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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ا تبریک گفتظریف عید سنتی چین ر

ظریف در صفحه توئیتری خود به پیامی به زبان چینی منتشر کرد و عید سنتی قایق اژدها را به مردم این   : تسنیم

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتری خود به پیامی به زبان چینی منتشر  .کشور تبریک گفت

در پیام تبریک او آمده است: »بسیار خوشحالم که در   .بریک گفتکرد و عید سنتی قایق اژدها را به مردم چین ت

دولتی و وزیر خارجه چین  چین، یک جلسه ویدئویی با آقای وانگ یی عضو شورای  آستانه جشن قایق اژدهای 

ساله دوجانبه و   25داشتم. ما در مورد تعمیق روابط مشارکتی راهبردی جامع بین دو کشور، ترویج برنامه همکاری 

الملل به توافق رسیدیم. هر دوی ما بار دیگر بر پشتیبانی خود از برجام، چند قویت پشتیبانی متقابل در امور بینت

ملل و مخالفت با یک جانبه گرایی و تضعیف برجام تاکید کردیم. با استفاده از این فرصت ن الجانبه گرایی و حقوق بی

 «.لح سپری کنندها را با شاد و صکنم عید قایق اژدبرای همه دوستان چینی آرزو می

 رمزخوانی از رای تاریخی چین در شورای حکام/  شود؟پکن راهبردی می -روابط تهران 

ای  خرداد ماه شورای حکام که به تصویب قطعنامه  ۳۰نشست روز جمعه  : سادات فهریسعیده  -اقتصاددنیای 

ین کامال رودرروی آمریکا قرار گرفت و به همراه ضدایرانی انجامید با یک شگفتی همراه بود؛ در این نشست چ

سابقه در بحبوحه اختالفات پکن و  این رفتار چین را شاید بتوان یک رفتار بی .ای منفی دادروسیه به این قطعنامه ر

های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در  واشنگتن قلمداد کرد. همچنین چین مخالفت خود را با تالش

یشنهادی تروئیکای  پیش از تصویب قطعنامه پ  رسد اعالم کرده است.امنیت که تا چند ماه دیگر به پایان می شورای 

المللی های بیناروپایی )بریتانیا، فرانسه و آلمان( در نشست شورای حکام، دفتر نمایندگی چین در سازمان 

یکای اروپا علیه ایران در شورای حکام آژانس ای از تصویب قطعنامه پیشنهادی تروئمستقر در وین با صدور بیانیه 

اندازد. وانگ  کرد و هشدار داد که این اقدام اجرای برجام را به خطر می  المللی انرژی اتمی عمیقا ابراز تاسفبین

خردادماه در   2۹شنبه المللی مستقر در وین روز پنجهای بینکان، نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان 

)انگلیس، ی انرژی اتمی برای بررسی قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی المللی حکام آژانس بیننشست شورا

درواقع    .آلمان، فرانسه( علیه ایران، تاکید کرد که تصویب این قطعنامه عواقب بسیار نامطلوبی خواهد داشت

شورای حکام آژانس، این شورا به  ای علیه ایران از سویدنبال مخالفت علنی چین با صدور هرگونه قطعنامه به 

گیری درباره  گیری و رای شد، برای تصمیمفرانس برگزار یدئوکنناچار پس از چهار روز جلسه مجازی که از طریق و 

خرداد ماه را کرد. از آخرین باری که شورای حکام   ۳۰این قطعنامه درخواست جلسه حضوری در روز جمعه 

ها قبل از برجام نقش مهمی در گذرد. این قطعنامه کرده، هشت سال می قطعنامه انتقادی علیه ایران صادر 

تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران داشتند. این قطعنامه که اولین قطعنامه   هایتصویب قطعنامه 

ابسته  عضو این نهاد و 2۵به این سو است، با مخالفت چین و روسیه مواجه شد اما  2۰۱2آژانس علیه ایران از سال 

تایلند، مغولستان، نیجر و  ملل آن را تایید کردند. هفت عضو شامل آفریقای جنوبی، هند، پاکستان،  به سازمان

 .آذربایجان اما به این قطعنامه رای ممتنع دادند. اروگوئه نیز غایب بودجمهوری

های آمریکا برای تمدید  الشاز سوی دیگر در شرایطی که در ادامه ت//  واکنش چین به تمدید تحریم تسلیحاتی   

متحده ها تصریح کردند که ایاالت ، برخی دیپلمات(۹۹مهرماه ) 2۰2۰تسلیحاتی ایران بعد از اکتبر  هایتحریم

ق آن ای را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اشتراک گذاشته است به امید آنکه از طرینویس قطعنامه پیش

رنتی بلومبرگ تحلیل کرد: »پیشنهاد روز  اتی ایران را تمدید کند، پایگاه اینتهای تسلیحطور نامحدود تحریم به 



 
دوشنبه آمریکا درحالی مطرح شد که روسیه و چین، دو عضو دارای حق وتوی شورای امنیت، از قبل اعالم کردند با  

ریکا را به علت خروج  جمهور آمیرا آنها دونالد ترامپ رئیس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موافقت نخواهند کرد، ز

کنند در چند ماه آینده در این خصوص در بینی میها پیشکنند. دیپلماتای مالمت میفق هستهجانبه از توایک

شورای امنیت کشمکش وجود داشته باشد، زیرا آمریکا تهدید کرده است در صورتی که این قطعنامه تصویب  

را فعال خواهد کرد که موجب وضع مجدد   2۰۱۵اشه[ در توافق ها« ]مکانیزم مد »بازگشت سریع تحریمنشود، بن

تر هیات نمایندگی چین در سازمان ملل در نخستین پیش  «.شودهای سازمان ملل علیه تهران میهمه تحریم

های تسلیحاتی علیه  تر کردن تحریمواکنش توییتری به این خواسته آمریکا تاکید کرده بود که »آمریکا برای طوالنی

حقی ندارد و تنها راه صحیح پیش رو حفظ برنامه جامع اقدام مشترک  ران یا فعال کردن مکانیزم ماشه هیچ ای

 «.است

درخصوص این مساله که آیا چین در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای //   کند؟ آیا پکن از حق وتو استفاده می

ذشت نیم قرن از  با گ  توان با قطعیت سخن گفت.یتفاده خواهد کرد یا خیر هنوز نمامنیت از حق وتوی خود اس

حاضر( در شورای امنیت، این  تا حال  ۱۹۷۱و پس از آن جمهوری خلق چین )( ۱۹۴۶-۱۹۷۱عضویت جمهوری چین )

از »وتو« استفاده  طور سنتی کمتر کشور در مقایسه با دیگر اعضای دائم )آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه(، به 

رای وتو( مربوط به دهه اخیر و با باال گرفتن   ۹بار از »وتو« استفاده کرده که اغلب آنها ) ۱۶اکنون کند. چین تمی

قطعنامه شورای امنیت علیه  ۶است. همچنین پکن قبل از امضای برجام به ( 2۰۱۱ها در سوریه )از سال تنش

له  کم تا امروز مساتوان گفت دستی ییر کرده است. در مقام مقایسه مایران رای مثبت داد اما امروز شرایط تغ

ها شود. قطعنامه  ای برای چین یک اولویت استراتژیک نبوده که بخواهد مانع تصویب قطعنامه ایران به اندازه 

رای  ۹کم های تسلیحاتی ایران نیازمند دستاحتمالی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم

 .عضو دائم این شورا یعنی روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا است ۵مثبت بدون رای منفی 

در عین حال یکی از فاکتورهایی که شاید منجر به نزدیکی بیشتر تهران و  //   پکن-تاثیر واشنگتن بر مناسبات تهران

ها  شدید تنش دهد، ترای امنیت افزایش میپکن در مقطع فعلی شده و امیدها را نسبت به رای منفی چین در شو

گیرد بلکه پس  های تجاری و اقتصادی را دربرنمیکا است. امروز دعوای آمریکا و چین دیگر تنها حوزه بین چین و آمری

از شیوع ویروس کرونا دعوای سیاسی میان دو کشور نیز شدت گرفته است. درواقع آمریکا فشارهای خود را بر  

معرفی کند و از متحدانش نیز برای  را مسوول شیوع ویروس کرونا کند تا این کشور و تالش میچین افزایش داده 

از سوی دیگر   .همکاری دعوت کرده است اما چین کماکان تاکید دارد که منشأ ویروس را دانشمندان باید پیدا کنند

تایوان اد ناوهای خود را در تنگه اخیرا شاهد افزایش تحرکات نظامی آمریکا در اطراف چین هستیم و واشنگتن تعد

میالدی،   2۰۳۰بینی شده تا سال افزایش داده است. در این راستا باید توجه داشت که پیش  در دریای چین جنوبی

ها همزمان با افزایش قدرت اقتصادی و تجاری  چین تبدیل به نخستین قدرت اقتصادی جهان شود، بنابراین چینی

و اکنون پکن بعد از  عه نیروهای مسلح خود هستندزایش توانمندی نظامی و توسخود، به همان سرعت درحال اف

متحده باید گفت از دیدگاه  واشنگتن دارای دومین بودجه نظامی در جهان است. دررابطه با چرایی این اقدام ایاالت 

وبی در تنگه تایوان و  ویژه در دریای چین جنهای پنتاگون، مقابله با افزایش تهدیدات نظامی چین بهاستراتژیست 

