری کردو سیاسی  را  دالیلی حاضر نیستند مابه ه و  ارتباط با چنین جایگاهی  ازای 

اگر به هفت سال اخیر بازگردیم، خواهیم دید آنچه در برجام محقق شد، خواست سیاسی ایران بود    .پرداخت کنند

می  باکه  بین   خواست  خارجی جامعه  در سیاست  غرب  و  مفهوم سنتی شرق  آن  اکنون  اصوال  و  کند  کار  المللی 

 .ورها وجود نداردکش

ای شده که هم شرق  گونهحاضر شرایط به درحال //    مفهوم سنتی غرب و شرق طبق جنگ سرد از بین رفته است

تعا  با هم  باید  با شرق  و هم غرب  با غرب  با غرب، هم شرق  تا هم با شرق، هم غرب  باشند  مل سازنده داشته 

عنوان  بنابراین حالتی که قبال وجود داشت و به  .حل کنند المللی را  ای و هم مشکالت داخلی و بینمشکالت منطقه 

درحال  بودیم،  در جنگ سرد شاهد  غرب  و  براساس همکاریشرق  دنیا  بلکه  ندارد،  وجود  منطقه حاضر  و های  ای 
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کنیم، متوجه  ای نگاه می وقتی به صحنه شطرنج منطقه  .رودار هستند، جلو میالمللی کشورهایی که تاثیرگذبین

المللی داشته است، از درون برجام سال گذشته به جامعه بین  ۱۰که متاسفانه رویکردی که ایران در  شویم  می

لگوی رفتاری  دنبال این بود که یک اکه برجام به ای فروکاسته شد، درحالی خوبی درک نشد و به مسائل هستهبه 

بین جامعه  با  دهد  نشان  و  باشد  خارجی  سیاست  در  سازنجدید  تعامل  داردالمللی  مثبت  و   .ده 

با چین شدتحریم  رابطه  رویکرد  به  دادن  باعث سرعت  ترامپ  زیرساخت//    های  تمام  ترامپ  این متاسفانه  های 

به  را  شرایط  و  برد  بین  از  را  به گونه رویکرد  ایران  که  زد  رقم  چنین    دالیلای  ترامپ  اینکه  از  قبل  حتی  عدیده 

با بازی شعبده بیندازد ظرفیت همکاری  راه  را داشت ولی رئیس   ای  جمهور آمریکا باعث سرعت دادن به این شرق 

اندرکاران سیاست خارجی به این نتیجه رسیدند که ترامپ آن روش سازنده را در  ای که دستگونه رویکرد شد؛ به 

 .ریبی را مدنظر داردپیش نگرفته و حتی روش تخ

برای حل مشکالت داخلی، اقتصادی، منطقه  بینایران  نگاه به شرق حرکت کردالملای و  از سوی  //    لی درقالب 

بنابراین ایران برای اینکه آن توازن را حفظ کند، تالش کرد   دیگر اروپا نیز به وظیفه تاریخی خود عمل نکرده است، 

ب ترامپ  وقتی  ولی  برود  برجام جلو  برای حل درون  بتواند  که  این سمت کشیده شد  به  ایران  برد،  بین  از  را  رجام 

دا اقتصادی، منطقه مشکالت  بین خلی،  و  کندای  به شرق حرکت  نگاه  درقالب  درنظر گرفته    .المللی  باید  این  البته 

که  جز چین و روسیه باشد؛ روسیه قدری وضع متفاوتی دارد، چراشود که شرق ممکن است کشورهای متعددی به 

 .دنیای آینده استالمللی است و چین ظرفیت اقتصادی ای و بینهمسایه و قدرت تاثیرگذار منطقه 

شده  های جدیدی که اعمالهای اخیر در این راهبردی که بیان کردید چقدر برای مقابله و مواجهه با تحریمتحریم *

تواند ایران را پای میز  فشار حداکثری می  کند با تداومدلیل اشتباه محاسباتی ترامپ که فکر میبه//    موثر است؟ 

عین در  و  بیاورد  بهمذاکره  و حال  افزایش  را  خود  بازیگری  قدرت  اینکه  برای  ایران  است،  فروپاشی حکومت    دنبال 

تری  المللی همکاری نزدیکای و بینهای منطقه ای ندارد جز اینکه با قدرت زمین مانور خود را گسترش دهد، چاره

 .ل و تنظیم کندالمللی را حای و بینا بتواند مشکالت داخلی اعم از اقتصادی، روابط منطقه داشته باشد ت

ارزیابی می  ۲۵قرارداد   * نیز در همین زمینه  را  با چین  نباشد، //    کنید؟ ساله  آینده  یا  برتر کنونی  اگر قدرت  چین 

تواند  کننده در دهه آینده است. چنین ظرفیتی از لحاظ فناوری و تولید میهای تعیینترین قدرت قطعا یکی از مهم

یا مصرف انرژی یا یک همکاری نزدیک در زمینه مسائل انرژی با ایران باشد    طرف محلی برای فروش نفتهم از یک

به بازار    دلیلو هم  متقابال  باشد؛  توجه  مورد  بازار مصرف  و  ایران هم می  ۸۰جمعیت  نقطه  میلیونی مصرف  تواند 

ه نشده و با حدس و خوبی دیددالیلی بهساله به  ۲۵البته این قرارداد  .مشترک برای این همکاری درنظر گرفته شود

 .های خاصی به قرارداد داده شد که درست نیستجهت هاییگمان

درمجموع معتقدم اینکه قرارداد  //   شوددهی اقتصاد کشورمان می همکاری درازمدت با چین منجر به شکل قرارداد

فی تاثیرگذار  کشور  یک  با  درازمدت  می همکاری  شکلالنفسه  به  کتواند  کشورمان  اقتصاد  در  دهی  و  کند  مک 

هایی در اقتصاد خود  اگر ما ناهنجاری   .هایی را که در اقتصاد ما وجود دارد، از بین ببردتواند ناهنجاری حال میعین

المللی مخصوصا همکاری دوربرد و درازمدت یا  ای یا بین توانیم همکاری منطقهداشته باشیم، طبیعی است که نمی

بنابراین به  سمت اصالح شود ناچار شویم بهنفسه باعث میعقیده من این قرارداد فیاستراتژیک داشته باشیم، 

 .ساختاری حرکت کنیم

 

 ید برود راهی که پکن با

روزنامه سیاست روز در مطلبی آورد: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به    -ایرنا  -تهران

انگ یی« همتای چینی خود راهی پکن شد تا گامی دیگر برای توسعه همه جانبه مناسبات دو  دعوت رسمی »و

قلم قاسم غفوری، منتشر کرده است    اشتی را بهمهر، یادد  ۲۱روزنامه سیاست روز دوشنبه    .کشور برداشته شود
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ی، اقتصادی و امنیتی و در  تواند زمینه ساز توافقات سیاس هایی که می رایزنی  :که در ادامه متن آن را می خوانیم

ساله میان دو کشور باشد. در کنار آنچه پیرامون سپهر روابط دو کشور در این دیدارها    ۲۵نهایت تحقق توافقنامه  

است که  ای تاکید کرده  فته، نکته قابل توجه طرح پیشنهادی چین است. وزارت خارجه چین با صدور بیانیهصورت گر

و  ند جانبه منطقه پکن خواستار تشکیل یک مجمع چ برای مذاکره و گفت وگو در زمینه مشکالت  ای در غرب آسیا 

ذینفع استبحران با حضور همه کشورهای  باید سطح    .های منطقه  از طاین مجمع  را  متقابل  و  درک  ریق گفتگو 

حال تاکید های امنیت واقع درغرب آسیا افزایش دهد در همین  های دیپلماتیک و سیاسی برای بحرانارائه راه حل 

شده است که حمایت از برجام باید پیش شرط ورود به چارچوب پیشنهاد شده توسط پکن برای حل اختالفات باشد. 

توان اقدامی برای ثبات در منطقه دانست که در  معادالت جهانی، طرح پکن را می   با نگاهی به رفتارهای چین در

می  صورت  کشور  این  ملی  امنیت  و  منافع  چچارچوب  پایبندی  گیرد  و  مذاکره  بر  همواره  نیز  برجام  قبال  در  نانکه 

سی مطرح  هر چند که جزئیات طرح پکن مشخص نشده است اما چند سوال اسا  .طرفین به آن تاکید داشته است

مفهوم ذینفعان چیست و چه چارچوبی برای انتخاب آن  است. اعضاء تشکیل دهنده مجمع چه کشورهایی هستند؟  

یت از برجام به عنوان پیش شرط تشکیل این مجمع چیست؛ آیا به این معناست که مانند  مطرح است؟ مفهوم حما

بر سند توافق  به  و  گیرد  نیز مذاکره صورت  در مورد منطقه  این   برجام  پیش شرط  برجام  اهداف  تحقق  اینکه  یا  و 

قبال   در  برجام  سرنوشت  تکرار  از  چگونه  و  چیست  مجمع  این  اجرای  ضمانت  بود؟  خواهد  جلوگیری مجمع  آن 

این مجمع شامل کشورهای منطقه می می آیا  از نشستشود؟  برگرفته  اینکه  یا  و  بازیگران شود  و تصمیمات  ها 

دائم  فرامنطقه  اعضاء  برای منطقه تصمیم میای مثال  که  امنیت است  کنار پرسش   گیرند؟ شورای  های مطرح در 

ولویت ارائه محورهای این طرح مطرح شود نخست تواند به عنوان اشده دو اصل اساسی قابل توجه است که می

آنکه ذی نفعان این مجمع چه کسانی هستند و ریشه بحران منطقه خاورمیانه چیست؟ براساس تمام شواهد و 

برخی   گفته  به  که  ترکیه،  ایران،  اسالمی  جمهوری  عربی،  کشورهای  از  شده  تشکیل  خاورمیانه  منطقه  مدارک، 

شم کشورهای  برخی  برمی جغرافیدانان  در  را  مصر  همچون  آفریقا  عده ال  گفته  به  و  و  گیرد  افغانستان  دیگر  ای 

ر قالب آمریکا  ن بیرونی که در عصر حاضر دنگاه سلطه گرایانه بازیگرا  .توان جزء منطقه دانستپاکستان را نیز می

ات، تروریسم پروری  ها، اختالفتجلی یافته و غده سرطانی آن در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی کانون اصلی نزاع

توان ریشه بحران منطقه و نه حالل آن عنوان داشت.  و درگیری میان کشورها هستند به گونه ای که آنان را می

رجام نیز آمریکا محور به نتیجه نرسیدن برجام بوده که عقبه آن به اروپا رسیده است. با توجه به  دوم آنکه در حوزه ب

ای پیشنهادی چین دارای یک ضمانت اجرا خواهد بود  که تشکیل مجمع منطقهتوان گفت  این حقایق به صراحت می

 .گرددراج آمریکا از منطقه محقق میو آن اجماع جهانی برای مقابله با آمریکا است که بخشی از آن در چارچوب اخ

دعایی آمریکا علیه  های ابخش دیگر آن نیز مقابله جهانی با رفتار آمریکا در قبال برجام است که عدم اجرای تحریم

ای بوده است ایران راهکار تحقق این مهم است. جمهوری اسالمی ایران همواره طراح و پیشگام گفتگوی منطقه

گیرد در حالی که اخراج آمریکا از منطقه و شکستن یک جانبه گرایی آمریکا  قبال آن قرار میلذا طرح پکن مورد است

 .طرح پکن خواهد بود در قبال برجام است که ضمانت اجرای تحقق

 

 یابد مهر پایان می  ۲۷لیحاتی ایران های تس خطیب زاده: محدودیت در نشست خبری؛ 

وزارت امور خارجه از پایان نظام مجوز خواهی صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی ایران در  سخنگوی    -ایرنا  -تهران  

آمریکاست که علیرغم گردن  ۲۷مهرماه جاری خبر داد و گفت:    ۲۷بامداد   ها کشی و حیله گری مهر، روز شکست 

زاده« صبح امروز در نشست خبری به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »سعید خطیب  .نتوانست کار خود را جلو ببرد

تحوالت سیاست خارجی طی  به  اشاره  با  و  گفت  را تسلیت  ماه صفر  آخر  فرارسیدن دهه  با خبرنگاران،  هفتگی 

به به چین تعداد اما بلندمرت  تی محدود از نظرمهر در صدر هیا   ۱۹هفته گذشته اظهار داشت: وزیر امور خارجه در  

https://www.irna.ir/news/84072880/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84072880/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در روزهای اخیر سفرای سوریه و ژاپن   .رفت و با همتای چینی خود دیدار کرد

پایان ماموریتشان در تهران با ظریف دیدار کردند وی ادامه داد: همچنین وزیر امور خارجه دومین رایزنی      .هم در 

قرهتلفنی خو درباره  با الوروف  را  اند  کردندباغ  رایزنی  انگلیس هم  امور خارجه  وزیر  با  ایشان همچنین  داد     .جام 

  ۲۷صبح    ۳:۳۰ای وزارت امور خارجه با بیان اینکه هفته بعد یعنی ساعت  مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه  رییس

ویب  کرد: پنج سال بعد از تصود، تصریح  ش ملغی می  ۲۲۳۱های تسلیحاتی مندرج در قطعنامه  مهر ماه محدودیت

مهر، هم مجوزخواهی صادرات و    ۲۷افتد و هفته بعد، پنجمین سالگرد تصویب برجام است. در  برجام این اتفاق می 

سفر   محدودیت  هم  و  شده  ملغی  تسلیحاتی  می  ۲۳واردات  رفع  هم  حقوقی  یادآورشد:     .شودشخصیت  وی 

باور شکست تاریخی ایاالت متحده است   دقیقه بامداد به وقت تهران،  ۳:۳۰مهرماه ساعت    ۲۷مهمترین بعد تاریخ  

ها و اقدامات فراقانونی نتوانست در دنیای متنوع شده کار خود را جلو که به رغم تمام گردنکشی ها و حیله گری 

 درت نیست کند قدر ققدرها هم که اعالم می ببرد و جمهوری اسالمی ایران بار دیگر نشان داد که آمریکا آن

زاده در مورد سفر وزیر امور خارجه به  خطیب//    برطرف کردن برخی موانع مراودات بودسفر ظریف به چین برای   

بود که سفر   آمده  ابعاد مختلف است. موانع مشخصی در برخی مراودات عادی پیش  این سفر دارای  چین گفت: 

سیر ارتقای  گوهای مثمرثمری در این زمینه و در موظریف به صورت مشخص برای برطرف کردن این موانع بود. گفت

وی با بیان اینکه ایران و چین نگاه یکسانی به غیرقانونی بودن   .روابط دوجانبه در ابعاد تجاری و اقتصادی انجام شد

منطقه تحریم ابعاد  چین  به  خارجه  امور  وزیر  سفر  افزود:  دارند،  آمریکا  فراسرزمینی  و  یکجانبه  و  های  ای 

ارائه کرده استای هم داشت. چین هم همانند روسیه  ه فرامنطق فارس  درباره خلیج  وزارت      .طرحی  سخنگوی 

واقعیت که  از هر طرحی  ایران  اسالمی  گفت: جمهوری  خارجه  برقراری  امور  دنبال  به  و  را شناخته  منطقه  های 

منطقه گفت درون  فراگیروگوهای  سازوکارهای  شامل  و  باشد  ب   ای  چین  طرح  چه  روسیه شود،  طرح  چه  و  اشد 

می می  کند.استقبال  فکر  ایرانولی  طرح  هرمز جامع کنیم  صلح  طرح  شده،  ارائه  طرح  ساختاردارترین  و  بوده  تر 

 .وگو باشندامیدواریم کشورهای دیگر هم به دنبال گفت   است و

پلیس، قاضی، دادستان و مجری احکام باشد ادامه تحریم خطیب//    آمریکا می خواهد  های فراسرزمینی  زاده در 

ر جدآمریکا  ای  مقوله  محدودیت ا  از  این ا  رفع  جلوی  که  کرد  تالش  آمریکا  گفت:  و  کرد  عنوان  تسلیحاتی  های 

خواهد پلیس،  ها را بگیرد اما نتوانست. از سوی دیگر غذا، دارو و تجارت تحریم نیست اما دولت آمریکا میمحدودیت 

فه کرد: اما طرف سومی  وی اضا   .ما ایران پاسخ یکسانی داده استقاضی و دادستان و مجری احکام دنیا باشد ا

کند اما مسئولیت  ها کار را تشدید میها، ارعاب علیه شرکتها وحشت دارد. این تحریمهم وجود دارد که از تحریم

نمی کم  را  شد:  .کندحاکمیت  یادآور  است،  پاسخگو  ایران  حاکمیت  اینکه  بیان  با  دیپلماسی  دستگاه   سخنگوی 

واقف هستند که آن، تامین نیازهای مردم است. علیرغم همه فشارها  های خود  ها به مسئولیتمسئوالن و طرف

انجام می را  با جدیت کارها  تبلیغاتی نیست چراکه فکر میدولت  و  اما قصد ما اعالم نمایشی  کنیم در جنگ دهد 

 .جدی اقتصادی با آمریکا و اذنابش هستیم

های وزیر امور خارجه در چین زاده درباره رایزنیخطیب//    ستیم ده کمک به پرسپولیس هاگر درخواستی شود آما 

درباره سند راهبردی تهران و پکن عنوان کرد: سند مشارکت راهبردی ایران و چین، یک نقشه راه میان دو کشور  

و   ایران  رایزنی شد. اجماع جدی در داخل  ابعاد مختلف آن  این سفر در مورد  این است که در  چین وجود دارد که 

یابداجماع،   ارتقا  تا روابط دو کشور به سطح مشارکت راهبردی  وی درباره آمادگی وزارت    .بسیار ارزشمند است 

کمک به پرداخت طلب برانکو سرمربی پیشین تیم پرسپولیس هم گفت: وزارت امور خارجه نه فقط در     خارجه برای

تحریم است. اما اگر درخواست مستقیمی    ها در ایامک کردن به همه بخشها، بلکه آماده کممورد فوتبال و باشگاه 

دارد وجود  خارجه  امور  وزارت  در  بخشی  زمینه  این  در  هستیم.  کمک  آماده  شود،  ما  کشورمان    .از  دیپلمات  این 

 .ها برای ما مهم هستند و آماده نهایت همکاری هستیمخاطرنشان کرد: پرسپولیس و استقالل و سایر باشگاه 



 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: ایران دولت مسئولی است که  //    استایران کشوری مسئولیت پذیر   

المللی تامین کند. اتفاق هفته بعد کند تا صلح و امنیت در فضای بین های خود استفاده کرده و می از تمامی ظرفیت 

محدودیت  بلکه  نیست  آن  از  فراتر  چیزی  برداشته  هم  ناروا  منط می های  مسائل  مورد  در  ایران  و قه شود.  ای 

مسئولیت بین دولت  چارچوب  در  می المللی  عمل  گفته خطیب   .کندپذیر  تحریم به  به شکلی  زاده،  آمریکا  اخیر  های 

کرده تحریم  را  است  داشته  بانک  اسم  چیزی  هر  که  میاست  تحریم  بعدا  بانک هم  پاور  احتماال  و  اینها  اند  شود. 

