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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 های بلوکه شده گزارش آقای سخنگو از پول/   رائه شددر یک نشست خبری ا

خطیب : اقتصاددنیای  پولسعید  درخصوص  توضیحاتی  گذشته  روز  امورخارجه  وزارت  سخنگوی  بلوکه  زاده،  های 

های ایران شده ایران ارائه کرد و در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه مقداری از دارایی 

زاده تاکید کرد منابع ارزی که در  ای در چین نداریم.« خطیبن بلوکه شده است، گفت: »ما پول بلوکه شدهدر چی

وی ادامه داد: »روابط ایران    .اندجنوبی بلوکه شدههای ماست که در ژاپن، عراق یا کره چین وجود دارد، جدا از پول

گفت و  است  منطقی  روابط  یک  چین  مقامو  بین  مستمری  گزارش  وگوهای  به  است.«  جریان  در  کشور  دو  ات 

پکن افزود: »البته ممکن    -برنگاران در رابطه با روابط تهرانزاده در نشست هفتگی خود با خ»ایسنا« سعید خطیب

که این یک امر طبیعی است چرا که در روابط هر کشوری با کشور  است مشکالتی بین دوکشور وجود داشته باشد  

 «.وجود بیایدت بهدیگر این مشکالت ممکن اس

های  خارجه همچنین در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده در مورد پولسخنگوی وزارت //    شبهات در مورد چین

اند حتی بیشتر از  رو شده بانکی در چین با آن روبه بلوکه شده ایران در چین یا اینکه مشکالتی که ایرانیان در زمینه  

شود و این جای سوال  نیم که برخی از اخبار نادرست در ارتباط با چین منتشر میبیآمریکاست، گفت: »ما بعضا می

خطیب دار درست  د.«  بیرونی  منشأ  با  چین  و  ایران  روابط  درخصوص  شده  منتشر  اخبار  از  »بسیاری  افزود:  زاده 

م این است که ایم و مهوگوهای راهبردی، رو به جلو و سودمندی را با طرف چینی داشتههمواره گفت  نیست و ما

اده با تاکید بر اینکه ایران منابعی در چین زگوهای مستمر و پرثمری وجود دارد.« خطیبوبین دو کشور همواره گفت 

فت: »این جدا از پولی است که ما مثال در ژاپن، کند، گدارد که از آن منابع برای تامین نیازهای خود استفاده می 

 «.شده داریم. موضوع چین در این زمینه متفاوت استصورت بلوکهجنوبی بهعراق یا کره 

خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه برخی از اخبار  سخنگوی وزارت //    کندی مذاکرات با سئول

های بلوکه شده ایران در این  جنوبی برای آزاد شدن پولکرات ایران و کرههایی در مذاگویای این است که پیشرفت

وبی چندین میلیارد دالر  جنراهم شده و اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده است گفت: »منابع ما در کره کشور ف

اولی این منابع برای خرید دارو و مواد  از  یا استفاده  این منابع  انتقال  برای  انجام است  است. مذاکرات  ه آن درحال 

صورت منظم  کند. وزارت بهداشت به ی ما را اذیت می رود و این کندولی متاسفانه این مذاکرات به کندی پیش می 

کند و در سطحی که ما  طور که اشاره کردم این کندی ما را اذیت میست ولی همانجنوبی ادرحال رایزنی با کره 

امیدومی است.  نیفتاده  اتفاقی  پیشرفت خواهیم  کند.  عمل  خود  تعهدات  به  زودتر  چه  هر  کره  دولت  های اریم 

میلیارد دالر پول ایران در   ۷ها حکایت از این دارد که  یز است و برای ما قابل قبول نیست.« گزارشگرفته ناچصورت 

 .جنوبی بلوکه شده استکره

نی ظریف و همتای ژاپنی خود گفت:  زاده با اشاره به تماس تلفدر ادامه خطیب//    رایزنی ظریف و همتای ژاپنی

وگو و رایزنی کردند. در این المللی گفتباط با مسائل دوجانبه و بین »در این تماس تلفنی مقامات دو کشور در ارت

وی تلفنی بر اهمیت دسترسی ایران به منابع مالی خود در ژاپن تاکید شد و امیدواریم طرف ژاپنی براساس  وگگفت

 «.المللی به وظایف خود در این زمینه عمل کندقوانین و مقررات بین 



 
به عراق بانکد  وی//    سفر موفق همتی  با سفر اخیر عبدالناصر همتی، رئیس  ارتباط  نتایج ر  و  به عراق  مرکزی 

بانک  توافقات  چارچوب  در  سفر  »این  گفت:  سفر  این  از  سفر حاصل  و  بود  گرفته  صورت  عراق  و  ایران  مرکزی 

 «.مرکزی جویا شویدزئیات در مورد این سفر را باید شما خبرنگاران از بانک آمیزی بود البته جموفقیت

خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به  سخنگوی وزارت //    تحقق یکی از ابعاد برجام

ه مبنی بر مهر ماه در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مطرح شد  ۲۷های تسلیحاتی ایران از بامداد  لغو محدودیت

و جنبه اجرایی شده  برجام  ماینکه فقط یک جنبه  دیگر که  نکرده های  پیدا  تحقق  اقتصادی است  به مسائل  ربوط 

مشک با  مردم  اکنون  و  سختیاست  و  و الت  هستند  مواجه  خود  اساسی  نیازهای  تامین  برای  زیادی  های 

کننده گفت: داده است، خطاب به خبرنگار سوالخارجه در زمینه تامین ارز برای تهیه دارو چه اقدامی انجام  وزارت 

م که مردم در چه دانیایم که ندانیم درد مردم چیست؟ ما میستیم و ما از آسمان نیامده»ما از بدنه همین مردم ه

ای جز  اند و ما چاره برند. مردم ما در یک جنگ ناخواسته و تحمیلی از سوی آمریکا قرار گرفتهدرد و رنجی به سر می

دست پیروزی را در بسیاری از ابعاد به وزی در این جنگ نداریم.« این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: »این  پیر

های مکرری است که  خاطر شکستشود بهآمیز پیگیری میصورت جنونیکا که به ایم و فشارهای کنونی آمرآورده 

پیگیری خواسته با  ارتباط  روبه در  ایران  علیه  اهداف خود  و  اینکه موضوع رو شده ها  بر  تاکید  با  اند.« وی همچنین 

تسلیحاتتحریم محدودیت های  رفع  و  تحریم ی  به  ربطی  آن  به  مربوط  ایرهای  علیه  آمریکا  از های  خروج  از  بعد  ان 

زاده با بیان  خطیب  «.برجام ندارد گفت: »آنچه در این زمینه محقق شده است یکی از ابعاد برجام است نه همه آن

اروپایی به اینکه   ناتوانی  و  آمریکا  و  خاطر فشارهای  تعهداتشان  اجرای  در  اکنون  ها  ما  آنها  از سوی  تعهدات  نقض 

کاهد و وظیفه دولت تامین نیازهای مردم است و همه  وظیفه دولت نمی  دچار مشکل هستیم، گفت: »ولی این از

 «.گیردها در همین چارچوب صورت میتالش 

به لغو   های خود با اشارهسخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت//    پیروزی برای مقاومت

پیروزی  محدودیت  یک  افتاد  اتفاق  ایران گفت: »آنچه  در واقع  های تسلیحاتی  ما  و  بود  ایران  و ملت  برای مقاومت 

قطعنامه  لغو  ما همچون  شاهد  دوستان  متاسفانه  که حتی  بودیم  داده  هایی  رای مثبت  آن  به  نیز  روسیه  و  چین 

های جمهوری اسالمی ایران  تی خواندنی از شکوه دیپلمات ای روایبودند.« وی با بیان اینکه روایت مذاکرات هسته 

با موضوع   ارتباط  »در  داد:  ادامه  مذاکرات، طرفلغو محدودیتاست،  در جریان  تسلیحاتی  های غربی حاضر های 

باره این  در  که  هسته  نبودند  مساله  از  جدا  را  آن  و  کنند  میصحبتی  خطیبای  روند دانستند.«  به  اشاره  با  زاده 

خود در ای و جدیت طرف ایرانی برای پیشبرد خواسته  ت در ارتباط با این موضوع در جریان مذاکرات هستهمذاکرا

ذره  نه  گذشته  سال  پنج  طول  در  ایران  اسالمی  »جمهوری  افزود:  زمینه،  سیاستاین  را  ای  خود  دفاعی  های 

به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، ای خود را تغییر داده است.«  تغییرداده و نه برنامه موشکی و اهداف منطقه 

ا سرجای خودش است و این کشور حتی در موضوع ها برداشته شد البته فشارهای آمریکبامداد یکشنبه محدودیت 

می سعی  نیز  دارو  و  علغذا  حداکثری  فشار  مردم  کند  به  نسبت  حاکمیت  و  دولت  عهد  اما  کند  اعمال  ایران  یه 

 .دهیمای تامین نیازهای مردم انجام می پابرجاست و ما تمام تالش خود را بر

های سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که با توجه به رفع محدودیت //    خرید تسلیحات 

ن قرار است از چه کشورهایی سالح خریداری کند، خاطرنشان کرد: »ما با  مهرماه علیه ایران، تهرا ۲۷تسلیحاتی از  

های  زاده با بیان اینکه میزان هزینهکردن منطقه به انبار تسلیحات موافق نیستیم.« خطیب  تسلیح منطقه و تبدیل

امارات جمله  از  منطقه  کشورهای  دیگر  با  مقایسه  در  نظامی  مسائل  با  ارتباط  در  عربستان عربیمتحدهایران   ،

م و در واقع خرید نظامی  هاست که خرید نظامی نداریسعودی و حتی عراق بسیار کم است، تصریح کرد: »ما سال



 
گیرد، نه ایران قدرت خود را از مردمش می   ما صفر است.« سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه

بهره از  را  ما خودمان  »البته  داد:  ادامه  فناوریاز سالح،  از  استفاده  و  بازار  این  از  این حوزه برداری  در  های جدید 

نمی  مسومحروم  ولی  می کنیم  عمل  رفع  والنه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی  کنیم.« 

در زمینه  های تسلیمحدودیت  ایران  با  یکشنبه مدعی شد که هر کشوری  آمریکا روز  وزیر امورخارجه  ایران،  حاتی 

رات  های شورای امنیت را نقض کرده است، گفت: »اظهاو فروش تسلیحات همکاری داشته باشد قطعنامه خرید  

ایران موفق بوده است.«   جانبه آمریکا علیههای یکدهد که حتی خود او نیز باور ندارد که تحریمپمپئو نشان می

المللی کار وان در چارچوب معاهدات بین تکند که می زاده تاکید کرد جمهوری اسالمی ایران همچنان فکر میخطیب

 .کرد

ترساند بازگشت ایران به  خارجه تاکید کرد: »آنچه آنها را میوزارت   سخنگوی//    درصد نیاز دفاعی در داخل  ۹۰تولید  

خطیب است.«  تسلیحاتی  اقالم  صادرات  و  فناوری  گسترده  مقامات  بازار  اعالم  »براساس  کرد:  خاطرنشان  زاده 

تولید می در   ۹۰دفاعی کشور   داخل کشور  در  ایران  دفاعی  نیازهای  از  بازار خرصد  اینکه  از  بیش  ایران  و  ید  شود 

مثل ایران  که  داد  ادامه  همچنین  وی  است.«  اقالم  این  تامین  برای  پتانسیل  دارای  که   باشد  نیست  آمریکا 

 .ن باشدهای کشنده برای کشتن مردم یمدنبال فروش سالح جمهورش بیاید و نمایش دهد و به رئیس 

یگری در ارتباط با اظهارات اخیر  زاده همچنین در پاسخ به سوال د خطیب//    پاسخ به اظهارات ترامپ درباره مذاکره

تر خواهد شد، گفت: »ما در  ها برای مذاکره با آمریکا بعد از پیروزی مجدد من سختمپ مبنی بر اینکه کار ایرانیترا