 .یانوسیه اولویت باالیی داردور کلی در منطقه آسیا و اقطبه 

نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل چین محسن شریعتی//  اهمیت رای چین در شورای امنیت

از اهمیت زیادی  اقتصاد« درباره قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران گفت که این قطعنامه در پاسخ به »دنیای 

المللی انرژی قطعنامه گفته شده که ایران باید همکاری بیشتری با آژانس بین ر نیست؛ چرا که در این برخوردا



 
های درخواستی را به بازرسان بدهد، اما این قطعنامه  ای داشته باشد و اجازه بازرسی برخی از سایت هسته

ین قطعنامه،  همیت رای منفی چین به اوی با اشاره به ا  است.هنوز رابطه ایران و آژانس را دچار بحران نکرده 

گونه تفسیر کرد که اتفاق بزرگی در روابط تهران و پکن رخ داده  توان اینادامه داد: »تنها با توجه به این رای نمی

و چین  پکن و نقش واشنگتن توضیح داد: »رابطه ایران-نیا در ارزیابی روابط فعلی تهراناست.« البته شریعتی

ها بین پکن و واشنگتن است. درواقع اساسا از  تاثر از افزایش تنششدت مکه این مساله به  درحال گسترش است

که چین کمونیست شکل گرفت، ایران   ۱۹۴۹که ایران با چین رابطه برقرار کرد و حتی پیش از آن یعنی  ۱۹۷۱سال 

ابتدا بنابراین از   ی نداشت.ایران با چین هیچ مشکل کهبه خاطر آمریکا این کشور را به رسمیت نشناخت درحالی 

روابط چین، آمریکا و ایران متاثر از روابط دو جانبه این کشورها بوده است و امروز هم نقش آمریکا در رابطه با  

همچنین با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر قرار است آمریکا احتماال  «.پکن یک نقش کلیدی است-مناسبات تهران

نیا تاکید کرد: »اقدام چین ان به شورای امنیت ارائه کند، شریعتیدید تحریم تسلیحاتی ایرای را با هدف تمطعنامه ق

در شورای امنیت درخصوص قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بسیار مهم است. زیرا آن قطعنامه بسیار  

ال یک بیانیه داده و  ر این خصوص نداشته و فعگیری رسمی دتر است.« وی با اشاره به اینکه چین موضع کلیدی

ها کند یا پیشنهاد اروپاییالفت کرده است، ادامه داد: »دو سناریو مطرح است یا پکن قطعنامه مذکور را وتو میمخ

پذیرد تا مکانیزم ماشه فعال  ها برای یک سال و تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا را می مبنی بر تمدید تحریم 

ه این قطعنامه در دستورکار شورای امنیت قرار بگیرد، هشتی تاکید کرد زمانی ک « استاد دانشگاه شهید بنشود.

تواند به لحاظ نظری به  شود. زیرا این فرآیند بسیار پیچیده است و میرای چین از اهمیت بسزایی برخوردار می 

به شورای امنیت پرونده ایران بار دیگر البته وی همزمان گفت که به این سادگی   فروپاشی برجام منجر شود.

رفت، اما اگر پرونده ایران درباره تمدید تحریم تسلیحاتی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود از  نخواهد 

تواند به فروپاشی برجام منجر شود، رای اعضای دائم شورای امنیت بسیار اهمیت دارد. در  آنجا که این موضوع می

طعنامه شورای امنیت چیست و آیا آن را وتو خواهد واکنش احتمالی چین به قنیا در پاسخ به اینکه نهایت شریعتی

کرد یا خیر، گفت: »اگر آمریکا بخواهد این پرونده را ارجاع دهد به بعد از انتخابات آمریکا موکول خواهد شد، به 

ه آن دارد که چه گیری بستگی باین موضع  بینی کرد. زیرا توان موضع چین را پیش همین دلیل از هم اکنون نمی

جمهور شود و سطح تنش بین دو کشور چه سمت و سویی به خود بگیرد. حتی ممکن است آمریکا رئیس  کسی در 

توان با  در دوره بعد اگر دوباره ترامپ رای بیاورد، ایران با دولت دونالد ترامپ به یک توافقی دست پیدا کند و نمی

 «.اهد کردر تهران هیچ تغییری نخوقاطعیت گفت که رفتا 

همچنین رحمن قهرمانپور، کارشناس ارشد مسائل //   ایران در حال تبدیل شدن به متحد استراتژیک چین است

ساله ایران و چین در هیات  2۵گوید: »امضای سند قرارداد همکاری استراتژیک درباره مناسبات تهران و چین می

وی در پاسخ به »دنیای    «استراتژیک چین است.یل شدن به یک متحد دهد ایران در حال تبددولت نشان می

ساله میان ایران و چین در هیات دولت نشان داد به هر   2۵اقتصاد« ادامه داد: »تصویب سند همکاری استراتژیک 

این وگوهایی بود که پیش از برگزاری جلسه شورای حکام بین ایران و چین در حال این اقدام پکن متاثر از گفت

به گفته قهرمانپور این  «.افی تاثیرگذاری اقدامات ترامپ بر رفتار چین نیسته بود. البته این نخصوص صورت گرفت

اندیشد که بعد از کاهش حضور رفتارهای اخیر چین دو دلیل دارد: »نخست اینکه چین در طوالنی مدت به این می

باشد. البته پکن با  وابط نزدیکی داشته قه از جمله ایران رآمریکا در خاورمیانه بتواند با بازیگران مهم این منط

رسد که چین در حال بسیاری از کشورها از جمله مصر، امارات، کویت و جیبوتی روابط نزدیکی دارد و به نظر می

تکمیل پازل حضور خود در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه در صورت کاهش حضور آمریکا است. دیگر اینکه  

متحده باعث تسریع این نوع رفتار در  بر علت است و فشارهای ایاالت دولت پکن نیز مزید ع برخورد ترامپ با نو



 
خواهد در خاورمیانه  سیاست خارجی چین شده است. « البته وی معتقد است هنوز زود است بگوییم چین می

اس مسائل این کارشن  ده است.حضور نظامی و سیاسی داشته باشد و فعال بیشتر از زاویه اقتصاد ورود کر

در مورد اینکه ممکن است چین در شورای امنیت قطعنامه علیه ایران را وتو کند یا خیر نیز گفت:» با   استراتژیک

رود که چین در شورای امنیت نیز قطعنامه  توجه به رفتاری که این کشور در شورای حکام داشت این احتمال می

 «.علیه ایران را وتو کند

 برجامل بر جلوگیری از نابودی تأکید دبیر کل سازمان مل

دبیر کل سازمان ملل متحد از برجام به عنوان گامی مهم در نظام منع اشاعه نام برد و خواستار حفظ این   : فارس

ای آنتونیو گوترش«، دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بر ضرورت حفظ توافق هسته  .ای شدتوافق هسته

ای یاد کرد و گفت: »هنوز عنوان گامی مهم در منع اشاعه هسته  از برجام بهآقای گوترش  .برجام تأکید کرد

شرایطی مطرح شده که  اظهارات گوترش در «.معتقدیم باید برای جلوگیری از نابودی برجام هر اقدامی انجام شود

در سازمان ملل و کلی کرفت«، نماینده آمریکا » .ای را تشدید کرده استها ضد این توافق هستهدولت آمریکا تالش

ک«، نماینده آمریکا در امور ایران شب گذشته )چهارشنبه( در خصوص قطعنامه پیشنهادی واشنگتن »برایان هو

وبگاه   .وضیحاتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردندهای تسلیحاتی ایران تبرای تمدید تحریم 

های وقت تهران ضمن مخابره این خبر نوشت: »محدودیت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه به

مهرماه( به پایان   2۷شورای امنیت سازمان ملل متحد هجدهم اکتبر ) 22۳۱یحاتی ایران ذیل قطعنامه تسل

حفظ شده است ادعا  2۰۰۷های تسلیحاتی علیه ایران از سال برایان هوک با اشاره به اینکه محدودیت  «.رسندمی

وی همچنین در ادامه  .انتقال سالح توسط ایران متحد باشدمنیت باید در خصوص نگرانی درباره کرد که شورای ا

داشتن در حمله به تاسیسات نفتی   های همیشگی مقامات آمریکایی علیه تهران، ایران را به نقشزنیاتهام 

به ابراز امیدواری کرد  مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشن» .عربستان سعودی متهم کرد

ست که منابع دیپلماتیک این در حالی  .های تسلیحاتی علیه ایران را درک کنندمکشورهای دنیا ضرورت تمدید تحری

عضو شورای امنیت   ۱۵اند این قطعنامه از شانس اندکی برای تصویب در میان گفتهپالیسی«  به مجله »فارین 

رأی الزم   ۹ن قطعنامه ممکن است حتی در کسب این نشریه گفت که اییک دیپلمات غربی به   .برخوردار است

ا خواستار منع  قطعنامه پیشنهادی آمریک  .برای وادار کردن روسیه یا چین به استفاده از حق وتو هم ناکام بماند

وش، فروش، عرضه یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط از سوی ایران است. این قطعنامه همچنین کشورها را از فر 

یک   .کندای در شورای امنیت منع می عرضه، یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط به ایران، مگر در صورت موافقت کمیته 

عضو دائم   ۵عضو، بدون وتو از سوی هر یک از  ۹کم د موافقت دستقطعنامه برای تصویب در شورای امنیت نیازمن

آمریکا تهدید کرده در صورتی که در تمدید   .( استشورای امنیت )آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس

های سازمان  های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود از یکی از بندهای برجام برای بازگرداندن همه تحریمتحریم

های پامپئو روز چهارشنبه هم تهدید کرد در صورتی که قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم  .ل استفاده خواهد کردمل

وی گفت: »تمرکز    .المللی علیه ایران اقدام خواهد کردهای بین اتی ناکام بماند، واشنگتن برای تمدید تحریمتسلیح

این قطعنامه است. اما چنانچه این اتفاق نیفتد به دنیا  ما در حال حاضر همکاری با شورای امنیت برای تصویب 

ند که ایاالت متحده از توانایی یکجانبه بازگرداندن  اهای دولت اوباما به صراحت گفتهکنیم که مقامیادآوری می 

توانند از آن برای های دولت آمریکا مدعی هستند میای در برجام که مقام ماده  «.ها برخوردار استتحریم

های  های تسلیحاتی علیه ایران استفاده کنند »ساز و کار حل و فصل اختالفات« است که با نام گرداندن تحریمباز 

با این وجود     .ها« هم شناخته شده استنند »مکانیسم ماشه« یا »ساز وکار بازگشت خودکار تحریمدیگری ما



 
رج شده و از هیچ حقی برای رجوع به مفاد برجام  ای خااند که آمریکا از این توافق هسته چین و روسیه تصریح کرده 

 .ها علیه ایران برخوردار نیستجهت بازگرداندن تحریم 

 درصد کاهش یافت ۷۶از ایران خرید نفت چین 

واردات از این کشور رسید، زیرا  واردات نفت چین از عربستان در ماه می به باالترین میزان در تاریخ : فارس

پاالیشگاه ها شروع به واردات سوخت ارزان کردند و عربستان جایگاه خود به عنوان نخستین تامین کننده بزرگ  

های نفتی عربستان در ماه گذشته  ین نشان داد، ورود محمولهاره گمرک چآمارهای اد .نفت چین را حفظ کرد

میلیون بشکه در ماه   ۱.۱۱درصد از  ۹۵میلیون بشکه در روز رسیده است که  2.۱۶میلیون تن یا  ۹.۱۶۵میالدی به 

خود را برای  های چین ورودی های پاالیشگاه  .بشکه در ماه آوریل بیشتر است میلیون ۱.2۶درصد از  ۷۱و  2۰۱۹می 

ایر خود با نفت ارزان اند و در عین حال در حال پر کردن ذخسوخت که بهبود یافته، افزایش داده  تامین تقاضا برای

  ۷۸2موسسه انرژی کپلر برآورد کرده است ذخایر نفت خام چین به باالترین میزان تاریخ این کشور برابر با  .هستند

در مجموع، واردات نفت خام چین  .کشور پر شده است خیره سازی ایندرصد ظرفیت ذ ۶۱میلیون بشکه رسیده و 

سطح افزایش بی سابقه به شمار  درصد رشد داشته که باالترین  ۱۹.2در ماه نسبت به مدت مشابه پارسال 

بر اساس این آمار، پکن در ماه   .به شدت افزایش یافته است کرونا رود. زیرا تقاضا برای سوخت با کاهش شیوعمی

این   .درصد کمتر است ۷۶تن نفت از ایران ایران خریده است که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۸۱۳هزار و  2۵۶ می

تن نفت از ایران وارد کرده که نسبت مدت مشابه سال   ۵۳2هزار و  ۶می نیز یک میلیون  کشور در بازه ژانویه تا ماه 

ن کشور در ماه می برای نخستین بار  ین نشان داد ایآمارهای گمرک چ .دهددرصد کاهش را نشان می  ۹۰قبل از آن 

واردات نفت از   .زار تن استه ۵۵۰گذشته، نخستین محموله نفت از آمریکا را تحویل گرفته است که حدود  نوامبر از

میلیون بشکه  ۱.۷۵میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که از  ۱.۸2میلیون تن یا  ۷.۷۱روسیه نیز در ماه می به 

 .میلیون بشکه در روز در مدت مشابه پارسال بیشتر است  ۱.۵وریل و ر روز در ماه آ د

 اختالف اروپا و آمریکا بر سر تحریم تسلیحاتی ایران/  عان کردپمپئو اذ

نظرهایی هست« تاکید کرد مذاکرات با آنها  ها اختالفوزیرخارجه آمریکا با اشاره به اینکه »با اروپایی : اقتصاددنیای 

زمان متحده اجازه نخواهد داد این تحریم برداشته شود. هماره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ادامه دارد و ایاالت درب

ه روسیه و چین در صورت وتوی این قطعنامه منزوی  خارجه آمریکا نیز گفته است کمسوول امور ایران در وزارت 

در پیوند با برجام تصویب شد،  ۹۴که سال شورای امنیت سازمان ملل  22۳۱خواهند شد. براساس قطعنامه 

تواند پس از آن سالح و برداشته خواهد شد و تهران می( ۹۹مهر ماه  2۷اکتبر ) ۱۸های تسلیحاتی ایران تحریم

مین ارتباط مایک پمپئو در ه .یا بفروشد. واشنگتن درصدد است تا مانع تحقق این امر شودتجهیزات نظامی بخرد 

متحده در  ستقر در بروکسل گفت: ایاالت تیر در جریان نشست اینترنتی یک اندیشکده مشنبه پنجم روز پنج 

های آتی نیز به مذاکراتش با کشورهای اروپایی ادامه خواهد داد تا قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید  هفته

ست اندیشکده »صندوق  صورت ویدئویی در نشصویب شود. پمپئو که بهتحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران ت

های کرد، گفت: پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران هم یکی دیگر از نقطه ضعف می مارشال آلمان« سخنرانی

ینکه  وزیرخارجه آمریکا با تاکید بر ا .برجام بود و آمریکا اطمینان حاصل خواهد کرد که چنین چیزی روی نخواهد داد

، برای اروپا هم تهدید است و  مدعی شد: این فقط تهدیدی برای آمریکا نیستها در شورای امنیت ادامه دارد، تالش 

اروپا اگر بخواهد برای پایان یافتن تحریم تسلیحاتی استدالل کند کار سختی در پیش دارد. مایک پمپئو همچنین 

کشورهای  نظرند و البته اسرائیل وورد با آمریکا همیادآور شد که بسیاری از کشورهای اروپایی در این م



 
بخش اصلی سخنان مایک پمپئو در نشست اینترنتی روز   .تحریم هستندفارس هم خواستار ادامه این خلیج

ها بر شنبه به موضوع چین اختصاص داشت. با این حال مجری برنامه نظر پمپئو را در این باره پرسید که اروپایی پنج

ای فق هسته است فشار حداکثری عمال مغایر هدف اصلی تواکه خروج آمریکا از برجام و استفاده از سی این باورند

یعنی دور نگاه داشتن جمهوری اسالمی از تسلیحات اتمی بوده است. وزیرخارجه آمریکا در پاسخ مدعی شد: اوال 

اش کمتر شده  ببینید که منابع مالی هللا ]لبنان[ را سیاست فشار حداکثری کامال موثر واقع شده و »مثال حزب

نظر داریم، مدعی شد: بر سر اینکه چطور باید به هدف دور  اختالفها او همچنین با بیان اینکه ما و اروپایی است.« 

نگاه داشتن جمهوری اسالمی از دستیابی به بمب اتمی رسید؛ در یک سال و نیم گذشته معلوم شد که حق با ما  

عضو شورای   ۱۵ در اختیار که پمپئو اعالم کرده، قبال قطعنامه پیشنهادی آمریکا  .اندشتباه کردهبوده و اروپایی ها ا

جاری »کلی کرافت« نماینده آمریکا در  امنیت سازمان ملل متحد گذاشته شده است. اواسط خردادماه سال 

های تسلیحاتی علیه ایران ای را که خواستار تمدید تحریم نویس قطعنامه سازمان ملل متحد اعالم کرد که پیش 

خواهد ابتدا با  ست. نماینده آمریکا گفت که می ی شورای امنیت از جمله روسیه توزیع کرده ااست را میان اعضا

دانند که شورای امنیت سازمان ملل اجازه نخواهد سفرای کشورها صحبت کند تا اطمینان حاصل کند که همه می

د تحریمات  ده بود که در صورت عدم تمدیتر نیز اعالم کرآمریکا پیش  .پایان برسندها در ماه اکتبر به داد این ممنوعیت

بینی های این کشور فعال کردن »مکانیزم ماشه« خواهد بود. طبق سازوکار پیش تسلیحاتی ایران یکی از گزینه

چه ایران توافق برجام که به »مکانیزم بازگشت خودکار« یا »مکانیزم ماشه« موسوم است، چنان ۳۷شده در بند 

ند، با ارجاع پرونده به سازمان ملل، مجددا المللی که پیش از آن وجود داشتهای بینم ای را نقض کند، تحریهسته

های تسلیحاتی سازمان ملل متحد مشمول تحریم  2۰۰۷جمهوری اسالمی ایران از سال  .به جریان خواهند افتاد

جام )فرانسه، بریتانیا و  واقع شده است. خبرگزاری رویترز قبال گزارش داده بود که شرکای اروپایی توافق اتمی بر

ست که منابع  این درحالی ا  .نداآلمان( درباره استفاده از امکان فعال شدن مکانیزم حل اختالفات برجام رایزنی کرده 

عضو شورای  ۱۵اند این قطعنامه از شانس اندکی برای تصویب در میان پالیسی« گفته دیپلماتیک به مجله »فارین