ها است  ولت آمریکا مسئول جدی جبران این خسارتستم پولی و مالی ما داشته است. دخسارت جدی برای سی

خسارت  لیست  به  میکه  اضافه  بدهد،  باید  آمریکا  که  با    .شودهایی  مقابله  برای  ایران  اقدامات  به  اشاره  با  وی 

ها زیر  نیم اما این تحریمکها است که تالش میها، ماه های آمریکا اظهار داشت: برای جلوگیری از این شوکتحریم

اند  رسد از اقداماتی که داشتهکند. این اقدامات یک کارزار ضد اطالعاتی و تبلیغاتی است و به نظر می نمیو زبر  

 .اندو به جنون رسیده جواب نگرفته 

رت امور  ای وزارئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه //  تاخیر انگلیس در پرداخت طلب ایران قابل پذیرش نیست 

نازنین زاغری گفت:    خارجه در مورد رایزنی تلفنی و  لندن  از  تهران  ارتباط آن با طلب  و  انگلیسی  با همتای  ظریف 

شود.  انگلیس بدهی قطعی به ایران دارد و هر روز هم میزان این بدهی به خاطر تاخیر در بازپرداخت آن بیشتر می

نیست پذیرش  قابل  تاخیرها هم  با  .این  زاده  اینکه    خطیب  دارد بیان  دادگاه  ایران زاغری حکم  قضاییه  قوه  گفت:   ،

وی درباره تالش برخی از   .کند مستقل است و ایشان هم براساس حکم دادگاه دوران محکومیت خود را سپری می

خواهید  زیاد  آمریکا  انتخابات  تا  موارد  این  از  گفت:  از سوییفت هم  ایران  نام  برای حذف  سناتورهای جمهوریخواه 

تندروهش دارد.  داخلی  بعد  اینها  می نید.  خود  برای  فرصت  پنجره  را  ترامپ  دولت  که  ا  است  این  واقعیت  اما  بییند 

بیینند یک شکست راهبردی برای آمریکا  تر شده است. آنچه آنها فرصت تاکتیکی می آمریکا از پنجره ترامپ منزوی 

کرد: روند ان  دور بعدی مذاکرات آستانه هم بی  سخنگوی وزارت امور خارجه درباره  .در عرصه سیاست خارجی است

زنده  روند  میآستانه،  تالش  یکدیگر هستند.  ارتباط  در  دائما  کشور  خارجه سه  وزارت  است.  ماه  ای  پایان  تا  کنیم 

 .اکتبر، در سطح معاونان وزیر درباره در مورد شرق فرات، ادلب و قانون اساسی و... نشستی رایزنی انجام شود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح ایران برای حل بحران  //    باغ عمیقا متاسفیم  بس در قره  از نقض آتش 

باغ استقبال کردیم اما از نقض آتش بس از سوی دو طرف عمیقا متاسفیم.  باغ یادآور شد: از آتش بس در قرهقره

 .ن از نظر ما مردود استیرنظامیاکشتار غ  کنیم.ها را شدیدا محکوم میما بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت 

طرف خطیب داد:  ادامه  می زاده  فکر  و  کرده  دعوت  خویشتنداری  به  را  گفتها  به کنیم  احترام  سیاسی،  وگوهای 

می پایدار کمک  صلح  به  اشغالی  مناطق  از  خروج  و  ارضی  اما  تمامیت  است  موارد  این  براساس  ایران  طرح  کند. 

 .عالم خواهیم کردآن را ا اشند، ماوقتی طرفین آماده پذیرش ب 

نشست   گروه از  می آشتی  استقبال  فلسطینی  گروه //    کنیمهای  آشتی  نشست  برگزاری  درباره  های  وی 

ترین فلسطینی در مسکو و احتمال برگزاری دور بعدی آن در تهران هم عنوان کرد: برگزاری نشست آشتی عاقالنه 

کنیم و اگر وقت هم باشد، تالش وگوها استفاده می گفتاین    رسیدنکار است. از همه ظرفیت خود برای به نتیجه  

شود می برگزار  هم  تهران  در  نشست  آن  رفع    .کنیم  عدم  احتمال  به  ایران  پاسخ  درباره  کشورمان  دیپلمات  این 

های ضدایرانی در واشنگتن تمام تالش  المللی است. گروههای تسلیحاتی گفت: زبان ایران حقوقی و بین محدودیت 

گری ه و می خواهند علیه ملت ایران جنگ روانی به راه بیندازند. اما ایران نشان داده با صبوری، محاسبه ا کردخود ر

زاده، پاسخ ایران در برابر هر اقدامی که منافعش را نادیده بگیرد،  به گفته خطیب  .بردو دقت مباحث خود را جلو می

دانند درباره منافع، حیثیت، تمامیت ارضی و اقتدار میآنها  ده و  قطعی، بدون مکث و جامع خواهد بود که ابالغ ش

هایی  وی درباره عدم تمدید اقامت دانشجویان ایران در اوکراین هم گفت: گزارش  .و... خود با کسی شوخی نداریم

بط  یف به صورت جدی پیگیر موضوعات مرتدر این باره دریافت کردیم. هم سفیر و هم بخش کنسولی ایران در کی 



 
میتند.  هس پیگیری  را  موضوع  این  تهران  در  نیز  اوکراین   .کنیمما  به  مختص  پیگیری  این  کرد:  اضافه  زاده  خطیب 

پیگیری اتباع خود  با حساسیت در مورد موضوعات  نیز همینطور است.  بلکه در سایر کشورها  را نیست  های الزم 

می  م  .دهیمانجام  یک  ادعای  درباره  دیپلماسی  دستگاه  آمسخنگوی  ایران    ریکاییقام  به  کشور  این  کمک  درباره 

پایبند   به تعهدات خود  آنها  اما  کند  ایران لطف  به ملت  نداریم  انتظار  از هیچ کسی  با کرونا هم گفت:  مقابله  برای 

وی با بیان اینکه اروپا تمام اعتبار خود را در ایام برجام گروگان نوعی اخذ رضایت آمریکا کرده است، گفت:    .باشند

پایبند باشد. به آنها گفته ایم  ته ارها گفب ایم و  این راهبرد اروپا راهبرد غلطی است. اروپا نتوانسته به تعهدات خود 

 .بار مکانیزم حل اختالف در برجام را فعال کرده است ۶ایران 

رو  به ی روت جدزاده با بیان اینکه غذا و دارو با محدودیخطیب//    دولت با جدیت به دنبال تامین نیازهای مردم است 

اما   رفع   شده  دنبال  به  جدیت  با  ولی  سختی  هر  با  دولت  کرد:  خاطرنشان  نیست،  دولت  مسئولیت  نافی  این 

آمریکا نفس نزدیک است و  ایران مینیازهای مردم است. صبح ظفر  بعد تحریمی علیه  در  را  آخر خود  کشد. های 

با استفاده جنونتحریم های مالی و...  ها و مکانیزم آمیز از تحریماده جنوناستفگر،  آمیز از دالر علیه ارزهای دی  ها 

 .های جدید دیگری شکل گرفته استدنیا را بیدار کرده و مکانیزم 

پریشی بیمارگونه رسیده  وی با بیان اینکه مواضع آمریکا به روان//    کا به روان پریشی بیمارگونه رسیده استآمری 

مضحک بوده و نه یک قدم بلکه صدها قدم علیه ملت ایران برداشته   یاربس  است، ابراز داشت: ادعای کمک به ایران

دهد. االن آمریکا شده است. آنها یک نمایش خیالی به راه انداخته و فردای آن اقدام بزرگ ضد منافع ایران انجام می 

سید تا  پر  اری خبرنگ  .های منطقه هستندها بزرگترین دشمن ملت ایران و ملت و دولت ترامپ براساس نظرسنجی

بهره  آن  از  تا  است  ایران  تحریک  برای  ترامپ  دولت  اقدامات  اندازه  مرکز  چه  رئیس  که  کند  انتخاباتی  برداری 

ای وزارت امور خارجه پاسخ داد: مسائل داخلی و انتخاباتی آمریکا به ما ربطی ندارد.  دیپلماسی عمومی و رسانه

   .کندساس منافع خود عمل میبراان کنیم تالش ما به نفع کیست. ایرما محاسبه نمی 

زاده با تاکید بر اینکه هر کسی با هر نیتی  خطیب//    هر کس با هر نیتی وارد حریم ما شود سیلی خواهد خورد 

وارد حریم ما شود، سیلی خواهد خورد و مهم نیست به سود یا ضرر چه کسی باشد، بیان کرد: ایران براساس این 

عین شده  حساب  رسیاست  اذناب  االسد  یا  اروپا  زبان  مانند  آمریکا  به  نسبت  ایران  زبان  داد.  قرار  هدف  مورد  ا 

وی اضافه کرد: اشتباه راهبردی آمریکا      .اش نیست بلکه زبان یک کشور چند هزار ساله در تاریخ استایمنطقه 

شود از مریکا شنیده میدر شناخت ایران و هر اقدامی بر اساس این اشتباه کابوس خواهد بود. آنچه این روزها از آ

   .سر ترس است

سخنگوی وزارت امور خارجه در  //    هایش درباره فروش نفت ایران نتیجه ندهد دید تالش آمریکا در خواب هم نمی 

ساله در مورد موضوعات روز نیست    ۲۵مورد فروش نفت به چین در سند راهبردی تهران و پکن یادآور شد: سند  

راه است. در تمام دنیا به صورت روزانه کار می رد فروش نفت بخشمو  بلکه یک نقشه  با  اگر های مختلف  کنند و 

با کشورهای   ایران  که  آن است  به خاطر  نرسیده  نتیجه  به  به هدف خود علیرغم سیاست فشار حداکثری  آمریکا 

    .به نتیجه نرسدفت  هایش علیه ایران در مورد فروش ندید تالشبرد. آمریکا در خواب هم نمیزیادی کار را جلو می 

زاده در پاسخ به سوال ایرنا درباره سفرهای احتمالی ظریف به کشورهای مختلف با توجه به تالش آمریکا  خطیب

آنها در  برای عدم رفع محدودیت  های تسلیحاتی عنوان کرد: آمریکا هر چه تالش کرده، به شکست رسیده است. 

وی با اشاره      .وقفه ادامه داشته استهای ایران بیر تالشدیگروز، دو شکست تاریخی داشتند. از سوی    ۱۰طی  

مسیرهای   و  است  کرده  متحول  را  دنیا  و  است  جدی  موضوع  یک  کرونا  گفت:  دنیا  در  کرونا  گسترده  شیوع  به 

رایزنی  برای  است.  جایگزینی  شده  دنبال  محدودیت  ۲۷ها  خودکار  صورت  به  ماه  برداشته  مهر  تسیحاتی  های 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی     .کندهای خود را شناخته و به عنوان دولت مسئول عمل میفیتظر  شود ایرانمی

گفت  انگلیسی درباره  همتای  و  ظریف  تلفنی  گفتوگوی  گفت:  و  اش  است  مرسومی  امر  یک  تلفنی  وگوهای 



 
بت شده  صحای و دوجانبه  وگو با طرف انگلیسی موضوعات منطقه موضوعات مختلفی در دستورکار است در گفت

غرامت به   میلیارد دالر  ۱.۴۶خطیب زاده درباره حکم دادگاهی در آمریکا مبنی بر محکومیت ایران به پرداخت    .است

دار است، یک دادگاه دولتی آمریکا خنده  خانواده رابرت لوینسون تبعه مفقود شده آمریکا اظهار داشت: رای دادگاه

نگاه متوهمانه باز هم  به دنیا دارند، خنده   ای کهرا محکوم کند.  آمریکا که  دار واشنگتن به اجزای دولت و حاکمیت 

وی افزود: بارها اعالم کردیم و هر اطالعاتی که الزم بوده از مجاری مختلف عنوان شده و وزیر خارجه وقت      .است

سخنگوی وزارت    .ندیگوهایی است که میگیریآمریکا به صراحت گفته که این فرد از ایران خارج شده و اینها بهانه 

خارجه پایان   امور  باید  ولی  هستند  پیگیر  که  هستیم  متوجه  را  لوینسون  خانواده  وضعیت  ما  کرد:  خاطرنشان 

 .پیگیریهای خود را در واشنگتن جستجو کنند نه در تهران

 

 بلوا در همسایگی و سفر ظریف 

در سفر دوروزه وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران به پکن موضوعاتی  روزنامه شرق در مطلبی آورد:    -ایرنا-تهران

ساله دو کشور  ۲۵های  نامه جامع همکاریکردن موافقتمانند تعمیق روابط دوجانبه تهران و پکن، چگونگی اجرائی

رسی و المللی برای جمهوری اسالمی ایران با جامعه بیننامه هسته های حفظ و حراست از موافقتو بررسی راه 

ابوالقاسم    ۲۲روزنامه شرق    .شوندپیگیری می قلم  به  یادداشتی  پیشین  دلفی  مهر  در  سفیر  نوشت  فرانسه  در 

وگوها با مقامات چینی محورها و موضوعات مورد توجه طرف ایرانی در مذاکرات و گفت :ای از آن می خوانیمگزیده 

می  مطرح  شرایطی  اظهارنظدر  در  چین  خارجه  وزیر  که  بر  شود  را  خود  اصلی  فشار  و  تأکید  سفر،  این  درباره  ر 

المللی قرار داده ای و بین ای، در پرتو تحوالت جاری منطقه نامه هسته موضوع »برجام« و نگاه پکن به آینده موافقت 

ظاهر اصولی پکن در قبال برجام که تاکنون در مسیر پیوستگی و همراهی با مواضع مواضع همیشگی و به  است.  

عبری -جوی »غربی  گانه و مفسده های واشنگتن و محور سه گرایی جانبهی اسالمی ایران و در تعارض با یک جمهور

در مذاکرات با هیئت ایرانی در ایالت »یونان« در جنوب شرقی چین نیز مورد تأکید قرار گرفته    .عربی« قرار دارد-

تواند  را موجب شود، اعالم شده است. آنچه می   گرایی که خطر تضعیف برجام جانبهاست و مخالفت با هرگونه یک

مشغولی مناسب با آن برخورد های پکن در قبال برجام تلقی و با وسواس و دل نوآوری و تحولی در بیان اخیر دیدگاه 

آینده و  این شود، برخی پیشنهادها  از  از حفظ و حراست  تداوم برجام است که استنباط دیگری  برای  نگری چینی 

بین  میقرارداد  تداعی  را  جدید  المللی  و شاید هم  متفاوت  نسبتا  اظهاراتی  در  چین  خارجه  وزیر  یو«  »وانگ  کند. 

