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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 فق با ایراننگاه چینی به توا

با همتای  ۹  /هادی خسروشاهین تا طی دیدار  بود. محمدجواد ظریف به چین سفر کرده بود  اکتبر روز غافلگیری 

ساله را به پیش ببرد؛ قرارداد پرسروصدا که از حوزه اقتصاد تا مسائل نظامی و امنیتی را    ۲۵خود پروژه قرارداد  

های امنیتی ن با احترام به نگرانیجدیدی را روی میز گذاشت: »چی   اما وانگ یی به ناگهان دستورکار  .گیرددربرمی 

ای ایجاد شود و این مساله  گوی چندجانبه منطقه و کند که بستر و ترتیبات گفتها، پیشنهاد میطرف  مشروع همه

نگرانی همه طرف  انجام گفتها میشامل  برای  برابر  تا شرایط  اصل حفو شود  تحت  تفاهم  و  تسهیل شود  ظ  گو 

نتیج در  یابد.  افزایش  ابزارهای  برجام  طریق  از  خاورمیانه  و  فارس  خلیج  منطقه  در  رو  پیش  امنیتی  مسائل  ه، 

گویی میان همه  وشود. چین به لحاظ شکلی و ماهوی آغوشش را به روی چنین گفتسیاسی و دیپلماتیک حل می

ا  «.کندها و پیوستن آنها به این موضوع باز می طرف ارجه چین خسایت وزارت   ز این دیدار روی گزارش رسمی که 

اکتفا میقرار گرفت،   این عبارت  ذکر  به  پکن  و  تهران  روابط دوجانبه میان  با  ارتباط  ایران شرکای در  و  کند: »چین 

و سایر    ۱۹-جامع استراتژیک هستند و چین برای تقویت ارتباطات با ایران جهت تعمیق همکاری در نبرد علیه کووید

 «.اده خواهد بودها آمزمینه 

(China will stand ready to strengthen communication with Iran to deapen cooperation in the fight 

against the Covid-۱۹ and other field) 

  ها روی میز مذاکرات گذاشتند، احتمال کننده در کنار دستورکار جدیدی که چینیچندان دلگرم رمق و نهاین عبارت بی 

کشورمان مقامات  انتظارات  »همه   با  استفاده  مورد  عبارت  اینکه  ضمن  نداشت؛  چندانی  همخوانی  سفر  این  از 

اکتبر برای دستگاه دیپلماسی کشور مشخص نبود.   ۹چنان مبهم است که مرجع ضمیر آن حداقل در  ها« آنطرف

ماینده اکتبر »یانگ جیه چی«، ن  ۱۰د.  آوروجود میاما گذشت زمان بهترین فرصت را برای آشکارسازی واقعیت به

با نامه شیویژه رئیس پینگ به دیدار ولیعهد ابوظبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رفت.   جینجمهور چین همراه 

از   تقریبا  رفت،  دیدار  این  از  چین  خارجه  وزارت  و همچنین سایت  امارات  رسمی  خبرگزاری  روی خروجی  بر  آنچه 

پایگاه اینترنتی وزمضامین یکسان برخوردار   جمهور »شی« و  ارت خارجه چین چنین آمده است: »رئیس بودند. در 

بلندمدتی برای تحکیم و توسعه روابط دو کشور دارند و این مساله مسیر و فصل جدیدی را در روابط    ولیعهد برنامه 

به  را  امارات  همیشه  چین  کرد.  خواهد  تعیین  ددوجانبه  خود  دیپلماتیک  اولویت  چین عنوان  است.  گرفته  نظر  ر 

کند و دو  امع استراتژیک را با ابوظبی تقویت خواهد کرد و پشتیبانی و اعتماد سیاسی را مستحکم می شراکت ج

-های توسعه ارتقا خواهند داد و توسعه کیفی اتصال به ابتکار کمربندها و پیوندها را در استراتژی کشور همکاری 

 دهندجاده را در دستورکار قرار می 

.» (China will enrich the connotation of its comprehensive strategic partnership with UAE, cement the 

political trust and support…)  

های ها مشخص شده بود. چین به روابط خود با دولت ها« یا حداقل بخشی از طرفاکنون مرجع ضمیر »همه طرف

را مدنظر دهد؛ پس مییای مارات و عربستان اهمیت ویژهخصوص دو کشور امخلیج فارس به این موضوع  توان 

بی  زبان  با  چین  خارجه  وزیر  احتمال  که  داد  را  قرار  موضوع  این  خود  ایرانی  همتای  به  است  بوده  درصدد  زبانی 

دولت  و  ایران  میان  موجود  تداوم مشکالت  با  که  به بفهماند  منطقه  امکاهای  خاص  کشور  دو  این  و  ویژه  تحقق  ن 



 
پذیر نخواهد بود. اما چرا؟ آیا چین از اهمیت ژئوپلیتیک  ساله« امکان  ۲۵موسوم به »قرارداد  سازی قرارداد  عملیاتی

طور قطع منفی است؛ ولی در نظر گرفتن این و استراتژیک ایران در منطقه غافل است؟ پاسخ به این پرسش به

بنیاناحتیاط به  باید  را  و مالحظات  داهای سیاها  منطقه مرتبط  در  این ست خارجی چین  نست: سیاست خارجی 

به  و  فارس  در منطقه خلیج  در خاورمیانه مبتنیکشور  بدهطور کلی  یا   (Quid Pro Quo) بستان-بر اصل سیاست 

تعیین  (Business or Deal Oriented) محورمعامله  را کشورهای مقابل  اندازه روابط  و  این اساس عمق  بر  است. 

حاضرند برای چنین روابطی پرداخت کنند و محور دوم در سیاست خارجی  اما چگونه؟ به اندازه قیمتی که  کنند؛  می

اش، نیاز مبرمی به طالی سیاه  ای دلیل مالحظات توسعهچین مساله بسیار راهبردی انرژی و نفت است. چین به

یک متغیر عنوان  توانند به شوند و میمی  دارد. از همین رو هر دو کشور )عربستان و امارات( برای چین حائز اهمیت

به فکت این راستا توجه  باشند. در  تاثیرگذار  تهران و پکن  ها حائز اهمیت هستند و ما بدون در نظر مهم در روابط 

داده  این  نمیگرفتن  کنیمها  درک  را  کشور  سه  این  میان  روابط  اهمیت  و  ابعاد  اندازه،  شروع    .توانیم  امارات  از 

درصدی از تجارت غیرنفتی میان    ۲۸در جهان عرب است و سهم    چین  ترین شریک تجارین کشور مهمکنیم: ایمی

گذاری این دو  میلیارد دلر بود و هدف  ۵۰بر  ارزش کل تجارت دو کشور بالغ   ۱۹-چین و منطقه را دارد. قبل از کووید

چین نیز دهد صادرات غیرنفتی امارات به  طور آمارها نشان می میلیارد دلر قرار داشت. همین  ۱۰۰بازیگر روی عدد  

سال  حدود  طی  اخیر  در    ۶۴های  تنها  است.  کرده  رشد  سال    ۹درصد  اول  دلر    ۲۳/  ۵معادل    ۲۰۱۹ماه  میلیارد 

رسید.  میلیارد دلر می   ۱۱/  ۲صادرات چین به امارات بوده و واردات این کشور از امارات نیز در همین بازه زمانی به  

  ۲۰۱۸نسبت به سال    ۲۰۱۹رات نفت امارات به چین در سال  درصدی صاد   ۹/  ۵دهنده رشد  نشان   طور آمارهاهمین

درصدی در تامین نیازهای نفتی چین داشته    ۳/  ۱میلیارد دلر سهم    ۷/  ۳با حدود    ۲۰۱۹است. این کشور در سال  

ی است. در حالی که ارزش کل  عرب  تر از امارات متحده دهندههای آماری در مورد عربستان تکان است. اما واقعیت

میلیارد دلر رسیده   ۷۸/  ۱۸به    ۲۰۱۹سال    رسید، این رقم درمیلیون دلر می  ۵۰۰به    ۱۹۹۰ت دو کشور در سال  تجار

بزرگ چین  بزرگ است.  نیز  ریاض  و  عربستان  تجاری  شریک  است.  ترین  آسیا  غرب  در  چین  تجاری  شریک  ترین 

طور روزانه به چین نفت صادر  شکه به میلیون ب   ۲تا    ۱/  ۸بین    ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸های  طور متوسط در سالعربستان به 

با  درصد افزایش را نشان می  ۲۶،  ۲۰۲۰کرد. واردات این کشور در دو ماه ابتدایی سال  می   ۴۰/  ۱دهد. عربستان 

را در سال    ۱۶/  ۸میلیارد دلر   از نیازهای نفتی پکن  این حیث در لیست صا  ۲۰۱۹درصد  و از  درکنندگان  تامین کرد 

دارد قرار  به چین  رشد  نفت  رقم  این  به سال    ۳۵.  نسبت  را  درحالی است که  نشان می  ۲۰۱۸درصدی  این  دهد. 

  ۲۰۱۸نسبت به سال    ۲۰۱۹درصد در سال    ۵۳متحده حدود  های ایالت دلیل تحریمصادرات نفتی کشور ما به چین به 

محمد بن سلمان احتمال    ۲۰۳۰انداز  توجه به برنامه چشم   کنند که با دهد. مقامات آمریکایی تایید می افت نشان می 

های اطالعاتی  اکنون طبق برآورد سازمان طور همگسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار زیاد است. همین

چینی  هسته آمریکا،  حوزه  در  محرمانه  همکاری  حال  در  ریاض  حومه  در  اورانیوم  ها  به  خام  اورانیوم  تبدیل  و  ای 

ر تاثیرگذار در روابط میان ایران و چین، دولت ترامپ و کمپین فشار حداکثری  شده هستند. بنابراین تنها متغیفرآوری 

مستحکم نیز  پکن  و  تهران  میان  روابط  یابد،  افزایش  فشارها  هرچه  اینکه  تصور  و  برای  نیست  زمینه  و  تر 

اکتبر   ۹  ب کالم وزیر خارجه چین در دیدارل     .شود، چندان دقیق نیستساله فراهم می  ۲۵سازی قرارداد  عملیاتی

نمی منطقه  کشورهای  با  خود  روابط  بهبود  بدون  که  بود  این  ایرانی  مقامات  با  را  خود  روابط  ارتقای  انتظار  توانند 

خوبی بازگوکننده این های ایرانی و اماراتی بهکاررفته در دو دیدار مقامات چینی با طرفداشته باشند )ادبیات به 

در  .است(  واقعیت اهمیت  حائز  بسیار  در حدود    نکته  این کشور  که  این است  اقتصاد چین  نیاز    ۴۵مورد  از  درصد 

میلیارد دلر )در سال    ۴۰میلیون دلر تا عربستان با    ۳۸۶کند؛ از مصر با  نفتی خود را از منطقه خاورمیانه تامین می 

مری که در مورد  کنند؛ اای انرژی چین را ایفا میهخصوص عربستان نقش ستونو در این میان امارات و به(  ۲۰۱۹

با این همه، متغیر آمریکا نیز  .کندالمللی صدق نمیها و فشار بینپذیری بالی آن از حیث تحریمدلیل ریسکتهران به



 
رد  میلیا ۷۳۷برای چین از اهمیت پایینی برخوردار نیست. مجموع ارزش تجارت آمریکا و چین طبق برآوردها به حدود 

می دل بزرگ ر  آمریکا  و  حدود  تررسد  ارزش  با  چینی  کالهای  میزبان  دلیل    ۵۵۷ین  همین  به  است.  دلر  میلیارد 

ساله با تهران به هیچ عنوان تعجیل نخواهند کرد؛ چراکه از تبعات و    ۲۵سازی و امضای قرارداد  ها در عملیاتی چینی

ملی منافع  برای  آن  اقتصادی  و  سیاسی  آپیامدهای  بهشان  هستند؛  نگاه  سوم  در  اگر  بایدن خصوص  جو  وامبر 

کان منزله  به  تقریبا  تحولی  چنین  وقوع  سفید شود.  کاخ  ساکن  جامع  لم دموکرات  قرارداد  ساختن  ساله    ۲۵یکن 

و همین به چین  بستن  امید  بود.  تحت خواهد  اقتصاد  نجات  برای  روسیه  این سخن طور  بارز  از مصادیق  فشارمان 

انشگاه ویرجینیا و نویسنده کتاب »روابط خارجی ایران« است: هللا رمضانی، استاد فقید دروح   سنگ پروفسورگران

سازی در سبد سیاست گرایی در سیاست خارجی ایران« بازگرداندن موازنه مثبت و تنوع»بازتولید مستمر ناواقع 

ی، کشورمان تنها به محل جدال و  خارجی ایران تنها راه گریز از وضعیت موجود است. بدون حاکم شدن چنین وضعیت

توان قدر و ها قربانی مصالحه میان آنها. اما با موازنه مثبت میشود و در بزنگاه های بزرگ تبدیل میقدرت   قابتر

 .ای برای منافع ملی کشور داشته باشدالمللی افزون کرد تا افزوده ای و بین منزلت کشور را در نظام منطقه

 

 ن چیآینده روابط ایران و  

شریعتی محسن  بهنیادکتر  چین،  با  روابط  در  تناقضتحول  مهمصورتی  به  شدن  بدل  حال  در  میراث آمیز،  ترین 

های این دولت قرار داشتند در  سیاست خارجی دولت فعلی ایران است. روابط با اروپا و برجام که در کانون اولویت 

آش  .اندبست گونه وضعیتی بن این وضعیت، چین که  از  بدل شده  کامتاثر  کلیدی  اولویت  به  نبود  اولویت نخست  را 

ها از آن را بال برده است. هر کنشی  است. همین تغییر، روابط ایران و چین را پیچیده کرده و انتظارات و نیز نگرانی

شود؛ تفسیرهایی که  گیرد و تفسیرهایی گاه عجیب از آن ارائه میدر روابط دو کشور به شدت مورد توجه قرار می

  توان داشت؟اند. چه انتظاراتی از روابط رو به تحول ایران و چین میسفر اخیر وزیر امور خارجه نیز ارائه شده  در

عنوان بازیگر ثالث نقش کلیدی متحده به جانبه« است و ایالت نخست آنکه روابط ایران و چین نه دوجانبه که »سه 

ای سال روابط نوین ایران و چین همواره ایفا شده و تا آینده   ۵۰کند. این نقش در  دهی به مسیر آن ایفا میدر شکل

گیرد،  هایی که در ایران و چین پیرامون حذف این متغیر از روابط صورت میبینی نیز ایفا خواهد شد. بحثقابل پیش 

دهنده به  یر شکلتغترین ممتحده و نتیجه آن کلیدیمدت، انتخابات در ایالت ای کوتاه بیشتر بیان آرزوهاست. تا آینده

ها  ها به شدت منتظر نتیجه این انتخابات هستند. چینیها و چینیمسیر کالن روابط ایران و چین خواهد بود. ایرانی

ها امیدوار به بازگشت آمریکای بایدن به  ترین رقیب خود و ایرانیناپذیری در رفتار مهمبینیامیدوار به کاهش پیش

اند. تا این انتخابات، روابط  شان را برای حصول و حفظ آن صرف کردهیر عمده انرژی اخسال    ۸توافقی هستند که در  

به  احتمال  ایران  مدت  میان  در  کرد.  نخواهد  محسوسی  تغییر  احتمال  چین  و  فزاینده ایران  روابط  طور  درون  به  ای 

خواهد   متاثر  ابرقدرت  دو  راهبردی  رقابت  از  و  کشیده  آمریکا  و  چین  شونده  اقتصاد  شدپیچیده  سخن  دیگر  به   .