رای  ۹قطعنامه ممکن است حتی در کسب  یپلمات غربی به این نشریه گفت که اینامنیت برخوردار است. یک د

قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار منع   .به استفاده از حق وتو هم ناکام بماند الزم برای وادار کردن روسیه یا چین

شورها را از فروش، فروش، عرضه یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط از سوی ایران است. این قطعنامه همچنین ک

 .کندنیت منع می ای در شورای امعرضه، یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط به ایران، مگر در صورت موافقت کمیته 

خارجه آمریکا پیش از آغاز  همزمان با وزیرخارجه آمریکا، برایان هوک، مسوول امور ایران در وزارت //   ادعای هوک

ادی آمریکا با هدف تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران گفت: روسیه و  مذاکرات برای بررسی قطعنامه پیشنه

تر با قطعنامه پیشنهادی آمریکا مخالفت  شد. روسیه و چین پیش چین در صورت وتوی این قطعنامه منزوی خواهند

نیت که عضو شورای ام ۱۵کرده بودند. برایان هوک و کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه 

در همین خصوص برایان   .شد از قطعنامه آمریکا دفاع کردندارشنبه چهارم تیر به شکل غیرعلنی برگزار روز چه

شنبه انجام شد، گفت: »ما شاهد شکاف عمیقی وک در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز که غروب سهه

جلسه هفته گذشته شورای حکام آژانس  المللی هستیم. روسیه و چین در بین روسیه و چین با جامعه بین

دهند در شورای امنیت نیز المللی انرژی اتمی منزوی شدند و اگر این مسیر را به سمت ویران شهر ادامه بین

ای از ایران خواست به بازرسان  خرداد با تصویب قطعنامه  ۳۱شورای حکام آژانس روز جمعه   «.منزوی خواهند شد

ای تسلیحاتی بازرسی کنند. مخالفت روسیه و  دو تاسیسات مشکوک به فعالیت هسته این نهاد اجازه دهد که از 

گیری کند ولی این دو کشور با حق وتوی خود در شورای امنیت وانست از تصویب این قطعنامه جلوچین نت

چین جمهوری ایران از روسیه و توانند مانع تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا شوند.« حسن روحانی، رئیس می



 
برایان هوک در بخش دیگری از مصاحبه با رویترز مدعی  .خواسته است که در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند

گیری »تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کار درست و ضروری است و تمامی اعضای شورای امنیت فارغ از موضع شد: 

دات و صادرات تسلیحاتی ایران را متوقف نکرده ولی  علنی خود به این موضوع واقفند. تحریم تسلیحاتی، تمامی وار

شنهادی آمریکا پس از آن به شورای امنیت نویس قطعنامه پی پیش «.در محدود کردن رفتار ایران موفق بوده است

های کروز که سال ارائه شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به اعضای شورای امنیت گزارش داد موشک

المللی در عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته بودند  ه به تاسیسات نفتی و یک فرودگاه بین گذشته در حمل

د. آمریکا تهدید کرده است اگر این قطعنامه در شورای امنیت تصویب نشود با فعال کردن  »منشأ ایرانی« داشتن

المللی علیه ایران ای بینای هستههروند موسوم به مکانیزم ماشه در چارچوب برجام تالش خواهد کرد که تحریم

 .را فعال کند

ینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به تحرکات آمریکا در شورای امنیت، نما//   روانچیواکنش تخت 

، مردود و  22۳۱مفاد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران را در تضاد با قطعنامه 

شنبه این مطلب را در یک نشست خبری  روانچی روز پنجمنیت دانست. مجید تختیرانگر برای شورای ااشتباهی و

و امکان استفاده از   22۳۱ها برای مشارکت آنها در قطعنامه ن درباره ادعای آمریکایی مطرح کرد که عمده مباحث آ

نویس قطعنامه آمریکا  د کرد »مفاد پیشروانچی تاکیتخت .شدهای مربوط میمکانیزم ماشه در بازگرداندن تحریم

ضاد است و به همین شورای امنیت سازمان ملل متحد در ت 22۳۱برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی با قطعنامه 

ای که خود تصویب کرده است را نقض ترتیب هم باید مردود دانسته شود.« او افزود: آمریکا باید آگاه باشد قطعنامه 

کننده برای شورای امنیت خواهد بود که قطعنامه خود را نقض کند. نماینده دائم ایران ویران کند. این یک اشتباهمی

ویژه برای توجه به پیامدهای این کار و استفاده از مکانیزم ماشه هشدار  ها بهکایی در سازمان ملل متحد به آمری 

این اقدام و پیامدهایی باشد که پس از   متحده متوجه عواقبداد و گفت: درباره مکانیزم ماشه مهم است که ایاالت 

عنوان دو که روسیه و چین به روانچی با تاکید بر اینتخت .خاتمه برجام خواهد داشت. این نکته بسیار مهمی است

  22۳۱عضو برجام و دارای حق وتو در شورای امنیت حمایت خود را از برجام، اجرای کامل این توافق و قطعنامه 

المللی و همچنین ر شد: اقدام آمریکا در واقع برای قوانین بیناند، متذکبیان کردهبسیار صریح و روشن 

متحده باید این نکته را در نظر  دهایی خواهد داشت. او تصریح کرد: ایاالت های آتی با شورای امنیت پیامهمکاری

آنها وجود خواهد داشته باشد که پیامدهایی همچون چگونگی واکنش دیگر اعضای شورای امنیت با تصمیم 

بات  گونه که بعضی از تحلیلگران بر این باورند که دولت ترامپ درصدد نابودی برجام پیش از انتخاهمان .داشت

جمهوری این کشور است، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد متذکر شد: اگر برجام وجود نداشته  ریاست 

دهد. شود و کار خودش را انجام می برجام دارد، خالص می  عنوان عضوهایی که به باشد، ایران از محدودیت

شود که برای ما در پس از برجام فراهم می روانچی توضیح داد: این به معنای آن نیست که ما از هرچیزی تخت

هایی به ما  رو گزینهها دیگر معتبر نخواهد بود. از اینکنیم، بلکه منظورم این است که این محدودیتاستفاده می

و اتحادیه اروپا در   ۵+۱همراه گروه جمهوری اسالمی ایران به  .خواهد داد تا هرآنچه که ایران بخواهد را انجام دهد

ای ایران را خاتمه بخشید و  به توافقی موسوم به برجام دست یافتند که بحران ساختگی پرونده هسته  ۱۳۹۴سال 

یشین خود را برای های پتایید برجام، قطعنامه  شورای امنیت صادر شد که ضمن 22۳۱براساس آن، قطعنامه 

ی صهیونیستی در آمریکا به قدرت رسید،  هاتحریم ایران لغو کرد. دونالد ترامپ که با حمایت دالرهای نفتی و البی 

بار دانست که  طور رسمی به مشارکت خود در برجام خاتمه داد و آن را توافقی فاجعه به  ۱۳۹۷هجدهم اردیبهشت 

 .ما امضا کرده استدولت اوبا



 
نظام  عنوان گامی مهم در همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد از برجام به//  تاکید گوترش بر تالش بر حفظ برجام

ای شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آنتونیو گوترش«، روز  منع اشاعه نام برد و خواستار حفظ این توافق هسته 

عنوان گامی مهم در منع اشاعه  جام تاکید کرد. گوترش از برجام به ای برشنبه بر ضرورت حفظ توافق هستهپنج

از نابودی برجام هر اقدامی انجام شود.« اظهارات   ای یاد کرد و گفت: »هنوز معتقدیم باید برای جلوگیریهسته

 .ای را تشدید کرده استها علیه این توافق هسته گوترش در شرایطی مطرح شده که دولت آمریکا تالش 

 زه آمریکا علیه مقامات چینیم تااقدا

های صدور روادید علیه تعدادی فارس نوشت:»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که آمریکا محدودیت 

ها را اقدامات اخیر چین درباره  پمپئو دلیل اعمال این محدودیت .از مقامات حزب کمونیست چین اعمال خواهد کرد

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که مقامات کنونی و سابق چین به طور مستقیم مسئول   .تکنگ اعالم کرده اسهنگ

اند که از کنگ بوده و به نقض حقوق بشر در مناطق شبه خودمختار در چین پرداختهتضعیف خودمختاری در هنگ

ست  یتانیا بوده اتحت سیطره بر ۱۹۹۷تا  ۱۸۴2هنگ کنگ از سال  .ود آمریکا به این مناطق خودداری شده استور

و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. این منطقه، دارای   ۱۹۹۷اما در سال 

نهاد   .رودنطقه شرق آسیا و جهان به شمار میمیلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در م ۷بیش از 

که احتمال تصویب   ده شست سه روزه در پایان ماه جاری )ژوئن( خبر داارشد قانونگذاری در چین از برگزاری یک ن

مقامات چین به منظور تضمین امنیت هنگ    .دهدکنگ در این نشست را افزایش میالیحه امنیت ملی برای هنگ 

نند تا  کنگ تأسیس کهایی در هنگاند سازماناند؛ آنها همچنین تاکید داشتهقانون مصمم بوده کنگ، در تصویب این

 .در مواقع لزوم وظایف خود را انجام دهند

 هشدار صریح چین به واشنگتن: از خط قرمز عبور نکن

تواند به لغو توافق تجاری  اد که عبور آمریکا از خط قرمزها، میپکن به واشنگتن هشدار د : باشگاه خبرنگاران جوان