ایم. پاسخ ما همان است که قبال  تباط با موضوع مذاکره بارها پاسخ داده مورد ادعاهای هرروزه آمریکا و ترامپ در ار

رده است هایش ضدملت ایران شکست خومتحده به این عقالنیت نرسید که سیاستا زمانی که ایاالت ایم. تگفته

 «.های خود اعتراف کنندمانیم که آنها به شکست سیاستچیزی تغییر نخواهد کرد. ما منتظر می

 چین: تهدیدهای پمپئو در زمینه تجارت تسلیحاتی با ایران غیرقابل توجیه است 

امور خارجه چین از اظهارات تهدید آمیز وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه تجارت تسلیحاتی    وزارت  سخنگوی : ايسنا

چین پس از این که آمریکا تهدید کرد تحریم   به گزارش خبرگزاری ای. اف، پی، .ن، انتقاد کردکشورهای مختلف با ایرا

را به   روز دوشنبه واشنگتن عمال خواهد کرد،لیه کشورهای مشارکت کننده در تجارت تسلیحاتی با ایران اهایی ع

وزرات امور خارجه چین اظهارات تهدید آمیز مایک پمپئو    .و مداخله در امور دیگر کشورها متهم کرد  فروش تسلیحات

لیجیان ژائو سخنگوی    .کامال غیرقابل توجیه« دانست»   وزیر امور خارجه آمریکا علیه دیگر کشورها در این زمینه را

خ  وزارت  جمع  در  چین  خارجه  می  امور  مهمات  و  تسلیحات  جا  همه  در  که  است  آمریکا  این  گفت:  برنگاران 

دیگر   فروشد، داخلی  امور  در  آشکارا  حتی  و  گیرد  می  کار  به  ژئوپولیتیک  اهداف  خدمت  در  را  تسلیحاتی  تجارت 

هد داشت که به ایران سالح  پاسخ مستقیمی به این که آیا چین اکنون تمایل خوا   ژائو   .کشورها دخالت می کند

»تجارت تسلیحاتی را بر اساس سیاست صادرات نظامی و تعهدات بین المللی  که پکنبفروشد، نداد اما اظهار کرد  

شود که تاریخ تحریم   بر اساس این گزارش، اظهارات این مقام چینی دز پی این مطرح می   .«خود پیش خواهد برد

دولت آمریکا در سه ماه اخیر در تالش بود پیش نویس قطعنامه     .یان رسیدبه پا  اکتبر  ۱۸تسلیحاتی ایران در تاریخ  

  ای را در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید این تحریم به تصویب برساند اما با مخالفت اکثریت اعضای شورا،

  .با این طرح موافقت نشد

روح چینی  /   را بررسی کرد ان و چین ساله ایر ۲۵نویس همکاری اقتصاد« ابعاد خودرویی پیشدنیای»

 در کالبد خودروسازی ایران



 
ساله خود را نهایی کردند که بخشی از    ۲۵نویس همکاری مشترک  ایران و چین در شرایطی پیش : اقتصاد دنیای 

از همکاری بود. اگرچه  به دو دهه  این مشارکت، در حوزه خودروسازی خواهد  نزدیک  ایران و چین  های خودرویی 

این حال آنچه قرار است ذرد و در حال حاضر نیز خودروسازان چینی در صنعت خودروی کشور حضور دارند، با  گمی

بود  ۲۵در قالب قرارداد همکاری مشترک   از حال خواهد  از    .ساله رخ دهد، چیزی فراتر  طبق آخرین اطالعاتی که 

ایران و چین درز کرده، دو ط  ۲۵نویس قرارداد همکاری  متن پیش در  دنبال مشارکت عمیق خودرویی  رف به ساله 

و چین به منظور انتقال فناوری و  های خودروساز ایران سه بخش کلی هستند. بر این اساس »همکاری بین شرکت

چرخه ایجاد  طریق  از  ثالث  کشورهای  و  کشور  دو  بازار  در  عرضه  برای  مشترک  »مشارکت  تولید  تولید«،  های 

خودشرکت دو  با  چینی  خودرویی  اشتراکهای  قبیل  از  ایرانی  بزرگ  ایجاد  روساز  زمینه  در  فنی  دانش  گذاری 

»طراحفرم پلت همچنین  و  و...«  مشترک  از  های  استفاده  بر  تمرکز  با  مرتبط،  صنایع  و  خودرو  صنعتی  شهرک  ی 

روند. این سه محور شمار می فناوری انرژی تجدیدپذیر«، سه محور اصلی همکاری آتی خودرویی ایران و چین به

ها از  های خودرویی خود هستند؛ به نوعی ایرانی دنبال یک رنسانس بزرگ در مشارکت دهد دو طرف به نشان می

چشمسرما عوض  در  و  برد  خواهند  بهره  چینی  خودروسازان  فنی  دانش  و  و  بادامییه  بزرگ  بازار  بر  نیز  ها 

تا حدی است احتماال  این تسلط  ایران مسلط خواهند شد.  برای حضور    استراتژیک خودروی  دیگر جایی  که شاید 

آسیایی و  اروپایی  غیرخودروسازان  ت های  مرور  نباشد.  ایران  درخودروسازی  نشان چینی  ایران  اریخ خودروسازی 

دهد در این نیم قرن، شرکای اصلی این صنعت اغلب اروپایی )در دوران قبل از انقالب( و حتی آمریکایی بوده و  می

  ۸۰های چینی در خودروسازی ایران به اوایل دهه  بادامیاند. حضور چشمار داشته ها معموال در حاشیه قرچینی

سال   ۲۰ها که  تر شد. چینیای بود، اما هرچه گذشت، پررنگسیار کمرنگ و حاشیه گردد، حضوری که ابتدا ببرمی

نمی به حساب  در خودروسازی  اصال  میپیش  راآمدند، خوب  رنو  و  پژو  امثال  وجود  با  به  دانستند  ورود  برای  هی 

، باب  ۸۰دهه    البته در اواسطبخش اصلی صنعت خودروی ایران ندارند، از همین رو به سراغ بخش خصوصی رفتند.  

ایران بین  باز و قرار شد دو طرف قرارداد همکاری  مشارکت  نام چری  به  از خودروسازان بزرگ چین  خودرو و یکی 

گیری در ایران امضا کنند. با این حال اما وزارت صنعت اجازه شکلمشترک خود را با محوریت تولید خودروهای چینی 

اوایل حضور در ایران اما بخش خصوصی   .بخش خصوصی تمرکز کنند  ها همچنان رویاین همکاری را نداد تا چینی

ط به  ها برگرداند. شرایبادامیها نشان نداد، ولی بعدها تحریم ورق را به نفع چشمنیز چندان روی خوش به چینی

اوایل دهه   در  که  رفت  پیش  تبدیل شمسی، چینی  ۹۰شکلی  بخش خصوصی صنعت خودرو  به ستون خیمه  ها 

ها به حدی خوب پیش رفت هایی مانند فولکس واگن و هیوندایی را گرفتند. اوضاع برای چینیشرکتشده و جای  

به مرز   ایران  بازار خودروی  از  آنها  ایرا  ۲۰که سهم  و  خودروهای    خودرو و سایپا هم میزبانن درصد نیز نزدیک شد 

ایران و کشورهای   آنکه  از  آذر    ۵+۱چینی شدند. پس  توافق رسیدند، چینیته بر سر مساله هس  ۹۲در  به  ها  ای 

اما داستان به شکلی دیگر پیش  بگیرند،  را در دوران تحریم  تنها نگذاشتن خودروسازی کشور  انتظار داشتند مزد 

پسابرجام،   دوران  در  چینیرفت.  به  چندان  ایرانی  سراغ خودروسازان  به  هم  باز  و  ندادند  نشان  خوش  روی  ها 

ای شد که آنها در ها خوش نیامد و شاید حتی زمینهرفتند. این رفتار طبعا به مذاق چینیویژه پژو و رنو ها بهاروپایی 

  ۹۷ای و برجام در اردیبهشت ق هسته ها برخوردی قهرآمیز از خود نشان دهند. با خروج آمریکا از توافدور دوم تحریم

ور کمرنگ شد و حتی برخی از  های چینی نیز در صنعت خودرو کشو در ادامه، تحریم خودروسازی، حضور شرکت

نیز چینیآنها چمدان حاضر  حال  در  رفتند.  و  بستند  را  بخش خصوصی هایشان  در  کمرنگی  باقیمانده حضور  های 

بر تولید  و  دارند  ایران  خودرو  ایران صنعت  در  آنها  محصوالت  بهخی  است.  شده  متوقف  نیز  سایپا  و  نظر خودرو 

ها و تنبیهاتی که  خودروسازان ایران در دوران پسابرجام، سختی تحریم  ها از رفتار رسد منهای دلخوری چینیمی

سانده و آنها را  ها را تربادامیاند نیز چشم چشمهای ایرانی در نظر گرفته ها در قبال مشارکت با شرکتآمریکایی

حاال اما با توجه به از خود بروز دهند.  (  ۹۲و    ۹۱های  ها )در سال مجبور کرده رفتاری متفاوت از دور نخست تحریم



 
برنامه ایران و چین برای همکاری درازمدت، گویا قرار است فصلی جدید و متفاوت از مشارکت خودرویی میان دو  

یی درازمدت ایران و چین اما این نکته نیز وجود دارد که احتماال قطب  طرف شکل بگیرد. در جریان همکاری خودرو

با کمک چشم زمزمه بادامی سوم خودروسازی کشور  ماه گذشته  بر هایی مبنیها شکل خواهد گرفت. طی چند 

با  ایجاد قطبی جدید در خودروسازی کشور به گوش رسیده، قطبی که گفته می  شود حتی شاید نظامی باشد. 

اینکه هدف از تشکیل قطب جدید، بهبود سطح کمی و کیفی تولید خودرو در کشور است، هیچ بعید نیست   توجه به

 .ذیل همکاری خودرویی ایران و چین شکل بگیرداین قطب در  

در بین سه محور کلی در نظر گرفته شده برای مشارکت خودرویی ایران و  //    صادرات خودروهای چینی از ایران  

ثالث از    رفین به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای چین، »همکاری ط

)مونتاژ(  طریق ایجاد چرخه تولید«، از اهمیت باالیی برخوردار است. نکته مهم این بند، حضور خودروهای ساخت  

می  که  است  صادراتی  بازارهای  در  کشور  ایران  نصیب  را  زیادی  ارزآوری  خودروسازان  تواند  بند،  این  طبق  کند. 

با یکدیگر به اشتراک تا از دل آن، محصوالت مشترک به تولید    ایرانی و چینی دانش فنی خود را  خواهند گذاشت 

به  البته  می برسانند.  خودروسنظر  همکاری،  این  در  فناوری  رسد  صادرکننده  آنکه  از  بیش  دلیل،  دو  به  ایران  ازی 

در تحریم است و طبعا از دانش فنی روز  ۹۷نخست اینکه صنعت خودرو کشور از مرداد باشد، واردکننده خواهد بود. 