های مشروع  گویی به نگرانیمنظور پاسخدرباره مواضع کشورش در قبال برجام خاطرنشان کرده است که پکن به

ای برای حمایت از برجام ه منطقهوگوهای چندجانبکند »چارچوب گفتنفع، پیشنهاد میهای ذیامنیتی تمام طرف

بنا بر اظهارات آقای »وانگ یو« که خروجی التین خبرگزاری ایرنا نیز آن را منعکس کرده است، همه    .«ایجاد شود

باید به طرف وگوهای پیشنهادشده، حضور داشته و مشکالت امنیتی را که در  صورت برابر در گفت های مورد بحث 

با   با  رو هستند، برای دستیابی به یک راه آن روبه خلیج فارس و خاورمیانه  آیا  حل سیاسی دیپلماتیک مطرح کنند. 

های پکن در قبال برجام  نوعی چرخش آشکار در دیدگاه   توان بهمبنا قراردادن این اظهارات و چگونگی ابراز آن می

یا نه که این موضوع نیازمند زمان و بررسی بیشتر و توضیحات احتمالی طرف  نفع در این مسئله و  ای ذی هرسید 

 .کننده وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در سفر به چین استویژه اعضای همراهیبه 

 

 تر است بانک، بخش کوچکی از تحریم بزرگ  ۱۸تحریم 

این  با مجیدرضا حریری رییس  وگوگفت  ایران در روزنامه    -ایرنا  -تهران ایران و چین نوشت:  بازرگانی مشترک  اتاق 

بانکتحریم که  است  دهه  یک  از  بیش  و  ندارد  اقتصادی  فعاالن  بر  چندانی  تأثیر  استها  تحریم  ما  کشور   .های 

ایران سه شنبه   حریری  ۲۲روزنامه  مجیدرضا  با  را  وگویی  گفت  ا رییس مهر،  مشترک  بازرگانی  چین، اتاق  و  یران 

https://www.irna.ir/news/84074028/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.irna.ir/news/84074015/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 های گویی در یک جنگ دوجانبه هستیم هم از سوی سازمان :انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم

تحریمبین و هم  آالمللی  از  برگ جدیدی  ازگاهی  امریکا که هر  به نمایش میهای  را  روز ن  گذارد. مثالً همین چند 

مهرماه   شانزدهم  در  که  را    ۱۸پیش  ایرانی  قرار  بانک  تحریم  واکنش مورد  و  بینداد  برانگیخت. های  را  المللی 

 کند.هایی مبنی بر اینکه این اقدام غیربشردوستانه است و دسترسی ایران را به دارو و غذا دشوارتر می واکنش 

و چین عاالن اقتصادی که به نمایندگی از آنها با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران  اما در داخل ف

باشد، جنبه گفت داشته  اقتصادی  اثر  آنکه  از  بیش  اقدام  این  معتقد است  کردیم،  به  های  وگو  که  دارد چرا  روانی 

مان شبیه ای نیستیم و فعالیت اقتصادی دله هاست از طریق سیستم بانکی قادر به انجام هیچ مباتعبیر او »ما دهه 

های پرسیدم و اینکه اگر ملحق شده بودیم، شاید تراکنش  (FATF) افتیایخالفکارها شده است.« از او درباره اف 

هزینه  آنقدر  میبانکی  الاقل  و  نبود  داشته  بردار  تجاری  مراودات  چین  و  ترکیه  همچون  کشورهایی  با  توانستیم 

  خودهم خودبه  FATFتری به نام تحریم هستیم که اگر رها شویم،  ونه پاسخ داد »ما در قفس بزرگ گباشیم که این 

می بکشندشومرتفع  بیرون  اقتصاد  از  را  پایشان  سیاسیون  که  است  این  هم  آن  الزمه    «.د، 

ی و امریکا  المللبینهای  های دوجانبه از طرف برخی سازمانآیا شما موافق هستید که کشور ما مشمول تحریم 

است؟  بانک//    شده  با  نیست  حاضر  دنیا  در  بانکی  هیچ  کنونی  شرایط  در  این  های  متأسفانه  و  کند  کار  ایرانی 

بانک  دسترسی  به  ارتباطی  به  موضوع  ایرانی  بازی  های  تأثیر  تحت  بانکی  تبادالت  و  سوئیفت  ندارد.  سوئیفت 

اف« در شرایط کنونی یک موضوع فرعی  تیای»اف نام تحریم امریکاست و صحبت کردن درباره موضوع  تری به بزرگ 

تحریم اگر  یاست.  مانند  را  امریکا  شدید  بانکهای  که  کنیم  فرض  قفس  از  ک  هستند،  آن  در  ایرانی  های 

شود که دست و پای سیستم بانکی کشور را بسته است. در حقیقت وقتی  اف« به عنوان بندی یاد می تیای»اف 

 .کند که دست و پای آن را بسته باشند یا باز گذاشته باشندت، چه فرقی میسیستم بانکی کشور در قفس اس

سیستم   برای  همانقفس  کشور  از  تحریم   بانکی  بزرگی  بخش  بر  کشور  این  تسلط  و  امریکاست  ظالمانه  های 

تر از گذشته شود.  های ایرانی سختالمللی بانکی برای بانک اقتصاد دنیا موجب شده در شرایط کنونی تبادالت بین

اف« و  تیایفتوماتیک معضل »ااگر مشکل کشور ما به هر شکلی توسط متخصصان سیاست حل شود، به طور ا

کشورهای  ازمان س کنونی  جهان  همین  در  شد.  خواهد  حل  کشور  بانکی  سیستم  برای  جهانی  اقتصاد  های 

المللی را که ایران پذیرفته است قبول نکردند. های بینای پیماندیکتاتوری وجود دارند که در موضوع انرژی هسته

دهد اما چون با کشور  آنها رخ می  ایران در اقتصادشویی بیشتری از  از سوی دیگر کشورهایی هم هستند که پول 

نگار خودش را در یک مورد نظر مشکلی ندارند دنیا هم با آنها کاری ندارد. کشوری مانند عربستان سعودی روزنامه 

روابط و  دهد. تمام  المللی برای این کشور رخ نمیکند اما اتفاق خاصی در حوزه بینشقه میکشور خارجی شقه

تعریف    مناسبات دنیا  روابط  شدهدر  و  عیار  دنیا  قدرتمندان  و  بزرگان  با  کشورها  ارتباط  برقراری  به  نسبت  و  اند 

شود. اگر این اختالفات ما حل شود، سایر موضوعات فرعی ذیل آن حل خواهد  المللی بین کشورها تعیین میبین

وضوع در خارج از کشور  ادی نیست. این ممسأله صرف اقتص  اف« یکتیایشد. با همه اینها باید گفت موضوع »اف

های سیاسی است به های جناحی بین گروه متأثر از اختالف سیاسی با امریکا و در داخل کشور متأثر از درگیری 

اعتراض   که در داخل کشور هر گروهی که در قدرت نیست نسبت به گروهی که در قدرت سیاسی قرار دارد،طوری

 .دارد

اگویید »فرعی«  میشما   اگر  که  راحتتیاییران »اف در حالی  ترکیه  و  با چین  بود  قبول کرده  را  تبادالت  اف«  تر 

به طور اصولی بنده امور سیاسی را بلد نیستم  //    داد. این موضوع در شرایط اقتصادی مؤثر نبود؟ مالی انجام می

ا بگویند که به الفت خودشان رتند، دالیل مخاف« در کشور هستیایاما دوستانی که مخالف اجرای قوانین »اف

»اف اجرای  دلیل  اجرای تیایچه  کردیم  حس  که  زمانی  تنها  حال  این  با  نیست.  مملکت  صالح  به  اف« 

یکتیای»اف  حدود  که  بود  زمانی  است،  مهم  کشور  بانکی  سیستم  و  اقتصاد  برای  برجام  اف«  اجرای  از  سال 



 
توانستند کار  های ایران در دنیا نمیبعد از آن بانک  جرای برجام یاولی قبل از ا  ها بر سر مملکت نبودگذشته و تحریم

ظاهر این نوع    کننده اصلی که همان امریکاست به خاصی انجام دهند. اگر موضوع دارو و غذا مطرح است، تحریم

حقیقت کل داریم. در  ها را جدا کرده ولی شاهد هستیم درباره موضوع واردات دارو و غذا به کشور هم مشتحریم

اف«  تیایالمللی نیست تا موضوعات فنی مانند »اف های بینیاسی درستی پشت روابط بانکی ما با بانک اراده س

های گروه ناظر اقدام مالی تعداد باالیی دارد که بجز دو مورد همه آنها در داخل کشور به  مطرح باشد. دستورالعمل

 .اندتصویب رسیده

توجهی قابل  ما    بخش  اقتصاد  اقتصادی  سیاسی است. نسباز  روزهای فعاالن  این  با شرایط  اقتصاد سیاسی  ت 

می//    چیست؟  ندارم،  سیاسی  تخصص  که  کسی  عنوان  به  اختالفات  من  اقتصادی  بار  کنونی  شرایط  در  گویم 

بین حوزه  در  ایران  خارجی سیاسی  دیپلماسی  و  موضوع سیاست  متخصصان  است.  افتاده  ملت  دوش  بر  الملل 

های سیاسی فشارش روی بخش اقتصادی کشور  ی مملکت را حل کنند زیرا درگیریوضوعات سیاسیران باید ما

انجام   غیرقانونی  کار  که  است  کسانی  مانند  ما  کشور  در  قانونی  تجارت  هستیم.  فشار  تحت  بشدت  ما  و  است 

کار کردن  یادی دارد.  د و استرس زگیرها را دور بزنیم که هزینه و وقت بیشتری میدهند و به نوعی باید تحریممی

انجام کار همدر شرایط کنونی سخت برنامه بیشتر شده است. تصمیم   تر و ریسک  ریزی اقتصادی  گیری در حوزه 

آید در بلندمدت با این وضعیت در شرایط کنونی انجام امور اقتصادی ممکن نیست.  بیشتر شده است و به نظر می

کنم بین ایران با هیچ کشوری تا آخرالزمان دعوا  نمی  ست و من فکرندی داشته اهیچ جنگی جاودانه نیست و زمانب

جنگ جنگ   و  باشد.  داشته  بازه وجود  در  میها  صلح  به  تاریخی  میای  بسیاری  و  آینده  انجامند  ماه  یک  تا  گویند 

اعالم  مان منتظر  ی متأسفانه ما همواره در طول زندگ  .هایی خواهد شد که امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهدگشایش 

ات کشور امریکا و آثارش بر اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد کشور سیاسی و دولتی است و سیاستمداران بر  انتخاب

دهند منابع اقتصادی کشور تسلط دارند اما در سایر نقاط مختلف دنیا اقتصاد و فعالیت اقتصادی را مردم انجام می

سیاست را برعهده دارند اما در ایران این طور  ی و مذاکرات  فعالیت نظام  ها وظیفه دفاع از کشور و انجامو دولت 

تواند اقتصاد را تحت  المللی میدرصد اقتصاد کشور دولتی است و هر نوع منازعه سیاسی بین  ۸۰نیست. بیش از  

ه به  است  حاکمیت  و  دولت  اختیار  در  ما  کشور  بازرگانی  و  تجارت  سیستم  که  آنجا  از  دهد.  قرار  دلیل تأثیر  مین 

که   پذیر هستیمبآسی این سیاستمداران هستند  و  امروز کشور است  از سیاست الزمه شرایط  اقتصاد  و جدایی 

بالعکس نه  شوند  تغذیه  اقتصادی  فعاالن  از  تحریم  .باید  درباره  تحریم  ۱۸نظرتان  این  چیست؟  ایرانی  اثر بانک  ها 

بر فعاالن اقتصادی ندارد و بیش از یک  ثیر چندانی ها تأتحریماین //  اقتصادی دارد یا بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی؟ 

به بعد یاد گرفتیم ارز را به صورت چمدانی وارد کشور    ۱۳۹۰های کشور ما تحریم است. از سال  دهه است که بانک

ت کنند  دانند چگونه تجارتوان گفت فعاالن اقتصادی ما آنقدر که عرصه بر آنان تنگ شده است میکنیم. در واقع می

حت شرایط  و  در  شدنی  باز  شاهد  راننده سیال کنونی  مانند  ایرانی  تجار  نیستیم.  هم  که  ها  هستند  هایی 

های جدید به طور  های سنگالخ رانندگی کنند. تحریمهای اصلی دنیا روی آنها بسته شده است و باید از جاده اتوبان 

بخش در  شاید  ندارد،  تأثیری  ما  تجاری  فعالیت  در  همچون  واقعی  اهایی  و  بانک اینستکس  با  ایران  های رتباط 

های پوشی است. البته تأثیر روانی تحریمسوئیس اثرگذار باشد که بر روند اقتصادی ما بسیار ناچیز و قابل چشم

پایه  زیرا  دارد  وجود  اقتصاد کشور  بر  کنونیجدید  در شرایط  ایران  اقتصاد  وقوع   های  موقع  آن  در  که  است  لرزان 

تلخ اجتنهاتفاق  ا اب ای  اتفاقی در بازارهای ارزی کشور ما رخ نمیناپذیر  از صبح  ست. در شرایطی که هیچ  دهد، 

ها بر اقتصاد کشور است. وقتی نرخ تاکنون نرخ هر دالر هزار تومان گران شده و این اتفاق همان تأثیر روانی تحریم 

 .دکند، باید سقف بعدی را نگاه کرارز هم از عددی خاص عبور می

 

 بانک مرکزی چین قدرت یوان دربرابر دالر را تقویت کرد 
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برای موسسات مالی به منظور    -ایرنا  -پکن الزامات ذخیره ریسک  بانک مرکزی چین در اطالعیه ای اعالم کرد که 

وانی ) ارز ملی چین ( را با نظرداشت افزایش فروش یوان پول ملی این کشور دربرابر دالر  تسویه حساب ارزی ی

تا تقاضای کوتاه مدت برای دالر    .، لغو می کندآمریکا به گزارش ایرنا، این اقدام بانک مرکزی چین باعث می شود 

بانک     .یوان دربرابر هر دالر محدود شود  ۷/۲تا   ۶/۸آمریکا تغییر کند و نرخ ارز یوان برای مبادله دربرابر دالر آمریکا به  

قدام تازه از روز دوشنبه عملیاتی می  رنتی خود آورده است که این اطی بیانیه ای در پایگاه اینت (PBC) مرکزی چین

ل خواهد مبادالت با یوان با نرخ انعطاف پذیرتر شده و با ثبات تر ادامه می یابد و ثبات بازار ارزی را نیز به دنبا شود و

برای تحریم  .داشت آمریکا  با تالش های  برای مقابله  ترین اقدامات چین  از تازه  های مالی چین است و    این یکی 

این     .رهای دیگر با استفاده از ارز یوان افزایش یابدباعث خواهد شد تا دامنه فروش و معامالت تجاری چین با کشو

سال   مرکزی  ۲۰۱۵الزام  بانک  که  زمانی  شد،  موسسات  مطرح  به  برای   چین  ارز  خرید  هنگام  داد  دستور  مالی 

از نکنند. اوت سا مشتری  نقد استفاده  بانک  ۲۰۱۸ل  پول  با   این  برابر  باید یک ریسک ذخیره  بانک ها  اعالم کرد که 

تثبیت نوسانات نرخ یوان پول   مشتریان خود داشته باشند. این اقدامی برای درصد از موقعیت های ارزی برای ۲۰

نبال بیانیه اخیر یوان در برابر دالر آمریکا به سرعت افزایش یابد. به د همین باعث شد تا ارزش تسعیر  .چین بود ملی

  ۱۷آمریکا تقویت شد و به باالترین سطح طی    بانک مرکزی معامالت یوانی افزایش یافت و ارزش یوان دربرابر دالر 

عملیات اقتصادی پکن گفت: از میان برداشتن این ساختار  تیان یون« معاون مدیرعامل انجمن  »   .ماه گذشته رسید

مخاطراتی ذخیره ارزی، هزینه شرکت ها برای خرید دالر در طوالنی مدت را کاهش می دهد، نقدینگی دالر آمریکا  

ارز نرخ  تقویت می کند و  ثابت نگه می دارد  را  را  نرخ  .یوان  با تسهیل دربرنامه ها تیان گفت:  برابر دالر  ی  یوان در 

فدرالی آمریکا و با نظرداشت ریسک گریزی در بازار جهانی، باعث شده است که  مالی و پولی بخش ذخیره ارزی

در بیانیه منتشر شده بانک مرکزی چین آمده است که این اقدام انعطاف پذیری     .یوان چین افزایش یابد تقاضا برای