استریت ژورنال« گزارش داد که  روزنامه »وال  .کشور شامل خرید محصوالت کشاورزی از آمریکا منجر شود 2میان 

  2چین به آمریکا هشدار داده در صورتی که واشنگتن خطوط قرمز را رد کند، مرحله نخست توافق تجاری میان 

های چند ماه قبل و پس از تنش   .شد کشور که شامل خرید محصوالت کشاورزی از آمریکاست، متوقف خواهد

های این توافق که  یکی از بخش .کا و چین مرحله نخست توافق تجاری را امضا کردندتجاری بسیار، در نهایت آمری

ای برخوردار است، خرید  از اهمیت ویژه  خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبربرای آمریکا و به 

پیش از این »جان بولتون«، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، نیز   .محصوالت کشاورزی این کشور توسط چین است

جین پینگ«، و در جریان دیدار با »شی  2۰۱۹جمهور آمریکا، ماه دسامبر سال ، رئیسافشا کرد که دونالد ترامپ

بات  خواسته تا با خرید محصوالت کشاورزی از آمریکا، به وی برای انتخاب مجدد در انتخا جمهور چین، از وی رئیس 

ها پرتنش شده از چند سال پیش روابط چین و آمریکا بر سر مسائل اقتصادی و موضوع تعرفه .ماه نوامبر کمک کند

اساس آمریکا اتهامات بی  تری نیز یافته و مقاماتبود که این موضوع در پی شیوع ویروس کرونا ابعاد گسترده 

له آمریکا در امور داخلی هنگ کنگ و تحرکات واشنگتن در  عالوه بر این، مداخ .اندبسیاری را علیه چین مطرح کرده

در اواسط ژانویه سال جاری میالدی دو طرف   .دریای جنوبی چین نیز با واکنش شدید پکن مواجه شده است

ها و فاز یک به نتیجه رسیدند و پکن موافقت کرد تا دو سال آینده خرید کاال آمریکایی و چینی در قالب توافق تجاری 

های اعمال میلیارد دالر افزایش دهد. از سوی دیگر واشنگتن پذیرفت برخی از تعرفه 2۰۰آمریکایی را تا  خدمات



 
میلیارد دالر را حفظ  ۳۶۰های تولید چین به ارزش های چینی را کاهش دهد، اما اعمال تعرفه بر کاالشده بر کاال

 .کندمی

 های جدید علیه چینموافقت سنا با تحریم

به گزارش   .لس سنای آمریکا به اتفاق آرا لوایحی را برای اعمال مجازات و تحریم علیه چین تصویب کردمج : ايسنا

ها و افرادی که  ان، یکی از این لوایح تحت عنوان "قانون خودمختاری هنگ کنگ" قرار است به تحریم شرکتانسی

مطرح کننده این الیحه پت تومی، سناتور  .اند، بپردازدبه چین در محدود کردن خودمختاری هنگ کنگ کمک کرده

ون هولن در صحن مجلس سنا  .ر دموکرات از مریلند بودندخواه از پنسیلوانیا و کریس ون هولن، سناتوجمهوری

دهد غیرقابل قبول است. آنها مردم را در هنگ کنگ از حقوقشان  گفت: کاری که دولت چین در هنگ کنگ انجام می

ی  در عین حال الیحه دوم .رند آزادی هایی که هم اکنون در آنجا وجود دارند را از بین میبرند محروم می کنند. آنها دا

نیز برای مجازات چین از جانب سناتور جمهوریخواه جاش هاولی مطرح شد که یک قطعنامه برای محکوم کردن 

اولی اظهار کرد، ه .مربوط به تضمین خودمختاری برای هنگ کنگ است ۱۹۸۴چین به اتهام نقض توافق سال 

ها برای چند دهه ایی که هنگ کنگیهقانون امنیت ملی جدیدی که چین تصویب کرده " یک ضربه بزرگ را به آزادی 

اند وارد خواهد کرد. این سبب جدایی دائمی از اصل موسوم به "یک کشور و دو نظام" از سال  از آنها بهره برده 

 .شودبوده می تا کنون بر دولتشهر هنگ کنگ حکمفرما ۱۹۹۷

 !شت »هوآوی« استادعای تازه پنتاگون: ارتش چین پ

های چینی، در خدمت ارتش این کشور بوده  وزارت دفاع آمریکا مدعی است هوآوی و شماری دیگر از شرکت : مهر

شرکت  2۰سی گزارش داد، وزارت دفاع آمریکا مدعی است بیبی .کنندو به تأمین منافع نظامی پکن کمک می

در   .شوندکم از حمایت آن برخوردار میتند یا دستری چینی ازجمله »هوآوی« متعلق به ارتش چین هسفناو

های دیگری چون »هیک ویژن«، »چاینا لیست ارائه شده از سوی پنتاگون، عالوه بر هوآوی، اسامی شرکت

ساز تواند زمینه دفاع آمریکا می این اقدام وزارت خورد.( نیز به چشم میAVICتلکام«، »چاینا موبایل« و »آویس« )

های اخیر این در حالی است که دولت واشنگتن طی سال های چینی باشد.تصادی جدید علیه شرکتهای اقتحریم

این  تالش کرده تا با طرح اتهامات امنیتی، دیگر کشورها ازجمله انگلیس را به عدم همکاری با هوآوی ترغیب کند.

د حال آنکه یکی از اتهامات مطرح  های بیشتری را به این لیست بیفزایون حتی شرکتاحتمال وجود دارد که پنتاگ

 شود.های چینی برای انتقال فناوری حساس، به ارتش چین عنوان میشده از سوی آمریکا، تالش شرکت

 اعمال محدودیت صدور روادید آمریکا برای مقامات چین

به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک پمپئو وزیر امور خارجه   خبرگزاري صدا و سیما به گزارش سرويس بین الملل

آمریکا گفت کشورش علیه مقامات حزب کمونیست چین بر سر خودمختاری هنگ کنگ و حقوق بشر محدودیت 

قامات حزب کمونیست چین را که  رامپ وعده داد مای گفت: ”رئیس جمهور تپمپئو در بیانیه  .روادید اعمال کرد

 کنیم“.مسوول محروم شدن هنگ کنگ از آزادی هایش هستند مجازات کند. امروز ما برای انجام این کار اقدام می 

وی گفت حزب کمونیست چین تالش هایش را برای تضعیف خودمختاری هنگ کنگ از طریق مصوبه امنیتی و نیز  

وی از چین خواست به تعهد خود احترام گذاشته و به هنگ کنگ اجازه  شدید کرده است.فشار بر مقامات محلی ت

 ”درجه باالیی از خودمختاری“ را بدهد.
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 هشدار چین به آمريکا در صورت تدوام مداخالت اين کشور

به نقل از رویترز؛ روزنامه وال استریت ژورنال نوشت چین به   وسیماخبرگزاري صدا به گزارش سرويس بین الملل

آمریکا هشدار داده است در صورتیکه خطوط قرمز این کشور را زیر پا بگذارد توافق تجاری میان دو طرف به مخاطره  

کاالهای  تایوان و دیگر موضوعات خرید ن افزود در صورت دخالت آمریکا در هنگ کنگ،چین همچنی .خواهد افتاد

 .آمریکایی به موجب توافق مرحله اول به مخاطره خواهد افتاد

 های آمریکا در امور سین کیانگواکنش چین به دخالت

از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین، حمالت لفظی   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

ها حمالت غیرقانونی و  وزیر خارجه آمریکا علیه چین را محکوم کرد و گفت این مقام آمریکایی، بار  مایک پمپئو

نفر اول: ژائولیجیان سخنگوی وزارت   اظهارات: اساس است.هایی علیه چین به راه انداخته که کامال بی تهمت

/    س مسائل سیاسی شرق آسیانفر سوم: لو کارشنا/  نفر دوم: گن تحلیلگر مسائل شرف آسیا/  خارجه چین

 چین: محمدرضا خالق وردی 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یورخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت ۳۴نرخ رسمی 

و قیمت   ارز افزایش ۳ارز را اعالم کرد که براساس آن، نرخ  ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( نرخ  -ایرنا  -تهران 

براساس این گزارش، هر دالر آمریکا بدون تغییر قیمت مانند   .ارز هم کاهش یافت ۳۴نرخ  پولی دیگر ثابت و واحد ۱۰

هزارو   ۴۷ریال و هر یورو نیز  ۱۳2هزار و  ۵2هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس  ۴2ه روزهای گذشت

ریال، کرون   ۴۸2هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  2۷۹هزار و  ۴۴همچنین هر فرانک سوئیس  .گذاری شدارزش  ریال 2۳۸

هزار  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۵۵ریال، روپیه هند  ۳۳۷هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۳۳۳هزار و  ۴نروژ 

هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۳۴هزار و  2۵ریال، یکصد روپیه پاکستان  ۵۸۶هزار و  ۱۳۶ریال، دینار کویت  ۴۳۷و 

ریال   ۷۷۹هزار و  ۳۰ریال و دالر کانادا  2۳۴هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴2۰هزار و  ۵ریال، دالر هنگ کنگ  ۱۸۵

هزار و   ۶ریال، لیر ترکیه  ۴۰۹هزار و  2ریال، راند آفریقای جنوبی  ۹۴2هزار و  2۶نرخ دالر نیوزیلند نیز  .خوردقیمت 

ریال، لیر سوریه   ۵2۹هزار و  ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۶۰۴ریال، روبل روسیه  ۱2۶