به ایران  مهمگونهسیاسی  که  رقابت  این  از  فزاینده  شکلای  روند  خواهد  ترین  تاثیر  است  جدید  جهان  به  دهنده 

ایالت  اگر  بازگرددپذیرفت، حتی  به برجام  آنکه در لیه منطقه   .متحده  را به دوم  عنوان  ای، چین همچنان خاورمیانه 

کند و احتمال به این تعریف تداوم خواهد بخشید. در این قالب  خود تعریف می   جیای فرعی در سیاست خارمنطقه 

های چین، در سیاست خارجی این  ای است که از منظر امنیت انرژی، بازار و حمایت از سیاستخاورمیانه منطقه 

ای ایران که  یانه رمای از سیاست خاوکنندهکشور اولویت متوسطی دارد. بنابراین اینکه چین حمایت قاطع و تعیین 

کوتاه در  آن است صورت دهد  این کشور مصروف  توان  به حفظ همه  این کشور احتمال همچنان  بعید است.  مدت 

ثبات  از  البته  و  بخشید  اولویت خواهد  اسرائیل  و  با مصر  و  فارس  دو سوی خلیج  با  متوازن  از مسیر  روابط  سازی 



 
برجا از  که  حمایتی  کرد،  خواهد  حمایت  می م  دیپلماسی  و  داده  است. صورت  تفسیر  قابل  راستا  همین  در  دهد 

کوتاه  در  ایران  میبنابراین  سیاسیمدت  حمایت  به  بحران-تواند  برخی  در  چین  امیدوار  چندجانبه  خاورمیانه  های 

یابند تحقق  بعید است  این  از  بیش  انتظاراتی  رابطه    .باشد.  این  در  تحول  از  انتظارات  در لیه دوجانبه،  آنکه  سوم 

کوتاه مت برنتایج  ایرانی  طرف  هستند.  ایرانی  فاوت  طرف  دارند.  تاکید  مدت  بلند  نتایج  بر  چینی  طرف  و  مدت 

نیمه موافقت از دشوارینامه  برای کاستن  را فرصتی  ترین نظام تحریمی های غیرانسانی تمام مشارکت راهبردی 

گرفته است. طرف چینی تا حدی در این   نهها زندگی یک ملت را نشا ترین روشبیند، نظامی که با غیراخالقیمی

داند و به  سال همکاری میان طرفین می  ۲۵عنوان نقطه آغازی بر  کند، اما این توافق را به مسیر فشار شکنی می 

دهد. در روزهای پس از انتشار خبر این توافق طیف وسیعی از مدیران  اندازه یک گام رو به جلو به آن اهمیت می

د اظهارنظر  میر  ایرانی  تکلیف  را  آن  سطح مورد  در  غیرمستقیم  اظهارنظر  یک  تنها  مقابل  طرف  در  پنداشتند. 

های متفاوت آنان بود. ها و اولویتسخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت. واکنش متفاوت دو طرف نشانی از دغدغه 

ده است. دگرگونی در  بوهای بزرگ  های اخیر »پیکار« با قدرت افزون بر این محوریت سیاست خارجی ایران در دهه 

های بزرگ همچون چین نیازمند تغییرات مهمی در محیط این سیاست خارجی و قرار گرفتن در مسیر »کار« با قدرت 

مدت  در این لیه بعید است در کوتاه  .بر هستندروانی و عملیاتی سیاست خارجی کشور است؛ تغییراتی که زمان 

آ پدید  چین  تحریمی  فشارشکنی  در  چینییددگرگونی  پنجره.  گذشته  همچون  احتمال  برخی ها  به  باز  نیمه  ای 

گذاری که به مدد برجام و تا پیش از خروج  میلیارد دلر توافق سرمایه   ۲۰تعامالت تجاری ایران خواهند بود، اما به  

فتار چین ر  آمریکا حاصل شد بازنخواهند گشت و سطح کار با اقتصاد ایران را در »تجارت« حفظ خواهند کرد. البته

کنش  ایالت به  امنیتی های  روند  به  آمریکا  در  نظام سیاسی  اگر مجموعه  بود.  وابسته خواهد  و  متحده هم  سازی 

تکه شود زدایی از اقتصاد چین که در دوره ترامپ آغاز شده تداوم دهند، ممکن است اقتصاد جهانی تکه مشروعیت 

با محوری اقتصادی جدیدی  نظام  ایجاد  به سمت  و  ت  و چین  ایران  کلیت روابط  در چنین شرایطی  کند.  خود حرکت 

توان بر مبنای آنچه آمد می   .شود. البته چنین دگرگونی هم چندین سال به طول خواهد انجامیدچین نیز دگرگون می

 یجمدت پنداشت. این رابطه به تدر ای کوتاه »تداوم« در وضعیت فعلی روابط ایران و چین را سناریوی محتمل تا آینده 

شود. تصور ایجاد تغییرات یک شبه در این رابطه با  المللی دگرگون میو عمدتا متاثر از تغییر سیستمیک در نظم بین 

 .خواند واقعیات روی زمین و تاریخ تحولت آن نمی

 

 انداز مثبت روابط تجاری چین با جهانچشم

با سایر کشورهای جهان است. به گزارش دنبال گسترش تجارت خود  جمهور چین اعالم کرد: چین همچنان بهرئیس 

سی از  نقل  به  هنگبیان»ایبِنا«  آینده  مورد  در  اطمینان  عدم  میان  در  بین سی،  روابط  و  چین،  کنگ  المللی 

دنبال تجارت خود با سایر کشورهای  به  جمهور شی جین پینگ روز چهارشنبه اظهار کرد این کشور همچنانرئیس 

عت به طول انجامید، شی با بیان سخنان گسترده بر تعهد چین  ه نزدیک به یک سادر این سخنرانی ک  .جهان است 

های خارجی تاکید کرد. رهبر چین در مراسم  برای بهبود فضای کسب و کار و گشودن فضای بیشتر برای شرکت

این  منطقه ویژه اقتصادی شنژن در استان جنوبی گوانگدونگ سخنرانی کرد.  بزرگداشت چهلمین سالگرد تاسیس  

ر مورد تالش برای تقویت توسعه اقتصادی و  های فناوری مانند هوآوی و تنسنت است. وی دشهر محل زندگی غول

از  جوانان  جذب  برای  بزرگ  خلیج  منطقه  در  بیشتری  همکاری  باید  گفت  چین  رهبر  کرد.  صحبت  شنژن  نوآوری 

آنگه تعلق  احساس  بنابراین  و  باشد  داشته  وجود  به چین  ماکائو  و  افزایش دهدکنگ  را  مادری  به سرزمین   .نها 

مند شده کنگ بهرههای محلی و مرکز مالی هنگهای مطلوب دولت، از مجاورت با کارخانه بر سیاستشنژن عالوه



 
ه شهر برتر چین قرار گرفته است. براساس سال، شنژن با تولید ناخالص داخلی در ردیف س  ۴۰است. در کمتر از  

کنگ پیشی گرفت.  نرخ ارز سالنه از هنگ، تولید ناخالص داخلی شنژن از متوسط  ۲۰۱۸محاسبات رسمی، تا سال  

تریلیون یوآن بود، در حالی که   ۲/  ۴۰رسانه دولتی چاینا دیلی گزارش داد تولید ناخالص داخلی شنژن در آن سال  

اقتصاد هنگتر  ۲/  ۴کنگ  در هنگ بود.  یوآن  که  یلیون  اعتراضاتی  میان  در  فزایندهکنگ سال گذشته  به  به طور  ای 

ها، پکن با یک قانون امنیتی جدید، کنترل منطقه خود را تقویت  رامی خشونت تبدیل شدند، دچار رکود شد. در پی ناآ

به  همهکرد.  تنش دنبال  میان  در  و  کرونا  ویروس  ایالت گیری  با  ماه متحده،  ها  در  چین  طور  رهبران  به  اخیر  های 

اکید بیشتری بر اند که ت دی را برای توسعه اقتصادی به نام گردش دوگانه مطرح کردهای اصطالح مبهم و جدیفزاینده 

 .بازار داخلی دارد

 

 انتشار ارز دیجیتال در چین 

های عنوان نخستین ارز دیجیتال برای توسعه زیرساختن« دیجیتالی را به های قرمز »یوآدولت چین انتشار بسته 

ای گزارش  به  کرد.  آغاز  کشور  این  استان مالی  در  »شنزن«  شهر  شهرداری  مقامات  »ایرنا«،  از  نقل  به  بِنا 

ستین  عنوان نخهای قرمز یوآن دیجیتالی را به شترک انتشار بسته »گوانگدونگ« و بانک مرکزی این کشور به طور م

شده،    ارزهای دیجیتالی در این کشور آغاز کردند. براساس این گزارش که از پایگاه خبری رادیو دولتی چین منتشر

نشان می  دیجیتال  ارزهای  زمینه  در  را  پیشگامی چین  واقع  در  که  اقدام  بهاین  این کشور  دهد  مردم  به  تدریج  را 

عادی  می استفاده  نزدیک  دیجیتالی  ارز  از  درتر  یک    کند.  در  شرکت  مجوز  طریق  این  از  شنزن  شهر  مردم  واقع 

شامل  قرعه پولی  هدایای  با  دی  ۵۰کشی  ارز  قرمز  بسته  تعطیالت  هزار  طول  در  مناسبت جیتالی  خاص یا  های 

فی، معاون بانک مرکزی چین به تازگی    یوآن است. فن یی  ۲۰۰اند که ارزش هر بسته از این ارز دیجیتالی  گرفته 

میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده که بخشی از آن مربوط به استفاده    ۳  /۱۳اعالم کرد:  

ا  از  ارز  آزمایشی  از  گفت:  خصوص  این  در  وی  است.  بوده  شیونگان  و  شنزن  مانند  بزرگی  شهرهای  در  ارز  ین 

برای   چین  )معادل    ۱/  ۱دیجیتالی  یوآن  تراکنش   ۱۶۲میلیارد  از  دلر(  امیلیون  کرده ها  در  ستفاده  است  قرار  و  ایم 

زمستانی   به   ۲۰۲۲المپیک  ارز  این  از  کنیمپکن هم  استفاده  آزمایشی  پچند  .صورت  ارز  ی  تحقیقات  یش موسسه 

کند، در مورد انتشار تصویر پول و یوآن هوشمند که تصویری از  دیجیتالی چین که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می

اطالعی کرده بود. چین اولین اقتصاد بزرگ  شود، اظهار بین نو روی آن دیده می گذار چی»مائو تسه دونگ« بنیان 

شود هدف از انتشار پول هوشمند کسب آگاهی بیشتر  زند. گفته میدیجیتال می دنیاست که دست به انتشار ارز  

ب چین  مردم  نگاه  و  برخورد  نحوه  ااز  نقل  به  پست  مورنینگ  چاینا  اوس  همچنین  است.  اقدام  این  ییه  از ز  فی 

تا اواخر اوت    های آموزشی استفاده مثبت از ارز دیجیتال در این کشور خبر داد و نوشت:توجه برنامه پیشرفت قابل 

ها گرفته تا  ها و قبضحساب ایم که این از پرداخت صورتمورد استفاده برای این ارز داشته  ۷۰۰هزار و    ۶بیش از  

عنوان زیرساخت مالی  دامه داد: بانک مرکزی چین، یوآن دیجیتالی را به ونقل و خدمات دولتی بوده است. او ا حمل

یا ای آورد. یوآمهمی برای آینده به حساب می های پرداخت گوناگونی مورد استفاده  یوآن برای روش-ن دیجیتالی 

برنامه قرار می این  براساس  آگیرد.  از  های  بیش  دیجیتالی،  یوآن  انتشار  برای  و    ۱۳زمایشی  پول   ۳۰۰هزار  کیف 

و   و    ۸دیجیتال شخصی  گزارش  ۸۰۰هزار  براساس  افتتاح شده است.  دیجیتال شرکتی  پول  ایکیف  انتشار  ن ها، 

اکنون آشکار کند و بنابراین از همحرکت می  رمزارز بیانگر آن است که پکن به سمت دراختیار گرفتن یوآن دیجیتالی

این پول هوشمند وارد چرخه اقتصاد، تجار اگر  از اسکناس که در چین  است که  ت و زندگی مردم شود؛ استفاده 

چت« و »علی پی« که  افزارهایی مانند »وید نرم روبسیار کم شده به حداقل خواهد رسید. همچنین احتمال می



 
قرار می در چین مورد استفاده  تغییر ماهیت دهند.الن  پول    گیرند،  این  آزمایش لزم  که  افزود  روزنامه چینی  این 

های هوشمند برای چندین ماه در چند بانک دولتی چین انجام شده اما زمان رونمایی رسمی از  روی تلفن   دیجیتال

 .دیجیتالی کشوری مشخص نشده استاین ارز 

 

 ارتش چین به حالت آماده باش درآمد 

باش خود را برای  بخش این کشور خواست حالت آماده ور چین از از نیروی دریایی ارتش آزادی رییس جمه : ايسنا 

کنند احتمالی حفظ  رئیس   .یک جنگ  پینگ،  به مناسبت چهلمین سالگرد شکلشی جینگ  که  گیری جمهوری چین 

بخش خلق  رتش آزادی ی دریایی اقه آزاد اقتصادی شنزن به شهر »چاوژو« سفر کرده بود در این دیدار از نیرومنط

آماده  حالت  و  بمانند  اعتماد«  قابل  و  خالص  وفادار،  »کامال  همچنان  خواست  جنگ چین  یک  برای  را  خود  باش 

کنند حفظ  سال    .احتمالی  در  شنزن  آزاد  سرمایه   ۱۹۸۰منطقه  جذب  با  و  هاو  شد  تاسیس  خارجی  اجرای  ی  با 

دو اقتصادی  قدرت  به  شنزن  حال  پروژه،  این  آمیز  مطرح موفقیت  زمانی  اظهارات  این  است.  شده  تبدیل  چین  م 

کنگ و همچنین مساله تایوان اوج های میان آمریکا و چین بعد از شیوع ویروس کرونا، اوضاع هنگشود که تنش می

با مجوز کنگره، تسلیحات نظامی پیشرفته به تایوان   ترز کاخ سفید قصد داردبه گزارش خبرگزاری روی  .گرفته است

اند. سخنگوی وزارت خارجه های چینی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهن در حالیست که مقام بفروشد، ای

سه روز  هفتگی  خبری  نشست  در  نظامی  چین  تسلیحات  فروش  خصوص  در  آمریکا  احتمالی  اقدام  خود  شنبه 

واشنگتنپ میان  دیرین  توافقات  نقض  را  تایوان  در  مرزی  استحکامات  ساخت  همچنین  و  و   یشرفته  خواند  پکن  و 

رود و آمریکا با  افزود: »اقدام آمریکا در فروش تسلیحات به تایوان، دخالت جدی در امور داخلی چین به شمار می 

ژائو لیجیان همچنین به آمریکا هشدار داد    «.ندکاین کار به حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آسیب جدی وارد می 

او همچنین   .ایوان را قطع و برنامه فروش تسلیحات به تایوان را لغو نمایدکه هرچه سریعتر روابط نظامی خود با ت 

اعالم کرد در صورتی که آمریکا این برنامه خود را عملی سازد، پکن اقدامات قانونی لزم را در دستور کار خود قرار 

دامات آمریکا در خصوص  داند و اقناپذیر از سرزمین اصلی چین میدولت چین، تایوان را بخشی جدایی   .واهد دادخ

با وجود هشدارهای    .کنندفروش تسلیحات نظامی به تایوان را خالف این سیاست کلیدی و دیرین خود ارزیابی می 

تر شده است. در ماه اوت، الکس آذر، وزیر بهداشت یکچین، روابط آمریکا با تایوان در زمان دولت دونالد ترامپ نزد

ترین مقام آمریکایی است که تا  وگو کرد. به این ترتیب او عالی ت این کشور دیدار و گفت آمریکا در سفر به با مقاما 