بازار را تثبیت و ثبا ت اساسی ارز را در یک سطح منطقی و متعادل نگه می  نرخ یوان را حفظ می کند، انتظارات 

 .دارد

 

 کندکارشناس چینی:خودداری ترامپ از تحویل قدرت آمریکا و جهان را بی ثبات می

اس و محقق دانشگاه چین گفت که انتخاب دوباره دونالد ترامپ برای دوره بعدی  »جایو شیجون« کارشن  -ایرنا-پکن

نکی نیز بدتر است و او ممکن است با خودداری از تحویل  ریاست جمهوری آمریکا حتی از بروز یک جنگ مالی و با

شود جهان  و  آمریکا  در  ثباتی  بی  باعث  تحلیلی  .قدرت  مطلبی  در  دوشنبه  روز  وی  ایرنا،  گزارش  روزنامه    به  که 

چهار سال دیگر   رئیس جمهور آمریکا برای اینکه گلوبال تایمز چین آن را منتشر کرده، آورده است: »دونالد ترامپ«

در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات   درگیری های داخلی و خارجی اجتناب نکرده و کاخ سفید بماند حتی ازدر  

باقی مانده، واشنگتن در کما سوم آورده استنوامبر  با    .ل تعجب دوباره به سرکوب شرکت های چینی روی  وی 

با استن که   اد به منابع ناشناس گزارش کرده استاشاره به مطلب منتشره در بلومبرگ افزوده است: این رسانه 

از شرکت  برای شماری  پرداخت دیجیتال چینی  ترامپ در حال بررسی محدودیت های سیستم عامل های  دولت 

ن ترامپهای چینی  اقدامات  این  تنسنت است.  و  آنت گروپ  افزایش مخاطرات ظیر  با  را  و جنگ  جهان  روبرو کرده 

گلوبال تایمزمی افزاید: در چنین    .اسی به راهبردهای جامع برای مقابله داردمالی فقط یک تهدید است که نیاز اس

  .قرار گیرند د هدف دولت ترامپشرایطی مشاغل ، کشورها و مناطق و حتی سازمان های بین المللی می توانن

قرار داده و  این در شرایطی است که آمریکا پیشتر دهها شرکت چینی را یا تحریم کرده و یا درفهرست سیاه تجاری  

است کرده  کوتاه  آن کشور  بازار  از  را  هواوی  نظیر  مخابراتی  و  فناوری  های  معاون    .دست شرکت  جایو شیجون 

پک در  دانشگاه خلق  مالی  انجام نشود،دانشکده  انتخابات  از  قبل  ترامپ  اقدامات جدید  این  گوید: شاید  اما   ن می 

او    .سیاسی استفاده خواهد کرد خود برای کسب منافعمسلم است که دولت ترامپ از تمام منابع و فرصت های  
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ری  در صورت شکست ترامپ در انتخابات ممکن است وی از واگذاری سکان ریاست جمهو پیش بینی کرده است که

روزنامه چینی    .سراسر جهان خواهد شد به رقیب خود خودداری کند که این امر باعث بی ثباتی بیشتر در آمریکا و

یاری از کشورها درگیر مهار کرونا هستند و بی ثباتی هایی که دولت آمریکا ایجاد می کند می می نویسد که بس

کند و آسیب های  کندتر  را  اقتصاد جهان  بهبود  روند  این شرایط  تواند  در  وارد کند.  دنیا  به  اقتصاد جهانی   بیشتری 

اینکه بزرگترین اقتصاد و ابرقدرت    کارشناس چینی افزوده است: نظر به   .ممکن است با چرخه معیوبی روبرو شود

جهان تحت فشار داخلی است، بسیار محتمل است که برخی سیاستمداران آمریکایی درگیری های بیشتری را در  

اگرچه   او تصریح کرد:  .های جهانی آسیب برسانند ایجاد کرده و به سازمان های بین المللی و نظام  سراسر جهان

مبنایی د قوانین  اقتصادی  وتوسعه  لغو  آمریکا  اقدامات  دلیل  به  و   ر طوالنی مدت  بنگاه ها  اما  نخواهد شد،  باطل 

به نسبت  باید  جهان  سراسر  در  اقتصادی  کا نهادهای  آگاهی  خطرها  مقابله  افزایش  برای  و  باشند  داشته  مل 

 .احتمالی آماده شوند هرگونه چالش با

 

 چین شماری از جاسوسان تایوانی را دستگیر کرد 

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« روز دوشنبه از دستگیری شماری از جاسوسان تایوانی توسط    -ایرنا    -پکن  

یه متعلق به شرکت علی  در گزارش این نشر  .خبر داد«    ۰۲۰ماموران چین در چارچوب برنامه ویژه ای به نام »تندر  

ی جاسوسی تایوان شده اند و تعدادی را که بعضا  توطئه ها بابا چین آمده که ماموران این کشور موفق به شکست

تلویزیون مرکزی چین نیز گزارش کرده   .اعتراضات هنگ کنگ نیز حمایت می کرده اند، شناسایی و دستگیر کردند از

جدایی   بازداشت شد، یک عنصر گذشته در شهر »شنژن« در جنوب چینکه فردی به نام »لی منگ چو« که سال  

در همین حال پکن تاکید کرد که دولت خانم »تسای     .که مرتکب اقدامات ضد امنیتی شده است طلب از تایوان بوده

طلبانه« استقالل  های  »فعالیت  تشویق  به  تایوان  رهبر  ون«  ثبات« اینگ  و  صلح  »تخریب  است و  رسانه     .متهم 

ازه ای  کردند که شبکه  امروز گزارش  دیگر چین  دولتی  در هم شکس ای  از  صدها مورد جاسوسی  و بسیاری  ته 

میالدی خانم تسای    ۲۰۱۶از زمانی که در سال     .دستگیر شده اند ۲۰۲۰ویژه تندر   جاسوسان تایوانی در ماموریت

اس تیره شده  بشدت  تایوان  تنگه  دو سوی  روابط  رسید،  قدرت  به  تایوان  حاکم در  دمکراتیک  و حزب  او  چین  و  ت 

را استقالل طلب می داند تایوان  ی های منتشر شده در ساوت چاینا پست حاکی است که لی  بررس   .ترقیخواه 

منگ چو، یک تایوانی جاسوس است که در امور هنگ کنگ نیز مداخله می کرده و سال قبل وقتی از مرز هنگ کنگ 

در گزارش پلیس چین آمده که این فرد دست به اقداماتی زده که     .بودوارد شهر شنژن چین شد، بازداشت شده  

را و   امنیت کشور  از تمرینات نظامی چین  به هنگام دستگیری تعدادی عکس و فیلم  او  از  انداخته است.  به خطر 

این     .پوسترهای ضدچینی و طرفداری از اعتراضات هنگ کنگ و شورش ها در این منطقه چین، بدست آمده است 

از چه  گ کنگ حمایت ووزنامه چینی نوشته است: مهم نیست که چه تعداد تجزیه طلب تایوانی از آشوبگران هنر

غیرقانونی برای دستیابی به اطالعات در مورد سرزمین اصلی )چین( استفاده می کنند، بلکه   ابزارها و روش های

این است که اهدافشان مهم  تحقق  به  اقد آنها موفق  و  نخواهند شد. هر  بر ضد چین شکست خواهد خورد  امی 

دولت تایوان نسبت به این گزارش ها و بازداشت ها بخصوص   همزمان   .اقدامات آنها نتیجه معکوس خواهد داشت

ارائه   بازداشت »لی« پرونده  این  تا اطالعات بیشتری در مورد  از مقامات چین خواسته است  و  ابراز نگرانی کرده 

این فرد  .دهند تایوان اتهامات علیه  از آن مطرح می شود که رهبر  با   خواستار »گفت وگوی معنادار« یک روز پس 

تصاویر منتشر شده در رسانه    .مایل به بهبود روابط و برطرف کردن اختالفات باشد ن به شرطی شد که چین نیزپک

در سوا و  جنوب شرق  در  را  هایی  رزمایش  و  تمرینات  کشور  این  ارتش  که  دهد  نشان می  چین  مقابل های  حل 

  .ی چین توصیف کرده اندتایوان آغاز کرده است و رسانه های تایوان آن را شدت گرفتن وضعیت تهاجم
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 میلیون نفر در شرق چین   ۹کرونا و آزمایش 

روز عاری بودن از ویروس کرونا، تعدادی از شهروندان شهر چینگ دایو در استان شاندونگ    ۵۱پس از    -ایرنا    -پکن

به دنبال آن دولت محلی اعالم کرده است همه   اند و  بیماری مبتال شده  این  به  نفر   ۹واقع در شرق چین  میلیون 

گیرند قرار  کرونا  آزمایش  تحت  باید  این شهر  گزار  .ساکن  ازبه  بهداشت محلی،  کمیسیون  از  نقل  به  ایرنا  روز  ش 

بدون عالیم کرونا در این شهر شرقی چین شناسایی شدند که باعث واکنش   مورد  ۹یکشنبه به این طرف دستکم  

ماجرا   .اضطراری و فوری مسووالن شده و بسیاری از افراد مرتبط با آنها شناسایی و تحت آزمایش قرار گرفته اند

ان محلی در این شهر آغاز شد که مخصوص درمان و نگهداری بیماران کرونایی بوده که از کشورهای  از یک بیمارست

و   بیماری های عفونی  دلیل  به  که  به کسانی است  بیماری مربوط  این  اولین موارد  بودند.  بازگشته  به چین  دیگر 

منطقه حاکی است که بیش از  گزارش کمیسیون بهداشت    .ریوی نظیر سل به این بیمارستان مراجعه کرده بودند

هزار نفر از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی و خدمه این بیمارستان مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتیجه    ۱۵۰

همچنین آزمایش ها در پنج منطقه شهر آغاز شده است و تا االن هزاران نفر   .آزمایش همه آنها منفی بوده است

میلیون نفر ساکن    ۹روز کل    ۵ها نتیجه منفی داشته است. با این حال قرار است ظرف  آزمایش داده اند که بیشتر آن

از هم اکنون محدودیت های جدید برای ورود و خروج به این    .این شهر شرقی چین تحت آزمایش کرونا قرار گیرند

تمام به  همزمان  است.  شده  گرفته  نظر  در  آید  می  حساب  به  گردشگری  مقاصد  از  که  ساحلی  در    شهر  مردم 

شهرها و استان های دیگر چین پیام هایی از طریق تلفن های هوشمند ارسال شده است مبنی بر اینکه اگر از روز 

کارشناسان کمیسیون بهداشت    .سپتامبر به این طرف به چینگ دایو سفر کرده اند باید فورا خود را معرفی کنند  ۲۷

رد خطرات منطقه ای ویروس کرونا، فعال موارد معدود است و  براساس معیارهای چین در مو که این شهر گفته اند

تحقیقات متخصصان   .نفر در ارتباط بوده اند  ۹با این     نفر  ۱۳۲خطر جدی شهر را تهدید نمی کند و فقط نزدیک به  

که از   ۱۹موارد نخست مربوط به بخش های بیمارستان ریوی شهر است، جایی که بیماران کووید   حاکی است که

گیرندخارج   می  قرار  درمان  تحت  جداگانه  طور  به  اند  آمده  کشور  برای   .از  را  پزشکی  خدمات  بیمارستان  اکنون 

نتایج آزمایش اسید نوکلئیک بر روی سه بیمار بدون    .به حالت تعلیق درآورده است افرادی غیر از مبتالیان به کرونا

 .عالمت روز شنبه و نیز نتایج آزمایشات پیگیری در روز یکشنبه مثبت بود و این افراد تحت نظارت پزشکی قرار دارند

بیمارستان ها، ساختمان های مسکونی و سایر مکان هایی که بیماران در آن زندگی و کار می   به دنبال این قضایا

اندکر عفونی شده  ضد  فرد    .دند،  یک  که  رسد  می  خبر  نیز  چین  پایتخت  پکن  پاکستان   ۲۲از  از  بتازگی  که  ساله 

با   و  مبتال شده است  به کرونا  بود  اند  ۲۲بازگشته  آنها شناسایی شده  که همه  بوده  ارتباط  در  دیگر  تاکنون   .نفر 

به همه ساکنان پایتخت نیز اعالم شده است    گزارشی از شیوع بیماری در پایتخت منتشر نشده است. با این حال

اند، فورا جزییات    -روزه طالیی )روز ملی    ۸در صورتی که در طول تعطیالت   به چینگ دایو سفر کرده  اکتبر (  اول 

این در شرایطی است که دولت چین     .سفر و ارتباطات با افراد دیگر را اعالم کرده و تحت آزمایش کرونا قرار گیرند

ضع قوانین قرنطینه بسیار سنگین و تدابیر بسیار محدودکننده در طول چند هفته گذشته، موفق شد کل  از طریق و

را به    دانش آموزان   کشور را از همه گیری بیشتر به کرونا مصون نگه داشته شده و کسب و کارها را سر گرفته و

 .مدارس بازگرداند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ايمني جمعي در برابر ويروس کرونا غیرعلمي و غیر اخالقي است   مديرکل سازمان جهاني بهداشت؛

کووید   آزاد  گردش  به  دادن  اجازه  آدهانوم:  تصور   ۱۹  -تدروس  قابل  غیر  جمعی؛  ایمنی  کسب  امید  به  جامعه  در 

به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ سازمان جهانی بهداشت  خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .است
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در جامعه تا جمعیت به آن آلوده شوند و به پیشنهاد    ۱۹  -روز دوشنبه اعالم کرد اجازه دادن به گردش آزاد کووید  

غبرخی کنند؛  کسب  جمعی  ایمنی  استها  تصور  قابل  جهانی    .یر  سازمان  مدیرکل  گبریسوس؛  آدهانوم  تدروس 

بهداشت در نشستی مطبوعاتی اعالم کرد ”هرگز در تاریخ بهداشت عمومی از ایمنی جمعی به عنوان راهبردی 

مدیرکل   .“گیری استفاده نشده است. این به لحاظ علمی و اخالقی مسئله دار است  برای پاسخگویی به یک همه

درک  سازم آنرا  وجه  به هیچ  ما  که  ویروس خطرناک  یک  آزاد  به جریان  دادن  ”اجازه  کرد  تاکید  بهداشت  ان جهانی 

با ویروس( نیستنمی این یک گزینه )برای مقابله  با اخالق است.  به زبان ساده مغایر  از زمانی که دفتر    .“کنیم، 

پایان ماه دسام بیماری در  از ظهور  بر خبر داد، همه گیری جهانی کرونا ویروس  سازمان جهانی بهداشت در چین 

است شده  منجر  جهان  در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  مرگ  به  کرد    .جدید  نشان  خاطر  گبریسوس  آدهانوم  تدروس 

با این ویروس تماس پیدا کنند. آزمایش آنتی بادی در  ها مستعد هست”اکثریت باالیی از اشخاص در اکثر کشور  ند 

از  کمدهد  ها نشان میاکثر کشور  اند  ۱۰تر  افراد   .“درصد جمعیت مبتال شده  این مطلب که برخی  بر  تاکید  با  وی 

خاص مبتال شده به بیماری برای بار دوم نیز مبتال شده اند؛ توضیح داد جهان به اندازه کافی درباره مصونیتی که اش

کووید   به  می   ۱۹  -مبتال شده  نداردکسب  اطالعی  ”د  .کنند،  افزود  آدهانوم  به  تدروس  مبتال شده  اشخاص  اکثر  ر 

آیا این پاسخ قوی است و  یابد، اما ما نمی های نخست یک پاسخ ایمنی توسعه میویروس در جریان هفته  دانیم 

تفاوت می  دیگر  به شخص  از شخصی  و  یا خیر؟ پایدار؟  برنامه   وی  “ کند  در  ایمنی جمعی  مفهوم  کرد  های تاکید 

می  استفاده  یادآور واکسیناسیون  و  باید    شود  ویروس  برای  درصد    ۹۵شد  پنج  تا  شوند  واکسینه  جمعیت  درصد 

 .درصد است ۸۰محافظت شوند. برای فلج اطفال این میزان 

 

 رونق بازار بازی های رایانه ای با شیوع کرونا 

می پیش ساشود  بینی  در  بازی   ۲۰۲۰ل  که  بازار  بر  میالدی،  بالغ  درآمدی  موبایلی  سطح    ۷۷های  در  دالر  میلیارد 

باشد داشته  خبرنگار  .جهان  گزارش  وسیما به  صدا  گوشی ،   خبرگزاری  کاربران  روزافزون  رشد  به  توجه  های با 

درآمد    .شودای محسوب میهای رایانه ز یک بازار گسترده و بسیار سودآور برای بازی هوشمند همراه، کشور ما نی