به  بعید  و  مانده  دور  میدنیا  چینینظر  البته  عوض  در  باشد.  داشته  چینی  طرف  به  عرضه  برای  چیزی  ها  رسد 

ببرند.  توانمی بهره  ایران  خودروسازی  در  ارزان  انسانی  نیروی  و  انرژی  مانند  مزایایی  از  اینکه  ند  برای  دیگر  دلیل 

به مشارکصنعت خودرو کشور میزبان فناوری چینی بود،  با خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا  ت چینیها خواهد  ها 

توان یافت و کمتر خودروساز معتبری را میهاست میزبان بزرگان خودرویی جهان است  شود. چین سالمربوط می

چینی است.  نیافته  حضور  کشور  این  در  خارجی  هاکه  شرکای  از  زیادی  چیزهای  گذشته  دهه  یک  شان طی 

تجربه قبل نیستند. بنابراین آنچه در همکاری خودرویی آتی ایران و چین محتمل  زان بیاند و حاال دیگر کارآموآموخته

ژ  دروسازی کشور از فناوری و تکنولوژی چینی است. احتماال خودروسازان ایرانی به مونتاخواهد بود، میزبانی خو

د چین عرضه خواهند  محصوالت چینی مشغول و بخشی از خودروهای موردنظر در بازارهای صادراتی از جمله خو

دو کشور« تاکید    شد. هرچند در بند نخست همکاری خودرویی ایران و چین بر »تولید مشترک جهت عرضه در بازار

به  بعید  حال،  این  با  میشده،  منظر  چین  خودروسازی  تولید  خطوط  بازار  رسد  در  شود.  ایرانی  محصوالت  یزبان 

های خودرویی حضور دارند و در حال رقابت با یکدیگر هستند کت خودروی چین )ابر بازار خودروی جهان( بیشتر شر

ی ایرانی باشد. البته یک احتمال در این ماجرا وجود دارد و آن،  و در چنین فضایی، بعید است جایی برای خودروها

خودروی   ک بین ایران و چین است که از دانش فنی روز برخوردار و توانایی رقابت در ابر بازارتعریف خودرویی مشتر

ایرانی  های دو طرف، احداث خط تولید خودروسازان  داند شاید یکی از برنامهجهان را داشته باشد. کسی چه می

در نقطه عطفی  بدهد،  رخ  اگر  که  اتفاقی  باشد،  ایران    در چین جهت ساخت محصوالت مشترک  صنعت خودروی 

میبه  ایرشمار  از همکاری خودرویی  بند  این  اگر  بردرود. هرچه هست،  شکلی  به  چین  و  اجرا  -ان  و  تصویب  برد 

اسطه صادرات( به نفع صنعت خودرو کشور  شود، از دو جهت دریافت دانش فنی روز دنیا و همچنین ارزآوری )به و

 .خواهد بود

های چینی باب های خودرویی ایران و چین، شرکتاما طبق بند دوم همکاری   //  فرم چینیاتاق ایرانی روی پلت  

است   قرار  گویا  اساس  این  بر  کرد.  خواهند  آغاز  ایران  خودروسازی  غول  دو  با  را  متفاوتی  و  گسترده  همکاری 

و رو  خودفرم مشترک در اختیار ایرانویژه در بخش طراحی و ساخت پلتهای چینی دانش فنی خود را بهشرکت

به  هم  باز  که  آمده  میان  به  صحبت  فنی«  دانش  »اشتراک  عبارت  از  نیز  بند  این  در  البته  دهند.  قرار  نظر  سایپا 

دریافت می ایران  خودروسازی  چینیرسد  و  ساخت  کننده  و  طراحی  دانش  ضعف  بود.  خواهند  کننده  عرضه  ها 



 
هایی شدید قرار این صنعت در گرداب تحریمکه  ویژه حاال  فرم در خودروسازی ایران بر کسی پوشیده نیست، بهپلت

سال در  هرچند  است.  کوتاه  نوعی  به  خودروسازی  جهان  از  دستش  و  تالشدارد  اخیر  طراحی های  برای  هایی 

پلت پلت روی  تغییرات  ایجاد  قالب  در  آنها  بیشتر  حال  این  با  انجام شده،  ایرانی  توسط خودروسازان  های  فرمفرم 

گذاری هنگفتی دارد و این کار حداقل  فرم نیاز به سرمایه یگر اینکه طراحی و ساخت پلته دخارجی بوده و بس. نکت

گذاران خوبی ها اوال سرمایهدر مقطع فعلی از توان خودروسازان ایرانی خارج است. این در حالی است که چینی

اند و بنابراین  تبحر یافته رم  فهستند و ثانیا به واسطه همنشینی با بزرگان خودروسازی، در طراحی و ساخت پلت 

رنو،  X۹۰ فرم مشترکتوانند به صنعت خودروی ایران کمک کنند. این احتمال وجود دارد که مانند ماجرای پلتمی

های موردنظر خود را  خودرو و سایپا نیز اتاق فرمی را در خودروسازی ایران عرضه و ایران ها چنین پلتاین بار چینی 

ها دانش  بادامیه باید منتظر ماند و دید در همکاری خودرویی آتی میان ایران و چین، چشملبتروی آن سوار کنند. ا

 .دهندفرم را نیز به طرف ایرانی انتقال خواهند داد، یا باز هم خساست به خرج میفنی طراحی و ساخت پلت

تولید خودروهای جدید   چ  //  استارت  و  ایران  از همکاری خودرویی  بند  مبناما سومین  بر »طراحی شهرک یین 

-صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر« در صورت عقد قراردادی برد

می  طرفین،  میان  زمینهبرد  به تواند  دنیا  روز  فناوری  با  مطابق  جدید  محصوالت  تولید  ساخت  ساز  حوزه  در  ویژه 

بند این  باشد. طبق  پاک  گویامحصوالت  رخ   ،  اتفاقی  اگر چنین  که  برقی است  یا  تولید خودروهای هیبریدی  هدف 

راستا با  تواند همبدهد، رنسانسی در صنعت خودرو ایران شکل خواهد گرفت، ضمن آنکه خودروسازی کشور می 

بزرگ ایران    بازار  ها نیز از این ماجرا، استفاده ازدنیا قدم در مسیر تولید محصوالت به اصطالح پاک بگذارد. نفع چینی

ها از بادامی تواند هدف دیگر چشمبرای عرضه محصوالت پاک است، ضمن آنکه صادرات به بازارهای منطقه نیز می

یا عدم احداث شهرک انتقال  مبهم،  نکته  اینجا  باشد.  در کشور  از سوی  های صنعتی خودرویی  فنی  دانش  انتقال 

ست آنها واقعا میلی به این اقدام دارند یا تنها روی کاغذ  شخص نیها به خودروسازی ایران است، چه آنکه مچینی

 .زننداز آن حرف می

 زدن یوآن چین  جانبه آمریکا برای زمین تالش همه

اپلیکیشن فعالیت  روی  ممنوعیت  اعمال  احتمال  از  خبری  منابع  »علیبرخی  نظیر  چینی  پرداخت  و های  پی« 

ها باعث نگرانی امنیتی هستند و آنها اطالعات  اند این اپلیکیشنعا کرده ها اداند. آمریکایی پی« خبر دادهچت»وی 

به گزارش »ایلنا« از بلومبرگ، برخی از منابع خبری از احتمال   .دهندیکاربران خود را در اختیار مقامات چینی قرار م

اپلیکیشن  فعالیت  روی  ممنوعیت  علیاعمال  نظیر  چینی  پرداخت  وی های  و  داچتپی  خبر  آمریکایی دهپی  ها اند. 

یار مقامات چینی  ها باعث نگرانی امنیتی هستند و آنها اطالعات کاربران خود را در اختاند این اپلیکیشن ادعا کرده 

طور کامل تاک مواجه شوند یا به چت و تیکهای مشابه وی ها با ممنوعیتممکن است این اپلیکیشن   .دهندقرار می 

تحریم فهرست  آدر  ثانویه  گیرند.علیهای  قرار  و ویمریکا  چین چتپی  داخلی  پرداخت  بازار  در  باالیی  پی سلطه 

موبایل تراکنش  پنج  هر  از  تقریبا  و  اپلیکیشندارند  این  وسیله  به  تراکنش  چهار  چین،  در  می ی  صورت  در ها  گیرد. 

دو برنامه دچار اختالالت  های دالری با استفاده از این  صورتی که این دو برنامه توسط آمریکا تحریم شوند پرداخت

فشار قرار  مین گفت: هدف اصلی آمریکا از تحت  شود.لیو دیان، محقق مرکز مطالعات مالی دانشگاه رن جدی می

ها در سطح جهان جلوگیری کند. با های پرداختی چینی این است که از گسترش روزافزون این برنامه دادن برنامه 

ها در خارج از چین به  یا، اروپا و آمریکا، میزان استفاده از این برنامه افزایش شمار گردشگران چینی در شرق آس

تر از  طور مستقیم از جهانی شدن یوآن حمایت کنند. مهموانند بهتها میسرعت رو به افزایش است و این برنامه 

علی اختیار  در  نیز  خارج  در  کاربران  مالی  اطالعات  اینکه  ویهمه  و  میچتپی  قرار  تحریم  گیرد.دپی  صورت  ر 



 
سرمایه علی تکلیف  سال  پی،  در  تنها  که  چرا  بود،  نخواهد  مشخص  آمریکایی  های صندوق   ۲۰۱۸گذاران 

گذاری کرده بودند. یک  ری آمریکایی حدود نیم میلیارد دالر در سهام این شرکت در بورس آمریکا سرمایه گذاسرمایه 

روابط چین و آمریکا را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد مساله قطعی این خواهد بود که تحریم این دو شرکت کالف  

 .در این کشور را هدف قرار دهدمیلیارد دالری پنج بانک بزرگ آمریکایی   ۷۰و ممکن است چین تجارت 

 آغاز واکسیناسیون ویروس کرونا در شرق چین 

به عمو : سیبیبی کرونا  ویروس  واکسیناسیون  آغاز  از  پس  در شرق چین  ایوو،  در  در شهر  نفر  مردم، صدها  م 

بیمارستان از  آزمایش ایستاده های شهر در صف  بیرون ساختمان یکی  این در حالی است که گفته شده  های اند. 

واکسن   این  تزریق  هزینه  است.  نرسیده  پایان  به  واکسن  این  روی  اع  ۶۰بالینی  از  دالر  بسیاری  است.  الم شده 

خواهند با زدن این  اند که قصد سفر به خارج از چین را دارند و می سی گفتهبیکنندگان این واکسن به بی دریافت 

اند که به این واکسن اطمینان دارند. در  محافظت کنند؛ آنها همچنین گفته ۱۹-سن خود را در مقابل ویروس کوویدواک

تولید حال  در  شرکت  سه  هیچ  چین  هستند.  کرونا  واکسن واکسن  این  از  تایییک  استفاده  برای  هنوز  نشده  ها  د 

های آزمایشی را خارج از برنامه آزمایش  واکسن   است، اما تعداد زیادی از افراد تحت برنامه »استفاده اضطراری«

نگرانیدریافت می  امر  این  که  ایجاد کرده است.  کنند  آنها  در مورد عوارض جانبی  را  برای ساخت  هایی  تحقیقات 

کووید بی  ۱۹-واکسن  سرعتی  مختلف  با  نقاط  در  بهسابقه  است؛  جریان  در  هم  جهان  که  گروه   ۸۰اکنون  طوری 

های مختلف برای مقابله با ویروس تازه شناخته شده کرونا  تحقیقاتی در کشورهای مختلف سرگرم ساخت واکسن 

 .را داد« ۵-ز استفاده از واکسن کرونا به نام »اسپوتنیکعنوان اولین کشور، مجوهستند. روسیه در ماه اوت به 

 سلمانان چینجنایت علیه م 

میلیون  ۱۲ای در رابطه با آزار و اذیت نشریه اکونومیست طرح روی جلد این هفته خود را به سرمقاله  : اقتصاددنیای 

ای که خارج ر در داخل چین و خارج از آن اختصاص داد و نوشت: حتی آن دستههای اویغونفر از اعضای اقلیت ترک

»بازآموزی« رسمیاز شبکه عظیم کمپ استان سین  های  منطقه غربی  این جلسات  در  در  باید  نیز  بودند  کیانگ 

کنند. خانواده  اجباری شرکت  دیگر خآموزش  باید  تحتانواده ها  را  رفتارها  گونه  و هر  قرار دهند  را    نظر  مشکوکی 

هفتگی  اقتصاد« اکونومیست در جدیدترین شماره  الملل روزنامه »دنیای به گزارش گروه اقتصاد بین   .گزارش دهند

هر دوی آنها در بازداشت به    نویسد: صدها هزار نفر از کودکان اویغور ممکن است از والدین خود که یک یاخود می

می فرسر  داشتن  قوانین  باشند.  شده  جدا  میبرند،  اجرا  اویغور  زنان  مورد  در  سختی  به  فراوان  تا  زندان  شوند؛ 

نرخ تولید اویغورها   ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۵های  زه قلمرو چین، بین سالاند. در دو حوجایی که برخی از آنها را عقیم کرده