اس کرده  تایوان سفر  به  مقامکنون  در خصوص ت. هرچند  بحث  برای  این سفر  که  کردند  استدلل  آمریکایی  های 

کووید  بیمار ناخرسند   ۱۹-ی  تایوان  و  واشنگتن  مناسبات  نزدیکی  از  پکن  اما  گرفته  صورت  منطقه  این  وضعیت  و 

 .است

 

 همکاری آئودی و فاو 

فاو   : اقتصاددنیای  گروه خودروسازی  با  را  نامه مشترک  تفاهم  یک  که  کرد  اعالم  تازگی  به  آئودی  آلمانی  شرکت 

اندازی  نقلیه برقی راه چین امضا کرده است تا دو طرف بتوانند یک پروژه همکاری مشترک را برای ساخت وسایل  

است. در سراسر جهان، ین بازار خودروی جهان داشته  آئودی یک همکاری طولنی را با گروه فاو در بزرگ تر   .کنند

تا از رشد تقاضا برای  خودروسازان مطرح در حال حرکت به سوی توسعه ناوگان وسایل نقلیه برقی خود هستند 



 
وسایل  دغدغهاین  افزایش  با  همزمان  نمانند.  عقب  زیست نقلیه  دولت های  مردم،  مقررات  محیطی  نیز  ها 

کنند. این دست از مقررات و البته  نقلیه اعمال و اجرا میهای کربنی وسایل برای کاهش آلیندگی   تریسرسختانه

را  ها مثل معافیت های تشویقی دولت بسته  تمایل خودروسازان  پاک،  تولیدکنندگان خودروهای  برای  مالیاتی  های 

  برای تولید خودروهای برقی که آلیندگی بسیار پایینی دارند، افزایش داده است. در همین راستا، خودروسازان نیز 

 .اندهای همکاری مشترکی را آغاز کرده های نوین، با یکدیگر پروژه های تحقیق و توسعه فناوری برای کاهش هزینه 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۱۹کاهش نرخ رسمی 

ارز کاهش   ۱۹ارز افزایش، نرخ    ۱۷ارز را اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

ماند ثابت  نیز  ارز  هفت  نرخ  و  هر    .داشته  مرکزی،  بانک  اعالم  براساس  و  ایرنا  گزارش  امبه  برای  آمریکا  روز  دلر 

هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹مهر    ۲۴ )پنجشنبه،

  ۴۵همچنین هر فرانک سوئیس    .ریال اعالم شد  ۳۴۱هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز به قیمت  ۶۴۶هزار و    ۵۴قیمت  

ریال،  ۶۳۰هزار و    ۶کرون دانمارک     ریال،  ۵۴۰هزار و    ۴نروژ  کرون    ریال، ۷۵۶و   هزار  ۴کرون سوئد     ریال،  ۹۸۳هزار و  

ریال، یکصد روپیه    ۲۸۸هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۳روپیه هند  

  یال عمان ریال، ر  ۴۱۹هزار و    ۵ریال، دلر هنگ کنگ    ۸۹۱هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۶۴۲هزار و    ۲۵پاکستان  

و    ۱۰۹ کانادا    ۲۳۲هزار  دلر  و  و    ۳۱ریال  قیمت خورد  ۹۳۹هزار  نیوزیلند    .ریال  دلر  و    ۲۷نرخ  راند    ۹۱۲هزار  ریال، 

  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۳۹ریال، روبل روسیه    ۳۰۴هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۳۵آفریقای جنوبی دو هزار و  

 ۱۱سعودی  ریال، ریال    ۹۳۷هزار و    ۲۹ریال، دلر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۳هزار و    ۳ار عراق  ریال، یکصد دین

  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۹۳۷هزار و    ۳۰ریال، دلر سنگاپور    ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و  

  ۶۳۵هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ات میانمار  کی   ریال،  ۲۷۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۲۴هزار و  

  ۶ریال، یوان چین   ۷۷۸هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی   ۷۲۱هزار و    ۸ام ارمنستان همچنین، نرخ یکصد در  .ریال تعیین شد

ه جنوبی  ریال، یک هزار وون کر  ۱۲۵هزار و    ۱۰رینگیت مالزی     ریال،۷۳۱هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۲۴۶هزار و  

  ۱۳ریال، لری گرجستان    ۸۰۸و  هزار    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۳۰هزار و    ۳۶

  ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۵۵هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۱۸هزار و  

ریال، سامانی تاجیکستان    ۳۲۱هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱و  هزار    ۲۴منات آذربایجان     ریال،  ۲۹۸هزار  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ر جدید ونزوئال بولیوا  ریال،  ۶۴هزار و  ۴

 

 ده در دل کویر یزد، شهری آرمی

و یزد، شهری    -ایرنا  -یزد  /حسین مسرت کویر"  را "عروس  آن  دیاری که  تاریخی،  و  دیار کهن  کویر،  در دل  آرمیده 

خوانده کویر"«  "نگین  و  کویر"  و     .اند"مروارید  ، صداقت  تالش  در سایه  که  دارد  کوش  مردمانی سخت  که  دیاری 

دارش هنوز هم بر عام و خاص هستند، یزد ، دیاری چهار فصل است ، دیاری که مردمان فرهنگ م  درستکاری شهر

مانع از   ریگ و کویر اگر مانعی بوده برای گسترش آن ، اما  .پاک و دیندار همان سنت نیاکان خود زندگی می کنند،

ز ورود لشکریان بیگانه بدان شده همین ریگ، سده ها مانع ا  نروری و دانش پروری مردمان این دیار نشده است،ه

اب و دست نخورده دارد ؛ اگر دیاری کم باران است ، اما کاریزگرانی دارد که  است ، و از این رو دیار یزد ، فرهنگی ن

ند ؛ و همین ویژگی اقلیمی آنان را بردبار و سخت کوش آب را از اعماق زمین به بال کشیده و سرسبزش کرده ا

https://www.irna.ir/news/84076693/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84075124/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84075124/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84075124/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1


 
صنعتگران این سرزمین آموخته اند که از هیچ ،    . ی اش را سده ها ، سالم نگه داشته استساخته و آثار تاریخ

هاست   ،سده  باشند  داشته  رونقی  پر  تجارت  و  صنعت   ، ندارند  پررونقی  کشاورزی  که  حال  و  بسازند  چیز  همه 

ن تخلیه می شود و به  و ماچین و هند و شرق دور که نه در بندرهای ایران که در ساحل کویر ایرا  کالهای ، چین

به هر روی ، دیار یزد دیار تاریخ ، فرهنگ ، ادب ، هنر ، صنعت و تجارت است، این را نه ما     .چهارسوی ایران می رود

  .بلکه تاریخ ایران گواهی میدهد

ز میالد (  ش ا پی  ۷۰۱تا    ۵۵۰یزد، دیاری است کهن که نخستین بار یاد آن را در آثار دوره ماد )  //     پیشینۀ تاریخی یزد

می یابیم که گواهی است بر قدمت سه هزار سالۀ نام آن ، هر چند سنگ نگاره هایی از دورۀ آهن یک ، نزدیک به  

های داریوش ، شهر یزد  کتیبه نانی بر پایههرودت تاریخ نگار یو   .هزار سال پیش را در زمینۀ کوه ارنان خود دارد  ۱۲

ر عصر اشکانی در قلمرو حکومت مهرداد اول بود و به نام او در این شهر را » ایساتیس « خوانده و نوشته است د

ق ( به نقل از بطلیموس یونانی    ۲۳۲ابن خرداد به در کتاب خود المسالک و الممالک ) نگارش     .ی شدسکه ضرب م

یز نام  ذکر  به  پردازد،،  می  ، د  گیرد  می  قرار  یزد  کنار  در  کثه هم  نام   ، ر در همان سده  یزد  نام  واژۀ  از  برگرفته  ا 

-۴۲۱ساسانیان به فرمان یزد گرد اوّل )   د در دورهباستانی » یزت « می دانند، اما برخی بر این باورند که شهر یز

رخی هم پیدایش شهر یزد را به عهد پیشدادیان میالدی ( بنا شده و نام نخست آن » یزدان گرد « بوده است،ب  ۳۳۹

، میبد را به حضرت سلیمان ) ع ( و ابرکوه را به زمان حضرت ابراهیم ) ع (  و به جمشید ، شاه افسانه ای ایران  

وجود نام های باستانی ، مانند مدوار ) مادوار ( ، استهریج ، ارنان، مهرپادین، هدش، سانیچ و    . کرده اند  منسوب

سنگ نگاره های   هریز ،غربال بیز م د ، پیدا شدن خشت هایی از دوران ماد از درون معبد آناهیتا در چشمهمهریجر

هزار  ۱۲تا  ۱۰دانند و قدمتی بوط به عصر اوّل آهن میکوه ارنان که برخی آن را مربوط به دوره نوسنگی و برخی مر

» دارالعباده   اما   . ار باستانی در طول تاریخ ایرانساله برایش متصور هستند، همه گواهی است بر دیرینگی این دی

و حتی مدت زمانی در دورهمغولن ، اینجا را »  به شهر یزد داده شد    ۵۰۴و در سال  « لقبی که در دورۀ اسالمی  

کاکوئیان به بعد بویژه در عصر آل مظفر و صفویه رونق تجاری یزد باعث شکوفایی   دارالعلم « می نامیدند . از دوره

ایران ، کارگاه ها و کارخانه   قاجاریه به بعد ، همپای رشد و توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی آن شد ؛ و از دوره

هنوز که هنوز است ترمه ، حنا ، پارچه های رنگارنگ آن باعث    .های تولیدی کوچک و بزرگ در شهر یزد پا گرفت

کارگاه ه  ، اکنون سال هاست  و  ؛  این شهر است  نام  در رشتهاشتهار  بزرگ  بلند ای  باعث  گوناگون صنعت،  های 

جهان   سراسر  در  یزد  استان  استآوازگی  و    . شده  جهان  خام  شهر خشت  نخستین  را  یزد  شهر  شهر  دومین 

 "پژوهشگر و یزدشناس"  .تاریخی جهان پس از ونیز ایتالیا دانسته اند

 

 لزوم بازآرایی استراتژیک در غرب آسیا 

باروزنامه فرهیختگان نوشت:خبرگزاری اسپوتنیک اخیرا در گفت  -ایرنا  -تهران ایرانی  وگویی  از کارشناسان  -یکی 

بنیاد   ایالتآمریکایی  وقایع جیمزتاون  برخی  آمریکا،  جنوب  متحده  و  تحلیل  غرب  به  و  کرده  بررسی  را  آسیا  غرب 

توازن قوا در منطقه پرداخته است برقراری  به    ۲۳روزنامه فرهیختگان چهارشنبه    .چگونگی  مهرماه در یادداشتی 

شده در این  توضیحات بیان  توجه مساله این است کهنکته قابل :ود نوشت قلم علی جمشیدی دبیرگروه سیاسی خ

توافقات صلح صهیونیست وگگفت با  منطقه  کشورهای  مواجهه  آن  محوریت  که  از  و  است  عربی  با کشورهای  ها 

می  بیان  کارشناسی  ایالتزبان  اهداف  تامین  برای  تخصصی  مرکز  یک  در  خود  که  است. شود  بوده  فعال  متحده 

توانند  رکیه و قطر میدهد که ایران، تدر این اظهارنظر توضیح می نگار یادشده  ن عابدین، کارشناس و روزنامه ماها

جبهه متحدی را برای ایجاد توازن متقابل نسبت به تحولت ژئواستراتژیک در شطرنج خاورمیانه ایجاد کنند. او معتقد 

این کشورها می  به است  به در مقابل جبهه   عنوان یک مجموعه همگراتوانند  که  توافقات ساای  زش میان  واسطه 

سپتامبر گذشته به وجود آمده است )همان توافقی که تاکنون ۱۵عربی در    رژیم اشغالگر قدس با برخی کشورهای
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آرایی کرده و به موفقیت  صهیونیستی رسیده است( صفبه امضای کشورهای بحرین و امارات متحده عربی با رژیم 

یابند زبان خود میاس  .دست  از  این مطلب  ابتدای  در  آنکارا مواجهه شپوتنیک  و  تهران  و نویسد وجه مشترک  دید 

فارس یعنی امارات و بحرین است، جایی که آنها معتقدند امارات و بحرین به  منتقدانه از عملکرد دو پادشاهی خلیج

روی  کشور  این  مردم  از  و  کرده  خیانت  فلسطین  اسپوگردان شدهآرمان  شدید  اند.  و  جدی  به هشدار  البته  تنیک 

ن هم  نهادهای  امارات  و  بحرین  به  خطاب  ایران  در  می ظامی  می اشاره  ایران  موضع  توصیف  برای  و  نویسد:  کند 

ای برجسته و قدرتمند از نیروهای مسلح ایران است، اعالم کرد توافق »سپاه پاسداران انقالب اسالمی که شاخه

عنوان یک  ان هم این توافق را بهو این درحالی است که وزارت امور خارجه ایرسازی »حماقت تاریخی« است عادی 

بر این، رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران سرلشکر محمد باقری  راتژیک« محکوم کرده است. عالوه »خطای است

ده و متفاوت شود. تواند از بنیاد تغییر کرهم بر این تاکید داشته که سیاست ایران در قبال امارات متحده عربی می

رئیس ایرانهمچنین  داشت    جمهور  این  بر  تاکید  خود  ازسوی  روحانی  مسئول حسن  باید  منامه  و  ابوظبی  که 

های مهمی از  آید.« در ادامه این مطلب بخششان با اسرائیل به وجود می»هرگونه عواقبی« باشند که از توافق

سازی  رات عادی اره موضع ایران است، اینکه چرا ایران تاثیسوال ابتدایی اسپوتنیک درب  .وگو آمده استمتن گفت

بین کشورهای خلیج رژیم فارروابط  و  امنیتی میس  تهدید  یک  را  داند؟ اسپوتنیک همچنین در سوال  صهیونیستی 

پرسد و اینکه آیا ممکن است صهیونیستی بر توازن قوا در خاورمیانه می خود از چگونگی تاثیرات صلح اعراب با رژیم 

توجه است، پاسخی  پاسخ این سوال از جانب ماهان عابدین جالب  د؟ مدت بر محور مقاومت تاثیر بگذاردر طولنی

بودن این توافق تاکید دارد و اینکه مانند قبل تاییدکننده نیات انتخاباتی  که بیشتر از هر موضوع دیگری بر سیاسی

را بخوانید:    است. توضیحات عابدین در پاسخ به اسپوتنیک  دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از حرکت در این مسیر

فقات صلح درحال حاضر تهدیدی برای ایران نیست. هر دو کشور امارات و بحرین ذاتا  اصطالح توا »پیکربندی این به 

تازه  کوچک  هیچکشورهای  همچنین،  هستند.  منطقه  در  استراتژیک  عمق  بدون  و  کشورها تاسیس  این  از  کدام 

که در حاشیه و  ین، هر دو در بهترین حالت کشورهایی هستند  اند. جدای از ا ای با اسرائیل نداشتهگیری تاکنون در 

کم خصوص امارات دست عالوه، هر دو کشور و به اند. بهبدون تاثیر در منازعه بین اسرائیل و فلسطین قرار داشته

با اسرائیل دارند.۲۰ تعامالت تجاری  پنهانی و  به   سال است که روابط  آنچه قبال  پس توافقات  و  اصطالح صلح فقط 

ی کرده است. به این معنا، توافق بزرگی در کار نبوده است. با این حال  بندکم به مدت دو دهه بوده را فرمول دست

نقطه  از  داردو  نگرانی  احتمالی جای  دو رخداد  ایران،  این  .نظر  اگر  ازسوی نخست،  و  بیشتر شود  توافقات  دست 

فشار بر    سعودی مورد استقبال قرار بگیرد تا اینکهن بیشتری مثل الجزایر، مراکش یا حتی عربستا  کشورهای عرب 

به حاشیه رانده شود پیگیری موضوع استقالل فلسطین  و  از کشورهای خلیج  .اسرائیل  با  دوم اگر هرکدام  فارس 

فقت کنند، طبیعتا باعث نگرانی  های اطالعاتی یا نظامی در خاک خود موادرخواست اسرائیل برای تاسیس پایگاه 

من  .است میمعتقد  اما  ایران  بسیار جدی م  در سطح  اسرائیل  با  بحرین  و  امارات  بین  روابط  برقراری  مانع  تواند 

امارات   به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هم  و  کشور  مسلح  نیروهای  از  هم  ایران  نظامی  فرماندهان  بشود. 