ریال،   ۷۰۳هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  2۰۰هزار و  ۱۱ل سعودی ریال، ریا ۸2۵هزار و  2۸ریال، دالر استرالیا  ۸2

ریال،   2۴۱هزار و  2نکا ریال، ده روپیه سریال ۴۹۴هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۱۷۷هزار و  ۳۰دالر سنگاپور 

هزار  ۸رام ارمنستان همچنین، نرخ یکصد د .ریال تعیین شد ۵۰2هزار و  ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۱کیات میانمار 

ریال،   ۹2۵هزار و  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۹۳۴هزار و  ۵ریال، یوان چین  ۸۶۸هزار و  2۹ریال، دینار لیبی  ۷2۱و 

ریال،  2۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۸۱۶هزار و  ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۸۱۷و  هزار ۹رینگیت مالزی 

هزار و   2ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۴۴هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۴۵۰ر و هزا۱۰یکصد تنگه قزاقستان 

ریال، منات آذربایجان   ۶۰۴هزار و  ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۵افغانی افغانستان .ریال قیمت گذاری شد ۹۶۳

ریال، بولیوار جدید   ۷۶هزار و  ۴ریال، سامانی تاجیکستان  ۹۵2هزار و  ۸۳ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷2۱هزار و  2۴

 .گذاری شدهزار ارزش  ۱2ریال و منات جدید ترکمنستان  2۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 ظریف: ایران و چین بر تقویت روابط راهبردی تاکید دارند
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اسالمی ایران امروز چهارشنبه اعالم کرد در تماسی ویدیویی با   هوریمحمد جواد ظریف وزیر خارجه جم -ایرنا -پکن

ایرنا، ظریف در   به گزارش .همتای چینی خود دو کشور بر حمایت از برجام و تقویت روابط راهبردی توافق کرده اند

با عضو ها، است: از اینکه در آستانه فرا رسیدن عید چینی قایق اژد آورده که به زبان چینی منتشر کرد توئیتی

او گفت: ما  .شورای دولتی و وزیر امور خارجه کشور چین نشستی بصورت ویدئو کنفرانس داشتم بسیار خرسندم

  2۵در جریان گفت وگوهای مان در خصوص تعمیق مناسبات، مشارکت جامع استراتژیک دو کشور، پیشبرد برنامه 

ن الملل و دیگر مسائل مورد نظر طرفین به  ر بیساله همکاری های دوجانبه، تقویت حمایت های متقابل در امو

ظریف در این خصوص تصریح کرد: تاکید مجدد بر برجام، چندجانبه گرایی و حمایت از   .اتفاق نظر دست یافتیم

 .قوانین بین المللی و در عین حال مخالفت با یکجانبه گرایی و تضعیف برجام از دیگر محورهای گفت وگوی ما بود

گفت: فرصت را غنیمت شمرده و تبریکات ویژه خود با آرزوی سالمتی را به مناسبت عید  ر پایانان دوزیر خارجه ایر

به گزارش ایرنا، وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و  .قایق اژدها به دوستان چینی تقدیم می دارم

لدرمآبانه آمریکا انتقاد کرده  یی قهای مستمر سیاسی دو کشور، از یکجانبه گراجمهوری خلق چین در ادامه رایزنی

به گزارش روز چهارشنبه اداره کل   .و حمایت قاطع خود را از چندجانبه گرایی و اصول حقوق بین الملل اعالم کردند

شکل ویدئویی با اشاره به روابط جامع  رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، ظریف در این دیدار به اطالع

وی همچنین با  .زودی به امضا طرفین برسدامیدواری کرد سند همکاریهای جامع به  راهبردی دو کشور، ابراز

رخی کشورهای غربی در امور داخلی چین، این رویکرد را موجب تضعیف ثبات بین و ب  محکوم کردن دخالت آمریکا

کا انتقاد کرده و حمایت  وزرای امور خارجه دو کشور در این دیدار از یکجانبه گرایی قلدرمآبانه آمری .المللی دانست

ید بر حمایت قاطع چین از وانگ ای با تاک .قاطع خود را از چندجانبه گرایی و اصول حقوق بین الملل اعالم کردند

برجام و با اشاره به نامه اخیر خود به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: چین با  

شورای امنیت مخالف است و آمریکا پس از خروج از برجام   22۳۱م و قطعنامه هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجا

 .نی شده در این رابطه را نداردحقی برای توسل به سازوکارهای پیش بی

 

 گرایی قلدرمابانه آمریکان از یکجانبهانتقاد وزیران خارجه ایران و چی

های مستمر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در ادامه رایزنی  وزیران -ایرنا  -تهران 

خود را از چندجانبه گرایی و   سیاسی دو کشور، از یکجانبه گرایی قلدرمآبانه آمریکا انتقاد کرده و حمایت قاطع

مور سخنگویی وزارت امور  رسانی و ابه گزارش روز چهارشنبه اداره کل اطالع .اصول حقوق بین الملل اعالم کردند

های مستمر سیاسی دو خارجه، وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در ادامه رایزنی

دار و در مورد تحوالت روابط دوجانبه، تشدید یکجانبه گرایی آمریکا و آخرین شکل ویدئویی دیکشور، امروز به 

ت وگوی ویدئو کنفرانسی ظریف با تحسین عملکرد موفقیت آمیز چین در در این گف .وضعیت برجام گفت وگو کردند

های و از کمکمبارزه با کرونا، حمایت متقابل دو ملت در این زمینه را فرصتی نوین برای نمایش همدلی دانست 

های کوانگ ای« وزیر امور خارجه چین هم از ابراز همدردی و کم» .دولت و ملت چین در این زمینه قدردانی کرد

وزیر امور خارجه با اشاره به روابط جامع راهبردی دو   .ایران به مردم چین در مبارزه با ویروس کرونا تشکر کرد

زودی به امضا طرفین برسد. وی با تاکید بر اهمیت توسعه امع به کشور، ابراز امیدواری کرد سند همکاریهای ج

ظریف  .ر بازرگانان دو کشور در شرایط کرونایی فراهم شودروابط تجاری، پیشنهاد کرد تسهیالت ویژه ای برای سف

یف و برخی کشورهای غربی در امور داخلی چین، این رویکرد را موجب تضع  همچنین با محکوم کردن دخالت آمریکا

رده و  وزرای امور خارجه دو کشور در این دیدار از یکجانبه گرایی قلدرمآبانه آمریکا انتقاد ک .ثبات بین المللی دانست

وزیر خارجه چین با استقبال از  .حمایت قاطع خود را از چندجانبه گرایی و اصول حقوق بین الملل اعالم کردند

ویژه تسهیل متقابل سفر ی اظهار داشت : این پیشنهادات و بهپیشنهادات در زمینه توسعه و تسهیل روابط تجار
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کید بر حمایت قاطع چین از برجام و با اشاره به نامه اخیر  وانگ ای با تا .گیردتجار به سرعت مورد بررسی قرار می 

د  خود به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: چین با هرگونه تالش برای تغییر مفا 

شورای امنیت مخالف است و آمریکا پس از خروج از برجام حقی برای توسل به   22۳۱برجام و قطعنامه 

 .ینی شده در این رابطه را نداردسازوکارهای پیش ب

 

 چین: ظریف و وانگ یی بر حفظ اعتبار برجام تاکید کردندرادیو بین المللی 

شی با اشاره به دیدار ویدیو کنفرانسی وزرای خارجه ایران و چین گزارش رادیو بین المللی چین در گزار -ایرنا -پکن

و  شورای امنیت 22۳۱کرد »وانگ یی« و »محمد جواد ظریف« در این دیدار بر حفظ اعتبار برجام، قطعنامه شماره 

ش از قول وزیر  به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی چین در این گزار .مخالفت با عملکرد تخریب برجام تاکید کردند

خارجه چین آورده است که چین و ایران »شریک راهبردی همه جانبه« یکدیگر هستند دو طرف در مسایل مهم و  

حافظ   از یکدیگر حمایت می کنند و به صورت مشترکبزرگ مربوط به منافع محوری همواره موضع همدیگر را درک و 

ل است به اتفاق تهران این سنت حسنه را حفظ کند تا روابط  او با بیان اینکه پکن مای .عدالت بین المللی هستند

طرفین به سطح جدید ارتقا یابد افزود: »چین مایل است به اتفاق ایران، طبق شرایط اپیدمی، شیوه احیای رفت و 

گزارش می افزاید که »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه  .«مردم دو کشور و همکاری طرفین را بررسی کندآمد بین 

یاداوری کرد که ایران و چین در جریان مبارزه با کرونا در کنار هم ایستاده   وری اسالمی ایران هم در این دیدارجمه

ال می کند و تمایل دارد در همکاری های مربوط اند، ایران از پیشنهاد چین مبنی بر »جاده ابریشم سالمت« استقب

وی گفت: ایران قاطعانه با سیاسی کردن و انگ زدن برخی کشورها با استفاده از اپیدمی و   .مشارکت داشته باشد

دخالت آمریکا در امور داخلی چین از جمله امور هنگ کنگ مخالف است تهران مایل است به اتفاق پکن، توسعه 

و طرف، همکاری های ه را طراحی و با ایجاد تسهیالت برای رفت و آمد بین پرسنل تجاری دآتی روابط دوجانب

 .طرفین در قلمروهای مختلف را به پیش سوق دهد

 

 با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام مخالف هستیم ارجه چین:وزیر خ