امر ممکن نشین نیز از تماس با داخل واهمه دارند چراکه این  درصد کاهش یافته است. اویغورهای خارج  ۶۰بیش از  

و    عنوان شدیدترین نقض اصل حق افراد برای حفظ آزادیاست به بازداشت عزیزان آنها منجر شود. این شرایط به 

آنها یک قوم هستند. دموکراسی و حقوقکرامت محسوب می این دلیل ساده که  به  بشر در سراسر جهان  شود 

اند و در  شیوع کرونا در زمینه دموکراسی پسرفت کرده کشور جهان از زمان آغاز ۸۰نزوا قرار گرفته است. امروز در ا

بشر باید با اویغورها آغاز  این فرسایش تدریجی حقوقاین میان تنها ماالوی پیشرفت داشته است. مقاومت در برابر 

بشر تر حقوقنه کسی باید انتقاد آنها به موارد خفیف شود. اگر کشورهای لیبرال درباره آنها سخن نگویند، دیگر چگو

رقابت  عصر  در  کند؟  باور  را  دیگران  سوی  از  از  را  لیبرال  کشورهای  باید  که  است  چیزی  همان  این  جهانی،  های 

ز  ها نیتوجهی دیگران به این ارزشهای لیبرال دموکراسی دفاع کنند، بیران متمایز کند. اگر آنها نتوانند از ارزش دیگ

 .نباید آنها را متعجب کند



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۲کاهش نرخ رسمی   ؛۹۹مهرماه  ۲۷

  ۲۲ارز افزایش، نرخ    ۱۲ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -ن  تهرا

رکزی هر دالر آمریکا برای امروز  براساس اعالم بانک م به گزارش ایرنا و  .ارز نیز ثابت بوده است  ۱۳ارز کاهش و نرخ  

ریال    ۴۰۰هر پوند انگلیس با   هزار ریال قیمت خورد.  ۴۲گذشته،  بدون تغییر نسبت به روز  (  ۹۹مهرماه   ۲۷)یکشنبه  

همچنین هر    .ریال اعالم شد  ۲۱۰هزار و    ۴۹ریالی،    ۱۳۱ریال و هر یورو نیز با افت    ۲۴۶هزار و    ۵۴کاهش به قیمت  

  ۶دانمارک  ریال، کرون  ۴۷۷هزار و  ۴ریال، کرون نروژ  ۷۴۲هزار و   ۴ریال، کرون سوئد  ۹۱۶و  هزار ۴۵فرانک سوئیس 

  ۸۹۶هزار و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۲ریال، روپیه هند    ۶۱۲هزار و  

  ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۸۴۸ر و  هزا  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۸۳۰هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  

 ۷۴۴هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند  .ریال قیمت خورد ۸۴۶هزار و  ۳۱ر کانادا و دال ریال ۲۳۲هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان 

  ۱۱  ریال، ریال قطر  ۵۴۱ریال، روبل روسیه    ۲۹۵هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۳۷   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

ریال، ریال    ۷۳۵هزار و    ۲۹الیا  الر استرریال، د  ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱سعودی   و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار  تاکای    ۹۰۸هزار  ریال، یکصد 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۷و   هزار    ۲یالنکا  ریال، ده روپیه سر  ۵۱۹هزار و    ۴۹بنگالدش  

ریال،   ۷۰۹هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۵۳۴هزار و    ۸همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۵۷۱هزار و  

ریال، یک هزار وون   ۱۲۶ار و هز ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۵۹۹هزار  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۲۷۲هزار و  ۶یوان چین 

و    ۳۶کره جنوبی   اردن    ۷۵۳هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۸و  هزار    ۵۹ریال، دینار  ریال، الری    ۷۸۲هزار و  ۹ریال، یکصد 

ریال، روبل جدید    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان     ۸۴۴هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۲۴هزار و    ۱۳گرجستان  

ونی ، سومریال  ۲۶۸هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴یال، منات آذربایجان  ر   ۳۴۳هزار    ۱۶بالروس  

ونزوئال    ۶۴و     هزار  ۴تاجیکستان   جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترکمنستان    ۲۰۶هزار  جدید  منات  و  ریال    ۱۲ریال  هزار 

 .گذاری شدارزش 

 

 ارز  ۲۴افزایش نرخ رسمی   ؛۹۹مهرماه  ۲۸

م  -ایرنا  -تهران   ایبانک  اسالمی  جمهوری  رسمی  رکزی  نرخ  بر    ۴۷ران،  کرد:  اعالم  دوشنبه(   ( امروز  برای  را  ارز 

براساس اعالم بانک   به گزارش ایرنا و .ارز نیز ثابت است ۱۱ارز کاهش و نرخ  ۱۲ارز افزایش، نرخ  ۲۴اساس آن، نرخ 

هر   هزار ریال قیمت خورد؛  ۴۲ز گذشته،  بدون تغییر نسبت به رو(  ۹۹مهرماه   ۲۸ مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )

همچنین هر فرانک سوئیس   .ریال اعالم شد  ۱۶۸هزار و    ۴۹ریال و هر یورو    ۳۰۲هزار و    ۵۴ پوند انگلیس به ارزش

  ۶۰۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۴۸۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۴۸هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۸۶۸هزار و    ۴۵

ریال، یکصد    ۲۱۵هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۳ریال، روپیه هند  

ریال، ریال    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۸۳۶هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۸۵۹هزار و    ۲۵پاکستان    روپیه

ریال، راند    ۷۸۰هزار و    ۲۷نرخ دالر نیوزیلند    .ت خوردریال قیم  ۸۴۴هزار و    ۳۱ریال و دالر کانادا    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹عمان  

  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۰ریال، روبل روسیه    ۳۱۱هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۴۰   هزار و  ۲آفریقای جنوبی  

 ۱۱سعودی    ریال، ریال  ۷۶۵هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۴هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق  

  ۴۹صد تاکای بنگالدش  ریال، یک  ۹۳۴هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و  

  ۵۹۳هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۲هزار و  

 ۶ریال، یوان چین    ۷۵۴هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ام ارمنستان  همچنین نرخ یکصد در  .ریال تعیین شد

https://www.irna.ir/news/84078681/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84078681/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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ریال، یک هزار وون کره جنوبی   ۱۲۹هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۸۱هزار    ۱۳۴بات تایلند  ریال، یکصد    ۲۶۸هزار و  

  ۱۳ریال، الری گرجستان    ۷۹۲و  هزار  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۶۷هزار و    ۳۶

  ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷غانستان  ریال، افغانی اف   ۸۵۳هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۰۷هزار و  

ریال، سومونی تاجیکستان    ۴۱۴هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۰۵هزار  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ار جدید ونزوئال بولیو  ریال، ۰۶و   هزار ۴

 

 تحریم تسلیحاتی به آخر خط رسید 

مهر رسانده است بیش از آنکه به سه    ۲۷روزنامه رسالت در مطلبی نوشت: آنچه ایران را به نقطه    -ایرنا  -تهران

اروپایی  آمریکا،  چینمخاطب  و  ملی  -ها  و  بومی  ظرفیت  و  توان  به  اتکا  ایستادگی،  به  برگردد،  حوزه روسیه  در 

ح برای  مردم  قاطبه  و  ایران  حاکمیت  جمعی  سیاسی  اراده  و  بومی دفاعی  و  استقالل  این  و  فظ  صنایع  سازی 

استبخش کشور  حیاتی  است  .های  آمده  رسالت  روزنامه  گزارش  از  ای  گزیده  تصمیمات    ۲۲۳۱قطعنامه   :در  با 

و (  ۵دیل کرد. بر اساس برجام )ضمیمهکننده تسلیحاتی، شورا را به تجویز تسلیحاتی تحت شرایطی خاص تبمنع 

، ۱۳۹۹مهرماه    ۲۷شنبه  ضمیمه ب(، از سال پنجم پس از تاریخ قبول توافق برجام، برابر با امروز یک) ۲۲۳۱قطعنامه  

 :ها که از امروز به پایان رسید عبارتند ازه یافت. این محدودیت های باقیمانده خاتمبرخی محدودیت

و بند   ۲۲۳۱ضمیمه ب قطعنامه  ۵و واردات اقالم تسلیحاتی به و از ایران )موضوع بندنظام مجوز خواهی صادرات  (۱

ای زیر  هتوانند در فعالیت ها میکلیه دولت //    :۲۲۳۱ضمیمه ب قطعنامه    ۵متن بند    ؛(۲۲۳۱ب قطعنامه    ضمیمه  ۶

آن اجازه  و  اینمشارکت داشته  به  کنند، مشروط  را صادر  ب ها  از قبل  امنیت  تأیید  که شورای  به  ه صورت مستقیم 

ها گرفته باشد: عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای زرهی رزمی، آن

های ها یا سامانه گردهای تهاجمی، ناوهای،جنگی، موشکای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالهای توپخانه سامانه 

آن سالحموشکی،  ثبت  نظام  در  که  شامل گونه  مرتبط،  تجهیزات  یا  است،  شده  تعریف  متحد  ملل  متعارف  های 

قطعات یدکی به ایران یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهات منافع ایران، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت 

های حامل و یا کشتی   ها، یا با استفاده از هواپیماهاآن ها و یا افراد تحت حاکمیت  شان و یا توسط اتباع آنتحاکمی

آنپرچم اینهای  از  اعم  مالی، ها،  خدمات  یا  منابع  فنی،  آموزش  ارائه  و  خیر  یا  گرفته  نشات  قلمروشان  از  که 

کمک یا  خدمات  دیگر  فروش،  مشاوره،  تأمین،  با  مرتبط  سالح های  از  استفاده  یا  و  نگهداری  و  تولید  و انتقال،  ها 

مرتبط  .تجهیزات 

  ۲۰در تاریخ  ۲۲۳۱قطعنامه //  ۲۲۳۱قطعنامه  .۲۲۳۱شخص حقوقی موضوع فهرست   ۲۳ر خاتمه محدودیت سف (۲

برجام، خاتمه  ۲۰۱۵جوالی   مفاد  تأیید  آن  و هدف  قطعنامه صادر شد  به  برخی دادن  ایجاد  و  پیشین  تحریمی  های 

تمامی  حدودیت م قطعنامه،  هفتم  بند  نخست  بخش  طبق  است.  نظامی  های  محدودیت  جمله  از  خاص  های 

صلحقطعنامه  خصوص  در  آژانس  تأیید  با  پیشین  مرتبط  هسته های  برنامه  لغو آمیزبودن  توافق  اجرای  روز  در  ای 

ترتیب، تحریم بدین  لغو خواهند شدخواهند شد.  نیز  این  .های تسلیحاتی  یازدهم و  که طبمگر  ق سازوکار بندهای 

ترین اتفاق افتاد را باید یکی از مهم  ۱۳۹۹مهر    ۲۷  آنچه از شامگاه   .های پیشین دوباره تحمیل شونددوازدهم تحریم 

این نقاط عطف سازمان  دانست.  تأسیس  زمان  از  آمریکا خواستهملل  در چارچوب سازمان که  را  به  مللای  و  متحد 

ند و بدون استفاده دیگر اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو، به آن دست پیدا نکند، در ویژه شورای امنیت دنبال ک

 .سابقه استساله این سازمان کم سابقه و یا شاید حتی بی  ۷۵یخ تار 

مهر مهم و   ۲۷نقش چین و روسیه نیز در فردای  //    های تسلیحاتی ایرانمحدودیت  نقش چین و روسیه در رفع  

ای است.  کننده  هفته تعیین  در  بارها  آنچه  براساس  باید  کشور  دو  کرده ن  اشاره  آن  به  اخیر  رفع  های  با  که  اند 

سازمانحدودیت م تسلیحاتی  به  های  شدن  وارد  رویکرد  باید  هستند،  ایران  با  حوزه  این  در  همکاری  آماده  ملل 

https://www.irna.ir/news/84078694/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
های اروپایی و  تمالی با قدرت المصالحه احتعامالت و مناسبات رسمی تسلیحاتی با ایران را کلید بزنند و آن را وجه 