هدید جدی برای »محور مقاومت«  آمیز دست بکشد. در هر صورت، هیچ تم تحریک اند که از هرگونه اقداهشدار داده 

وسیله متحدانش در لبنان، سوریه و اراضی فلسطینی محاصره کرده است.  زیرا ایران، اسرائیل را بهدر کار نیست  

ایران هم از جهت جغرافی ایران کشور کوچکی بدون عمق استراتژیک است. درمقابل،  ایی و هم اسرائیل برخالف 

بزرگ به  کشوری  جمعیتی  ترکیب  می   لحاظ  و  است  منطقه  ادر  تهدیدی  هرگونه  و  تواند  اسرائیل  محور  زسوی 

خلیج کندکشورهای  مهار  را  توافق   «.فارس  با  مواجهه  در  مختلف  کشورهای  مواضع  به  مصاحبه  این  دیگر  بخش 

به  پاکستان  چون  کشورهایی  که  آنجایی  از  دارد.  اشاره  اعسازش  کردهصراحت  پایبند  الم  فلسطین  آرمان  به  اند 

ستی نخواهند پیوست و برخی کشورهای عربی نیز همچنان  د و به توافقات صلح و سازش با رژیم صهیونیهستن

ایالت  با  به هممیان همراهی  پایبندی  یا  در نشست سال  متحده  بیروت متوقف    ۲۰۰۲عهدی کشورهای عربی  در 



 
نسبت به ماجرای فلسطین را  با نظر همه اعضا استراتژی خود    ۲۰۰۲ت سال  سران اتحادیه عرب در نشس  .اندشده

هیچ  اعالم کردند  تاکید  به و  نباید  اعضا  از  صهیونیستی یک  رژیم  و  فلسطین  مساله  درخصوص  انفرادی  صورت 

شده بودند.   ۱۹۶۷گیری کند. در آن طرح سران عرب خواستار تشکیل کشور فلسطینی براساس مرزهای  تصمیم

ی فلسطینیطرح  آوارگان  مساله  حل  بر  همچنین  عقب   ادشده  رژیم و  بلندینشینی  از  جولن   هایصهیونیستی 

بخش و  رژیم اشغالی  اشغال  تحت  کماکان  که  لبنان  جنوب  در  میهایی  تاکید  است،  ازای  صهیونیستی  در  تا  کند 

ند. با توجه به همین امر صهیونیستی را به رسمیت بشناستحقق این موارد، کشورهای عربی هم رژیم اشغالگر  

اعتباری  توافق موجب فروپاشیدن اتحادیه عرب و بی   میان برخی اعراب وجود دارد که عدول از آن  اکنون این نظرهم

عالوه است،  آن  میتصمیمات  اقدام  این  اینکه  باشدبر  هم  فلسطین  مساله  به  خیانت  اساسا  سوال    .تواند 

هند، آیا ممکن است دیگر گر ایران، ترکیه و قطر یک تیم را تشکیل د شرح است: »ااسپوتنیک در این قسمت بدین

ه منطقه  می بازیگران  پاکستان  و  چین  آیا  شوند؟  آنها شریک  با  داشته م  احتمالی  ساختار  این  در  نقشی  توانند 

گوید  شان سخن میماهان عابدین در پاسخ به این سوال از توانمندی تهران و آنکارا در مدیریت تعارضات    «باشند؟ 

می توضیح  اصطالو  تیم،  »تشکیل  درمورد  دهد:  ما  است.  مورد  این  در  نادرستی  صحبت  ح  رسمی  ساختار  یک 

صورت کامل با یکدیگر در تعامل  خصوص از این جهت که نیازی به چنین چیزی نیست. هر سه کشور به کنیم بهنمی

تانه  کنند چنانکه این موضوع با فرآیند صلح آسشان را در سوریه مدیریت می هستند و حتی ایران و ترکیه اختالفات 

ثابت شده ترکیه  و  روسیه  ایران،  مداخله   بین  به  ربطی  موضوع  این  از سوال شما،  بخش  دومین  درمورد  است. 

تا اینکه کشورهایی نظیر پاکستان یا چین به این فرآیند بپیوندند. ایران، قطر و ترکیه منافع عمیقی  خارجی ندارد 

نگه   زنده  دبرای  استقالل  برای  فلسطینیان  درخواست  به داشتن  آنها  ایدئولارند.  دلیل  و  و  جهت سیاسی  وژیکی 

ها را به فراموشی بسپارد. من معتقدم اگر آنها صهیونیستی اجازه دهند فلسطینیتوانند به رژیماستراتژیک نمی

تواند بهتر سی، اطالعاتی و نظامی می بهتر با یکدیگر کار کنند، همکاری آنها در هر سطح ممکنی از دیپلماتیک، سیا

رژیم از   نپس  به  عربی  کشور  چند  و  برآیدصهیونیستی  مواجهه   «.سبت ضعیف  نوع  به  مصاحبه  این  پایانی  بخش 

هللا در لبنان افزایش داده و  پرسد: »آمریکا فشار را بر حزب شود. اسپوتنیک میآمریکا با محور مقاومت مربوط می

ر مناطق نفتی این جمهوری عربی داشته  یه و کشورهایی وضع کرده که حضور نظامی دهایی را علیه سورتحریم

که  باش اگر  کند  استفاده  نظامی  گزینه  از  آمریکا  دارند. ممکن است  قرار  ایران  مقاومت  محور  در  دو کشور  ند. هر 

بخورند؟ تالش  شکست  دیگری  از  پس  یکی  ایران  ائتالف  تخریب  برای  می   «هایش  عابدین  »آمریکا  ماهان  گوید: 

یا دولتتواند حزبنمی این کشور سال   هللا  را شکست دهد.  اینسوریه  را در  و    هاست تالش خود  خصوص کرده 

تر شوند. وضعیت در  ای قویشکست خورده است. درواقع، مداخالت آمریکا فقط باعث شده این دو بازیگر منطقه 

کم ایران دست کنند اماای متناقض را دنبال میی اهداف متضاد و تا اندازه سوریه پیچیده است و چندین قدرت خارج

این عرصهبه  نیرو در  ائتالف رسمی   لحاظ سیاسی قدرتمندترین  تنها  دارد که  با سوریه  اتحاد رسمی  ایران  است. 

ن و عراق طرف  گردد که سوریه در جنگ ایرابازمی   ۱۹۸۰الملل است و به اوایل دهه  جمهوری اسالمی در حوزه بین

ه باشد زیرا  ی وجود ندارند که آمریکا در آن با ایران درگیری نظامی داشتابینانه ایران را گرفته بود. سناریوهای واقع 

 .تواند در پی داشته باشدهای عظیم چنین درگیری است، جدا از نتایج نامشخصی که میآمریکا کامال آگاه از هزینه 

ایران می بر  من معتقدم  ائتالف منافع عظیم سیاسی خود سرمایه تواند  از  این کار را در شکلی  و  های گذاری کند 

منطقه افکارعمومی  و  اطمینان  قابل  عالوه   ایمحلی  و  دهد  انجام  برای  همدل  دیپلماتیک  ابزارهای  از  این،  بر 

بهره خود  اعالمی  هدف  به  دو  دستیابی  هر  از  آمریکایی  نیروهای  راندن  بیرون  یعنی  کند  و  برداری  عراق  کشور 

 «.سوریه

 

 چین "ارز" دیجیتال منتشر کرد 
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های قرمز "یوان" دیجیتالی را به عنوان نخستین ارز دیجیتال برای توسعه نتشار بسته ین ادولت چ  -ایرنا    -تهران  

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری رادیو دولتی چین، مقامات    .زیرساخت های مالی این کشور آغاز کرد

انتشار بسته های قرمز  شهرداری شهر "شنزن" در استان "گوانگدونگ" و بانک مرکزی این کشور به طور مشترک  

ن اقدام که  براساس این گزارش، ای   .یوان دیجیتالی را به عنوان نخستین ارزهای دیجیتالی در این کشور آغاز کردند

در واقع پیشگامی چین را در زمینه ارزهای دیجیتال نشان می دهد به تدریج مردم این کشور را به استفاده عادی  

در واقع مردم شهر شنزن از این طریق مجوز شرکت در یک قرعه کشی با هدایای   .ندکتر از ارز دیجیتالی نزدیک می 

ر طول تعطیالت و یا مناسبت های خاص گرفته اند که ارزش هر  هزار بسته قرمز ارز دیجیتالی د  ۵۰پولی شامل  

میلیون   ۳.۱۳کرد  فی، معاون بانک مرکزی چین به تازگی اعالم  یی فن   .یوان است  ۲۰۰بسته از این ارز دیجیتالی  

ارز د این  از  آزمایشی  به استفاده  آن مربوط  از  انجام شده که بخشی  دیجیتال چینی  ارز  از  با استفاده  ر  تراکنش 

است بوده  شیونگان  و  شنزن  مانند  بزرگی  برای    .شهرهای  چین  دیجیتالی  ارز  از  گفت:  خصوص  این  در    ۱.۱وی 

پکن   ۲۰۲۲ایم و قرار است در المپیک زمستانی  ها استفاده کرده میلیون دلر( از تراکنش  ۱۶۲)معادل   یوآن میلیارد

سه تحقیقات ارز دیجیتالی چین که زیر نظر بانک چندی پیش موس  .هم از این ارز به صورت آزمایشی استفاده کنیم

ر چین  مرکزی فعالیت می کند، در مورد انتشار تصویر پول و یوان هوشمند که تصویری از "مائو تسه دونگ" بنیانگذا

چین اولین اقتصاد بزرگ دنیاست که دست به انتشار ارز    .نو روی آن دیده می شود، اظهار بی اطالعی کرده بود

نگاه مردم    دیجیتال می برخورد و  نحوه  از  بیشتر  آگاهی  پول هوشمند کسب  انتشار  از  گفته می شود هدف  زند. 

های آموزشی فی از پیشرفت قابل توجه برنامه یی پست به نقل از مورنینگ ساوس چاینا  .چین به این اقدام است

مورد استفاده برای    ۷۰۰هزار و    ۶ش از  استفاده مثبت از ارز دیجیتال در این کشور خبر داد و نوشت: تا اواخر اوت بی

ارز داشته پرداخت صورتحساب این  از  این  تا حملها و قبضایم که  او   .ونقل و خدمات دولتی بوده استها گرفته 

یوآنادام چین،  مرکزی  بانک  داد:  حساب   ه  به  آینده  برای  مهمی  مالی  زیرساخت  عنوان  به  را  دیجیتالی 

ای  یوآن آورد.می یا  روش-دیجیتالی  برای  مییوآن  قرار  استفاده  مورد  گوناگونی  پرداخت  این    .گیردهای  براساس 

از  برنامه  یوآن دیجیتالی، بیش  انتشار  برای  آزمایشی  و    ۱۳های  و  کی  ۳۰۰هزار  و    ۸ف پول دیجیتال شخصی  هزار 

ارز دیجیتالی چندی پیش تصویری از اولین ارز هوشمند چین که    .کیف پول دیجیتال شرکتی افتتاح شده است  ۸۰۰

بود یافته  راه  آنالین  و  اجتماعی  به شبکه های  نامیده می شود  نیز  این    .این کشور  انتشار  گزارش ها،  براساس 

ب بیانگر آن است که پکن  اکنون آشکار  رمزارز  از هم  و لذا  یوان دیجیتالی حرکت می کند،  ه سمت دراختیار گرفتن 

این پول هوشمند وارد چرخه اقتصاد، اگر  از اسکناس که در چین    است که  تجارت و زندگی مردم شود؛ استفاده 

"علی پی"  همچنین احتمال می رود نرم افزارهایی مانند "ویچت" و    .بسیار کم شده است به حداقل خواهد رسید

 این روزنامه چینی افزود که آزمایش لزم این پول   .که الن در چین مورد استفاده قرار می گیرند، تغییر ماهیت دهند

دیجیتال روی تلفن های هوشمند برای چندین ماه در چند بانک دولتی چین انجام شده اما زمان رونمایی رسمی از 

 .است این ارز دیجیتالی کشوری مشخص نشده

 

 ط شده است اقپکن: آمریکا از ابرقدرتی س 

سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی گفت که آمریکا با خروج از برجام و توافق های    -ایرنا    -تهران  

های سیاسی است بلکه با از دست دادن متحدان خود از ابرقدرتی هم ساقط  المللی، نه تنها در پی جاه طلبیبین

روز  .شده است پایگاه  به گزارش  از  ایرنا  وزارت   چهارشنبه  لیجیان« سخنگوی  وزارت خارجه چین، »ژائو  اینترنتی 

به   نزدیک  که  "همانگونه  گفت:  هفتگی  مطبوعاتی  نشست  یک  در  چین  و    ۵۰خارجه  الملل  بین  روابط  محقق 

دانشگاه  از  بیانیه مشترکی گفتند  سیاست خارجی  در  تاون"  مانند "هاروارد"و "جورج  آمریکایی  که سیاست های 

آستانه شکست قرار دارد، ثابت می شود که این کشور متحدان مهمش را از خود دور کرده و    خارجی دولتشان در
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ایران )برجام(، کووید برنامه هسته ای  این کشور در موضوعاتی مانند  اقلیمی و شبه جزیره ۱۹-مواضع  تغییرات   ،

وی افزود: "نه    ."ت شده استبشری  ناامنی و درد و رنجش ثباتی،  کره در حال تضعیف و منزوی کردن آن و باعث بی 

تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان از جمله میان شرکا و متحدان آمریکا هم این باور گسترده به وجود آمده است  

یک ژائو در پاسخ به سئوالی در باره ادعای »ما   ."رسدکه امروز آمریکا به هیچ وجه دیگر یک ابرقدرت به نظر نمی

آمر خارجه  وزیر  و  پومپئو«  گفته  پمپئو  »آنچه  گفت:  آمریکا  با  همراهی  برای  جهان  کشورهای  تمایل  بر  مبنی  یکا 

وی در این خصوص افزود: "همانگونه که روزنامه    ."های موجود و عقیده دیگران استمعتقد است، مغایر با واقعیت

خارجی کشورش   کشور به دستکاری در سیاست  واشنگتن پست آمریکا چندی قبل نوشت، تمایل وزیر خارجه آن

های گذشته ترین آسیب را به دیپلماسی آمریکا در دهههای سیاسی خود وزیر است، جدیکه به دلیل جاه طلبی 

این دیپلمات چینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "آمریکایی ها با تبلیغ ایده "اول آمریکا"    ."وارد کرده است

یک به  جهان  سطح  ق  در  و  گرایی  جانبه  یک  گروه سیاست  از  خروج  به  اند،  آورده  روی  و  لدری  چندجانبه  های 

وی با اعالم اینکه    ."علیه کسانی دارند که با آنها نیستند  ها خو گرفته و تمایل بیشتری به اعمال تحریمتوافقنامه 

  امروزه کمتر کشوری در جهان مایل به همکاری با آمریکاست، اظهار داشت: "این کشور با سیاست های جدید خود 

آرایی کرده است المللی صف  المللی قرار داده و مقابل جامعه بین  ژائو اظهار    ."را در مقابل عدالت و اخالق بین 

چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه جامع مربوط به کرونا در    داشت: "بطور مثال ماه گذشته در هفتاد و

کشور علیه آن رأی دادند که آمریکا یکی    ۲سید، اما تنها  کشور به تصویب ر   ۱۶۹این مجمع با اکثریت قریب به اتفاق  

لملل تقریباً با این  از آنها بود. لذا به همین دلیل اقدامات عامدانه آمریکا علیه خواست جهانی است که جامعه بین ا

می وی در این خصوص گفت: "از دید بسیاری از ملت های جهان، آمریکا امروزه به مزاح  ."کشور مخالفت می کنند

کند و به همین دلیل هیچ کشوری حاضر المللی را تضعیف و قوانین بین المللی را تهدید میتبدیل شده که نظم بین 

 ."نیست با آمریکا همراه باشد

 

 کند سال آینده تغییر می ۱۰م نظامی آمریکا: توازن قدرت دریایی در مقا

مهم   –ایرنا    –تهران   استراتژیک  تهدید  که چین  ادعا  این  با  آمریکا  دریایی  نیروی  فرمانده عملیات  گیلدی«  »مایکل 

توازن قدرت دریایی ممکن است در   ایالت متحده است، هشدار داد که  تغییر کند  ۱۰برای  آینده  به گزارش   .سال 

، از این جهت است که نیروی دریایی آمریکا  (Navy Times)«از روزنامه آمریکایی »نیوی تایمز چهارشنبه ایرنا به نقل

گیلدی نخستین   .به همراه نیروی تفنگداران و گارد ساحلی این کشور در حال تدوین استراتژی جدید دریایی است

)اسفن مارس  ماه  در  سند  این  که  کرد  فاش  کنفرا(  ۹۹فروردین    -۹۸د  بار  جریان  »غرب  در  دست  «  ۲۰۲۰نس  در 

وی گفت: من به همراه فرمانده گارد ساحلی و فرمانده نیروی تفنگداران دریایی آمریکا    .بررسی قرار گرفته است

یک استراتژیک دریایی با خدمات سه گانه تنظیم کرده ایم و به شدت احساس می کنیم که توازن در دریانوردی به  

گیلدی تصریح کرد که استراتژی   .ت تاثیر قرار گیرد. اکنون زمان اقدام استر بالقوه می تواند در دهه جاری تحطو

دریایی جدید، جزئیات طرح ریزی نیروها، اصول راهنما و دستورالعمل برنامه ریزی از سوی فرماندهان را شرح می  

بر  .دهد خدمات  همه  مستلزم  استراتژی  این  بعالوه  افزود:  توانایوی  کارآمدسازی  و  کردن  متحد  برای  ای  ها  ی 

است چین  موثر  به    .بازدارندگی  خدمات  این  همه  شود  می  سعی  گفت:  آمریکا  دریایی  نیروی  عملیات  فرمانده 

وی تاکید   .روشی گردهم آید که ما داشته هایمان را بهینه سازی کنیم تا در برابر این تهدید مطرح تفاوت ایجاد شود

استراتژی که  بستن شکاف های شناخت  کرد  به جای  نیروی  جدید  مطالعاتی چون »مطالعه  از  دارد  ه شده، قصد 

سخنان وی با رونمایی از طرح جدید   .دریایی آینده« برای هدایت سرمایه گذاری ها در فناوری های جدید بهره گیرد

طرح از آمریکا خواسته   همزمان شده است. در قالب این«  ۲۰۴۵نیروی دریایی آمریکا تحت عنوان »نیروی جنگی  

نا است  از  شده  بیش  پذیرش  برای  را  خود  تا سال    ۵۰۰وگان  دهد  ۲۰۴۵کشتی  دفاع    .گسترش  وزیر  اسپر  مارک 
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، نیروی مرگبارتر، قابل بقا، سازگار، مدرن و بزرگتر از نیرویی ۲۰۴۵آمریکا پیشتر در ماه جاری گفت: نیروی جنگی  

ایم دیده  بسیاری  های  در سال  که  نا  در  .است  اندازه  لحاظ  به  چین  میان،  متحده این  ایالت  از  اش  دریایی  وگان 

است گرفته  سال    .پیشی  در  آمریکا  دفاع  وزارت  ظرفیت    ۲۰۲۰گزارش  برحسب  چین  که  است  حاکی  کنگره  به 

کشتی طبق تن، برترین کشور ساخت کشتی در جهان است و در حال افزایش ظرفیت و توان ساخت کشتی برای 

ین عنوان شده که چین بزرگترین نیروی دریایی در جهان را در این گزارش همچن  .وی دریایی استهمه طبقات نیر

اخبار دفاعی آمریکا، اولین اخباری بودند که اعالم کردند    .فروند کشتی و زیردریایی دارد  ۳۵۰داراست و در مجموع  

 .ا در دستور کار داردفروند کشتی ر ۵۰۰نیروی دریایی این کشور طرح گسترش ناوگانی با بیش از  

 

 تغییر کاربری؛ابتکار تازه شرکت ها برای فرار از زیان های کرونا 

زندگی عادی را در تمام کشورها    ادامه شیوع کرونا و موج های جدید آن، امیدها برای بازگشت به  –ایرنا    –تهران  

نیازهای جدید   کاربری خود طبق  تغییر  با  ها  و شرکت  کارگاه ها  از  ارتباط، بسیاری  در همین  کرده است.  کمرنگ 

امروزه جهان با شرایطی مواجه شده که بی شک    .اند  مخاطبان، به مقابله با کرونا و عوارض اقتصادی آن پرداخته

سابقه نداشته است.امروزه همه کشورها با بحرانی مواجه هستند که گذار از آن و    از جنگ جهانی دوم به این سو

در جهان دچار آسیب شده  تامین  زنجیره  بود.  نخواهد  اولیه  بازگشت به شرایط  به مفهوم  دیگر  آن  از  شرایط پس 

لذا شر یافتن ماست.  اولیه،  تامین مواد  برای  نیازمند اقدامات کارآفرینانه  ارتباطات  کت ها و موسسات  نابع جدید، 

بهتر با مشتریان و ورود به حوزه های جدید هستند. در دوره پساکرونا با تغییر نگرش ها و سبک زندگی مشتریان  

ت پیشنهادی  ارزش  و  کار  و  مدل های کسب  منطق  بر  که  خواهیم شد  داشتمواجه  خواهند  راستا،   .اثیر  این  در 

یجاد تغییراتی در محصولت تولیدی پیشین خود کرده اند تا بتوانند  کشورهای مختلف و شرکت های تابعه اقدام به ا 

از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا جان سالم بدر ببرند. بر همین اساس شرکت »بایدو« چین یک لیه نقشه  

بالی مسیریاب   در  ایجاد کرده که مکانجدید  ویروسبایدو  به  مبتال  از موارد جدید  تایید شده  واقعی  را    های  کرونا 

اندازی کرد که امکانی جالب را در اختیار مسافران می  پلتفرمی را راه« ۳۶۰دهد. همچنی شرکت »کیهو    نشان می

اند آیا کسی از  خیرا با آن سفر کردهتوانند بررسی کنند در هواپیما یا قطاری که اگذارد؛ به این صورت که مردم می

ای را درست کرده است که  و یا ابتکار شرکت هلدینگ تانسنت که نقشه   مسافران به کرونا مبتال شده است یا خیر؟ 

می  کاربران  آن  کمک  نزدیک  به  کلینیکتوانند  کنندترین  پیدا  را  ریویو،    .ها  فایننشال  نوشته  به  و  اساس  همین  بر 

ناشی از   نگاپور ایرلینز قصد دارد یکی از جمبوجت های زمینگیر شده به علت کاهش تقاضایشرکت هواپیمایی س

شیوع کرونا را به رستوران موقتی تبدیل نماید تا ضمن ارائه غذاهای هواپیمایی ارتباط با مشتریان خود را هم حفظ 

که در اثر کرونا زمینگیر شده اند، اقدام   شرکت هواپیمایی "سنگاپور ایرلینز" با تغییر کاربری هواپیماهای خود  .کند

رست صورت  به  ها  سیستم  این  تجهیز  در  به  ها  صندلی  تمام  هواپیمایی  شرکت  این  گفته  است.به  کرده  وران 

آ هواپیمای  موقتی  فروش شد  ۳۸۰-رستوران  پیش  نیم ساعت  تنها  مدت  در  دوشنبه  روز  هواپیمایی    .در  شرکت 

دی برای کسب درآمد ایجاد کند و به همین منظور دو فروند از هواپیماهای سنگاپور در تالش است تا راههای جدی

آسوپرجم ایرباس  روزهای    ۳۸۰-بوی  در  اند،  مانده  متوقف  "چانگی"  فرودگاه  در  که  را  به    ۲۵و    ۲۴خود  اکتبر 

کرد خواهد  تبدیل  موقتی  موقتی    .رستورانهای  رستورانهای  این  سوئیتهای  از  یکی  در  غذا  وعده  ر  دل  ۶۴۲یک 

( "بیزنس    ۵۵۶سنگاپور  بخش  در  ها  صندلی  که  حالی  در  داشت.  خواهد  هزینه  سنگاپور    ۳۲۱کالس"  دلر(  دلر 

برتر   در بخش عادی  دارد و سپس  )اکونومی(    ۹۶هزینه  در بخش عادی  این   .دلر هزینه خواهد داشت   ۵۳دلر و 

ا گذاری  فاصله  مقررات  با  انطباق  در  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  از  شرکت  نیمی  حدود   ، رستورانها  در  جتماعی 

برای   هواپیماها  از  کدام  هر  در  ها  این  صندلی  از  کدام  هر  عادی  شرایط  در  بود.  خواهد  دسترس  در  غذا  صرف 

تا   دارد  ۴۷۱هواپیماها  گنجایش  که  "  .مسافر  گفت  این شرکت  تجاری  عملیاتهای  بخش  معاون  هسین"  لیک  لی 
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خدمات دادن به کسانی که عالقه مند به این تجربه غذاخوری منحصر به   رستوران مذکور فهرست انتظار و امکان

میلیارد    ۱.۱۲شرکت هواپیمایی سنگاپور که در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن    .را بررسی خواهد کرد  فرد هستند

روش  درصد از نیروی کاری خود را کنار گذاشته است . این شرکت همچنین اقدام به ف  ۲۰دلر زیان داشت، حدود  

با اعزام سرآش   و بخش تجاری کرده  ۱-برخی غذاهای بخشهای درجه پزها به خانه مشتریان ارائه  و خدماتی هم 

دهد آسیا    .می  منطقه  در  هواپیمایی  هوانوردی"، شرکتهای  "مرکز  خبری  پایگاه  گزارش  حال    –به  در  اقیانوسیه 

لز تعیین سیاستهای  و  مدت  کوتاه  در  بقا  دارند:  اولویت  دو  علیرغم حاضر  از کرونا.  بعد  دورنمای  با  تطابق  برای  م 

امیدوار کننده در ب آینده نشانه های  ، وقفه واقعی در صنعت هواپیمایی ممکن است در چند سال  ازارهای خاص 

هرچند بازارهای داخلی تا حدی احیا شده اما موج دوم کرونا یک تهدید جدی است. همچنین پیشرفت در    .روی دهد

یی ژاپنی طرحهای بزرگ شرکتهای هواپیما  .بین المللی آهسته تر از حد پیش بینی بوده است  کریدورهای هوایی

به علت شیوع کرونا با وقفه رو به رو شده و شرکتهای منطقه جنوب شرقی آسیا باید در طرحهای  ۲۰۲۰برای سال 

در  .فاینانس رو به رو شده اند با چالشهای LCCs خود بازنگری کنند و شرکتهای مستقل ارائه دهنده پروازهای ارزان

 .ه از فرصتهای جدید برای خروج از بحران هستنداسترالیا نیز برخی شرکتها درتالش برای استفاد

 

 جمهوری چین به نظامیان این کشور اعالم آماده باش رییس  

جین  -ایرنا    -تهران   فروش   شی  برای  کاخ سفید  اقدام  به  واکنش  در  چهارشنبه  روز  چین  جمهوری  رییس  پینگ 

ه تایوان، به نیروهای مسلح کشورش دستور داد تا همه توان فکری و بدنی خود را برای آمادگی جهت تسلیحات ب

گیرند به کار  احتمالی  در یک جنگ  امروز    .شرکت  از خبرگزاری شینهوای چین، وی  ایرنا  با  به گزارش  دیدار  هنگام 

دونگ" خطاب به سربازان  وبی "گوانگبخش خلق چین در شهر "چاوژو" در استان جنتفنگداران دریایی ارتش آزادی 

نبرد  این  برای  را  خود  آمادگی  وظایف،  انجام  در  و صداقت  نظامی  اصول  به  کامل  وفاداری  آنها خواست ضمن  از 

اصلی انجام سخنرانی در چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه  شی که در واقع امروز با هدف    .احتمالی حفظ کنند

ر کرده است، در بحبوحه تشدید تنش های اخیر بین پکن و واشنگتن به ویژه بر  اقتصادی شنژن به این استان سف

ه  سر دخالت آمریکا در امور تایوان و نیز همه گیری جهانی بیماری کرونا، در حاشیه این سفر در بازدید از این پایگا 

و انرژی  تمام  و  کرده  آماده  جنگ  یک  برای  را  خود  خواست  کشورش  مسلح  نیروهای  از  بر    نظامی،  را  خود  فکر 

 .آمادگی رزمی برای این جنگ احتمالی متمرکز کنند

 

 چین: آمریکا به جای فرافکنی، به وظایف حقوق بشری خود عمل کند 

آمری-ایرنا-پکن از حقوق بشر کشورهای  »جایو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که  انتقاد  به جای  کا 

دهد انجام  را  خود  بشری  حقوق  تکالیف  و  کرده  توجه  خود  داخلی  امور  به  است  بهتر  ،    .دیگر  ایرنا  گزارش  به 

درباره وضعیت حقوق بشر در زندان های  سخنگوی چین در گفت و گو با خبرنگاران در پکن و در پاسخ به سوالتی  

نی برای تولید ماسک با اضافه کاری ، گفت : اصال از شنیدن چنین گزارش هایی تعجب نمی آمریکا و اجبار زنان زندا 

شرایط نامناسب زندان های  وی به   .کنم زیرا آمریکا خود را وقف انتقاد از حقوق بشر کشورهای دیگر کرده است

رها مطالب مرتبط با آن در رسانه  زندانیان در آن کشور اشاره کرد که با و یا حتی سوء برخورد با  آمریکا و بدرفتاری

او گفت : همه به خاطر می آورند که که در بازداشتگاه گوانتانامو و زندان ابوغریب چگونه با     .ها منتشر شده است

باید "تکالیف" خود را به اسیران عراقی بدرفتاری کرده اند. وقتی صحبت از حقوق بشر می شود   ، ایالت متحده 

، انجام دهد و به دنبال شایعه پراکنی برای بی اعتبار کردن سایر   ورها بگوید چه باید بکنندجای اینکه به سایر کش

امور خارجه چین در پاسخ به اتهام وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت   سخنگوی وزارت   .کشورها نباشد

دخالت کند ، تأکید کرد که تبادلت    الش است تا از طریق اتاق های فکر در سیاست خارجی ایالت متحدهچین در ت
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شفاف آمریکا  و  چین  فکر  های  اتاق  بین  مردمی  و  ضعف   فرهنگی  و  ریاکاری  اتهام  این  و  است  قانونی  و 

دهد می  نشان  را  آمریکا  متقابل  .سیاستمداران  فعالیت  گفت:  چی جایو  های  تبادلت  اندیشکده  و  آمریکایی  و  نی 

، باز  یکدیگر  با  آنها  و مردمی  و قانونی است.  فرهنگی  دو   شفاف  بین  متقابل  تفاهم  افزایش  در  آنها نقش مهمی 