خارجه چین با اشاره به نامه خود در حمایت از برجام به دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان  وزیر امور  -ایرنا -پکن

شورای امنیت مخالف است و آمریکا پس از خروج  22۳۱چین با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه  کرد

گزارش ایرنا از تارنمای وزارت  به  .برجام حقی برای توسل به ساز و کارهای پیش بینی شده در این رابطه ندارد از

امور خارجه چین، »وانگ یی« روز چهارشنبه در یک کنفرانس ویدیویی با »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه  

دیگر هستند و همواره در موضوعات مهم که منافع  چین و ایران شرکای استراتژیک همه جانبه یک ایران تاکید کرد:

او گفت: ما مایل هستیم این سنت خوب را با   .ده از هم حمایت کرده و می کننداصلی مردم دو کشور را نگران کر

همکاری عملی را توسعه دهیم و روابط دو جانبه را به   به طور مداوم اعتماد متقابل را تقویت کنیم ایران حفظ کنیم

یران از یکدیگر حمایت و به  وانگ یی با یاداوری اینکه از زمان شیوع بیماری کرونا، چین و ا  .د ارتقا دهیمسطح جدی

اگرچه این بیماری همه گیر بر همکاری های دو کشور تاثیر گذاشته است اما پکن و تهران  هم کمک کرده اند گفت:

ند اکنون نیز مایل هستیم با توجه به شیوع اپیدمی، همچنان روابط خوب خود را حفظ کرده و به دنبال ارتقا آن هست

وزیر خارجه  .رگیری تردد شهروندان و ارتقاء همکاری بین دو کشور را بررسی کنیمراه های احتمالی برای از س

چین خاطرنشان کرد: در لحظه حساس مبارزه جامعه بین الملل علیه همه گیری کرونا، کشورهای خاصی وضعیت  

ف آن کشورها  کردند، به کشورهای دیگر برچسب ویروس زده و جایگاه آنها را لکه دار کردند هد اپیدمی را سیاسی

این بود که از مسئولیت خود شانه خالی کنند در حالی که این اقدام نه تنها به تالش های ضد همه گیری منجر  

 .نمی شود بلکه در همکاری های بین المللی ضد همه نیز خلل وارد می کند

https://www.irna.ir/news/83833112/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83833112/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83833112/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83833130/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
ری همه گیر کرونا، هر دو  ظریف نیز در این دیدار گفت: در مبارزه با بیما//  آماده تقویت همکاری ها با چینایران 

ایران از "جاده ابریشم سالم" که   طرف از یکدیگر حمایت می کنند و همیشه محکم در کنار یکدیگر ایستاده اند

او از   .در همکاری های مربوطه شرکت کند توسط چین پیشنهاد شده استقبال می کند و مایل است به طور جدی

کرد و گفت: ایران کامالً با سیاسی کردن کرونا و ننگ زدن به کشورها  قدردانی  حمایت قاطع و جدی چین از برجام

وزیر خارجه ایران   .مخالف است و با دخالت آمریکا در امور داخلی چین از جمله امور هنگ کنگ کامالً مخالف است

ل در مبادله  همکاری های دوجانبه، اتخاذ تدابیری برای تسهی ایل به همکاری با چین برای پیشبردافزود: ایران م

بر اساس بیانیه وزارت امور  .دو طرف، از بین بردن مداخالت و ارتقاء همکاری در زمینه های مختلف است تجار

فق جامع برجام، حفظ قطعنامه  خارجه چین دو طرف همچنین در این دیدار توافق کردند برای حفظ اثربخشی توا

 .تالش کنند توافق هسته ای شودشورای امنیت و هرگونه اقداماتی که مانع تضعیف  22۳۱

 

 برجام تاکید دارندمقام ارشد وزارت خارجه چین: تهران و پکن بر حمایت قاطع از 

مدیرکل تسلیحات وزارت امور خارجه چین با اشاره به دیدار ویدیو کنفرانسی وزرای خارجه چین و ایران   -ایرنا -پکن

به   .منیت تاکید کردندشورای ا 22۳۱گفت: وزرای خارجه دو کشور در این دیدار بر حمایت قاطع از برجام و قطعنامه 

وانگ یی،  تسلیحاتی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در توئیتر خود نوشت: گزارش ایرنا »فو سونگ« مدیرکل

وزیر امور خارجه چین روز گذشته /چهارشنبه/ با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود یک کنفرانس ویدئویی  

  22۳۱نامه در این کنفرانس بار دیگر متعهد به حفظ برجام و قطع او اظهار کرد: هر دو طرف .برگزار کرده است

شورای امنیت سازمان ملل شدند و مخالفت خود را با هرگونه عملی که ممکن است برجام را تضعیف کند اعالم 

های به گزارش ایرنا، وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در ادامه رایزنی .کردند

یکا انتقاد کرده و حمایت قاطع خود را از چندجانبه  مر سیاسی دو کشور، از یکجانبه گرایی قلدرمآبانه آمرمست

رسانی و امور سخنگویی به گزارش روز چهارشنبه اداره کل اطالع .گرایی و اصول حقوق بین الملل اعالم کردند

به روابط جامع راهبردی دو کشور، ابراز امیدواری  شکل ویدئویی با اشاره وزارت امور خارجه، ظریف در این دیدار به 

و برخی  وی همچنین با محکوم کردن دخالت آمریکا .زودی به امضا طرفین برسدسند همکاری های جامع به کرد

وزرای امور خارجه دو   .کشورهای غربی در امور داخلی چین، این رویکرد را موجب تضعیف ثبات بین المللی دانست

ه و حمایت قاطع خود را از چندجانبه گرایی و اصول  دار از یکجانبه گرایی قلدرمآبانه آمریکا انتقاد کردکشور در این دی

وانگ یی با تاکید بر حمایت قاطع چین از برجام و با اشاره به نامه اخیر خود به رییس   .حقوق بین الملل اعالم کردند

با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه   شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: چین

شورای امنیت مخالف است و آمریکا پس از خروج از برجام حقی برای توسل به سازوکارهای پیش بینی   22۳۱

 .شده در این رابطه را ندارد

 

 نشست مجازی سفیر ایران در چین با دانشجویان برگزار شد

یران در چین با دانشجویان ایرانی مقیم  »محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ا نشست مجازی -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا در این نشست که عالوه بر سفیر ایران در چین، »رمضان پرواز«   .این کشور امروز جمعه برگزار شد

ی ایران در  سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای، »عادل شیرغالمی« سرکنسول جمهوری اسالم

ن فرهنگی و سرپرست رایزنی علمی سفارت ایران در چین حضور داشتند گوانجو و »عباسعلی وفایی« رایز

این نشست با همت اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم چین  .دانشجویان به طرح سئواالت و مشکالت خود پرداختند

  نجمه کریمی« » .جینگ، شیان و ... برگزار شدشامل مجامع دانشجویان ایرانی مقیم شهرهای پکن، شانگهای، نان

دبیر مجمع دانشجویان ایرانی مقیم پکن در این نشست خواستار فراهم شدن شرایط برای تردد دانشجویان بین 

https://www.irna.ir/news/83833803/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/83833803/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/83833803/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/83834424/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
ایران و چین به ویژه دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند شد و گفت: فراهم کردن شرایط برای تمدید ویزای  

چتی دانشجویان ایرانی در چین و رفع رفع محدودیت های حساب بانکی و وی یم چین، دانشجویانی ایرانی مق

حمید » .مشکل دسترسی به سامانه های وزارت امور خارجه ایران در چین از دیگر خواسته های دانشجویان است

ی ایرانی در این دانشجو ۱2۰باستانی« دبیر دانشجویان ایرانی مقیم ججیانگ هم با اشاره به اینکه در حال حاضر 

نبود متولی برای جامعه دانشجویان ایرانی مقیم چین، اخذ پذیرش توسط  ازاستان مشغول تحصیل هستند 

در مورد ارزش مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه های چین  سودجویان با جعل مدرک، وجود ذهنیت غلط

ادامه   نه انتقال دانشجویان ایرانی مقیم چین برایفراهم کردن زمی غربی در ایران و در برابر کشورهای اروپایی و

سید امین »   .تحصیل به دانشگاه های ایران به عنوان بخشی از مشکالت و خواسته های دانشجویان نام برد

اصفهانی« از مجمع دانشجویان ایرانی مقیم نانجینگ هم خواستار به روز کردن لیست دانشگاه های مورد تایید  

برای دانشجویان به ویژه دانشجویان ووهان، تخصیص بودجه مشخص  .لوم و بهداشت ایران شدوزارت خانه های ع

تعین تکلیف ارز دانشجویی از دیگر خواسته های  اختصاص سهمیه برای بورسیه دانشجویان ایرانی در چین و

رئیس اداره   ی« جعفر باقر» .دانشجویانی ایرانی مقیم چین بود که توسط نماینده دانشجویان ووهان مطرح شد

ر خارجه هم در این نشست گفت: امکان انتقال دانشجویان پزشکی به ایران بعد از  بورس و دانشجویی وزارت امو

وزارت   برگزاری آزمون و اعمال همطرازی و دریافت شهریه بر اساس آخرین هزینه پرداختی در کشور مبدا، توسط

نشست در  ی و سرپرست رایزنی علوم در چین هم در این وفایی« رایزن فرهنگ» .کار امکانپذیر است بهداشت