ک ایران قصد  که  نیست  آن  معنی  به  این موضوع  نکنند.  توانمندیآمریکا  و  به صنایع  اتکا  گذاردن سیاست  های  نار 

برای   کشور  دو  این  اراده  دادن  نشان  برای  صرفا  بلکه  دارد  را  تسلیحاتی  و  دفاعی  حوزه  در  خود  ملی  و  بومی 

سال پیش شروع شد و براساس آنچه در برجام توافق    ۷راهی است که حدود    ایستادن در کنار ایران برای ادامه

در    ۲۲۳۱ضمیمه ب قطعنامه    ۵که بند  ی دو دهه آینده نیز باید تداوم داشته باشد. فارغ از اینشده است حداقل برا

محدودیت  رفع  اینمورد  از  فارغ  و  باشد  گفته  چه  ایران  تسلیحاتی  مللی  سازمان  اصوالهای  آیا  های  تحریم  که 

 ۲۷ا بدهد یا نه، عبور جهان از شامگاه  جانبه و غیرقانونی و زورگویانه آمریکا اجازه تجارت تسلیحاتی به ایران ریک

ملل، ثبت کرد. ممکن است  ساله آمریکا بر سازمان  ۷۵چون و چرای  الملل و سلطه بیمهر را باید در تاریخ روابط بین 

پذیر نشود، نگتن، تجارت تسلیحاتی ایران در هیچ سطحی عملیاتی و امکان متأثر از سیاست فشار حداکثری واش

بشری  د کاالهای اساسی و ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی که نیازهایی انسانی و حقوقکه در مورکمااین

ن حوزه  های تجارت در ایشود که عمال حداقلهای بسیار زیادی انجام می برای کشورمان است، موانع و کارشکنی 

هر کشور دیگری نیز به مراتب    را نیز غیرممکن کرده است، ولذا بدون تردید، تجارت و مناسبات تسلیحاتی ایران با

از سیاست  متأثر  آمریکا  بیشتر  برای  که  بود ولی سرافکندگی و شکستی  آمریکا خواهد  های غیرقانونی تحریمی 

های اقتصادی و ترین هدف برجام که برداشتن تحریم، عمدهاتفاق افتاد نیز قابل توجه است. البته ناگفته پیداست

 .که فشارهای جدیدی بر کشور تحمیل شد تنها محقق نشد بلبانکی بود نه 

مهر رسانده است بیش از آنکه به    ۲۷آنچه ایران را به نقطه  //    در حوزه دفاعی اتکا به توان و ظرفیت بومی و ملی  

یه برگردد، به ایستادگی، اتکا به توان و ظرفیت بومی و ملی در حوزه  روس-ها و چینسه مخاطب آمریکا، اروپایی 

س اراده  و  بومی دفاعی  و  استقالل  این  حفظ  برای  مردم  قاطبه  و  ایران  حاکمیت  جمعی  و  یاسی  صنایع  سازی 

گر  توانند روند وارد کردن تسلیحات از دیمهر به عنوان روزی که می   ۲۷ها به  ایرانی  .های حیاتی کشور استبخش

بخشی نیست، بلکه مهر یتکنند، که قطعا به خودی خود امر چندان مطلوب و رضاکشورها را آغاز کنند، نگاه نمی

های پس از انقالب پیموده شده است و نباید ما را آنقدر ذوق زده کند که  تأییدی است بر درستی راهی که در سال 

تدریج وابستگی  و  داخل  به  اتکای کشور  کردن  کم  دنبال  باشیم. به  دفاعی کشور  بنیه  تقویت  برای  واردات  به  ی 

در   ایران  انجام  سا  ۴۰تجربه جمهوری اسالمی  اراده  که  برای تمام کشورهایی  باشد  باید درس عبرتی  ل گذشته 

نشینی در  زنند، عقبهای آمریکا، از گام برداشتن در مسیر دلخواه خود، سر باز می کاری را دارند اما از بیم سیاست

آ نمیبرابر  و حمله  پیشروی  در  کشور  این  توقف  موجب  تنها  نه  و جسارمریکا  عمل  میدان  بلکه  امکان  شود،  و  ت 

  .دهدبیشتری در اختیار این کشور برای تجاوز و زورگویی قرار می

 

 خطر است نامزد واکسن چینی کرونا بی  بر اساس یافته های اولیه یک مطالعه؛

اولیه نشان می یافته   -ایرنا-تهران فاز  در  بالینی کوچک  نامزدهای یک مطالعه  برپایه    ۱۹واکسن چینی کووید دهد، 

گزاری شینهوا،  به گزارش خبر  .کندبادی ایجاد میآنتی هایخطر است و واکنش، بیSARS-CoV-۲ ویروس غیرفعال

است، نشان داد که در   منتشر شده Lancet ساله را در برگرفته و در مجله  ۸۰تا    ۱۸این مطالعه اخیر که افراد   نتایج

  ۶۰همچنین نشان داد که شرکت کنندگان های آنتی بادی ایجاد شد. این مطالعه  همه گیرندگان این واکسن واکنش

ساله پس از    ۵۹تا    ۱۸روز اما در افراد    ۴۲ در این افراد پس از بطوری کهساله و مسن تر دیرتر واکنش نشان دادند  

آنتی بادی مشاهده شد  ۲۸ ارزیابی کارایی این واکسن طراحی نشده    .روز، واکنش های  برای  آزمایش  این  البته 

-BBIBP ن کهوان به صراحت اعالم کرد که آیا واکنش های ایمنی ایجاد شده ناشی از این واکسبود، بنابراین نمی ت

CorV عفونت نام دارد برای پیشگیری از ابتال به SARS-CoV-۲ نویسندگان این مطالعه همچنین    .کافی است یا خیر

که کردند  نشان  آن   خاطر  پیگیری  کوتاه  زمان  مدت  توسط  مطالعه  این  نتایج  شودتفسیر  می  یانگ  »  .محدود 
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نویسندگان از  یکی  موسس   شیاومینگ«،  استاد  و  مطالعه  ما  این  های  یافته  گفت:  پکن،  بیولوژیکی  محصوالت  ه 

-SARS آنتی بادی علیه تقویت کننده برای دستیابی به بیشترین واکنش های نشان می دهد که )تزریق( یک شات

CoV-۲   اطالعات   مهم باشد. به گفته این محقق، نتایج این مطالعهضروری است و می تواند برای ایجاد محافظت

در مرحله  ۱۹واکسن کووید  ۴۲، در حال حاضر  Lancet به نوشته مجله  .، فراهم می کند۳ ازمفیدی برای آزمایش ف 

قرار بالینی  واکسن    .دارد آزمایشات  شامل  و  هستند  متفاوت  نوع  نظر  از  بالینی  آزمایشات  در  واکسن  نامزدهای 

، واکسن  RNA ی، واکسن های ویروس غیرفعال، واکسن های ویروسی آدنوویروس، واکسن هاDNA سمیدهای پال

پروتئین واحد  زیر  ذره شبه (protein subunit) های  واکسن های  هم    .هستند (virus-like particle ) ویروسی و 

در آزمایش های بالینی اولیه مشخص شده است که می  برخی از این واکسن ها ثابت شده و اکنون بی خطری

 .منتشر شده است Lancet مطالعه اخیر در مجله نتایجمشروح کامل  .توانند واکنش های سیستم ایمنی ایجاد کنند

 

 اری ایران و چین هریتیج« علیه همک»   های اندیشکده غربی به ترامپ؛صیهتو

مدت   -ایرنا  -نتهرا چین  و  ایران  بلندمدت  و  راهبردی  همکاری  است. موضوع  برانگیخته  را  غرب  نگرانی  است  ها 

هایی را  تحلیلگر »بنیاد هریتیج« در یک گزارش جامع ضمن پرداختن به محورهای این مشارکت استراتژیک، توصیه

دارند.   رشداست روابطی مطلوب و روبه   تهران و پکن دیرزمانی  .به کاخ سفید برای عقیم گذاشتن طرح ارائه کرد

ایران تبدیل    ها است به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی جهان به مهمترین شریک تجاری جمهوری اسالمیچین سال

اخبار رسانه  در صدر  پکن  و  تهران  و جامع  بلندمدت  راهبردی،  بود که خبر همکاری  قبل  ماه  های  شده است. چند 

ها قرار گرفت، ساله دو کشور در اختیار رسانه ۲۵آنچه از سند برنامه جامع همکاری  بر اساس    .ن قرار گرفتجها

در حوزهسرمایه  به ویژه در صنعت نفت و گاز در کنار همکاری در زمینه گذاری  ایران  های های مختلف زیرساختی 

های امنیتی همکاری   بلندمدت نفت و افزایش  گیرد. خریدسیاسی و اقتصادی، علمی و فنی در دستور کار قرار می 

را تشکیل خواهد از مشارکت دو کشور  نظامی هم بخشی  و    .داد و  یکی در شرق  دو قدرت،  راهبردی  مشارکت 

نگرانی  خاورمیانه،  در  با  دیگری  همنوا  هریتیج«  »بنیاد  اندیشکده  است.  داشته  دنبال  به  غرب  در  را  جدی  هایی 

این همکاری در گزارشتحلیلگران و کارشناسان مخال  برای  ف  را  تا اقدامات خود  ایاالت متحده خواسته است  ی از 

کند تقویت  چین  و  ایران  اتحاد  گذاشتن  عقیم  و  هریتیج  .تخریب  ای اندیشکده  (The Heritage Foundation) بنیاد 

کاری سیاسی در  ه ریزی شد و از مهمترین محافل جریان محافظمیالدی در واشنگتن پایه   ۱۹۷۳است که اوایل سال  

آید. در حال حاضر »جیم دمینت« سناتور سابق کارولینای جنوبی ریاست این اندیشکده را در  ا به شمار میآمریک

   :گیری کلیدی در گزارش تحلیلی هریتیج که به قلم »جیمز فیلیپ« نگاشته شد، عبارتند ازسه نتیجه .دست دارد

تواند روابط دو نظام ضدغربی را به  ن است که میامه همکاری جامع با چیایران در آستانه نهایی کردن یک توافقن .۱

 .شدت محکم کند

اهرم   است و رهبران چین آن را ای پکناز دیدگاه حزب حاکم چین، روابط با ایران عنصر کلیدی در راهبرد خاورمیانه .۲

 .دانندقابل اتکایی در یک منطقه حیاتی و استراتژیک می 

تر شدن روابط نظامی و اقتصادی چین و ایران اقدام جدی را انجام دهد  ک برای جلوگیری از نزدی  دولت ترامپ باید.۳

   .های ایاالت متحده مجازات کند و پکن را به خاطر نقض تحریم 

های همکاری تهران و  ها حوزهگزارش فوق براساس اطالعات و گزارش رسانه //    محورهای همکاری ایران و چین

کشور و تاثیر این همکاری پرداخته و آورده است: چین روابط با ایران را    ۲  و به ارزیابی توانایی هر  پکن را بر شمرده

در خاورمیانه می  افزایش حضور خود  برای  اصلی  و صادرکننده  عنصر  در خاورمیانه  بزرگی  قدرت  ایران هم  و  داند 

مفیدی برای   رود. تهران، متحدشمار میمهم نفت است ضمن آنکه بخشی ضروری در ابتکار یک جاده یک کمربند به 

می  شمار  به  انرژی  از  سرشار  فارسِ  خلیج  در  متحده  ایاالت  نفوذ  راندن  عقب  مسیر  در  نزدیک  پکن  روابط  رود. 

https://www.irna.ir/news/84075841/%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84075841/%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
آنکه   از  پس  دارد  امید  پکن  و  است  افزایش  حال  در  اقتصادی  و  دیپلماتیک  حوزه  در  ایران  با  چین  خلق  جمهوری 

شود صادرات تسلیحات را هم به فهرست همکاری دوجانبه  اکتبر برداشته می  ۱۸ن در  های آمریکا علیه ایراتحریم