اند داشته  کشور  دو  روابط  توسعه  و  کرد:   .ملت  خاطرنشان  از وی  آمریکایی  و   مقامات  "نفوذ"  چون  اصطالحاتی 

ی آمریکا طی  در  ، "دخالت" کشورهای خارجی  بین مناطق  مبادلت  و محدود کردن  برای سرکوب   ، ک دوره خاص 

چنین اقداماتی برای برهم »   .در ارتباطات آنها با چین ، بهره می گیرند نشگاه ها و اتاق های تحقیقاتی بخصوصدا

آمریکا و  بین چین  و مردمی  تبادلت فرهنگی  تخریب  و  د زدن  آمریکا  اظهارنظرهای سیاستمداران  با  تضاد  رباره  در 

از آمریکا خواست که ذهنیت جنگ   او  .«می دهد شانبرخی از آنان را ن ضعف و ریاکاری آزادی و دمکراسی است و

سیاسی کردن مبادلت فرهنگی و مردمی پایان دهد و برعکس   سرد و تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار بگذارد ، به

باشد کشور  دو  متقابل  اعتماد  افزایش  دنبال  به  سخنگوی     .به  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  چین  خارجه  وزارت 

درباره   دادو گفت:سوالتی  روابط دو کشور پاسخ  در  فزاینده  تنش های  و  کانادا  و  قاطعانه مخالف   روابط چین  ما 

اقدامات کانادا برای درهم آمیختن حق و باطل و اظهارات نادرست برخی در آن کشور هستیم. آنها باید با حقایق  

ازداشت خودسرانه » وانگ منگجو «  وی گفت: آنها باید پاسخ دهند که چرا روابط دو کشور پس از ب   .روبرو شوند

شهروند بی گناه چین در کانادا پسرفت کرده و پر تنش دنبال شده است. او هیچ مقررات و قانونی را در کانادا نقض  

در   .نکرده است کانادا همچنین   ، آ به گفته سخنگوی چین  با   تنها کشوری  مریکابین متحدان  بود که موافقت کرد 

شت شهروند چینی ) وانگ منگجو دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی هواوی چین بزرگترین تولید  واشنگتن درباره بازدا

کننده تلفن های هوشمند دنیا ( همکاری کند و هنوز چنین اقدامی از سوی اوتاوا برای چین جای سوال دارد و در  

دارد و از علنی شدن اسناد  ص نکرده چرا سعی در مخفی نگهداشتن مسایل مرتبط با این پرونده  ضمن کانادا مشخ

خاطرنشان کنم که برخورد دولت کانادا با این موارد ریاکارانه و از روی ضعف   جایو افزود : باید  .آن جلوگیری می کند

ب اقدام خودسرانه  این  کند.  نمی  بازگو  برای مردم خود  را  و حقایق  نوعی است  کانادا  در  ازداشت شهروند چینی 

وی گفت :     .میلیون نفر از مردم چین الن شاهد آن هستند ۴۰۰م دنیا و یک میلیارد و اجبار دیپلماسی است که مرد

ما به روابط دوکشور اهمیت می دهیم اما رشد روابط به شکل سالم و پایدار تنها با احترام متقابل و رفتار برابر و  

 .هات کانادا و آزادی فوری شهروند چینی امکان پذیر استاصالح اشتبا

 

 خت تصمیم آمریکا برای فروش سالح به تایوان، خشم چین را برانگی 

پی تصمیم کاخ سفید برای فروش تسلیحات پیشرفته به تایوان با هشدار شدید به آمریکا،    چین در  -ایرنا    -تهران  

کرد:»چین حفظ   اعالم  برای  محکمی  عزم  و  است  تایوان  به  آمریکا  تسلیحات  فروش  مخالف  قاطعانه  و  همواره 

دارد امنیت خود  و  ارضی  از خبرگزاری شینهوای چین،  .«حاکمیت  ایرنا  روز چهارشنبه  گزارش  انتشار   به  دنبال  به 

پی در پی پکن، سفارت    هایاخباری پیرامون تصمیم اخیر کاخ سفید برای فروش سالح به تایوان به رغم مخالفت 

ای هشدار داد که تصمیم تحریک آمیز کاخ سفید برای عرضه تسلیحات به تایوان در  چین در واشنگتن با صدور بیانیه

انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ب تنگه تایوان آستانه  آمریکا و نیز و صلح و ثبات  ه شدت به ضرر روابط چین و 

ونه ضمن تأکید بر سیاست "چین واحد"، از آمریکا خواست که به این سیاست  این بیانیه به صورت هشدار گ  .است

ظامی با  پایبند بوده و "ماهیت بسیار مضر فروش سالح به تایوان را تصدیق کند و فروش سالح به تایوان و روابط ن

که به ضرر جهان است و  کند بللطمه وارد می  آمریکا آن را متوقف کند، زیرا در غیر اینطورت نه تنها به روابط چین و

گزارش ها حاکی است که دیروز )سه شنبه( پنج    ."در عین حال صلح و ثبات دو طرف تنگه تایوان را نقض می کند

قراردا سه  سفید  کاخ  که  کردند  اعالم  آگاه  میمنبع  پیش  را  تایوان  به  پیشرفته  تسلیحات  فروش  اخیرا  د  و  برد 

خبرگزاری رویترز روز گذشته    .تایید به کنگره این کشور ارسال کرده است  ای را درباره این قراردادها برایاطالعیه 
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رجه های روابط خابه نقل از منابع مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت: روز دوشنبه به رهبران کمیته

ارت امور ریزی شده توسط وزسنا و مجلس نمایندگان اطالع داده شد که این سه قرارداد فروش تسلیحاتی برنامه 

این خبرگزاری تسلیحات مورد نظر را    .های نظامی خارجی نظارت دارد، تایید شده استخارجه آمریکا که بر فروش 

از جمله مین، موش شامل هفت نوع سالح و سامانه  بود که وزارت های نظامی  رادار دانست و نوشته  ک کروز و 

»اف آمریکا خارجه جنگنده  حسگرهای  فروش  زمینه  در  موشک«۱۶-نیز  به  ،  حمله  ویژه  »اسلمر«  پیشرفته  های 

این اقدام واشنگتن در آستانه انتخابات    .های »هیمراس« مکاتباتی با کنگره انجام داده استاهداف دریایی و راکت 

در بیانیه سفارت چین به صورت    .آبان( آمریکا خشم و عصبانیت چین را برانگیخت  ۱۳ریاست جمهوری سه نوامبر ) 

مده است: "چین همواره و به طور جدی با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان مخالف است و در حفظ  هشدار گونه آ

خو ارضی  تمامیت  و  داردامنیت  راسخی  عزم  از    ."د  انتقاد  با  دیروز  نیز  چین  خارجه  وزارت  لیجان" سخنگوی  ژائو 

تایوان   با  روابط  دیرینه است و واشنگتن  توافقات  نقض  اقدام  این  برشمرده آمریکا، گفت  با چین  روابط  بر  را مقدم 

را به طور  آمریکا چین و   وی در این خصوص اظهار داشت: "آمریکا اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک  .است

در امور داخلی چین دخالت جدی کرده و به حاکمیت و   آمریکا جدی نقض کرده است. با فروش اسلحه به تایوان،

از اقدامات قانونی و لزم در صورت فروش     این دیپلمات چینی  ."ارد کرده استمنافع امنیتی چین آسیب جدی و

 .به تایوان خبر داد آمریکا سالح از سوی

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ین از ارتش این کشور خواست آماده جنگ باشد رئیس جمهور چ /در بازديد از يک پايگاه نظامي اعالم کرد

شنب سه  روز  چین،  جمهور  از رئیس  کشور،  این  جنوب  در  گوانگدونگ  استان  در  نظامی  پایگاه  یک  از  بازدید  در  ه 

بگذارندنیرو  آمادگی جهت جنگ"  برای  را  خود  انرژی  و  فکر  "تمام  نظامی خواست  بین    .های  گزارش سرویس  به 

سیما  الملل و  صدا  نقل   خبرگزاری  "نیروی  به  از  بازدید  حین  در  جینپینگ  شی  داد:  گزارش  شینهوا  خبرگزاری  از 

وفادار،   کامالً  آماده باش و  به سربازان گفت: "در حالت  آزادیبخش خلق" در شهر چائوژو  ارتش  دریایی  تفنگداران 

باشند.کامالً  اعتماد"  قابل  کامالً  و  خالص  مناسبت      به  گوانگدونگ، سخنرانی  به  اصلی سفر شی  چهلمین  هدف 

بود که در سال   اقتصادی شنژن"  ویژه  نقشی   ۱۹۸۰سالگرد "منطقه  و  تأسیس شد  برای جذب سرمایه خارجی 

اما این دیدار نظامی در    کرد.  حیاتی در کمک به اقتصاد چین برای تبدیل شدن به دومین اقتصاد بزرگ در جهان ایفا

د خود طی چند دهه اخیر قرار گرفته است؛ اختالف  ها بین چین و آمریکا در بالترین ححالی صورت گرفت که تنش 

بنا به گفته یک منبع   نظر در مورد تایوان و بیماری کرونا باعث ایجاد اختالفات شدید بین واشنگتن و پکن شده است.

ید روز دوشنبه به کنگره آمریکا اطالع داد که به فروش سامانه موشکی پیشرفته به تایوان  آگاه در کنگره، کاخ سف

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از واشنگتن خواست "فوراً هرگونه برنامه فروش سالح    امه دهد.اد

تایوان هرگز تحت کنترل حزب کمونیست اگرچه    به تایوان را لغو کند" و به "روابط نظامی آمریکا و تایوان" پایان دهد.

این جزیره دموکراتیک و خودگردان بخشی جدایی ناپذیر از  حاکم چین نبوده است، اما مقامات پکن اصرار دارند که  

با    ها است و خود شی از رد کردن استفاده از نیروی نظامی برای تصرف آن در صورت لزوم، امتناع ورزید.قلمرو آن

 ولت چین، روابط واشنگتن و تایپه در دولت ترامپ نزدیکتر شده است. در ماه اوت، الکس آزار،وجود عدم موافقت د

ها از تایوان دیدار کرد، هنگامی  ترین مقام آمریکایی بود که طی دههوزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، عالی 

های نظامی را در  در پاسخ، پکن مانور   که او به ظاهر برای بحث در مورد بیماری همه گیر به این جزیره سفر کرد.

تا   ۱۸ی چینی از خط میانی بین سرزمین اصلی و تایوان در تاریخ هواپیمای جنگ ۴۰اطراف تایوان افزایش داد. تقریباً 

  یکی از چندین موردی که تسای اینگ ون رئیس جمهور جزیره آن را "تهدید به زور" خواند.   -سپتامبر عبور کردند    ۱۹
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اسپر در    مارک  آمریکا  دفاع  در  ۱۶وزیر  قدرت  نظر  "از  گفت: چین  َرند  در شرکت  در سخنرانی خود  یایی"  سپتامبر 

"نفوذ منفی" خواند.نمی را  پکن  برچسب  و  باشد  آمریکا مطابقت داشته  با  و   تواند  " )چین  به حاضران گفت:  وی 

کنند تا توازن قوا را به نفع خود تغییر  روسیه( از اقتصاد شکارکننده، براندازی سیاسی و نیروی نظامی استفاده می

خود را  "  ۲۰۴۵در اوایل اکتبر، اسپر طرح "نیروی جنگی    دهند. "میدهند و این کار را اغلب به هزینه دیگران انجام  

ناوِ با سرنشین و بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا تا پیش    ۵۰۰اعالم کرد که خواستار توسعه و به روز رسانی  

 است. ۲۰۴۵از سال 

 

 چین »ارز دیجیتال« منتشر کرد 

ا به عنوان نخستین ارز دیجیتال برای توسعه زیرساخت های های قرمز »یوان« دیجیتالی ردولت چین انتشار بسته 

کرد آغاز  این کشور  گردی  به   .مالی  وب  گروه  و سیما گزارش  بسته  ،خبرگزاری صدا  انتشار  قرمز دولت چین  های 

زیرساخت" توسعه  برای  دیجیتال  ارز  نخستین  عنوان  به  را  دیجیتالی  کردیوان"  آغاز  کشور  این  مالی   .های 

ارز  زمینه  در  را  پیشگامی چین  در واقع  اقدام که  به  های دیجیتال نشان میاین  را  این کشور  تدریج مردم  به  دهد 

 .کندز ارز دیجیتالی نزدیک میتر ااستفاده عادی 

 

 انتقاد ترودو از رویکرد حقوق بشری چین /   پس از بازداشت دو کانادایی در چین 

برابر برخی کشور  جاستین ها و رویکردش در  ترودو، نخست وزیر کانادا روز سه شنبه، دیپلماسی قهری چین در 

به نقل از   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل   .های حقوق بشر را غیرسازنده توصیف کردزمینه 

اری فرانسه، جاستین ترودو، بار دیگر، بازداشت دو کانادایی در چین و همچنین بازداشت سایر اتباع خارجی خبرگز

تاکتیک و  نتیجه دیپلماسی قهری  افراد،  این  بازداشت  هایی است که کانادا و متحدانش،  را محکوم و تصریح کرد: 

ندارند آن  درباره  مثبتی  از    .دیدگاه  ز وی همچنین  در  چین  اویغوررویکرد  برای  چه  بشر،  برای  مینه حقوق  چه  و  ها 

شهروندان هنگ کنگی انتقاد کرد. ترودو این اظهارات را در حالی بیان کرد که امروز سه شنبه، پنجاهمین سالگرد  

می بیان  زمانی  در  و  است  کشور  دو  دیپلماتیک  روابط  مایبرقراری  با  تازگی  به  چین  در  کانادا  سفیر  که  کل  شود 

گیرد. از ماه ژانویه تاکنون برای نخستین مات سابق و مایکل اسپاور، مشاور امور سیاسی تماس میکووریگ، دیپل

توانند با خارج از زندان تماس برقرار کنند. کووریگ و  بار است که این دو شهروندان بازداشتی کانادایی در چین می

از   اند  ۲۰۱۸دسامبر    ۱۰اسپاور  شده  زندانی  چین  آن در  گذ.  ژوئن  در  ها  ترودو  شدند.  متهم  جاسوسی  به  شته 

ها روابط بین کانادا و چین را تیره کرده است. وی گفت: ما به همکاری با  کنفرانسی مطبوعاتی گفت بازداشت آن

متحدان خود در سراسر جهان ادامه خواهیم داد تا به چین بفهمانیم رویکردش در امور داخلی و خارجی، به ویژه 

در غرب بازداشت دو کانادایی در چین به عنوان اقدام تالفی جویانه    یرسازنده شده است.ودش و برای ما غبرای خ

تلقی   هواوی  یعنی شرکت  مخابرات چین  مالی غول  مدیر  وانژو،  منگ  بازداشت  به  پاسخ  در  این کشور  از سوی 

ارائه می شرکت  مالی  مدیر  رایانه شود.  خدمات  هوآوِی  کننده  ارتباطی  و  دساHuawei)ای  در  به    ۲۰۱۸مبر  (  بنا 

به خاطر دور زدن تحریم آمریکا  را داد. درخواست  بازداشت شد و درخواست استرداد وی  ایران،  آمریکا علیه    های 

وانژو   منگ  ماجرای  در  کانادا  اقدامات  این  گفت:  چهارشنبه  روز  چین،  دیپلماسی  دستگاه  لیجیان، سخنگوی  ژائو 

هری است. وی اوتاوا را به ریاکاری متهم کرد و گفت: کانادا از  نه و دیپلماسی قاست که مصداق بازداشت خودسرا

ها سند و مدرک مربوط به وجود توطئه احتمالی میان مقامات کانادایی و آمریکایی، علیه منگ به وکالی  تحویل صد

اری روابط با پکن کانادا در برقر  فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه کانادا با یادآوری آنکه -او پرهیز کرده اند. فرانسوا

میان کشور  ۱۹۷۰در سال   روابط  در  این  به  نگاهی هوشیارانه  اوتاوا  امروز،  گفت:  بوده است،  های جهان سرآمد 

بیانیه  از دیپلماسی قهری چین دارد. وی در  اما استفاده  به اهمیت روابط خود اعتقاد داریم،  ای گفت: ما همچنان 
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د نظر کند. شامپاین نتیجه گیری کرد: ما گفتگو و همکاری با چین را  رویکرد خود تجدیموجب شده است کانادا در  

 ادامه خواهیم داد. 