های درصد رشد است. تعداد کاربران گوشی  ۱۳های تلفن همراه ساالنه شاهد بیش از  ای گوشیهای رایانه بازی 

های بران گوشیتعداد کار  .درصد را شاهد هستند  6صورت ساالنه رشدی بیش از  جهانی و به    هوشمند در سطح

سال   در  هوشمند  عدد    ۲۰۲۰همراه  نمایان  ۳.5به  که   ، است  رسیده  نفر  بازیکن میلیارد  از  جدیدی  منبع  و گر  ها 

به تبع رشد جهانی، شاهد های همراه ایرانی نیز  تعداد کاربران گوشی  .های آتی استکنندگان برای سال مصرف

  .اندرشد چشمگیری بوده

طالیی فرصت  همهههم//    کرونا  ناخوشایند  و  هولناک  وضعیت  با  ما  نرم  ی  پنجه  و  دست  کرونا  ویروس  گیری 

استمی وقت  گذراندن  برای  راهی  بازی  خانه،  در  محبوس  افراد  از  بسیاری  برای  و  قرنطینه   . کنیم.  ملی  های 

آمریکای التین، منجر  و  های مانند آسیا، خاورمیانه  ویژه در بازار های سفر در سراسر جهان، بهای و ممنوعیتمنطقه 

مصرف تعامل  چشمگیر  افزایش  بازی به  با  استکننده  شده  موبایلی  ساده به    .های  در  عبارت  و  حمل  قابل  تر، 

این    ی این بازار در سال جاری را حتی بیش از پیش پایدار ساخته است.های همراه سلطهدسترس بودن گوشی

همان   ۱۹گیری ویروس کووید  همه  تا حد زیادی تصاحب کرده است.ها و نظایر آنها را  نتبازار جایگاه سنتی کافی

  ای به دنبال آن بود.سازی رایانه زیفرصت طالیی بود که بازار با

زایی مدتبه//    درآمد  افزایش  طبیعی،  بازی طور  درآمد  بازی،  به  شده  داده  اختصاص  نیز  زمان  را  موبایلی  های 

داد. خواهد  آن  افزایش  از  تبدیاما  که  بازیکنجا  کردن  گوشی  ل  پرداختهای  به  روندی  همراه  دارای  پول  کنندگان 

ایجاد رشد در مخارج مستقیم  خواهد بود.تر از رشد درآمد مراتب فرا کننده به بسیار زمانبر است، رشد تعامل مصرف

در   شود. بران میحدودی با مدل تجاری تبلیغات درون بازی که اخیرا بسیار مرسوم شده است، جکننده نیز تا مصرف
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بازی واقع شرکت تبلیغات  های  به سمت  بیشتر  روز  هر  کنند،  دریافت  پول  بازیکنان  از  آنکه مستقیماً  جای  به  ساز 

می پیدا  راحت کنندسوق  بسیار  کنندگان  تبلیغات  از  پول  دریافت  است..  بازیکن  از  پول  دریافت  از  وجود،  این   با   تر 

 میلیارد دالر برسد.  ۷۷.۲به    ۲۰۲۰های هوشمند تا انتهای سالای تلفنرایانه های  شود که بازار بازیبینی می پیش

 رود.شمار میعاملی اصلی در رشد بازار به   ۱۹نشینی اجباری ناشی از کوویدافزایش عالقه به بازی به دلیل خانه

ی  گانه کنند، انحصار دو جاد میها را ایهای برنامه های کاربردی که این درآمد در رابطه با فروشگاه   //   توسعه بازار 

پا  بازار همچنان  در  گوگل  و  فروشگاه   جا است،براپل  این همه  ک با  برخی  در  ملی  موفق شدههای  در شورها،  اند 

بنیان و فناور، ایران توانایی  های دانشای این دو را به عقب برانند، در صورت حمایت از شرکتهای رایانه حوزه بازی 

های موبایل در سال  شود که بازار بازی بینی میپیش  محبوب و سراسری در این حوزه را دارد.  ایجاد یک اپلیکیشن

رشد  ۲۰۲۳ فرا   میلیارد  ۱۰۰به  نیز  آن  از  و  برسد  برود.دالری  شرقی،    تر  جنوب  آسیای  مانند  نوظهور  بازارهای 

ین رشد را در این زمینه ایجاد  خاورمیانه و آفریقای شمالی، مناطق جنوبی صحرای آفریقا و آمریکای التین بیشتر 

در این بین،  .باقی خواهند ماند  ۲۰۲۳های موبایل در سالچین، آمریکا، و ژاپن نیز، سه بازار بزرگ بازی   خواهند کرد.

نیز مانند دیگر کشورهای خاورمیانه در زمره بازارهای رو به رشد طبقه  ایران  این همه  بندکشور  با  ی شده است، 

 ساز بسیار بیشتری در کشور فعال شوند.های بازی سازها برابر نیست و باید شرکت شد بازی رشد بازیکنان با ر

ایران 5g توسعه  زیرساخت//    در  توسعه  حال  در  نیز  ما  اینترنتکشور  با  مرتبط  رشد    5G های  است.  کشور  در 

در این     کند.فراهم می   ایهای رایانه ها، بستری بسیار مناسب برای رشد بازی یر زیرساختسرعت اینترنت و سا

با  معاونت علمی و فناوری ریاست  سازهای نرم و هویت راستا ستاد توسعه فناوری  تا  جمهوری تالش کرده است 

با این همه،   ی حمایت کند.ساز ایرانهای بازی های خالق که در این حوزه فعال هستند، از شرکتحمایت از شرکت 

در   دستگاهی است.های گسترده بینبنیان، نیازمند عزم ملی و هماهنگیهای فناور و دانش حمایت از این شرکت 

گسترده بسیار  بازار  مسئول،  نهادهای  دیگر  حمایت  بازی صورت  ایرانی  کاربر  دارد،  وجود  حوزه  این  در  های ای 

از آنهای رایانهی که بازی ای نشان داده است که در صورترایانه  استقبال   ای با کیفیت به وی عرضه شود، حتماً 

 خواهد کرد. 

 

 حیله گری پمپو، آمریکا را در دنیا منزوی کرده است  سخنگوی وزارت خارجه چین

بلندپروازی  گفت:  چین  خارجه  امور  وزارت  گرانهسخنگوی  حیله  کرده  های  منزوی  دنیا  در  را  آمریکا  پمپو،  مایک  ی 

الملل  .است بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  ژائو   خبرگزاری  ان،  تی  جی  سی  تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به 

کشور   لیجیان، شمار  اینکه  بر  مبنی  پمپئو  مایک  سخنان  به  واکنش  در  چین  خارجه  امور  وزارت  های سخنگوی 

شخصی اوست و واقعیت یابد اظهارداشت: »سخنان پمپئو، نظر  خواهان هم پیمانی با آمریکا هر روز افزایش می

با نقطه نظر بسیاری اشخاص و کشور  وی افزود: »روزنامه    رار دارد.«های دیگر نیز در تناقض قندارد. این دیدگاه 

در چندین دهه  پمپئو  داده است  بلندپروازی واشنگتن پست گزارش  به  برای دستیابی  داده،  های ی گذشته نشان 

اری از سیاست خارجی آمریکا، سوء استفاده کند و در این مسیر، سیاسی خود حاضر است با حیله گری و دغل ک

اه دیپلماسی این کشور وارد آورده است. آمریکا خودش را در برابر عدالت و  ترین آسیب را به دستگبیشترین و جدی 

 اصول اخالقی بین المللی قرار داده و در جامعه بین المللی منزوی شده است.«

 

 :نیاقتصادآنال -

 بانک مرکزی چین قدرت یوان در برابر دالر را تقویت کرد
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ی به منظور تسویه حساب  عالم کرد که الزامات ذخیره ریسک برای موسسات مال بانک مرکزی چین در اطالعیه ای ا

ارزی یوانی ) ارز ملی چین ( را با نظرداشت افزایش فروش یوان پول ملی این کشور دربرابر دالر آمریکا، لغو می  

باعث می شود تا تقاضای کوتاه مدت برای   بانک مرکزی چین به نقل از ایرنا، این اقدام اقتصادآنالین به گزارش  .کند

  .محدود شود دالر یوان دربرابر هر  ۷/۲تا    ۶/۸برای مبادله دربرابر دالر آمریکا به   یوان دالر آمریکا تغییر کند و نرخ ارز 

چین مرکزی  دوشنبه   (PBC) بانک  روز  از  تازه  اقدام  این  که  است  آورده  خود  اینترنتی  پایگاه  در  ای  بیانیه  طی 

ت با یوان با نرخ انعطاف پذیرتر شده و با ثبات تر ادامه می یابد و ثبات بازار ارزی را نیز به  مبادال عملیاتی می شود و

تازه ترین اقدامات چین برای مقابله با تالش های آمریکا برای تحریم های مالی    .اشتدنبال خواهد د از  این یکی 

کش با  چین  تجاری  معامالت  و  فروش  دامنه  تا  خواهد شد  باعث  و  است  یوان چین  ارز  از  استفاده  با  دیگر  ورهای 

مالی دستور داد هنگام   وسساتمطرح شد، زمانی که بانک مرکزی چین به م ۲۰۱۵این الزام سال     .افزایش یابد

نکنند. اوت سال   ارز برای مشتری ازخرید   نقد استفاده  بانک  ۲۰۱۸پول  باید یک ریسک   این  بانک ها  اعالم کرد که 

تثبیت نوسانات   مشتریان خود داشته باشند. این اقدامی برای درصد از موقعیت های ارزی برای ۲۰ذخیره برابر با  

یوان در برابر دالر آمریکا به سرعت افزایش یابد. به  همین باعث شد تا ارزش تسعیر  .نرخ یوان پول ملی چین بود

دنبال بیانیه اخیر بانک مرکزی معامالت یوانی افزایش یافت و ارزش یوان دربرابر دالر آمریکا تقویت شد و به باالترین 

طی   رسید  ۱۷سطح  گذشته  اق»   .ماه  عملیات  انجمن  مدیرعامل  معاون  یون«  میان ت تیان  از  گفت:  پکن  صادی 

برداشتن این ساختار مخاطراتی ذخیره ارزی، هزینه شرکت ها برای خرید دالر در طوالنی مدت را کاهش می دهد،  

دارد نگه می  ثابت  را  یوان  ارز  نرخ  و  کند  می  تقویت  را  آمریکا  دالر  نرخ  .نقدینگی  گفت:  با   تیان  دالر  برابر  در  یوان 

فدرالی آمریکا و با نظرداشت ریسک گریزی در بازار جهانی،   ولی بخش ذخیره ارزیپتسهیل دربرنامه های مالی و  

در بیانیه منتشر شده بانک مرکزی چین آمده است که این    .یوان چین افزایش یابد باعث شده است که تقاضا برای

ز را در یک سطح منطقی و راقدام انعطاف پذیری نرخ یوان را حفظ می کند، انتظارات بازار را تثبیت و ثبات اساسی ا

 .متعادل نگه می دارد

 

 :سنایا -

 مشتریان کاالهای ایرانی؛ چین و همسایگان/  دهدارزیابی سازمان توسعه تجارت نشان می

درصد از کل صادرات ایران به    ۷۰دهد که در سال جاری، حدود  جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می 

های گذشته تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، بخش به گزارش ایسنا، در ماه   .تکشورهای همسایه انجام شده اس

یا تحت فشار محدودیت قرار گرفته و از این  قابل توجهی از راه تجارت بین المللی کشورها با یکدیگر یا مسدود شده

آمارها از تجارت    .ددرصد کاهش پیدا کن  ۳۰شود تا پایان سال جاری میالدی، میزان تجارت جهانی  رو پیش بینی می 

های باقی مانده  درصد افت کرده و صادرکنندگان امیدوارند در ماه   ۳۰دهد صاردات کشور بیش از  ایران نیز نشان می

دهد که در سال جاری، براوردهای اتاق بازرگانی تهران نشان می  .ان بخشی از این کسری به وجود آیدامکان جبر

از   غیرنف  ۲۵بیش  صادرات  کل  از  همسایه  درصد  کشورهای  آن  از  پس  اما  شده  انجام  چین  مقصد  به  ایران  تی 

در جدیدترین گزارش خود  –تجارت رییس سازمان توسعه  –حمید زادبوم  .اندبیشترین سهم را تجارت با ایران داشته

رصد از  د  ۷۰کشور همسایه،    ۱۵های ابتدایی سال جاری گفته: در نیمه اول امسال،  از وضعیت تجاری ایران در ماه 

در حالی است که سال   این  و  داده  اختصاص  به خود  را  ایران  از  ۱۳۹۷سهم صادرات  ، سهم کشورهای همسایه 

سال    ۵۵صادرات   و  رق۱۳۹۸درصد  این  به  ،  بود  ۶۰م  رسید  بررسی  .درصد  اساس  بر  بر  گرفته  صورت  های 

کشورهای همظرفیت نیاز  مورد  اقالم  و  کاال  صادراتی  طبق سوابق  و  موجود  ظرفیت  های  اکنون   ۱۲۵سایه، هم 

دهد که بر خالف اررزیابی های  گزارش جدید زادبوم نشان می   .کشور وجود دارد  ۱۵میلیارد دالری صادرات به این  
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ما در  جهانی  تجارت  سطح  تنها  ه ابتدایی  گذشته  سطح    ۱۴های  نسبی  بهبود  از  نشان  که  یافته  کاهش  درصد 

های موجود بر سر راه تجارت بین المللی او همچنین به محدودیت  .ا داردهای ابتدایی شیوع کرونتعامالت پس از ماه 

است:   گفته  و  کرده  اشاره  که  ایران  کشورمان  مورد  در  مرزها  در  محدودیت  و  شدن  مشترک  ۲۰بسته  با    مرز 

ای  کشورهای هدف صادراتی دارد نیز ضربۀ بزرگی به اقتصاد ما وارد آورد. با بازگشایی مرزهای زمینی با کشوره

ماه اول امسال رسید. صادرات ایران به    ۶درصد در پایان    ۳۴درصد در فروردین، به    ۵۰همسایه، کاهش صادرات از  

 ۲د شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم  میلیون دالر برآور  ۵۱۳ماه اول سال جاری   ترکیه در پنج

یلیارد دالری به علت صادر نشدن گاز طبیعی ایران به این  م  ۲میلیون دالر بوده است و این اختالف    ۴۷۰میلیارد و  

ن پس از چین که بیشترین سهم را از صادرات و واردات ایران دارد، دومین واردکننده عمده کاال از ایرا  .کشور است

دارند قرار  افغانستان  و  متحده عربی  امارات  آن  از  پس  و  اصلی  .عراق است  از  در مسیر  یکی  که  ترین معضالتی 

جارت با کشورهای همسایه وجود دارد، مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در حالی که بانک مرکزی  ت

گویند در رابطه با  کرده است، فعاالن اقتصادی می ادامه فعالیت صادرکنندگان را منوط به ایفای تعهدات ارزی آنها  

را در شرایطی که این دو کشور سهم قابل توجهی از کشورهایی مانند عراق و افغانستان باید استثنا قائل شد، زی

به خود اختصاص می را  ایران  از  کل صادرات  این رو یکی  از  و  ندارد  آنها وجود  ارز در  انتقال  و  اما امکان نقل  دهند 

آنهاستنه گزی با  تداوم تجارت ریالی  باقی مانده،  بانک مرکزی    –عبدالناصر همتی    .های  از سفر    –رییس کل  پس 

برای  چند ه راهی  این کشور،  با مقامات  در جریان مذاکره  تا  بغداد سفر کرده  به  دیگر  بار  به عراق،  فته قبل خود 

، بازگشت ارز حاصل از صادرات دولتی به عراق  انتقال ارز پیدا کند. جدای از مطالبات صادرکنندگان بخش خصوصی

فراونی ددر حوزه اهمیت  برای دولت  نیز  انرژی  و  برق  مانند  این هایی  در دل  امیدوار است  رو همتی  این  از  و  ارد 

 انتهای پیام  .سفر، راهی برای برون رفت از این مشکالت پیدا کند

 

 : همشهری  -

 ساله ۲5های شفافیت، ضرورت همکاری

ساله ایران و چین، در سفر این    ۲5برنامه همکاری های  /    روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه انرژی-زندی رضا    /یادداشت

توجه به حاشیه ها، تبیین دقیق، صادقانه، جامع و شفاف این  وزیر امور خارجه به پکن نهایی می شود. بیروزهای 

نان اهمیتی را در حد یک توییت وزیر امور  است. نمی توان موضوعی با چ   برنامه برای افکار عمومی انتظار بجایی

فیت، اعتماد می آفریند و اطالع رسانی دقیق و  خارجه یا خبری کوتاه در البه الی خبرها اعالم کرد و گذشت. شفا