طبق تحلیل این   .بیندمی  ایران هم دولت چین را منبع حمایت دیپلماتیک، اقتصادی، تکنولوژیکی و نظامی .بیافزاید

استفاده و  از این معادله نامتوازن    اندیشکده آمریکایی، نیازهای ایران و چین حالتی نامتوازن دارد. ایاالت متحده باید

ها و مخاطرات تقویت روابط پکن با تهران را برای چین افزایش دهد تا منافع بالقوه توافق را برای  سعی کند هزینه

این از  پیش  تا  آمریکا  با  روابطش  در  تنش  از  هراس  دلیل  به  چین  کند.  کم  می  ایران  دوری  همکاری  چنین  کرد از 

ها تا دلسردی چین افزایش  ها برای آنر دو کشور را با تشدید نگرانی اید روابط راهبردی نزدیکتبنابراین واشنگتن ب

 .دهد

پکن و  تهران  عالقه  مورد  محور  انرژی  //    انرژی  حوزه  در  روابط  را  چین  و  ایران  همکاری  مهم  بخش  گزارش  این 

فت را تامین درصد نیاز چین به ن ۵۰اردات و ۲۰۰۹به واردکننده نفت تبدیل شد و در سال  ۱۹۹۳داند. چین از سال می

به    ۲۰۱۹به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل شد. خرید نفت چین در سال    ۲۰۱۷کرده است. این کشور از سال  

طبق این تحلیل،    .شددرصد آن از خاورمیانه تامین می  ۴۰میلیون بشکه نفت در روز رسید که بیش از    ۱۰بیش از   

یاتی در تامین نفت خام مورد نیاز صنعت چین دارد و به همین دلیل ایران شریک جذابی برای خاورمیانه نقشی ح

رود زیرا دومین کشور با بیشترین ذخایر گاز جهان بعد از روسیه است و از نظر ذخایر نفت هم در پکن به شمار می

گذاری و تجارت تهران گزینه برای سرمایه   دشمنی ایران با غرب، چین را تنهارتبه پنجم جهان قرار دارد. عالوه بر این  

شرکت چینی در اقتصاد ایران به ویژه حوزه انرژی و حمل و نقل سرمایه گذاری    ۱۰۰باقی گذاشته است. بیش از  

چینیکرده  و  شرکتاند  مهمترین  شدهها  ایران  گاز  و  نفت  ذخایر  توسعه  در  که حمایتها  فاند  نیاز  های  مورد  نی 

های آمریکا همکاری پکن و تهران در بخش انرژی را کم کرده است این امر با این حال تحریم  .کنندتهران را تامین می

به خاطر تحریم توافق بیشتر  از  آمریکا  برقرار کرده است. خروج  ایران  بانک مرکزی  هایی است که واشنگتن علیه 

ت نفت ایران به چین شده است و  ها باعث کاهش شدید صادرا ی تحریم و از سرگیر  ۲۰۱۸ای برجام در سال  هسته

کنند. با این حال در این هزار بشکه در روز برآورد می  ۶۰۰میلیون بشکه تا سطح    ۲.۵برخی این کاهش را از سطح  

جاده هم نقش یک    -عالوه بر این ایران در ابتکار یک کمربند    .دهدشرایط هم چین به دریافت نفت از ایران ادامه می 

بمهمی   چین  برای  میرا  ایجاد  ازی  را  ارتباطی  شبکه  و  تجاری  مسیری  چین،  دالری  میلیارد  هزار  طرح  این  کند. 

میمی متصل  جهان  مناطق  و  کشورها  دیگر  به  را  پکن  که  وام  کند  پکن  دولت  برای    ۱۰سازد.  را  دالری  میلیارد 

پروژه شرکت تا  است  کرده  تصویب  چینی  زیرساخهای  مهای  تاسیسات  همچون  ایران  در  خود  به  تی  ربوط 

 .الکتریسیته، سدها، خطوط حمل و نقل مانند راه آهن را تکمیل کنند تا را ه ارتباطی ایران به غرب چین تکمیل شود

اندیشکده مطرح غربی فوق همچنین مسائلی همچون رفع تحریم  //    ها برای عقیم کردن همکاری راهبردیتوصیه

برنامه  و  به  ریتسلیحاتی  برای فروش تسلیحات  پکن  از جمله زی  را  دریایی دو کشور  انجام رزمایش  کنار  در  ایران 

ها به ویژه واشنگتن شده داند که برای غرب اهمیت فراوانی داشته و باعث حساسیت و نگرانی آنمسائلی می

نون به شدت به علت  گزارش هریتیج بر این نکته تصریح دارد که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ تاک  .است

تر امنیتی چین و ایران، به اقدامات  ن و چین تضعیف شده است. اما برای جلوگیری از همسویی محکمتجارت ایرا

اهرمسخت تحریم،  از  غیر  به  واشنگتن  است.  نیاز  بر سیاستتری  تاثیرگذاری  برای  را  چندانی  در های  چین  های 

ی همکاری اقتصادی دو کشور و جلوگیری بین المللی را برای محدودساز  تواند و باید فضایمورد ایران ندارد اما می 

های سیاسی، اقتصادی و سیاست  ها تشکیل دهد. هدف این اقدامات باید حداکثرسازی هزینهآناز اتحاد نظامی  

ز  خارجی حمایت پکن از تهران باشد. این گزارش تصریح کرد: دولت ترامپ باید شفاف سازد که سیاست چین را ا

برای   و  دارد  نظر  تحت  تحریمنزدیک  نقض  مجازات  کشور،  دو  نظامی  روابط  شدن  نزدیکتر  از  ایران جلوگیری  های 



 
های تحلیلگر این اندیشکده به دولت آمریکا عبارتند  در این چارچوب توصیه  .توسط چین را با قدرت اعمال خواهد کرد

 از

 حفظ راهبرد تحریم و فشار حداکثری علیه ایران-

 ان در تدوین روابط دوجانبه ایاالت متحده با چیندهی به مسائل مربوط به ایریتاولو-

 کنندهای چینی که با ایران تجارت می تحریم و مجازات شرکت -

 همکاری با متحدان برای کاستن از حمایت چین از ایران-

 ایجاد روابط امنیتی تنگاتنگ با کشورهای عربی و اسرائیل -

   .ی خود را در مورد این مسالهتقویت کارزار اطالعات-

ای اگرچه تهران همکاری خود با چین را رسانه جیمز فیلیپ« پژوهشگر ارشد این موسسه در پایان نتیجه گرفت:»

خواهد تا قبل از مشخص رسد چین نمیساخت اما پکن نکته خاصی را در مورد آن افشا نکرده است. به نظر می

های این همکاری  دولت ترامپ باید مخاطرات و هزینههایی را بردارد. در این میان  شدن نتیجه انتخابات آمریکا گام ن

اقتصادی و امنیتی را برای چین افزایش دهد و از منافع این اقدام بکاهد. در این مسیر همکاری نزدیک با متحدان 

و حتی اگر قادر به ممانعت های فشار واشنگتن را علیه ایران و چین تشدید کند  ایاالت متحده ضروری است تا اهرم

 .اتحاد کامل ایجاد نماید هایی را در ایجاد یکاین همکاری نشد، حداقل محدودیتاز 

 

 ن تحریم تسلیحاتی پیروزی ایران و شکست آمریکا توصیف رسانه های آسیایی از پایا 

پایان تحریم تسلیحاتی    –ایرنا    –تهران   به  با اشاره  ساله جمهوری اسالمی   ۱۳رسانه های آسیایی روز یکشنبه 

ت بین المللی از توطئه های واشنگتن علیه تهران و پیروزی ایران، این رویداد را شکست آمریکا در پی فقدان حمای

ساله   ۱۳جی تی ان" چین اعالم کرد که تحریم تسلیحاتی    به گزارش ایرنا، شبکه خبری "سی  .ایران توصیف کردند

پیروزی چندجانبه را  رویداد  این  ایران  وزارت خارجه  و  پایان رسید  به  امروز  ایران  با وجسازمان ملل علیه  ود گرایی 

یاد می کنند آمریکا  به عنوان شکست سیاست های  رویداد  این  از  و تحلیلگران  ارزیابی کرد  آمریکا    در   .فشارهای 

و توافق برجام در سال    ۲۲۳۱گزارش این شبکه خبری آمده است: لغو تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه  

ادر خواهد بود نسبت به خرید و فروش تسلیحات  به دست آمد و به این معنی است که ایران بطور قانونی ق  ۲۰۱۵

ها بر نقل و کرد که از امروز )یکشنبه( تمام محدودیت ای اعالم  وزارت امور خارجه ایران در بیانیه   .متعارف اقدام کند

های مرتبط با آن بطور خودکار برداشته شده است و هیچ اقدام خاصی هم از سوی ایران یا  انتقال سالح و فعالیت 

ام دیگری از شورای امنیت مورد نیاز نیست. ایران همچنین تاکید کرد که در زمینه دفاعی خودکفا است و نیازی  اقد

های این رسانه چینی تاکید کرد: ایران اقداماتی برای تقویت تولیدات داخلی سالح  .رویه سالح نداردواردات بی   به

اند  مقامات گفته   .های گذشته انجام داده استهای خارجی در دههمتعارف و توان دفاعی خود تحت فشار تحریم 

ی ونزوئال گفت که  اوت نیکالس مادورو رئیس جمهورکه ایران آماده فروش سالح پس از پایان تحریم است. در ماه  

است خوبی  ایده  ایران  از  موشک  تمام    .خرید  احیای  هدف  با  را  فرایندی  جاری  سال  اوت  ماه  در  آمریکا  دولت 

های سازمان ملل علیه ایران آغاز کرد، اما اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل این تالش را رد و تاکید  تحریم

 .چ اساس حقوقی نداردکردند که هی

خورد  هایتالش  ایران شکست  تحریم  تمدید  برای  یادداشت //     آمریکا  انتشار  با  همچنین  چین  خبری  این شبکه 

در    .المللی شکست خوردهای آمریکا برای تمدید تحریم ایران به علت فقدان حمایت بیندیگری تاکید کرد که تالش 

تاریخ پایان تحریم سازمان ملل محدود    اکتبر  ۱۸مقیم لندن آمده است:  این یادداشت به قلم "فردی رایدی" تحلیلگر  

کرده  استقبال  مهم  تحول  این  از  ایران  رهبران  است.  ایران  توسط  سالح  فروش  و  خرید  را  کننده  آن  آمریکا  و  اند 

یحاتی  های تسلاین تحلیلگر می نویسد: این تحریم  نکوهش کرده است. اما پیامدهای این شرایط چه خواهد بود؟ 

https://www.irna.ir/news/84078865/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84078865/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
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هایی  نشانه    ایران اعمال شده بود و حسن روحانی زمانی که رئیس جمهوری ایران شد،ای  به علت برنامه هسته 

در خصوص    المللی را نشان داد. اما برخی ادعاهای هشدار دهنده از خواست این کشور برای خروج از انزوای بین

برای مقابله با    .داده نوعی به این خوشبینی پایان  شده توسط غربی ها مطرح شد و بتوسعه سریع اورانیوم غنی

سال   در  که  شد  تشکیل  آمریکا  و  انگلیس  روسیه،  فرانسه،  آلمان،  چین،  مشارکت  با  ائتالفی  ادعایی،  تهدید  این 

غنی  ۲۰۱۵ آن  براساس  و  یافت  دست  ایران  با  توافقی  تحریم به  کاهش  ازای  در  را  ایران  برای  اورانیوم  ها سازی 

توافقی   به دستور دونالد  ۲۰۱۸در سال    .محدود کرد زیرا ادعا می کرد که  توافق خارج شد.  این  از  آمریکا  ترامپ، 

با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلیحاتی، آمریکا وارد یک کارزار شدید   ناقص است و ایران آن را نقض کرده است.