 

 خلف وعده پکن در اعطای خودمختاری به مردم هنگ کنگ /  مایک پمپئو توئیت منتشر کرد

خود وعده  است   پکن  برده  بین  از  را  کنگ  هنگ  مردم  به  خودمختاری  اعطای  بر  بین   .مبنی  سرویس  گزارش  به 

و سیما  الملل نوشت: حزب کمونیست   ،خبرگزاری صدا  توئیتر خود  در صفحه  آمریکا  امور خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 

چین همواره خودمختاری که پکن وعده آن را بر اساس معاهده سازمان ملل متحد به مردم هنگ کنگ و جهان داد،  

که اقدامات آنها آزادی    وی افزود: وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی را درباره ده نفر منتشر کرد  برده است.از بین  

 خبرگزاری صداوسیما :منبع تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و حاکمیت قانون را تضعیف کرده است.

 

 :نیخبرآنال -

 جن های قدرت اقتصادی چین در شهر شنتجسم ویژگی

اولین مناطق ویژه اقتصادی چین است از  این شهر در مدت  خبرآنالین به گزارش خبرگزاری  .شهر شن جن یکی   ،

مدرن و تاثیرگذار بزرگ    کوتاه چهل سال جهش تاریخی بزرگی داشته و از یک شهرک ساحلی کوچک به یک شهر

مهر( در آیین گشایش    ۲۳اکتبر )  ۱۴شی جین پینگ رییس جمهوری چین روز چهارشنبه    .جهانی تبدیل شده است

جن گفت: شن جن پویایی و قدرت فوق العاده در  گرامیداشت چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شن  

با ویژگی های  اجرای سیاست اصالحات و درهای باز چین را به جها ن نشان داده و دورنمای روش سوسیالیسم 

آمار نشان می دهد که طی چهل سال توسعه، ارزش کل تولیدات شن   .چین را از خود به نمایش گذاشته است

تریلیون یوان رسیده است، نیز تراکم اقتصادی شن جن    ۲.۷به    ۲۰۱۹درصد افزایش یافته و سال    ۲۰.۷جن سالنه  

درآمد سرانه    ۲۰۱۹یافته و سال  سطح زندگی مردم به طور قابل مالحظه ای ارتقا    .ا قرار دارددر مقام پنجم آسی

یوان رسیده و به این ترتیب قبل از شهرهای دیگر چین هدف ساخت همه جانبه جامعه  ۵۰۰هزار و  ۶۲مصرف آن به 

را تحقق بخشیده است اق  .نسبتا مرفه  ویژه  اولین مناطق  از  یکی  به عنوان  از سایر  شن جن  پیش  تصادی چین، 

اجرا رساند و بیش از هزار تدبیر اصالحات را به کار گرفت. پس از چهل سال   شهرها، اصالحات نظام اقتصادی را به

توسعه، شن جن جهش تاریخی از تجارت اصلی واردات و صادرات به گشایش همه جانبه و با سطح بال را تحقق 

 1443431 کد خبر /۲۲۳۲۲۵ .بخشیده است

 

 :سنایا -

 دلر را بی خیال شوید، یوان چین را رصد کنید /  هشدار بانک آمریکایی نسبت به ریزش دلر

این بانک به سرمایه گذاران پیشنهاد داده است در کوتاه مدت به جای خرید دلر، ارزهای نوظهوری نظیر روپیه هند،  

آفریقای جنوبی خریداری کنند راند  و  آمریکا و مساله  بانک گلدمن ساکس  .پزو مکزیک  انتخابات ریاست جمهوری   ،

را سر  بر  موجود  ریسکهای  بزرگترین  را  کرونا  واکسن  کرد توسعه  معرفی  دلر  از    .ه  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

راشاتودی، بانک گلدمن ساکس که یکی از پنج بانک بزرگ این کشور محسوب می شود، با اشاره به شیوع کرونا و  

ریا انتخابات  بودن  پیش  برای سرمایه در  امنی  خیلی  مقصد  دلر  مدت  کوتاه  در  است  گفته  آمریکا  جمهوری  ست 

و به ویژه اگر روند توسعه واکسن کرونا بیش از این به تاخیر بیافتد، روزهای درخشانی گذاری محسوب نمی شود  

با استفاده از مدل سنجی ه   .در انتظار دلر تا پایان سال نخواهد بود ای موجود پیش بینی  تحلیل گران این بانک 
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ییرات زیادی در سیاست خارجی و  کرده اند که اگر دموکرات ها هم در کنگره و هم در کاخ سفید به قدرت برسند، تغ

نرخ   که  باعث عقب گرد شاخص دلر ) شاخصی  تواند  در مجموع می  ایجاد خواهد شد که  اروپا و چین  با  تجارت 

می   را  جهانی  مهم  ارزهای  مقابل  دلر  سال  برابری  شده  ثبت  سطوح  به  پندل      .بشود  ۲۰۱۸سنجد(    -زک 

از نظر ما مساله توسعه واکسن کرونا روی روند آتی دلر   استراتژیست ارزی در موسسه ای ام استراتژی گفت:

خیلی موثر خواهد بود اما حتی اگر در ماه های آینده چیزی هم یافت شود که واقعا برای مقابله با کرونا موثر باشد،  

د دارد  است تا پایان امسال به طور گسترده ای در اختیار عموم قرار گیرد. ریسک ها و نااطمینانی هایی وجو  بعید

این بانک به سرمایه گذاران پیشنهاد داده است     .که هم در خصوص دلر و هم در بازار سهام تاثیر خواهند گذاشت

روپی نظیر  نوظهوری  ارزهای  به جای خرید دلر،  کوتاه مدت  آفریقای جنوبی خریداری  در  راند  و  مکزیک  پزو  ه هند، 

به   توصیه  بانک  این  نیز  مهم  ارزهای  بین  در  گلدمن  کنند.  بانک  است.  کرده  استرالیا  دلر  و  کانادا  دلر  یورو،  خرید 

تا در   تا یوان چین را در رادار خود تحت رصد قرار دهند  ساکس هم چنین به معامله گران ارزی توصیه کرده است 

 .بهبود شرایط بازار بدهی این کشور، آن را خریداری کنند صورت

 

 : برنا یخبرگزار -

 ذرت سرخ« مو یان روایت رنج کارگران و کشاورزان چینی »  ی کتاب؛معرف 

مویان یکی از بهترین نویسندهای معاصر چین است که قلمی ساده اما محکم و روان دارد. آثار    /۱۰۷۳۲۰۹کدخبر:  

او تحت تاثیر فقر و زندگی کشاورزی و جامعه ی روستایی چین است. مویان ضمن نشان دادن گوشه ای از تاریخ، 

نتشار در چین روبرو است و  سیاست های استبدادی چین را هم نقد می کند، از این رو برخی آثارش با ممنوعیت ا

می  را  سرخ«  مطرح»ذرت  دانستتوان  نویسنده  این  اثر  برنا،  .ترین  خبرگزاری  هنر  و  فرهنگ  »ذرت   گروه  رمان 

در دهه   و مقاومت  درباره عشق  آمیز  رمانی موفقیت  این چین است. »ذرت سرخ« مهم  ۱۹۳۰سرخ«،  رمان  ترین 

می  حساب  به  جایزه نویسنده  به  را  او  که  اثر شگفت  ۲۰۱۲نوبِل    یآید  این  بیستم  رساند.  قرِن  چیِن  روحِ  را  انگیز 

ی سه نسل شود و قصهها. رمان در پنج فصل اصلی روایت میها و مرگها، آدمدانند؛ سمفونی بزرگی از رنگ می

رفت انواع  با  که  است  خانواده  یک  کشاوروبرگشت از  و  کارگران  رنجِ  روایتِ  شده؛  شناور  زمانی  چینی، های  زاِن 

هایی که  ها و گرسنگی. زباِن طنزآلود مو یان همراه انبوه اتفاق بار ژاپنیی خونهای پایاِن امپراتوری، حملهناامنی 

  ۱۹۸6یادماندنی تبدیل کرده است. این کتاب در ساِل  گیرد، این اثر را به رمانی بههای او را در بر میمدام انسان

کارگردان مشهور چینی ژانگ ییمو، یک سال    سینمایی آن نیز، ساخته  سید. نسخه منتشر شد و به شهرتی عظیم ر

و همچنین خرس طالیی جشنواره فیلِم خارجی اسکار شود  بهترین  نامزِد  توانست  و  آن ساخته شد  از  فیلِم   بعد 

ها را ز شخصیتبرلین را از آن خود کرد. در »ذرتِ سرخ« مو یان فقط روای است و بدوِن قضاوت، حجِم عظیمی ا

در پشت جلد این کتاب نوشته شده است: »ذرت سرخ« کتابی است که در آن تاریخ   .دهدمقابِل مخاطبش قرار می

بادها در پاییز   :هایی از کتاببخش//    و داستان با هم یکی شده اند تا افسانه ای بسازند بدیع و فراموش نشدنی

پهنه ی آسمانی ک ابرهای سفید، فشرده و مدور، شناور در  تند؛  آفتاب  افزایند و پرتو  انگار با کاشی  سرد و غم  ه 

های آبی فرش شده، سایه های ارغوانی خود را روی مزارع می افکنند. در طول دهه ها، که چشم به هم زدنی  

به نظر می رسد، نخ هایی از پیکرهای سرخ پوش در میان ساقه های ذرت رفتند و آمدند تا بافته ی انسانِی بزرگی  

و شجاع کردند  غارت  ک شتند،  ها  آن  دهند.  در  تشکیل  که  نوادگان سرکش،  حرکت  کردند.  دفاع  از کشورشان  انه 

سرزمین هایی اشغالی زندگی می کنند، چیزی مانند رقص باله ای هیجان انگیز را می سازد. همین طور که زمان 

کارگران منطقه ی ما با یک فرمول ساده پول در    .می گذرد، من احساس می کنم ما دچار نوعی پس رفت هستیم

  . می آوردند . آن ها به جای اینکه مهارت های خود را به دخترهایشان منتقل کنند به عروس هایشان می گفتند

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1073209-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1073209-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1073209-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
حال دیگر روستا ویران شده بود ، بشر آن را ساخت و بشر هم آن را ویران کرد . آنجا که یادگاری از غم و شادی بود  

ی بوداکنون  ویرانی ها ساخته شده  پایه ی  بر  که  بود  زده  بهشت غم  برای خودش   . ک  عشق چیست؟ هر کس 

جوابی دارد . اما این دیو احساسات برای خیلی از مردهای شجاع و زن های بااستعداد و دوست داشتنی بیشتر از  

 . آن تعدادی که بتوان شمرد سرنوشت بد رقم زده است

 

 :24ساعت  -

 چنگیز خان چینی بود یا مغول

کند و در مورد "تاریخ  دولت چین در دوران رهبری شی جین پینگ به شدت بر ناسیونالیسم تأکید می  -  ۲4ساعت  

با روایت رسمی پکن همملی" حساسیت نشان می تاریخی که  خوانی نداشته باشد، حذف دهد. هرگونه روایت 

امپراطورمی بارۀ  تا نمایشگاهی در  باعث شد  این سانسور سختگیرانه  ریزی  ی مغول که در فرانسه برنامه شود. 

گردد لغو  بود،  برنامه   .شده  اصلی  محور  مغول"،  امپراطوری  و  "چنگیزخان  نمایشگاه  که  بود  تاریخ  قرار  موزۀ  های 

سال   در  نانت  برنامه   ۲۰۲۱شهر  سال  چند  مختلف باشد.  مؤسسات  و  دانشگاهیان  همکاری  با  پژوهش  و  ریزی 

ب و  غنی  نمایشگاه  یک  نوید  میفرهنگی،  را  دیدنی  هوه .دادسیار  شهر  موزۀ  بزرگ،  طرح  این  مرکز    –هوت  در 

که    –مغولستان چین   بود  قرار  و  داشت  فرانسه    ۲۲۵نیز همکاری  به  نمایش  برای  موزه  این  نادر  اشیاء  از  قطعه 

زده های رسمی... هیچیک از این آثار تاریخِی متعلق به قرون سیمنتقل شود: مهرهای سلطنتی، ظروف طال، نامه 

نشده  دیده  فرانسه  در  تاکنون  که  .است  و چهارده میالدی،  باعث شد  مرکزی چین"  دولت  نهایت "سانسور  در  اما 

دادن   تغییر  برای  پکن  مداخالت  نانت،  تاریخ شهر  موزۀ  مدیر  گیه،  برتراند  آقای  گفتۀ  به  رود.  هدر  به  زحمات  همۀ 

گیری دولت چین در قبال اقلیت مغول را نشان  عتر شدن موضمحتوای نمایشگاه، "یکی از مواردی است که سخت

قابل تحمل نیست که مغول  ."دهدمی تاریخ جداگانه برای پکن مطلقاً  برای خود  باشند. منطقۀ خود ها  ای داشته 

میلیونی   ۲۴مرز است، دارای یک جمعیت  که با کشور مغولستان هم  -یا مغولستان داخلی    -مختار مغولستان چین  

و حدود   آن چینی  اکثریت  که  مغول است۱۷است  آن  گی.درصد  برتراند  گفتۀ  نخست،  به  مرحلۀ  در  پکن  مقامات  ه، 

خواستار حذف کلمات و عباراتی چون "چنگیزخان"، "امپراطوری" و "مغول" شدند. مدیران نمایشگاه برای یافتن راه 

ها پیشنهاد کردند که عنوان اصلی نمایشگاه به "پسر دشت و آسمان" تغییر یابد و عبارت  حل و کنار آمدن با چینی

ری حروفی  با  شود"چنگیزخان"  نوشته  زیرعنوان  قالب  در  بعد .زتر،  مرحلۀ  در  و  نپذیرفت  را  پیشنهاد  این  پکن  اما 

نامه  بر همۀ اسناد، مدارک،  نظارت  نقشه خواستار  و  قرار گیردها  نمایش  در معرض  بود  قرار  مدیر    .هایی شد که 

ضانۀ طرح کلی نمایشگاه  گوید: "از اینجا به بعد مقامات چینی شروع به بازنویسی مغرموزۀ تاریخ شهر نانت می 

نادیده می را  تاریخ و فرهنگ مغول  به کلی  را پیشنهاد دادند که  تاریخ ملی  کردند و محتوایی  به جای آن  گرفت و 

گیرد که پروژۀ نمایشگاه را "به خاطر  دریافت رایگان خبرنامهبدین ترتیب، برتراند گیه تصمیم می."دادچین را قرار می

هایمان دفاع از  ایم که در نمایشگاه گوید: "ما همیشه تعهد کرده قی" منحل کند. او می اصول انسانی، علمی و اخال 

انسان گیریمحقوق  نظر  در  را  تبعیض  با  مقابله  و  ماری  ."ها  مرکز -خانم  در  مغول  تاریخ  کارشناس  اِوِن،  دومینیک 

در سیاست  که  گفته است  لوموند  روزنامۀ  به  فرانسه  پکن،تحقیقات علمی  کنونی  غربال    های  از  باید  "همه چیز 

می  بگذرد".او  چینی  سینناسیونالیسم  یا  تبّت  مثل  نیز  چین  مغولستان  منطقۀ   " چین( افزاید:  )ترکستان  کیانگ 