عملکرد  به  بر  عمومی  افکار  نظارت  کنیم  باور  ملی.  منافع  مخل  های  سازی  حاشیه  جلوی  است  سدی  موقع، 

چ و  است  خوب  همیشه  خارجیمسئوالن  طرف  با  بهتر  مذاکره  برای  باشد  مبنایی  بسا   .ه 

ران و چین، در صالحیت این قلم نیست. صرفا به بخش نفت و ساله ای۲5پرداختن به ابعاد مختلف برنامه همکاری  -1

انرژی اش می پردازم. مهم است که وزارت نفت در بیانیه ای یا شخص وزیر نفت در کنفرانس مطبوعاتی ای، به  

، موضوعات نفتی این برنامه را تشریح کند. شرایط تحریمی محذوراتی می آفریند، قبول. اما نمی توان به طور ویژه

بهانه، مردم را هیچ در جریان نگذاشت. اگر نتوانید میان اطالع رسانی مدبرانه و شفاف و محذورات تحریمی،   این

ید. بپذیرید که داشتن مردم، قوی ترتان می کند و  تعادلی برقرار کنید باور کنید دست شایعه سازان را بازتر می کن

پذیرتان آسیب  شان   .نداشتن 

ان به بازار مصرف نفت خام و میعانات چین نیاز دارد. در حالی که تقاضای مصرف  مثل روز، روشن است که ایر -2

سال در  غربی  کشورهای  در  دهنفت  در  تقاضا  رشد  بزرگ  قطب  دو  هند  و  چین  است،  نزولی  آینده  آینده  های  ه 

تا سال  هستند.   بازار نفت خود  انداز  از چشم  اوپک  دبیرخانه  ای  ۲۰٤5هفته گذشته  در  کرد.  آمده رونمایی  ن سند 



 
و آسیا   بین خاورمیانه  گازی  میعانات  و  نفت خام  مهم  -است: »جریان  نفت  اقیانوسیه همچنان  تجارت  ترین حلقه 

  ۲۰۴۵میلیون بشکه در روز در سال    ۲۰به حدود    ۲۰۱۹ل  میلیون بشکه در سا  ۱۵است و حجم آن از حدود روزانه  

تضا می کند بازار نفتش در چین را تا هر جا می تواند حفظ  خواهد رسید.« کمترین تردیدی نیست که منافع ایران اق

دهد توسعه  اتفاقا   .و 

به وضعیت ذخایر معطل  توسعه میادین نفتی ایران، دانش و تکنولوژی روز، سرمایه و مدیریت الزم دارد. با توجه   -3

نم. می ترسم از روزی که  مانده نفت ایران، کاهش تقاضای جهانی نفت و رشد رقبا، برای آینده نفت کشورمان نگرا

برای یافتن مشتری نفت ایران، از این در به آن در بزنیم. فکر نکنید اگر همین فردا تحریم ها رفع شد به سادگی می  

تر میادین نفتی مان را توسعه را احیا کنیم. با این اوصاف الزم است هر چه سریع توانیم بازارهای قبلی نفت مان  

ها و سیستم ها به ایران کمک کنند  ی می توانند در تامین سرمایه و برخی تکنولوژی دهیم. شرکت های نفتی چین

آنکه، مانند توسعه فاز   باشند. به شرط  آنکه انحصار نداشته  آزاد  ۱۱به شرط  نفتی  گان، در سنوات قبل، و میدان 

نگذارند گردو  پوست  در  را  ایران   !دست 

ساله ایران و    ۲5برای مردم و گذشتن سریع از برنامه همکاری  اگر کسانی فکر می کنند با باز نکردن موضوع   -4

کنند. چرا که صرفا مسیر را برای شایعه سازان و مخالفان توسعه برند، اشتباه میچین، کار را راحت تر پیش می

اما شرای از آن باشد،  بهتر  توانست  پذیرفته شده که می  اگر مواردی  ایران و چین هموار می کنند. حتی  ط روابط 

باالخره آینده روابط   ساله ایران مطرح است و کلی    ۲5فعلی اجازه نمی دهد، خوب است مردم در جریان باشند. 

ری روابط استراتژیک اقتصادی ایران و چین کمک  سوال در افکار عمومی. با پاسخگویی به آنها می توان به شکل گی

نند روابط شان را با چین و بازارش تقویت کنند. از  ککرد. مانند خیلی از کشورهای رقیب نفتی ایران که تالش می

بگیریم.  منافع ملی  مبنای  بر  ای که می دهیم،  اندازه  به  باید  اند.  اما مهم  داد و ستدها  تا عربستان  عراق گرفته 

 .نمی توانیم معامله مان را عرضه کنیموگرنه 

 

 و چین ساله ایران ۲5دستی در سند همکاری فرهنگی، گردشگری و صنایعمیراث

ساله ایران و چین آماده شده و محمدجواد ظریف، وزیر  ۲5نویس نهایی سند همکاری جامع پیش   /میراث گردشگری

ها را درست شبیه به سند تنظیم شده نویس این همکاریخارجه کشورمان چندی پیش اعالم کرد که چین نیز پیش

نهایی کرده است ایران  قا ۲5به گزارش همشهری، همکاری    .از سوی  در  و چین  ایران  بلندمدت  ساله  قرارداد  لب 

پیشنهاد احیای جاده  ۲۰۱۳جمهوری چین سال  کشور پس از آن تنظیم شده است که شی جین پینگ، رئیس   ۲میان  

این   و  ابریشم مطرح کرد  واقع در مسیر جاده  به کشورهای  با عنوان »یک جاده یک کمربند«  را  باستانی  ابریشم 

ایرا استقبال  با  ایپیشنهاد  در  واقع  کشورهای  و  شدن  مواجه  باستانی  مسیر  رسمی   .ن  اعالم  از  پیش 

جمهوری چین برای احیای جاده ابریشم باستانی، اما ایران پیشنهاد ثبت جهانی آثار تاریخی واقع در مسیر رئیس 

این   آثار واقع در  بر شناسایی  نیز وزارت میراث فرهنگی  را مطرح کرده بود و در داخل  ابریشم  مسیر و ثبت  جاده 

جمهوری  رئیس ۲۰۱۳اما پیشنهاد سال ۲۰۲۰سال  .حتی تالش برای احیای برخی از این آثار تمرکز داشتملی آنها و 

های وزارت  ساله میان ایران و چین شد که بخشی از آن مرتبط با حوزه فعالیت ۲5چین تبدیل به سند همکاری جامع  

آثار تاریخی، تحدستی در حفاظت  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  باستان و مرمت  شناسی و قیقات مشترک 

کاوش  باستانیاحتماال  صنایع های  تجارت  به  بخشی  رونق  همچنین  و  ایران  در  چین شناسی  و  ایران  بین  دستی 

ساله ایران و چین که در شروع خود ایران و چین را ۲5نویس نهایی سند همکاری جامع  در بخشی از پیش   .است

آسیا  ۲» کهن  و  تمدن  خوا  ۲یی  نزدیک«  برنامه شریک  است،  کوتاه نده  میانهای  در  مدت،  بلندمدت  و  مدت 

کشور دیده شده است. ضمیمه نخست این سند    ۲دستی میان  های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع همکاری

همکاری اساسی،  اهداف  بخش  در  سرمایه  ۲۵های  همکاری  توسعه  در  را  چین  و  ایران  بخش ساله  در  گذاری 



 
بند دوم این سند نیز تأکید دارد: »افزایش میزان اثرگذاری در حوزه    .أکید قرار داده استخدمات و گردشگری مورد ت

ماموریت  از  گردشگری  و  فناوری  همکاریاقتصادی،  توسعه  و  است  همکاری  سند  ازجمله های  گردشگری  های 

زیرساخت تشویق سرمایه  و  منابع  توسعه  و  ازجملهگذاری  مه دوم اهداف اساسی است.« ضمی  های گردشگری 

کشور در ساخت شهرهای گردشگری در سواحل مکران تأکید  ۲ساله ایران و چین نیز بر مشارکت ۲5سند همکاری 

ها در حوزه مالی، اقتصادی و تجاری مرتبط است، کرده است. بند »ه« سند همکاری ایران و چین که به همکاری 

ید قرار داده است. سند جامع همکاری ایران و  فرهنگی را مورد تأکراثهمکاری مشترک در زمینه گردشگری و می

مدت« دارد که در بند چهارم آن بر موضوعاتی چین، در ضمیمه سوم خود بخشی با عنوان »اقدامات اجرایی کوتاه 

بر توسعه زیرساخت  با تمرکز  از  همچون »همکاری در صنعت گردشگری  کشور«،    ۲ها«، »تسهیل جذب گردشگر 

گ»ت خدمات  و  محصوالت  همکاری وسعه  »پیشبرد  میراث ردشگری«،  زمینه  در  صنایع ها  و  دستی«، فرهنگی 

جشنواره  منظم  نمایشگاه »برگزاری  و  فرهنگی  ها  بهره  ۲های  با  ظرفیتکشور  از  سازمان گیری  مردم  های  های 

انجمن »تقویت  و  اجرنهاد«  اقدامات  بخش  در  دارد.  تأکید  ایران«  و  چین  دوستی  سندهای  بلندمدت  و  میان   ایی 

ها در زمینه »تحقیقات  های تاریخی« و همکاری های جامع ایران و چین اما بر »مرمت و احیای بناها و بافت همکاری

میان  باستان  مشترک  و سرمایه   ۲شناسی«  »مشارکت  است.  اشاره شده  و  کشور  گردشگری  صنعت  در  گذاری 

»تقوی ابریشم«،  جاده  مسیر  در  گردشگری  همکاری توسعه  و  تبادالت  »برگزاری    هایت  آموزشی«،  تحقیقاتی 

ونقل دریایی«، »تقویت همکاری در زمینه  دستی«، »گردشگری دریایی و حملرویدادها و فروش در زمینه صنایع 

موزه  »مدیریت  فرهنگی«،  آثار  نمایشگاه  »برگزاری  فرهنگی«،  آثار  اشتراک حفظ  به  و  دانشگاهی  »تبادالت  ها«، 

اطال دوره گذاشتن  »برگزاری  میراثهاعات«،  حفاظت  برای  کارگاهی  و  آموزشی  دیگر ی  از  آسیایی«  فرهنگی 

ایران و چین در بخش میراث ۲5هایی است که در سند همکاری  برنامه  دستی  فرهنگی، گردشگری و صنایع ساله 

ه کشورمان در  براساس آنچه سایت صدای میراث خبر داده است، یکسال قبل وزارت امور خارج  .دیده شده است

دستی از آنها خواسته بود تا فرهنگی، گردشگری و صنایع ها ازجمله وزارت میراث ها و دستگاه وزارتخانه   مکاتبه با

ساله با چین ارائه کنند. برهمین اساس ۲5هایشان را برای تنظیم سند قرارداد همکاری  ها و اولویت رئوس برنامه 

های خود برای نهایی  ی اقدام به ارسال برنامه دست، گردشگری و صنایع فرهنگیهای مختلف وزارت میراث معاونت 

ساله ایران و چین تأکید دارد که روابط  ۲5سند همکاری جامع  .ساله ایران و چین کردند۲5شدن سند همکاری جامع 

ست، تاریخچه  میالدی آغاز شده، اما براساس آنچه صدای میراث منتشر کرده ا ۱۹۱۷دیپلماتیک ایران و چین از سال 

باز میکش  ۲روابط   زمانی  به  و  آغاز عصر جدید  از  پیش  به  یکدیگر ور  به  را  و غرب  ابریشم، شرق  که جاده  گردد 

رفتند. براساس رسیدند و به آسیای صغیر و اروپا میهایی از چین به ایران میکرد و بازرگانان و کاروان متصل می

ت تجاری ایران و چین در جاده ابریشم به زمانی از تاریخ روابط تعامال  ترین آثار به جای ماندههمین گزارش، قدیمی

دستی چین داد تا آنها را  های آبی را به هنرمندان صنایع عباس صفوی سفارش ساخت چینیگردد که شاه باز می 

وعه چینی  ترین مجمالدین اردبیلی، جد بزرگ خود به نمایش بگذارد و حاال بزرگخانه آرامگاه شیخ صفیدر چینی

 .استدر دست ایرانیان آبی ساخت چین 

 

مدت چین و ایران و پشت صحنه انتقادها از این قرارداد گزارش  های تفاهم طوالنیهمشهری از زمینه

 ساله ۲5شراکت راهبردی /   دهد می

/ علی    مت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیمجهانگیری،معاون اول رئیس جمهور: باید با شها

جمهور پیشنهاد داد  ای در قرارداد ایران و چین وجود ندارد / مشاور رئیس چیز مخفیانه ربیعی، سخنگوی دولت: هیچ

شود۲5قراردادهای   بسته  دنیا  مهم  کشورهای  دیگر  با  خارجی  ساله  علی    /نگارخبر  -صوفی  اصغر/    سیاست 

ساله ایران و چین راه افتاده گفته است: در این  ۲5اد  ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به شایعاتی که درباره قرارد



 
و مخفیانه زمینه هیچ محرمانه  نداردچیز  وجود  رئیس   .ای  که  دیداری  در  قرارداد  این  جمهور  او گفته است: موضوع 

 .شودده و هر زمان توافقی در این زمینه به دست آید همان زمان هم اعالم میچین با رهبری داشتند نیز طرح ش

دیروز حسام دربا  اما  قرارداد اطالعات دقیقی منتشر نشده است،  این  رئیس ره جزئیات  جمهور  الدین آشنا، مشاور 

ی همکاری خواستار امضای چنین طرحی با کشورهای دیگر به غیر از چین هم شد و نوشت: »داشتن یک طرح برا

مان محدود به  ی همکاری بلندمدت ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادها۲۵

ها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ماست.«  ساله با ده ۲۵یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری  

ه مشارکت بلندمدت و در راستای اعتماد متقابل  سخنگوی دولت هم گفته است: حاضریم با هر کشوری که حاضر ب

و   کنیم  تکرار  را  تجربه  این  شایعات  هستند  جنس  این  از  و  بندر  و  زمین  واگذاری  برای  قراردادی  هیچ  تاکنون 

ها به قرارداد با چین از سوی جریاناتی که تا چند وقت پیش از سیاست گردش به شرق دفاع ایم. اعتراض نداشته

کردن توافق  گیرد که هنوز جزئیاتی از این قرارداد منتشر نشده و مذاکرات برای نهاییصورت می کردند درحالی می

ساله با چین قرار است به نام دولت    ۲5ها ناشی از آن است که توافق  رسد این گالیه در جریان است. به نظر می

شود تمام   .روحانی 

در روز یکشنبه گذشته، وزیر امورخارجه، ضمن حضور تر و  پیش//    کنندکشند و جامعه را تهییج میعکس مار می 

یات این قرارداد از سوی تعدادی از نمایندگان مورد سؤال قرار گرفت. محمدجواد در صحن علنی مجلس درباره جزئ

ساله با چین هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع ۲۵ظریف در توضیح مسئله گفت: »اکنون ما در راستای قرارداد  

وجمخفی شد.  ای  مطرح  قرارداد  این  بحث  کردند  دیدار  رهبری  با  شی  آقای  که  زمانی  ندارد.  بنده  ود  که  زمانی 

تیر، ظریف در نشست مدیران ارشد این  ۱6یک روز بعد دوشنبه    «.نویس آن را به چین بردم باز هم اعالم شدپیش

ساله ما با چین در ۲۵ی گفت: روابط  ساله ایران و چین پرداخت و در سخنان۲5وزارتخانه باز هم به موضوع قرارداد  

هایی هستیم؛ در پردازی دهد، اما متأسفانه در این موضوعات شاهد دروغواقع منافع ملی ما را مورد توجه قرار می 

انقالب فعالیت شدیدی دارند. در مورد برجام  طلبان و هم ضدرابطه با چین امروز، هم جناح اصولگرایان، هم اصالح

وزیر    .که چه کردندا کردند. از دیپلماسی کاریکاتوری ساخته و آن را دفن کردند و متوجه هم نشدند  نیز همین کار ر

و خیلی آمده  به کف خیابان  امروز سیاست خارجی  باالخره  را  امور خارجه گفت:  مار، جامعه  با کشیدن عکس  ها 

این خطری است که وزارت خارجه را تهدید    و  کنند؛ همانطور که امروز درباره چین این کار را انجام دادند تهییج می

 .کندمی

های اخیر با اعالم یک  ساله ایران و چین طی هفته۲5ها درباره قرارداد  ید حاشیهدور جد//    آنکه عکس مار کشید

رئیس  از سوی  اظهارنظر  و یک  به  خبر  اینکه هیأت دولت  بر  تیرماه، خبری منتشر شد مبنی  یکم  آغاز شد؛  جمهور 