وپایی و چین فقدان حمایت از سوی متحدان ارها شد اما این تالش به علت  در سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم

 .شکست خورد

یکجانبه  تحریم پاسخ واشنگتن موج  از  بوده است. ای  ایران  توسط  از خرید سالح  با هدف جلوگیری  اقتصادی  های 

اقدامات تنبیهی علیه طرف به  تهدید  ثالث  آمریکا همچنین  افراد    –های  و  اینکه    .کرده است  –کشورها  نکته جالب 

ا بر اساس نقض توافق توجیه کند اما خود آمریکا دو سال پیش از این توافق  ها ردرصدد بود بازگشت تحریم  آمریکا

کند، اما اتحادیه اروپا و چین به های بیشتر علیه ایران تالش میدر حالی که آمریکا برای تحریم   .خارج شده است 

 .کنندامید روابط بهتر در آینده مقاومت می

روزنامه چینی "ساوت چاینا مورنینگ  //    مطابق برجام پایان یافتیحاتی سازمان ملل علیه ایران  تحریم های تسل

پست" نیز در این خصوص با اشاره به بیانیه وزارت خارجه ایران برای این روز تاریخی نوشت: ایران اعالم کرد که 

به  طور خودکار به پایان رسیده و  تحریم تسلیحاتی سازمان ملل روز یکشنبه مطابق با توافق هسته ای برجام به  

درباره نقل و انتقال سالح و فعالیت    هاهیچ اقدام دیگری در این خصوص نیاز نیست بنابراین از امروز تمام محدودیت 

این گزارش با اشاره به اقدام دونالد ترامپ   .شود های مرتبط و خدمات مالی از ایران و به ایران بطور خودکار لغو می

با این وجود برای خرو  ۲۰۱۸آمریکا در سال    رئیس جمهوری ج یکجانبه از برجام و اعمال تحریم علیه ایران نوشت: 

تسلیحاتی   تحریم  تمدید  برای  را  امنیت  نشد حمایت شورای  موفق  و  متحمل شکست شد  اوت  ماه  در  واشنگتن 

ی نامتعارف و خرید بیش از حد  هااین گزارش همچنین با اشاره به اینکه ایران تاکید کرده است که سالح   .جلب کند

سالح متعارف جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد، به بخش دیگری از بیانیه پرداخت و نوشت: امروز یک روز مهم 

در ادامه این گزارش   .های رژیم آمریکا در کنار تهران قرار گرفته استبرای جامعه جهانی است که بر خالف تالش

های سازمان ملل را علیه  به تصمیم گرفته که تمام تحریمیکا اعالم کرده که بطور یکجانآمده است: از سوی دیگر آمر

را رد کرده است و   آمریکا  امنیت سازمان ملل استدالل حقوقی  تمام شورای  تقریبا  اما  برقرار سازد.  ایران مجددا 

گفته  آمریکا  اروپایی  مامتحدان  در  برجام است. مسکو هم  آنها حفظ  اولویت  که  آماده اند  که  اعالم کرد    ه سپتامبر 

از روز   ایران پس  به  برای فروش سالح  از آمادگی خود  نیز  با تهران است و چین  اکتبر    ۱۸تقویت همکاری نظامی 

های دفاع هوایی های چینی و سامانه آمریکا اما تاکید کرده که برای جلوگیری از فروش تانک   .صحبت کرده است

 .روسی به ایران تالش خواهد کرد

تایمز: فشار حداکثری    ایران نشدآسیا  پایان تحریم تسلیحاتی  از  تحلیلی   -پایگاه خبری  //    آمریکا مانع جلوگیری 

از   یکی  تحقق  از  نشد  موفق  آمریکا  سوی  از  حداکثری  فشار  هیچ  که  کرد  تاکید  گزارشی  در  هم  تایمز  آسیا 

، جلوگیری  شورای امنیت  ۲۲۳۱بق قطعنامه  رخدادهای مهم در روز یکشنبه یعنی پایان تحریم تسلیحاتی ایران مطا

توافق هسته   .کند از  آمریکا  دولت  افزود:  رسانه سنگاپوری  به  این  را  خود  متحدان  تا  کرد  تالش  اما  خارج شد  ای 

های  سازی مکانیسم ماشه و احیای تمام تحریمتمدید تحریم تسلیحاتی ایران مجاب کند. آمریکا همچنین برای فعال 

تالش   ملل  فو  .کردسازمان  از  نقل  به  نشریه  بین این  مطالعات  استاد  ایزدی  آمریکا  اد  نوشت:  تهران  در  المللی 

 .خواستار فشار بیشتر بر دولت ایران بود اما آشکارا شکست خورد



 
 

 شود نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنعت حمل و نقل در تبریز برگزار می

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز گفت: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم و   -ایرنا  -تبریز

ایشگاه بین المللی تخصصی حمل و نقل و خدمات ترانزیت به صورت همزمان قطعات یدکی خودرو و هفدهمین نم

حبیب ماهوتی روز یکشنبه در    .شودهایی از پنج کشور در تبریز برگزار می آبان با شرکت نمایندگی   ۲مهر تا    ۲۹از  

ایوان در سالن کرد: نمایشگاه های یاد شده با شرکت چین، ترکیه، لهستان، کره جنوبی و ت جمع خبرنگاران اعالم

اعتصامی شود نمایشگاه پروین  می  برپا  تبریز  المللی  این      .بین  در  افزود:  شرکت   ۲وی  و  صنعتگران  نمایشگاه 

خوزستان،   سمنان،  اصفهان،  رضوی،  خراسان  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  تهران،  های  استان  از  هایی 

ماهوتی ادامه داد: انواع قطعات یدکی      .مایش می گذارندگیالن و مرکزی آخرین محصوالت و تولیدات خود را به ن

خودروهای سبک و سنگین، دستگاه های تعمیرگاهی و دیاگ، انواع روغن موتور، فیلتر، چراغ خودرو، بلبرینگ، لنت 

و   اگزوز  انواع  خودرویی،  سیاالت  صنعتی،  های  شوینده  و  چسب  خودرو،  ایمنی  و  برقی  سیستمهای  تسمه،  و 

آبان ماه   ۲مهر تا    ۲۹نمایشگاه های یاد شده از      .مایشی القایی در این نمایشگاه ها عرضه می شودابزارهای گر

   .برای بازدید عالقمندان برپا خواهد بود  ۲۱تا   ۱۵از ساعت  امسال

 

 چین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعالم کرد 

ب یا توهین عمدی به پرچم این  با تصویب قانون جدیدی در کنگره جمهوری خلق چین، از این پس تخری -ایرنا  -تهران 

قرار می قانونی  پیگرد  تحت  فرد مجرم  و  تلقی شده  کیفری  روزنامه    .گیردکشور جرم  از  ایرنا  یکشنبه  گزارش  به 

ساوت چاینا مورنینگ پست، کمیته تفحص کنگره خلق چین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه توهین و 

ی جرم کیفری تلقی شده و هرکسی که مرتکب آن شود، شدیدا تحت پیگیرد  یا تخریب پرچم ملی در انظار عموم

بر اساس این قانون، هر گونه توهین به این نشان ملی از جمله آتش زدن، لگدمال کردن   .قانونی قرار خواهد گرفت

شتن آن به هر شکلی  یا پاره کردن و حتی وارونه کردن و یا به اهتزاز درآوردن آن از پایین به باال و یا به نمایش گذا

براساس این گزارش، کنگره خلق چین این قانون را در پی    .که توهین تلقی شود؛ جرم است و پیگرد قانونی دارد

به   اقدام  بارها و به صورت منظم  بروز برخی حوادث سال گذشته در اعتراضات سیاسی هنگ کنگ که معترضان 

بر پایه این گزارش، این قانون از   .کرده بودند، تصویب کردآتش زدن و پایین کشیدن پرچم چین در اماکن عمومی  

  .در سراسر قلمرو چین، هنگ کنگ و ماکائو قابل اجرا است( ۲۰۲۱ابتدای سال میالدی )

 

 چین برای مقابله با آمریکا قانون جدید صادرات اقالم حساس را تصویب کرد 

روزنامه گلوبال تایمز یکی از رسانه های ارگانی حزب حاکم در چین از تصویب قانون جدید صادرات اقالم  -ایرنا-پکن

باالتری   واکنشی  توان  آمریکا،  برابر  در  بروز چالش  در صورت  بود  قادر خواهد  پکن  آن  برپایه  که  داده  حساس خبر 

برای محدود کردن صادرات اقالم و مواد حساس و   ون جدیدبه گزارش ایرنا به نقل از این نشریه، قان  .داشته باشد

البته که  شده  تصویب  ملی  امنیت  از  محافظت  راستای  های   در  تنش  افزایش  جریان  در  دهد  می  اجازه  پکن  به 

این قانون که برای همه شرکت     .واکنش بیشتری داشته باشد تجاری و فنی با آمریکا در مقابل این کشور قدرت

قابل   چینی  (های  چین  مجلس   ( خلق  ملی  کنگره  دائمی  کمیته  در  یکشنبه  روز  است،  اول   اعمال  از  و  تصویب 

طبق این قانون، چین می تواند »اقدامات متقابل« در قبال کشورها یا مناطقی که از    .دسامبر نیز الزم االجرا است

ملی کشور منافع  و  امنیت  و  استفاده  اتخاذ کنترل صادرات سوء  کنند،  تهدید می  این    .کند  را  تحت  کنترل صادرات 

قانون در مورد محصوالت غیرنظامی ، نظامی و هسته ای و همچنین کاالها ، فناوری ها و خدمات مربوط به امنیت  

  .ادارات مربوطه منتشر خواهد شد ملی اعمال خواهد شد. طبق قانون ، لیست موارد کنترل شده »به موقع« برای

https://www.irna.ir/news/84079228/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84079228/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84079228/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84079229/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84079573/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8


 
که است  حاکی  ای  رسانه  های  به   گزارش  دست  متحده  ایاالت  برابر  در  تا  دهد  می  اجازه  پکن  به  جدید  قانون 

مانند   آوری چینی  فعالیت شرکت های فن  بارها تالش کرده  آمریکا  اخیر  ماه های  در  بزند.  اقدامات تالفی جویانه 

منوع و راه ورود  مخابراتی و اطالع رسانی و برنامه های پیام رسان را به دلیل تهدید امنیتی، م تأمین کننده تجهیزات

شرکت ها و افرادی که با نقض قانون  بر اساس قانون جدید چین ،  .آنها به بازار آمریکا و کشورهای دیگر را سد کند

اتهامات   جدید کنترل صادرات ، از جمله شرکت های خارج از چین ، امنیت ملی را به خطر اندازند ، ممکن است با

هزار دالری و    ۷۵۰مله صادرات اقالم بدون مجوز ، می تواند منجر به جریمه  کیفری مواجه شوند. نقض قانون ، از ج 

غیرقانونی شود  ۲۰یا معادل   تجارت  ارزش  این   .برابر  به  نظارتی دقیق  ابزار  با  کنترل صادراتی چین  قوانین جدید 

  .کشور امکان می دهد دربرابر اقدامات آمریکا مقابله به مثل کند

 

 بازتاب لغو تحریم تسلیحاتی ایران در رسانه های چینی 

های گروهی چین، لغو خودکار تحریم تسلیحاتی ایران را از روز یکشنبه، شکستی برای آمریکا و رسانه   -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا   .ده شدپیروزی برای ایران توصیف کرده و افزودند که واشنگتن بار دیگر در برابر تهران به چالش کشی

در چالش با ایاالت متحده، لغو تحریم تسلیحاتی سازمان ملل  به نقل از روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، ایران

میالدی برقرار بود، از   ۲۰۰۷سال   این نشریه می نویسد: تحریم تسلیحاتی شورای امنیت که از  .متحد را اعالم کرد

  ۲۰۱۵دستاوردهای توافق هسته ای است که ایران و قدرت های بزرگ در سال    امروز منقضی شده است و این از

کردند امضا  ترامپ«    .میالدی  »دونالد  است:  آمده  گزارش  این  آمریکا در  جمهوری  سال   رئیس  میالدی    ۲۰۱۸در 

با این وصف   ت؛تحریم ها علیه ایران گرف توافق خارج کرد و به طور یکجانبه اقدام به اعمال دوباره کشورش را از این