کند زبان و مذهب مشترکی را در سراسر کشور تحمیل کند. هر  شدیداً زیر نظر دولت مرکزی است که سعی می

ب مغایر  ملی  تاریخ  رسمی  روایت  با  که  سال  آنچه  از  وی  گفتۀ  به  بود".  خواهد  مردود  ایدئولوژی  ۲۰۱۳اشد،   ،

ناسیونالیسم چینی بسیار تقویت شده و "به حد جنون آمیز رسیده استاما موزه تاریخ شهر نانت طرح بزرگ خود را  

سال   برای  را  نمایشگاه  که  دارد  قصد  موزه  مدیر  گیه،  برتراند  است.  نگذاشته  کنار  کلی  ا  ۲۰۲۴به  کند.  و  آماده 



 
موزه می با  بار  "این  میگوید:  کرد.  خواهیم  همکاری  بیشتر  آمریکایی  و  اروپایی  شهر های  هنر  موزۀ  که  دانیم 

از   یافتن  اطالع  برای  که  است  کرده  تالش  لوموند  دارد.روزنامۀ  اختیار  در  مغول  هنر  از  نفیسی  مجموعۀ  نیویورک 

 د اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.نظریات پکن در این ماجرا با سفارت چین در پاریس تماس بگیر

 رادیو فرانسه 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 گزارش| تایوان؛ نقطه تالقی جنگ جهانی آمریکا و چین؟ 

توجه  آمریکایی،  تئوریسن  و  از هشدار هنری کیسینجر، سیاستمدار  و چین پس  آمریکا  بین  نظامی  تقابل  احتمال 

 .برخی کارشناسان را به تنش میان دو کشور در منطقه جنوب شرق آسیا و بخصوص جزیره تایوان جلب کرده است

، »رقابت آمریکا و چین« عبارتی است که افکار عمومی سالهاست به خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه بین الملل 

های گذشته آمریکا دست برتر را در این رقابت داشت و آشنا بودن مردم به »کالهای  آن عادت کرده اند. در سال 

ب واشنگتن  به  رسیدن  برای  پکن  که  بود  زیادی  فاصله  معنی  به  خود  در سالچین«  اما  کند.  و اید طی  اخیر  های 

بخصوص قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا این فاصله تا اندازه زیادی کاهش یافت 

به اعتقاد بسیاری حتی مانور    و بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی زنگ هشدار را برای کاخ سفید به صدا درآوردند.

اقتصاد   برای  توانست  می  چین  که  خطری  و  اقتصادی  موضوعات  روی  بر  مسائل سیاسی  در  تجربه  بی  ترامپ 

پس از روی    آمریکا به همراه داشته باشد، دلیل پیروزی یک تاجر جنجالی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.

کار آمدن ترامپ طبق وعده های قبلی، اهرم فشار بر چین در زمینه های اقتصادی به شدت افزایش یافت. اعمال  

بود. محور بعدی تمرکز آمریکا بر روی فناوری و  های سنگین بر روی محصولت وارداتی یکی از این اقدامات  تعرفه

به عنوان   با متهم کردن چین  کاخ سفید  گام بعدی  در  بود.  مالکیت معنوی  رعایت حقوق  به عدم  متهم کردن چین 

اما آمارها    عامل شیوع کرونا در دنیا به دنبال تحت فشار قرار دادن چین و پیروزی در ائتالف جهانی علیه چین بود. 

ن است که ترامپ در جنگ سرد در برابر چین موفقیت چندانی نداشته است. او در زمان به قدرت رسیدن حاکی از آ

وعده پایان کسری تجاری آمریکا در برابر چین را داده بود اما به گفته »رابرت زولیک«، نماینده تجاری سابق آمریکا  

   ی را نیز دارد ، تنها در ماه آگوست سال جاریویکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا که سابقه ریاست بانک جهان

با    ۱.۸صادرات آمریکا به چین تنها   درصد رشد مواجه شده است.   ۲۰درصد رشد داشته اما فروش چین به امریکا 

 رسید.  ۲۰۱۹میلیارد در سال  5۷۷به   ۲۰۱6میلیارد در سال  4۸۱بدتر از این کسری تجاری ترامپ در عرصه جهانی از 

به نظر می رسد برخی از سیاستمداران برجسته آمریکایی نیز به این موضوع پی برده اند که  //    هشدار کیسینجر

باید   کیسینجر، آمریکا  هنری  نیست.  فناوری  و  اقتصاد  زمینه  در  یکجانبه  برتری  به  دستیابی  به  قادر  دیگر  بپذیرد 

سیاستمدار برجسته آمریکایی یکی از این افراد بود که در روزهای گذشته این موضوع را مطرح کرده و هشدار داده  

ی نظامی بین آنها دور از ذهن نیست.  که درصورت حل نشدن دیپلماتیک مشکالت بین این دو کشور، احتمال درگیر

ها باید حدودی را به بحث بگذارند تا تهدیدات ]علیه  های خود گفت: رهبران ما و رهبران آنوی در بخشی از صحبت

یکدیگر[ را افزایش ندهند و بعد از آن باید برای تعمیم این سیاست به یک بازه زمانی طولنی مدت راهی پیدا کنند.  

ه این کار کال شدنی نیست اما اگر اینطور باشد، ما وارد شرایطی شبیه جنگ جهانی اول خواهیم شاید بگویید ک

 شد. 

نامزد برای تقابل نظامی اولین  اما به  //    تایوان،  آمریکا و چین بوده  این جزیره برای چندین دهه محل دعوای بین 

ن موضوعاتی مانند مسئله هسته ای  دلیل مختلف این درگیری شکل جدی به خود نگرفته است. شاید جدی تر بود

از   تایوان جدی نشده و  باعث شده که در سالهای اخیر موضوع  بین چین و هند در کشمیر  یا تنش  و  کره شمالی 

https://www.tasnimnews.com/


 
سوی دیگر حمله چین به این جزیره نیز تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته باشد. اما در روزهای اخیر موضوع شیوع  

در ظاهر عدم توجه واشنگتن به امور سیاسی در شرق آسیا نگرانی ها درباره تعهد   کرونا، بیماری ترامپ و شاید

ها در هنگ کنگ و تایوان که  آمریکا به دفاع از منافع خود در این منطقه را افزایش داده است. پس از کاهش ناآرامی

نفوذ بیشتر و کنترل اوضاع در    به اعتقاد چین به دلیل تحرکات عامدانه آمریکا شکل گرفته بود، دولت پکن به دنبال

ارتش چین با انجام اقداماتی مانند پرواز هواپیماهای جنگنده بر حریم هوایی تایوان )به این   این منطقه رفته است.

باعث   تایوان  مرز  نزدیکی  در  رزمایش  و  داند(  می  چین  سرزمین  از  بخشی  را  تایوان  هوایی  حریم  پکن  که  دلیل 

یره شده است. وزیر خارجه تایوان شرایط کنونی را بسیار نگران کننده خوانده و اعالم  نگرانی شدید مقامات این جز

این  به  برای حمله  ای  بهانه  عنوان  به  تایوان  بر  مالکیت خود  ادعای  از  پکن  که  آن است  نگران  به شدت  که  کرده 

توجه واشنگتن صورت گرفته است. ش با هدف جلب  اظهارات  این  تمام  کند.  این  جزیره استفاده  به  واکنش  در  اید 

نگرانی ها بود که در روزهای گذشته خبری مبنی بر برنامه کاخ سفید برای فروش چندین مورد تسلیحات پیشرفته  

 به تایوان منتشر شد.

فارن پالیسی در دوم سپتامبر مقاله ای از »ریچارد هاس« و »دیوید ساکس«  //    ورود نیروهای آمریکایی به جزیره

یکا از تایوان نباید مبهم باشد" منتشر کرد و پس از این مقاله بود که یک فرمانده )نه چندان با عنوان "حمایت آمر

بلندپایه( نیروی دریایی آمریکا مقاله ای با عنوان " ایستادگی دربرابر اژدها: بازگشت نیروهای آمریکایی به تایوان"  

ن متعهد است باید نیروهای زمینی خود را در این  را منتشر کرد و مدعی شد که آمریکا درصورتی که به دفاع از تایوا

دادند که چنین  بارها هشدار  آنها  و  مواجه شد  رسانه های چینی  واکنش شدید  با  مقاله  این  کند.  جزیره مستقر 

رویکردی بسیار خطرناک است و نیروهای نظامی چینی برای حفاظت از تمامیت ارضی خود مسلما از شروع این  

نیز در  گلو  جنگ نمی هراسند. به دولت چین(  نزدیک  تایمز )نشریه  نیروهای    ۲4بال  بازگشت  سپتامبر هشدار داد 

آمریکایی به تایوان "حرکتی است که می تواند باعث صدور دستور خارج شدن تمام تاسیسات و نیروهای نظامی  

انجام چنین ریسک بزرگی در   به  آمریکا حاضر  آیا  باید دید  تایوان شود. حال  از  یا  آمریکایی  بود  نزدیک خواهد  آینده 

 خیر. 

با تمام این تفاسیر شاید افرادی در چین به این نتیجه رسیده اند که اکنون  //    احتمالت چین درباره واکنش آمریکا 

زمان اقدامی جدی درمورد تایوان است. مسلما اگر اقدام نظامی چین علیه تایوان در دوره فردی به جز ترامپ رخ  

به معنی امر  این  داد  بین   می  توافقات  به  ترامپ  به عدم عالقه  باتوجه  اما  تلقی می شد  ایالت متحده  به  حمله 

تایوان  علیه  چین  احتمالی  نظامی  اقدام  شاید  آسیا  در شرق  کشور  این  متمرکز شدن سیاست  و  قبلی  المللی 

باشد. نداشته  به همراه  را  انتخابات    واکنش واشنگتن  در  ترامپ  که  دارد  نیز وجود  احتمال  به شکست  این  موفق 

ماه دیگر در قدرت حضور داشته باشد و از سوی دیگر چین برای به نمایش گذاشتن توانایی ها   ۳بایدن نشود و تنها  

خود پس از موضوع شیوع کرونا که تا حدی باعث نارضایتی در داخل این کشور شد ، تایوان را به عنوان یک هدف  

پ در ماه آگوست »الکس آزار« ) وزیر بهداشت و خدمات عمومی(  موفقیت در نظر داشته باشد. هرچند دولت ترام

دهه اخیر به تایوان فرستاد تا باعث نارضایتی پکن شود اما به    4خود را به عنوان بلندپایه ترین مقام آمریکایی در  

وعی که از لحن نظر تایوانی ها نیز چندان به حمایت تمام قد ترامپ از این جزیره در برابر چین اطمینان ندارند؛ موض

 انتهای پیام/  مقامات ارشد این جزیره نیز به خوبی قابل درک است.

 

 :گیتی آنالین -

 عزم راسخ چین در معجزه اقتصادی و به اشتراک گذاری دستاوردهای توسعه با جهان

http://gitionline.ir/fa/news/36465/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
هزار منطقه ویژه اقتصادی در    4مجله انگلیسی »اکونومیست« در گزارشی تاکید کرده است که در حالیکه بیش از  

  .منطقه ویژه اقتصادی »شن جن« چین است  سراسر جهان وجود دارد، اما الگوی موفق شماره یک در میان آنها،

اقتصادی   با فرا رسیدن چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه  در روز  همزمان  و    ۱4شن جن  بیست  با  برابر  اکتبر 

سوم مهر، »شی جین پینگ« رهبر چین سخنرانی مهمی ارائه کرد و در قالب این سخنرانی به جهانیان اعالم کرد  

توسعه و   از  منافع ناشی  به اشتراک گذاری هر چه بیشتر  اقتصادی و  و گشایش  تعمیق اصالحات  برای  که چین 

اهمیت از  که  با جهان  دارد  پیشرفت  راسخ  برخوردار است، عزمی  دراز مدت  تاثیری  و  بال  بسیار  شن »  .کاربردی 

تاریخ صدها  جن« به عنوان تفسیری شگفت انگیز از سوسیالیسم با خصوصیات چینی روی یک برگ سفید و خالی،

منطقه ای تولید ناخالص    .سال پیموده است   4۰ساله برخی از کالن شهرهای بین المللی خارجی را در طول مدت  

میالدی رسیده که    ۲۰۱۹تریلیون یوان در سال    ۲.۷میالدی به    ۱۹۸۰میلیون یوان ثبت شده در سال    ۲۷۰شن جن از  

میالدی، سرانه درآمد قابل تصرف ساکنان این   ۲۰۱۹درصدی است؛ در سال    ۲۰.۷به معنای رشد متوسط سالنه  

اقتصادی معادل   ویژه  که    6۲5۰۰منطقه  گزارش شده  و    .میالدی است  ۱۹۸5برابر سال    ۳۱.6یوان  آمار  مجموعه 

داده های موجود این حقیقت را ثابت می کند که تصمیم استراتژیک حزب حاکم در چین در زمینه تاسیس مناطق  

این   مدیریت  تنها  نه  که  اند  متقاعد شده  کامال  مردم چین  و  بوده است  کامال درست  این کشور  در  ویژه  اقتصادی 

اقتصادی ویژه  کنند  مناطق  ارائه  بالتری  و در سطح  بهتر  به مراتب  باید مدیریتی  بلکه  باشد  ادامه داشته  با    .باید 

توجه به اینکه جهان در حال حاضر دستخوش تغییرات مهم بی سابقه ای در طول یک قرن گذشته است، این سوال  

تار  فرصت  یک  از  تواند  می  چگونه  چین  جن  شن  اقتصادی  ویژه  منطقه  که  شود  می  رهبری مطرح  برای  یخی 

در پاسخ به این سوال باید گفت که رهبر چین در سخنرانی خود  //    اصالحات و گشایش مجدد چین استفاده کند؟ 

به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شن جن تاکید کرد که توسعه، اولین اولویت و استعداد، 

می تواند شن جن را در مسیر اجرای اصالحات کامل حمایت    اولین منبع و نوآوری، اولین نیروی محرکه ای است که

این امید وجود دارد که شن جن با تعمیق اصالحات و طرح های آزمایشی، کپی برداری از اقدامات    .و پشتیبانی کند

تجربی که قابلیت ترویج دارند و همچنین تنظیم راه حل برای مشکالتی که در مسیر گشایش و اصالحات اقتصادی  

  .می شوند و کشف راهی برای توسعه با کیفیت بال، فرصت های بیشتری را برای کل کشور چین فراهم آورد  دیده

سال گذشته نیست اما چین هیچ گاه به    4۰اگرچه پیچیدگی، حساسیت و دشواری اصالحات کنونی چین کمتر از  

ین کشور ایجاد می شوند، از خاطر وزش بادهای مخالف و به وجود آمدن موج هایی که در جهت مخالف حرکت ا

حرکت نمی ایستد و همچنان برای ایجاد معجزه های جدید و بزرگ تری که تحسین جهان را به دنبال داشته باشد، 

از تحسین جهان می گیرد   .تالش خواهد کرد را  نیروی حرکت و جهش توسعه ای خود  تنها  نه  این مسیر  چین در 

 .بلکه به جهان نفع هم می رساند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص"پيامبر اسالم ارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی پسند یخود نم یهر چه برا»

 :ودرمف ،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

 4۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ۵۸40ح   39۵ص  4: ج ه یالفق 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 قوله »وقفوهم انهم مسئولون « انه ال  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 یقدم از قدم برنم یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یتحقده اند: به مو»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 یامبرصلیو خاندان پ تیما اهلب یو از دوست -4   .نموده مصرف  یثروتش که چگونه جمع و در چه راه

 ( 12-13، ص 44)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

 « بِالتَّوَاضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِر قَی ذَرِ وَ الصَّدِطَانَ بِالْحَ اصْحَبِ 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 
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