ین را بررسی و  های جامع ایران و چساله همکاری ۲۵نویس نهایی برنامه  جمهور، پیشحانی رئیس ریاست حسن رو

کشور را دارای  ۲کشور، شرایط جدید در مناسبات  ۲جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی  تأیید کرد. رئیس 

بر تقویت همکاری راهبردی  کشور، طرفین، همیش۲اهمیت استراتژیک برشمرد و گفت: در مذاکرات بین سران   ه 

در    .یط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستندکشور در شرا۲اند و امروز  کشور تأکید کرده ۲بین  

ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی ۲۵پی بحث و بررسی درباره برنامه همکاری جامع  

براس چینی،  با طرف  نهایی  برساندمذاکرات  طرفین  امضای  به  را  برنامه  این  بلندمدت،  متقابل  منافع  پی    .اس  در 

نژاد ساله همکاری با چین در هیأت دولت، اظهارات و انتقادات محمود احمدی۲5نویس برنامه  شار خبر تأیید پیشانت

سخنانی در مراسم جمهور سابق طی  از دولت درباره قرارداد با چین، این موضوع را به سرخط خبرها نشاند. رئیس 

مایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تأیید قرار  هفتم تیر با اشاره به تصویب معاهده برجام در مجلس گفت: »ن

خواهند یک قرارداد ام که در حال مذاکره هستند و میاند و اکنون نیز شنیدهاطالعی کردهدادند از متن آن اظهار بی 

خارجی  ۲۵جدید   کشور  یک  با  هیچساله  و  کنند  احمدیمنعقد  ندارد.«  خبر  هم  مالک کس  شما  »مگر  افزود:  نژاد 



 
ای کشور و عزت ملت را  بخشید. ظرفیت هستههستید که بدون اطالع ملت و از کیسه ملت به دیگران می  کشور

تحریم اما  طرف دادید؛  با  معاهدات  و  توافقات  محتوای  از  ملت  دهید  اجازه  است.  مانده  باقی  جایش  سر  های  ها 

کند پیدا  اطالع  احمدی  «.خارجی  محمود  اظهارات  قرارداد  این  درباره  که نژاد  است  شده  مطرح  حالی  در  چین  با 

تفحصاردیبهشت  و  تحقیقات  آخرین  از  یکی  در  امسال  در ماه  بود  شده  اشاره  شده،  قرائت  مجلس  در  که  هایی 

بازار انجام شده که یکی از آنها سنگال بوده   های خارجی بدون توجه به مطالعاتگذارینژاد سرمایهدوران احمدی

بنگاه   از  منابع  باعث خروج  در سنگال  که  مثالً  تحت شرایطی سرمایه ۹۰اقتصادی شده است.  دالر  گذاری میلیون 

شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای  

ها بالغ بر  گذاری این سرمایه  ۱۳۹۲لغایت    ۱۳۸۶ری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات  فروش و واگذا

است ۱۵۸ بوده  دالر   .میلیون 

ساله موافقانی هم دارد که به برقراری روابط  ۲5در سوی دیگر اما، موضوع قرارداد //  باید به تصویب مجلس برسد

طحان هادی  دارند؛  تأکید  چین  با  نوشت: نظاستراتژیک  توییتر  در  پیش  چندی  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  یف، 

قراردا و  آبادانی  »تجارت  و  پیشرفت  به  و منجر  ندارند  را  ایران  منافع  بر  با کشورهایی که قصد سلطه  اقتصادی  د 

با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل قانون اساسی، اجرای    ۷۷کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق 

قرا موافقتنامههرگونه  و  بین رداد  اسهای  شورای  مجلس  تصویب  به  باید  نهایت  در  برسدالمللی  علی   «.المی 

آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی در دفاع از اجرای برنامه  

در  همکاری گفت:  و چین  ایران  بلندمدت  بر ۱5های  و  اقتصادی  نظر  از  آینده چین  فناوری سال  نخست  خی  رتبه  ها 

سال  در  و  داشت  خواهد  را  ایجادجهان  در  گذشته  در  زیرساخت  های  حتی  و  است  نکرده  کوتاهی  ما  برای  ها 

سند  تحریم شدن  اجرایی  تأخیر  دالیل  درباره  وی  کرد.  ایجاد  روابط  شدن  قطع  از  جلوگیری  برای  کانالی  ها 

عده ۲5های  همکاری افزود:  چین  و  ایران  چشمساله  میای  گمان  و  بود  غرب  به  غربیشان  باز  کردند  را  راه  ها 

دند این نگاه اشتباه است و عملکرد غرب نیز این را ثابت کرد. آقامحمدی گفت: اکنون کسانی  کنند اما متوجه شمی

 اند. وی افزود: در مقطعی برای اجرای این سندتعداد شدهفروغ و کم گویند با غرب و ترامپ حرف بزنیم، کمکه می 

اما درحالی  رفتیم  زیرساخت پیش  از  آکه بسیاری  و سازوکارها  مانع شدندها طراحی شده  زیادی  بود، عده   .ماده 

اول  معاون  دنیا  //    دفاع  بزرگ  اقتصاد  دومین  چین  اینکه  بیان  با  نیز  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 

تواند در  ان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می است، یادآور شد: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورم

انرحوزه از  مختلف  کند.های  کار  نامه  تفاهم  این  روی  فناوری  تا  رئیس جمهوری    ژی  اول  معاون  ایرنا،  گزارش  به 

ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت  

ی انجام دهد و اگر الزم باشد رجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه ریزی ویژه اامور خا

بگیرد جدی  تصمیمات  کشورها  این  در  ایران  نمایندگی  کادر  تقویت   .برای 

می  قرار  مجلس  اختیار  در  نهایی شدن  از  پس  بین  محسن//    گیردتوافق  و  معاون حقوقی  وزارت  بهاروند،  الملل 

توافق با چین یک توافق کلی است؛ ما  ساله ایران و چین به میزان گفت:  ۲5های  خارجه درباره توافقنامه همکاری

های دیگر  توانیم وقتی یک موردی هنوز در قالب مذاکره است، آن را علنی کنیم؛ طبق قانون، توافقات با کشورنمی

های ذیربط قرار گیرند؛ از سویی دیگر شاید کشور مقابل هم بنا یی شوند باید در اختیار مجلس و نهادزمانی که نها

خود مالحظات  اعتماد    بر  سلب  باعث  اطالعات  درز  این  بسا  چه  و  شود  افشا  مذاکره  مورد  باشد،  نداشته  تمایل 

و کرد؛ معموال ایشان هر وقت هم حرف رطرفین از یکدیگر شود؛ یک آقایی آمد یک حرفی زد، همه را با مشکل روبه 

رو می مشکل  با  را  دیگران  میبه زد  میرو  هم  به  را  جامعه  و   .ریختکرد 

ب به دولتتوصیه  در گزارشی که درباره جاده    ۹۸های مجلس مهرماه سال مرکز پژوهش//    ازوی نظارتی مجلس 

استه تا در این پروژه حضوری فعال داشته ابریشم جدید و نقش چین در آینده اقتصاد جهان نوشته از دولت ایران خو



 
توان یکی ست: ابتکار »کمربند و راه« را می باشد تا از نظر ترانزیتی کشور از انزوا خارج شود. در این گزارش آمده ا

بحث حملاز  و  زیرساخت  حوزه  در  حاضر  قرن  رویدادهای  سال انگیزترین  در  ابتکار  این  نامید.  توسط    ۲۰۱۳ونقل 

چرئیس  بهجمهوری  مطرح شد.  اول  بار  برای  می ین  پل صورت خالصه  یک  توسعه  و  ایجاد  را  طرح  این  توان هدف 

های آسیایی، آفریقایی و اروپایی در قالب یک راهبرد توسعه جهانی دانست. در گزارش ارتباطی میان چین و کشور

نظر ایران  رسد چین برای جلبی نظر مها آمده بود: هنوز ایران رسما وارد این ابتکار نشده است؛ به مرکز پژوهش 

پروژه  تعریف  برخی  راه  و  کمربند  ابتکار  چارچوب  در  ایران  با  را  زیرساختی خود  حوزه  های  در  ازجمله  است؛  کرده 

راه توسعه  پیوندها  و  ارتباطات  تهران  تسهیل  تهران    -آهن  و  زمینه    -اصفهان  در  مشترک  اقدام  کنار  در  مشهد 

توان  جنوبی را میفاز اول توسعه پاالیشگاه آبادان و مشارکت در توسعه پارس   های گمرکی، تامین مالیهمکاری

 .ر جاده ابریشم جدید نام بردها برای حضور دعنوان تالش چینیبه 

 

 : وزیسکانیا -

 ایران و چین در مسیر ارتقای همکاری های دوجانبه/نگاه به شرق تقویت شود  زارش می دهد؛ایسکانیوز گ

با پکن را همچنان در شرایط سخت تحریمی حفظ و    /یملک  یمحمدمهد باید بتوانیم همکاری های اقتصادی خود 

، گروه  ایسکانیوز  .های همکاری دو جانبه در زمینه های مختلف بسیار باال استحتی افزایش دهیم چراکه ظرفیت

الملل از   :بین  کشور  آن  مقامات  با  گفتگو  و  دیدار  منظور  به  چین  به  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  اخیر  سفر 

ستای بررسی روابط دو جانبه، برجام، مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و البته  جمله همتای چینی خود در را

هماهنگی اقدامات و سیاست های دو طرف در جهت مقابله با یکجانبه گرایی و سیاست فشار و تحریم آمریکا علیه  

است برخوردار  خاصی  اهمیت  از  جهان  مختلف  تاث  کشورهای  و  مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  در  چین  یرگذار 

عرصه بین المللی به حساب می آید و توان سیاسی اقتصادی بسیار باالی آن در کنار قدرت نظامی خوبی که دارد، 

و   میلیارد  یک  و جمعیت  نقش   ۵۰۰وسعت سرزمینی  و  این کشور  باالی  اهمیت  بر  دال  آن، همگی  نفری  میلیون 

شریک نخست اقتصادی ایران است و ما باید بتوانیم    چین   .ای و بین المللی است موثرش در تعیین معادالت منطقه 

همکاری های تجاری اقتصادی خود با پکن را همچنان در شرایط سخت تحریمی حفظ و حتی افزایش دهیم چراکه  

این دو کشور در زمینه های مختلف بسیار باالست و ما می ظرفیت بر  های همکاری دو جانبه میان  با تکیه  توانیم 

 .ساله میان دو کشور مراودات خود را با پکن کماکان افزایش دهیم ۲۵های مع همکاری سند راهبردی جا

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست خارجی ما به ویژه پس از خروج آمریکا از  //     لزوم تقویت نگاه به شرق

تقویت روی لزوم توجه و  انجام به تعهداتش مطرح شده است  اروپا در  ناتوانی  کرد نگاه به  برجام و مشخص شدن 

امروز این کشورها سهم خوبی از قدرت    .شرق است چه کشورهایی چون روسیه چین و هند را شامل می شود

اقتصاد جهانی را برای خود دارند که این ظرفیت باالی آنها می تواند فرصت بسیار مغتنم و مناسبی را برای ایران 

آثار و تبعات منفی تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا بکاهد و  فراهم آورد تا بلکه بتواند با دیپلماسی فعال خود از  

آمریکا در متحدین غربی و عربی آن   را به خصوص در شرایط فعلی علیرغم خواست  ایران  میزان مراودات تجاری 

 .حفظ کند

  یکی از دستور کارهای مهم سفر ظریف به چین بررسی اقدامات و تحرکات //    دستورکارهای سفر ظریف به چین

بود که می ایران  امنیت علیه  آمریکا در شورای  به استناد قطعنامه  اخیر  در    ۲۲۳۱خواهد  را  ایران  امنیت،  شورای 

بررسی آخرین وضعیت   .قالب آن چه که مکانیسم ماشه می خواند به عدم پایبند بودن به تعهدات برجامی متهم کند

ت چگونگی  خصوص  در  الزم  های  هماهنگی  و  چینی  طرف  با  گرایانه  برجام  یکجانبه  هار  سیاست  با  مقابله  داوم 

این سفر برای هر دو طرف     .آمریکا از دیگر موضوعات مورد بحث در این سفر میان هیات های ایرانی و چینی بود
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بسیار مهم بود چرا که اهداف مشخصی در راستای ارتقای سطح همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف  

داشت، وجود  دو طرف  در   میان  بیشتری  های  و هماهنگی  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مسیر  این  در  موجود  موانع 

 .خصوص مسائل و موضوعات مشترک مطرح شد

راهبردی   و چین   ۲۵سند  ایران  بلند مدت //    ساله  راه  نقشه  آن  توان  ای است که می  در مرحله  این سند هنوز 

زمانی   بازه  در  چین  و  ایران  میان  های  گ  ۲۵همکاری  دانست.  کشور سال سال  دو  میان  این خصوص  در  فتگوها 

بر اساس اطالعات موثقی که وجود دارد، در سطح عالی میان تهران و پکن این عزم و اراده    هاست که ادامه دارد و

از طرفی موانعی هم می تواند در مسیر عملیاتی کردن       .جدی وجود دارد که روابط و همکاری ها ارتقا پیدا کند

پیشتر هم وزیر امور خارجه کشورمان نکاتی   شته باشد که این مهم را باید مد نظر داشته باشیم.این سند وجود دا

البته   و  قرار گرفت  امر  و کارشناسان  تحلیل گران  تایید  بیان کرد که مورد  این مسیر  در  احتمالی  پیرامون موانع  را 

مانع مراودات تجاری ایران با چین یا دیگر  مخالفین جدی هم داشته و دارد که می گویند آنچه که از آن تحت عنوان  

  .کشورها نام می برند، موضوع چندان اثرگذاری نخواهد بود

روبرو هستیم تاریخ  آمریکا  ترین  تمدید محدویت های //    با منزوی  ماه تالش گسترده ای جهت  آمریکا در شهریور 

بتواند سیاست فشار حداکثری خود ع بلکه  تا  کار گرفت  به  ایران  با تسلیحاتی  اما  کند،  پیش  از  بیش  را  ایران  لیه 

شکست دیپلماتیک مواجه شد و حتی متحدین سنتی آن هم با دولت ترامپ همراهی نکرند و اینگونه است ما می  

الملل روبرو هستیم بین  تاریخ در عرصه  آمریکای  ترین  با منزوی  ادامه تالش های خود در   .گوییم  ترامپ در  دولت 

که پشتوانه اجرایی برجام در شورای امنیت بود    ۲۲۳۱ی علیه ایران به استناد قطعنامه  اجرای کارزار فشار حداکثر

در   آمریکا بارها  .تالش کرد ایران را وارد فرایند مکانیسم ماشه کرده و به این ترتیب فشار بیشتری بر ما وارد کند

ی خارجی دانسته و تالش می کند  گزارش های امنیتی راهبردی خود، چین و روسیه را رقبای استراتژیک و تهدیدها

 .به تقابل بین این کشورها دامن می زند

امیدواریم با توجه به تجربه تلخ نزدیک شدن به غرب و   در پایان آنکه//    «توجه بیشتر به اصول »دیپلماسی متوازن

ین  غش کردن سیاست خارجی کشورمان به سمت اروپا در سال های اخیر به طور خاص و هزینه گزافی که در ا

ای نه تنها زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران باز نشد، بلکه  خصوص به ملت تحمیل شد و علیرغم خوشبینی عده

شود، کماکان وضعیت بغرنج اقتصادی با توجه به فشارهای شدید تحریمی در زندگی مردم به وضوح احساس می

وجه داشته باشد برای هر منطقه از جهان  سیاست خارجی ما بیش از پیش به رعایت اصول دیپلماسی متوازن ت

دستگاه همه  مضاعف  تالش  با  بلکه  تا  شده  تدوین  بلندمدتی  و  مشخص  رویکرد  و  دستگاه  برنامه  ویژه  به  ها 

تامین   جهت  در  المللی  بین  های  همکاری  افزایش  و  خارجی  اقتصادی  تعامالت  توسعه  جهت  بتوانیم  دیپلماسی 

برداریم گام  امنیت ملی  و  اروپای شرقی،ای  .منافع  آفریقایی،  با کشورهای  را  ارتباطات خود  تواند  آسیای  ران می 

توان می   با همه  آمریکا  این مهم در شرایط فعلی که  و  میانه، آمریکای التین و همسایگان منطقه ای توسه دهد 

 محمدمهدی ملکی  .خواهد ایران را در عرصه بین المللی منزوی کند بسیار مهم و البته الزم است

 

 : ران یعصرا -

 های سرگردانهای موفق و غربیبحران کرونا: شرقی

چین و بسیاری دیگر از کشورهای شرق آسیا در مهار پاندمی کرونا موفق عمل کرده اند در حالی که کشورهای  

با کرونا نمره قبولی نگرفته ان ویروس جدید کرونا  -مازیار آقازاده   عصرایران؛  .دنیمکره غربی در آزمون مقابله موثر 

هاست که تحت سرکوب قرار گرفته و موارد  شود، ماه( در چین که زادگاه اصلی پیدایش آن شمرده می۱۹)کووید  

ماه پیش    ۱۰در حالی که سرمنشاء ویروس کرونا اول بار حدود    شود.نادری از ابتالی جدید در این کشور گزارش می

http://www.iscanews.ir/archive?jr=8
https://www.asriran.com/fa/news/750996/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/


 
ا مخابره شد،  جهان  به  چین  "ووهان"  چینیدر شهر  اعمال سیاستما  و  قرنطینه سراسری  با  توانستند  های  ها 

هاست که این ویروس در چین تحت کنترل کامل درآمده و آمار  محدود کننده این ویروس را مهار و سرکوب کنند و ماه 

گزارش  است،  چین  به  ورودی  مسافران  از  بیشتر  که  ویروس  این  به  ابتال  نادر  موارد  از  کشور  این  در  رسمی 

در کنار چین وضعیت بسیاری دیگر از کشورهای واقع در شرق آسیا نیز چنین است و برای مثال در شبه    شود.می

جزیره کره و برخی کشورها از جمله ویتنام و تا حدودی ژاپن ویروس کرونا نتوانست شیوع بیشتری پیدا کند و در  

با بکار بستن سیاست های بهداشتی از سوی مردم  عایت پروتکلهای محدود کننده شدید و رمراحل اولیه شیوع 

م ابتال در کشورهای  های دوم و سوحاال بسیاری از این کشورها به رغم آغاز موج  )به ویژه زدن ماسک( کنترل شد.