مطبوعات چین از جمله روزنامه "مردم"      .تحریم تسلیحاتی ایران مطابق با توافق هسته ای برداشته شده است 

وزارت امور خارجه ایران اشاره کرده است مبنی بر اینکه "از امروز، تمام محدودیت   ارگان حزب حاکم چین به بیانیه

 ."به طور خودکار خاتمه می یابد جمهوری اسالمی ایران ... همگی برای های انتقال اسلحه، فعالیت های مربوط

این گزارش می افزاید: تحریم فروش سالح به ایران طبق مقررات سازمان ملل متحد که ذیل توافق هسته ای سال 

است بین  ۲۰۱۵ یافته  پایان  است،  جهانی  قدرت های  و  اسالمی  ترین    .جمهوری  پرشمارگان  دیلی  چاینا  روزنامه 

اعالمرو اساس  بر  نوشت:  نیز  چین  زبان  انگلیسی  به زنامه  تحمیلی  تسلیحاتی  تحریم  ایران،  خارجه  طور   وزارت 

خبرگزاری     .الزم نبوده زیرا تحریم به طور خودکار برداشته شده است اقدام خاصی نیز رسمی خاتمه یافته است و

هوا" تاریخ "شین  در  که  است  امسال  ۱۵ نوشته  امنیت سا  اوت  واشنگتن شورای  پیشنهادی  قطعنامه  ملل  زمان 

نگرفت قرار  مورد موافقت کشورها  آمریکا  این تالش  و  رد کرد  را  ایران  علیه  فعلی  تسلیحاتی  تحریم  تمدید   .برای 

شبکه خبری فونیکس از هنگ کنگ در گزارشی آورده است که این می تواند برای ایران یک پیروزی و برای آمریکا  

آنکه واشنگتن تالش زیادی کرده بود تا تحریم ها را تمدید کند که با مخالفت اعضای   هیک شکست تلقی شود؛ بویژ

 .شورا امنیت و کشورهای چین و روسیه مواجه شد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تحکیم مشارکت راهبردی تهران، مسکو و چین 

باورند که "امنیت پایدار ملی و مناطق پیرامونی" از چنان اهمیتی برخوردار است که تهران؛ مسکو پکن قویاَ بر این  

ف و شکل  های آمریکا قرار گرفت بلکه با اعمال سیاست مستقل، لزوم ائتالها و تهدیدنه تنها نباید تحت تاثیر فشار 

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا   .های نوظهور بسیار ضرورت داردبندی جدید با هدف احیا و تقویت قدرت

https://www.irna.ir/news/84079348/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/research


 
های منطقه و درگیر کردن برخی ای در کشورهای فرامنطقه گسترش مداخله و تحریک و تحرکات کشور  و سیما:

ر ادامه اعتراضات به  ها در بالروس دهای داخلی نظیر دامن زدن به ناآرامی های نیابتی و یا تنش ها به جنگ کشور 

باغ و واکنش رسمی ترامپ به  ه قره های سنگین نظامی در منطقاوت، تشدید درگیری   ۹انتخابات ریاست جمهوری  

فعالیت  افزایش  اوراسیا،  منطقه  در  بحران  این  به  آمریکا  مرز ورود  نزدیکی  در  ناتو  و  آمریکا  کشور های  های های 

های جنوبی خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و رخی کشور های آمریکا با بمنطقه، برگزاری رزمایش 

این    های منطقه را از غرب تا شرق آسیا درگیر کرده و یا خواهد کرد.که به نوعی کشور   ... حاکی از تهدیداتی است

وگیری از ای با توجه به منافع مشترک کشورها، برای جلروند فزایندهء مداخله جویی، بر ضرورت همگرایی منطقه 

های مشترک را آغازی بر  زمایشتوان برگزاری ردر واقع می  استمرار یکجانبه گرایی و مداخله جویی، تأکید داشت.

و تعمیق همکاری بندی جدید«   های تحکیم  و »ائتالف و شکل  با هدف  ارزیابی کرد  راهبردی،  /  در عرصه جهانی   .

 ه مقدمپژوهشگر: فرشت/  متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است

 میلیون نفر در چینگدائو چین ۱۰آزمایش کرونا برای/   گزارش از پکن

با را  منطقه  این  چین همه ساکنان  چینگدائو،  منطقه  در  کرونا  به  ابتال  جدید  موارد  بر    با شناسایی  بالغ  جمعیتی 

داد۱۰ قرار  آزمایش  مورد  نفر  الملل  .میلیون  بین  گزارش سرویس  و سیما به  صدا  پکن، خبرگزاری  ک   از  ه  مواردی 

های از اتاق ماه مجدد در این شهر شایع شود ضعف در ضد عفونی کردن برخی  باعث شد ویروس کرونا پس از دو 

اعالم شده است.بیمارستان  از ماسک    ۵۰با وجود گذشت حدود    ها  تدابیر شدید دولت، مردم هنوز  اجرای  از  روز 

می آناستفاده  ورود  و  فروشگاه کنند  به  ماسک  بدون  مدارس  ها  مکان ها،  است  و  ممنوع  ادارات  عمومی،  های 

دارد. ادامه  ادارات  همه  ورودی  در  تب  سنجش  افزار است  وبرنامه  نرم  از  کد فاده  دریافت  وهمچنین  مختلف  های 

 های موثر در این زمینه بوده است.سالمت یکی از راهکار 

 افزایش رشد اقتصادی چین /   نترل کرونا همزمان با ک

با بیماری کرونا درگیر هستند، چین نشان می دهد زمانی که این ویروس   در شرایطی که اکثر کشورها همچنان 

،  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل    .درآید احیای سریع اقتصادی ممکن است  کامال تحت کنترل 

های دنیا همچنان با بیماری همه گیر کرونا  در شرایطی که اکثر کشور  پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز نوشت:

دیگر نشان میدرگیر هس بار  اقتصادی تند، چین  احیای سریع  درآید  کنترل  تحت  کامال  ویروس  این  که  زمانی  دهد 

است کرد   .ممکن  اعالم  دوشنبه  روز  چین  آمار  ملی  در    اداره  سپتامبر  تا  ژوئیه  ماهه  سه  در  کشور  این  اقتصاد 

این عملکرد خوب اقتصا  ۴.۹مقایسه با مدت مشابه سال گذشته   دی چین موجب شده است درصد رشد داشت. 

به   تقریبا  آن  اقتصادی  کووید    ۶رشد  گیر  بیماری همه  آغاز شیوع  از  پیش  گزارش شده  اقتصادی  رشد    ۱۹درصد 

اقتصا از  تعطیلی د بازگردد. بسیاری  از  ناشی  اقتصادی  از کاهش رشد  دنیا خیلی سریع  بزرگ  که  های  های کرونا 

آن تولید  یابد، خارج  موجب شد  کاهش  به شدت  را  ها  اقتصادی  که رشد  نخستین کشوری است  اما چین  شدند، 

رود  میگزارش کرده است که به شکل قابل توجهی از رشد اقتصادی آن در سال گذشته بیشتر بوده است. انتظار  

ها نیز در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی را گزارش کنند، اما همچنان این رشد اقتصادی آمریکا و دیگر کشور

های باقی مانده امسال  ه همان میزان رشد اقتصادی پیش از آغاز شیوع کرونا است. احتمال دارد در ماهکمتر یا ب

در حال حا بیشتر شود.  این هم  از  اقتصادی چین  که  رشد  در حالی  ندارد  داخلی کرونا  ضر چین هیچ مورد شیوع 

جاستی هستند.  مواجه  ویروس  این  شیوع  دیگر  موج  با  همچنان  اروپا  و  رئیس  آمریکا  و  کابینه  مشاور  یفو  لین  ن 

شدید   گسترش  گفت،  پکن  در  دولت  اخیر  خبری  کنفرانس  در  پکن،  دانشگاه  در  توسعه  ملی  دانشکده  افتخاری 
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درصد از رشد اقتصادی جهان در سال   ۳۰حداقل -معنا است ک چین تصمیم دارد بر رشد جهانی اقتصاد چین به این 

در سال  و  آیندهجاری  داشته    -های  لوازم  باشد. شرکت تسلط  تولید  جهان،  از صادرات  بیشتری  چینی سهم  های 

گیر تقاضای زیادی    های دیگر را که در طی این بیماری همهالکترونیکی مصرفی، تجهیزات محافظت شخصی و کاال

ز  دارند، به خود اختصاص داده اند. در همین زمان، چین اکنون آهن بیشتری از برزیل، ذرت و گوشت خوک بیشتری ا 

ها را در بهار  کند. این امر تا حدی رشد قیمت کاالآمریکا و روغن نخل )روغن پالم( بیشتری از مالزی خریداری می

گیر تأثیر همه  و  کرده  معکوس  به  گذشته  چین  اقتصادی  رشد  این  البته  است.  داده  کاهش  صنایع  برخی  بر  را  ی 

افزایش رشد اقتصادی دیگر کشور  به  نکاندازه گذشته  افزایش  ها کمک  اندازه صادراتش  به  زیرا واردات چین  رده، 

ها کشور   نداشته است. این الگوی رشد به اشتغالزایی در چین کمک کرده، اما تاثیر چندانی در رشد اقتصادی دیگر

ماه  به  همچنین  چین  اقتصادی  احیای  این  است.  ها، نداشته  بزرگراه  ساخت  روی  بر  گسترده  گذاری  سرمایه  ها 

آهن   راه  زیرساختخطوط  دیگر  و  السیر  هفتهسریع  در  است.  وابسته  کشور  این  احیای های  چین  اخیر  های 

ها کمتر  رشد اقتصادی چین در سه ماه گذشته کمی از پیش بینی  .اقتصادی را در مصرف داخلی شاهد بوده است

  .وددرصد کمتر ب ۵.۵درصد بود که اندکی از پیش بینی  ۵.۳بود. رشد اقتصادی چین در این زمان 

 کنند ها مظلوم نمایی میآمریکایی/   سخنگوی وزارت خارجه چین

، پکن در پی هشدار چین به آمریکا در زمینه بازداشت اتباع آمریکایی و در واکنش به آزار و اذیت متخصصان چینی

می جلوه  قربانی  را  خود  و  کرده  نمایی  مظلوم  که  کرد  متهم  را  بین   .دهدواشنگتن  سرویس  گزارش  به 

به نقل از خبرگزاری رویترز، ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس   برگزاری صداوسیماخ للالم

روزنامه وال    خبری روزانه خود اظهارداشت: اقدامات آمریکا به منافع شهروندان چینی به شدت آسیب زده است.

ت آمریکایی درباره این موضوع هشدار داده  تریت ژورنال روز یکشنبه گزارش کرد که مقامات چینی مکرر به مقاما اس

دادگستری  وزارت  سوی  از  چین  ارتش  به  وابسته  دانشمندان  قضایی  تعقیب  به  واکنش  در  است  ممکن  که  اند 

ای چین را به جمهور آمریکا به طور فزاینده دولت ترامپ رئیس    های مقیم در چین را بازداشت کند.آمریکا، آمریکایی 

یبری و جاسوسی برای سرقت دانش فنی، نظامی و سایر دانش آمریکا در راهبردش برای  استفاده از عملیات سا 

جایگزین شدن به جای آمریکا به عنوان قدرت مالی و نظامی پیشرو جهان متهم کرده است. چین این قبیل اتهامات  

 کند.را تکذیب می 
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 : 31  هفته یثد ح

 هجرت آنحضرت()بمناسبت  «هجرت»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که اسالم  یامامبرگریپ

تانِ : إحداهُما أن تَهُجرَ السَّیِّئاتِ و األخری أن الهِجرَةُ هِجرَ

 هاجِرَ إلَی اللَّهِ و رَسولِهِ و التَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبَةُتُ

کردن از است: هجرت و دوریهجرت دوگونه 

سوی خدا و  است که به گناهان، ودیگری آن 

که کنی،و تا زمانیاو هجرترسول

 شودنمیقطع شود، هجرتمیپذیرفته توبه 

 . ۴۶2۶2کنزالعّمال ، ح 



 

 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 
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