اند به طوری که برای مثال دولت چین نیمکره غربی، در وضعیتی پایدار و باثبات از لحاظ شیوع ویروس قرار گرفته 

مورد ابتال جدید به ویروس کرونا در شهر بندری" گیندائو" در شمال شرق این    6اخیرا اعالم کرده به خاطر پیدا شدن  

از   از تمامی بیش  این شهر طی  می  ۹.٤کشور،  به امکانات    تست کرونا خواهد گرفت. روز  5لیون جمعیت  چین که 

روز از تمامی مردم شهر گیندائو تست کرونا    5هزار نیرو طی    ۱٤۰تست سریع مجهز است، قرار است با بکارگیری  

روز از بیش از    ۱۰اقدام مشابهی در خرداد ماه امسال در شهرهای ووهان و پکن انجام شد و برای مثال طی    بگیرد.

روز از    5ها قرار است در ظرف مدت  حاال چینی  ست کرونا به عمل آمد.درصد از جمعیت ثابت و شناور ووهان ت  ۸۰

 رود.میلیون نفر تست کرونا بگیرند و با توجه به تجربیات گذشته امکان انجام چنین کار بزرگی از آنها می   ۹بیش از  

ی است که در  وضعیت پایدار و مهار شده شیوع ویروس کرونا در چین و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا در حال

ادامه می تاز  و  تاخت  به  کرونا همچنان  ویروس  و  نیمکره غربی  اروپایی  از کشورهای  بسیاری  مردم  و هنوز  دهد 

در ایران که یکی از    روند.آمریکایی درباره الزامی شدن زدن ماسک حرف و حدیث دارند و زیر بار زدن ماسک نمی

هزار نفر و ثبت رکوردهای جدید   ۳۰شدن تعداد قربانیان به    کشورهای اصلی درگیر با ویروس است با وجود نزدیک

باالی   به  روزانه  و   ۲5۰مرگ  تهران حرف  در شهر  آزمایشی  به صورت  ماسک  زدن  الزامی شدن  درباره  نفر، هنوز 

ماه مساله الزامی شدن زدن ماسک دستکم بین نیمی از جمعیت حل    ۸حدیث است و هنوز پس از گذشت بیش از  

در ایاالت متحده آمریکا، برزیل، کانادا و بسیاری دیگر    نتوانسته مردم را مجاب به پذیرش ماسک کند.نشده و دولت  

به محدودیت  معترض  مردم  التین هم،  آمریکای  و  اروپایی  و از کشورهای  تعطیل شدن کسب  علیه  کرونایی  های 

کشند و آن را مغایر با  ه چالش میکنند و این قوانین را بکارهایشان و نیز الزامی شدن زدن ماسک تظاهرات می

الزامات خاص مدیریت دوران پاندمی هنوز از سوی بخش قابل    دانند.های اجتماعی خود میحقوق مدنی و آزادی 

متحده  )ایاالت  کشورها  همین  در  که  است  حالی  در  این  و  است  نشده  درک  کشورها  این  شهروندان  از  توجهی 

ها نفر به این ویروس آلوده شده و صدها هزار نفر در اثر ابتال به کرونا  نون میلیونآمریکا ، برزیل ، بریتانیا و...( تاک

داده  از دست  را  الزامی شدن   اند.جان خود  مخالفان  اما همچنان  انسانی سنگینی  پرداخت چنین هزینه  با وجود 

تشکیل می دهند و    تمهیدات و پروتکل های بهداشتی و قوانین سختگیرانه در این کشورها بخش قابل توجهی را

درصد از    5این در حالی است که کشوری چون چین و بسیاری از کشورهای شرق آسیا روی هم رفته به اندازه  

بابت  را هم  نیمکره غربی  در  و کشورهای مشابه  برزیل  یا  و  آمریکا  ایاالت متحده  در  گزارش شده  انسانی  تلفات 

 شیوع ویروس کرونا پرداخت نکرده اند.

اند ها با وجودی که زادگاه شیوع ویروس کرونا بوده چینی//    م اسکاتلند علیه محدودیت های کروناییتظاهرات مرد

اند و سفرهای داخلی و خارجی به این اند و به زندگی عادی بازگشته هاست که این ویروس را مهار کرده اما ماه 

نیمکره غربی  در کشورهای  که  در حالی  احیاست؛  در حال  این کشور  اقتصادی  و رشد  از سرگرفته شده  کشور 

کرونا شبیه داسی روزانه در حال    -شوندکه بسیاری از آنها با الگوی لیبرال دموکراسی اداره می   -مریکا(  )اروپا و آ

قرنطینه   قوانین  یا  و  ماسک  زدن  چون  مسایلی  برای  داخلی  درگیری  و  بحث  هنوز  است  نفر  هزاران  جان  درو 

برخی    احت در حال شیوع بیشتر است.سراسری و... در جریان است و در این آشفته بازار ویروس کرونا با خیال ر

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/12/china-to-test-entire-city-of-qingdao-after-covid-19-cases-appear


 
خوانند،  کشورهای نیمکره غربی دولت چین را بابت آنچه که پنهانکاری در مراحل ابتدایی شیوع ویروس کرونا می 

بتوانند راه سرزنش می اما کاش در کنار آن،  از چینیها و روشکنند  را هم  با ویروس کرونا  ها و های موثر مبارزه 

 یا یاد بگیرند.دیگر کشورهای شرق آس

 

 :نیخبرآنال -

 رهنگی و تجاری جشنواره فیلم جاده ابریشم چین؛ بستری برای تبادالت ف

بین با شرکت  هفتمین جشنواره  ابریشم  جاده  فیلم  کارگاه  ۱۰۱المللی  برگزاری  و  با  فیلم  از جمله  آموزشی  های 

المللی  زمان با آغاز هفتمین جشنواره بینبه گزارش خبرگزاری خبرآنالین، هم  .کار کردحضور اصغر فرهادی، آغاز به 

تاریخ   ابریشم در  با بیستم مهر در شهر شی  ۱۱فیلم جاده  آن واقع در استان شانشی چین، به عنوان  اکتبر برابر 

باست ابریشم  جاده  شروع  از  نقطه  انتظاری  »چه  عنوان  با  گزارشی  سی.جی.تی.ان  تلویزیونی  شبکه  انی، 

رویداد دیگر از جمله نمایش فیلم، بازارهای   ۶نوشت  .منتشر کرد المللی فیلم جاده ابریشم می رود«،جشنواره بین

ی که از سراسر فیلم  ۳۵۰۰از بین    .تجاری و تاالرهای گفتمان نیز در طول برگزاری این جشنواره، اجرایی می شوند

المللی هستند، قرار  های بینها فیلمدرصد از آن  ۹۰جهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و بیش از  

 .فیلم توسط هیاتی از فیلمسازان مشهور و از جمله اصغر فرهادی، لو چوان و آموس گیتای انتخاب شوند  ۱۷است  

یلمی که قرار است در این جشنواره به نمایش درآیند، مربوط  ف  ۱۰۱درصد از    ۷۰سی.جی.تی.ان نوشت: »بیش از  

منطقه   ۲۵به   و  میکشور  گرفته ای  قرار  جاده  و  کمربند  طرح  امتداد  در  که  فیلمشوند  از جمله  کالسیک اند؛  های 

اریک رومر، کارگردان و فیلمنامه فدریکو فلینی، کارگردان و فیلمنامه ایتالیایی و  بر اساس    .نویس فرانسوینویس 

می فیلم  جشنواره  سی.جی.تی.ان،  شبکه  در  شده  منتشر  فیلمگزارش  دهد؛  تواند  پرورش  را  جدیدی  سازان 

پروژه فیلمسازی از   ۱۶در مجموع  .های جدید بوده استها همواره کشف فیلمسازان و پروژه ماموریت این جشنواره 

خواهند شد و تحت حمایت مالی تولید کنندگان و  کشور و منطقه در این جشنواره انتخاب    ۱۷نامزد مربوط به    ۴۱۸

گذاری تجارب فیلمسازی  ای از فیلمسازان مشهور برای به اشتراکمجموعه  نهادهای تبلیغاتی قرار خواهند گرفت؛

این جشنواره دعوت شده و بحث درباره مسیرهای توسعه فیلم برای شرکت در  اصغر   .اندهای داخلی و خارجی، 

کارگردان و بازیگر چینی در مستر کالس سخنرانی خواهند کرد و سونگ جیا، بازیگر چینی نیز  فرهادی و شو ژنگ،  

کننده لهستانی در  نویس و تهیهوگوی از راه دور با مالگورزاتا شوموفسکا، کارگردان و فیلمنامه قرار است یک گفت 

شود و شهرهای شی  ساله برگزار می  المللی فیلم جاده ابریشم هرجشنواره بین  .سازان زن برگزار کندپنل فیلم

میزبان فوژو،  و  دوره آن  هستند؛های  ها  جشنواره  این  برگزاری  بین  ای  سکوی  یک  جشنواره  برای این  را  المللی 

می فراهم  تجارت  و  فیلم  و سایر تبادالت  چین  بین  فرهنگی  مبادالت  و  تقویت همکاری  برای  است  بستری  و  کند 

المللی فیلم جاده ابریشم، امسال تا  جشنواره بین  .طرح کمربند و جاده قرار دارند  کشورها و مناطقی که در امتداد

 1440307 کد خبر .مهر ادامه خواهد داشت ۲۵اکتبر برابر با   ۱۶تاریخ 

 

 :کنایا -

 شرط جدید ۴۲تراشی چین برای سفر حج با اعالم مانع

تازه  قوانین و شروط  را دولت چین  این فریضه اسالمی  انجام  که  داوطلبان سفر حج وضع کرده است  برای  را  ای 

می  دشوارتر  کشور  این  مسلمان  اقلیت  از    .کندبرای  نقل  به  ایکنا؛  گزارش  مقررات  تایمزپلج  به  و  قوانین  چین   ،

کرده است.سختگیرانه اعالم  تمتع  به حج  در سفر  برای شهروندان مسلمان خود  را  مقررات جدید،   ای  اساس  بر 

https://www.khabaronline.ir/news/1440307/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1440307/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1440307/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3928905/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-42-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://pledgetimes.com/china-continues-to-oppress-muslims-for-haj-42-new-rules-issued/
https://pledgetimes.com/china-continues-to-oppress-muslims-for-haj-42-new-rules-issued/
https://pledgetimes.com/china-continues-to-oppress-muslims-for-haj-42-new-rules-issued/


 
از طریق »انجمن اسالمی چین« می ثبتاکنون شهروندان چینی فقط  برای حج،  در عین توانند  کنند.  اقدام  و  نام 

»افراط  کشور  این  دولت  آنچه  به  نسبت  چین  سختگیرانه  قوانین  از  پیروی  با  باید  شهروندان  دینی«  حال،  گرایی 

انزجار کنند.می ابراز  به جز بر اسا   خواند،  یا فرد دیگری  تایمز«، هیچ سازمان  روزنامه دولتی »گلوبال  س نوشته 

که   را  باید شرایطی  متقاضی حج  چینی  و شهروندان  دهد  انجام  را  تدارکات سفر حج  نباید  چین  اسالمی  انجمن 

( اول دسامبر  از  قوانین جدید  این  باشند.  داشته  کرده،  تعیین  این   االجرا خواهد شد.آذر(، الزم   ۱۱دولت  براساس 

پیش    های غیرقانونی مربوط به حج را متوقف کنند.گزارش، از ادارات دولتی مربوطه خواسته شده است تا فعالیت 

ساله   هر  این  می  ۱۰از  حج  به  سعودی  عربستان  طریق  از  چینی  شهروند  جدید، هزار  قانون  طبق  اکنون  رفتند. 

انند به زیارت حج بروند که بیشتر اعضای این انجمن، عضو تومسلمانان چین تنها از طریق انجمن اسالمی چین می

چین هستند. کمونیست  را    حزب  انجام حج  اجازه  مایل است،  که  کسانی  به  تنها  انجمن  این  چنین شرایطی،  در 

پیگیری می با  و  بر شهروندان مسلمان چینی خواهد داشت  كاملی  نظارت  انجمن،  این  از طریق  دهد. دولت چین 

میفعالیت  آنها  بهانه های  به  را  آنها  قانونتواند  به  مختلف  کند.های  متهم  با    شکنی  چین  صدها دولت  ساخت 

استان سین در  میلیونبازداشتگاه  داشته  کیانگ،  نگه  بازداشت  در  دشوار  بسیار  در شرایط  را  اویغور  مسلمان  ها 

لباس و  حجاب  داشتن  ممنوعیت  و  خود  مساجد  گسترده  تخریب  با  هنان  استان  مسلمانان  همچنین  های  است. 

 انتهای پیام  پوشیده در محیط کار روبرو هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص"پيامبر اسالم ارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی پسند یخود نم یهر چه برا»

 :دورمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم که  اسالم  یامامبرگریپ

 .لِنَفسِهِ کرَهُیلِنَفسِهِ، وکرِهَ لَهُم ما    یرضی لِلنّاسِ ما   یاللّه)ص( : أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِ  رسول

 .خود خوش ندارد یآنچه را برا آنها خوش ندارد، یپسندد، و برا یخود م  ی پسندد که برا یرا م یزیمردم، آن چ یاست که برا یمردم، کس  نِیعادل تر

 ۴۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ5۸۴0ح   395ص  ۴: ج ه یلفقا حضرهی من ال  کتاب

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ("ع"حسن امام ارتحال )بمناسبت  «»وقفوهم انهم مسئولون  فهیشر  هیآ ريتفس»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  سالم که  ابا محمد امام حسن مجتبی 

افناه، و عن   مایاباله و عمره ف مایعن اربع: عن شبابه ف سئلی یقدما عبد حت  جاوزی وله »وقفوهم انهم مسئولون « انه ال ق ر یتفس یالسالم: انه قال ف هی قال عل

 .  تیانفقه، و عن حبنا اهل الب مای جمعه،و ف نیماله من ا

  زینسبت به چهار چ نکه یدارد مگر ا یاز قدم برنمقدم  یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یده اند: به تحقمو»وقفوهم انهم مسئولون « فر فه یشر  هیآ ریدر تفس

و از   -3   .آنرا بکار گرفته ی و از عمرش که در چه کار -2      .مصرف نموده  یاش که در چه راه یاز جوان -1 :ردی گ یو پرسش قرار م یموردبازجوئ

 وآله وسلم.  هی اهلل عل یامبرصلیپ و خاندان  تیما اهلب یو از دوست -۴   .نموده مصرف  یثروتش که چگونه جمع و در چه راه

 ( 12-13، ص ۴۴)بحار، ج 

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع" رضاامام ارتحال )بمناسبت   «صيه های امام رضا )ع(وت »

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم  که رضاامام  ،ابوالحسن

 «  الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِربِالتَّوَاضُعِ وَ قَی طَانَ بِالْحَذَرِ وَ الصَّدِاصْحَبِ السُّلْ »

 .برابر قدرتمندان محتاط، در برابر دوستان فروتن، در برابر دشمنان مراقب و در برابر مردمان گشاده رو باش در

 1۶7ص/ 71ج/بحاراألنوار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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