مورد برخی از مسایل و مشکالت دانشجویان از جمله در زمینه چگونگی اختصاص سهمیه بورسیه به دانشگاه  

وی در  .... توضیحاتی ارایه کرد های چین، تخصیص ارز دانشجویی، اختصاص بودجه برای مجامع دانشجویی و

ها ترم آینده را به صورت آنالین یا حضوری  مورد وضعیت ترم آینده دانشگاه های چین هم گفت اینکه این دانشگاه

وفایی تصریح کرد که امکان برخورداری دانشجویان از تخفیف در شهریه با توجه  .برگزار کنند هنوز مشخص نیست

مهمانپرست« کنسول جمهوری اسالمی ایران در چین » .به برگزاری آنالین کالس ها در چین پیگیری خواهد شد

  .د ویزا و پاسپورت و شرایط معافیت سربازی دانشجویان توضیحاتی ارایه کردهم در مورد شرایط تمدی

شیرغالمی« سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در گوانجو هم در این نشست گفت: کرونا خیلی از ابعاد زندگی  »

گفت:   وی .اثیر قرار داده و مباحث علمی و دانشگاهی هم جدا از این وضعیت نیستاجتماعی انسان ها را تحت ت

در چند ماه گذشته که کرونا در جهان شیوع پیدا کرده است یکی از دغدغه های جدی کنسولگری، حل مشکالت  

زیادی  ایرانانی بود که در چین حضور داشتند در این زمینه سفارت در خط مقدم و کنسولگری ها هم همکاری 

مشکالت ایرانیان مقیم جنوب چین از جمله  به گفته وی سرکنسولگری ایران در گوانجو آماده حل مسایل و  .کردند

رایزن اقتصادی ایران در چین هم در این نشست گفت: از نظر دولت چین تمام کسانی  دهقان«  .دانشجویان است

ت بانکی را هم دارند و اگر بانک هایی که با دانشجویان  که مجوز اقامت در این کشور را دارند امکان دریافت خدما 

 .مناسبی داشته اند به ما معرفی شوند پیگیری های الزم برای اصالح رویه آنها انجام خواهد شد ایرانی برخورد نا

رمضان پرواز« سرکنسول ایران در شانگهای هم در این نشست با اشاره به اینکه قبل از کرونا سه نشست  »

و بررسی مشکالت   ا مجامع دانشویان مقیم چنوب چین برگزار شده است گفت: کنسولگری آماده حلحضوری ب

 .دانشجویان است

 

 سفیر ایران در چین: تمام تالش خود را برای حل مشکالت دانشجویان بکار گرفته ایم

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین با بیان اینکه تمام تالش خود را برای حل مشکالت دانشجویان  -ایرنا -پکن

بکار گرفته ایم گفت: تالش خواهیم کرد مسایل و مشکالت دانشجویان که به دلیل شیوع کرونا ایجاد شده است  

به گزارش ایرنا »محمد کشاورز   .ر قرار دهیمحل کنیم و مورادی هم که نیاز به پیگیری بیشتر دارد را در دستور کا

https://www.irna.ir/news/83834448/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


 
زاده« روز جمعه در نشست مجازی پرسش و پاسخ با دانشجویان ایرانی مقیم چین افزود: شیوع ویروس کرونا  

با شیوع موج دوم کرونا در پکن، وضعیت تشدید شده   مشکالت عدیده ای در تمام بخش ها به وجود آورده است و

موطنان از جمله تجار و دانشجویان مقیم چین، هم اکنون در ایران و تعدادی هم در چین او گفت: تعدادی از ه .است

حضور دارند این افراد نیازمند تردد میان چین و ایران هستند اما به دلیل شرایط قرنطینه ای و مشکالتی که وجود  

الش خود را برای جابجایی اتباع  وی تصریح کرد: سفارت ایران در چین تمام ت .دارد نتوانسته اند به چین برگردند

ایرانی بکار گرفته است اما حل برخی از مشکالت نیاز به زمان دارد تا وضعیت به حالت برگردد همه تالش ما رفع  

کشاورز زاده در مورد بازگشت دانشجویان به ایران با پرواز باری ماهان که خواسته یکی از   .مشکالت است

ی ماهان مجوز حمل مسافر ندارد ولی به دنبال برقراری پروازهای چارتر برای به  دانشجوان بود گفت که پرواز بار

سفیر ایران در چین ضمن قدردانی از تالش های ماهان برای   .صورت موردی برای جابجایی هم وطنان هستیم

بت به این  انتقال کمک های چین به ایران در اوج شیوع کرونا نسبت به برخی بی مهری ها و انتقادات نادرست نس

میلیون ماسک از  ۱۶محموله هوایی از جمله  ۵۰وی با اشاره به ارسال بیش از  .شرکت هواپیمایی اظهار گله کرد

چین به ایران گفت که سفارت در کنار کنسولگری های ایران در چین به صورت شبانه روزی برای انتقال این کمک 

تالش های سفارت برای رفع مشکالت دانشجویان به ویژه  کشاورز زاده با یادآوری  .ها به ایران تالش کردند

دانشجویان ایرانی مقیم ووهان گفت: در آن مقطع حساس، سفارت تماس تالش خود را بکار گرفت تا توانست 

در این نشست که عالوه بر   .عالوه بر ارسال بسته های بهداشتی و غذایی به دانشجویان آنها را به ایران برگرداند

در چین، »رمضان پرواز« سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای، »عادل شیرغالمی«   سفیر ایران

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در گوانجو و »عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی و سرپرست رایزنی علمی 

 .سفارت ایران در چین حضور داشتند دانشجویان به طرح سئواالت و مشکالت خود پرداختند

 

 قطعنامه شورای حکام زورگویی آمریکا بر اروپا را نشان داد تحقیقات خاورمیانه چین؛مدیر مرکز 

مدیر مرکز تحقیقات خاورمیانه چین و استاد مطالعات بین الملل دانشگاه شانگهای گفت که قطعنامه   -ایرنا -پکن

مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نماد زورگویی ها و فشارهای آشکار آمریکا حتی بر اروپا  

ایران امضا کننده معاهده منع گسترش   د:هونگدا« روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزو پروفسور »فان .است

سالح های هسته ای است در طول این سال ها ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بسیار خوبی  

وی اظهار داشت: با وجود   .داشته اند به طوری که این نهاد بین المللی بارها و بارها از ایران تمجید کرده است

ارزیابی معتبر از بازرسی های خود از ایران را  ۱۰انس بین المللی انرژی اتمی بیش از فشارهای شدید آمریکا، آژ

و همین امر ثابت می کند    تهران توافق هسته ای را به طور کامل اجرا کرده است منتشر کرده است مبنی بر اینکه

ر مرکز تحقیقات خاورمیانه چین مدی .توسعه هسته ای ایران با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود

گفت: با این وصف دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، همواره در مورد توافق هسته ای ایران موضع انتقادی  

بتوانند با ایران مخالفت کنند که این بار این   بر انگلیس، فرانسه و آلمان فشار آورده است تا بطور مشترک داشته و

یش نویس قطعنامه علیه ایران را پیشنهاد دادند و با فشار آشکار آمریکا در شورای  به طور هماهنگ پ  سه کشور

این کارشناس مسایل ایران و خاورمیانه همچنین درباره   .حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آنرا تصویب کردند

عقب  2۰۱۸یران در سال که آمریکا به طور آشکار از توافق هسته ای ا  آنجا تاثیرات مخرب این قطعنامه گفت: از

»فشار حداکثری« را به ایران تحمیل و این کشور را مجبور به واکنش کرد به طوری که تهران هم  نشینی کرد،

 .مجبور شد برخی از تعهدات خود را مطابق مقررات مربوط به توافق هسته ای ایران به حالت تعلیق درآورد

رژی اتمی با نقض توافق هسته ای ایران، قطعنامه صادر کرده  تصریح کرد: اکنون که آژانس بین المللی ان فان

ایران هم می تواند واکنش هایی درخور داشته باشد البته جامعه جهانی باید توجه داشته باشد که چه  است
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مدیر مرکز تحقیقات خاورمیانه   .کسی توافق هسته ای مهم و تاریخی را به این سمت و سو سوق داده است

چین  اظهارات نماینده کشورش در آژانس در خصوص مخالفت با این قطعنامه را مورد توجه قرار داد و افزود: چین

معتقد است   همواره طرفدار حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی بوده و به برجام پایبندی نشان داده و

ای ایران عمدتاً ناشی از عقب نشینی ایاالت متحده از یک توافق بین المللی و   که تنش های کنونی توافق هسته

آمریکا نه تنها در توافق نماند بلکه موانعی هم برای دیگران و  فان تاکید کرد: .افزودن بر فشارها علیه ایران است

برای امنیت و ثبات   کا یک تهدیداین برتری طلبی آمری ایران ایجاد کرد و به شکلی سرکوبگرانه با برجام برخورد کرد

جامعه بین المللی استو به همین دلیل هم بود که چین با در نظر گرفتن دیدگاه حمایت از ایران و عدالت بین 

 .المللی، به قطعنامه شورای حکام رای منفی داد

 

 شینهوا: ساخت جنگنده بومی بیانگر قدرت دفاعی ایران است

خبرگزاری رسمی چین در گزارشی با اشاره به تحویل سه فروند جنگنده بومی مدل کوثر به نیروی   -ایرنا -پکن

المی ایران نوشت: ساخت و تولید جنگنده های بومی از دستاوردهای بسیار بزرگ و پیشرفت هوایی جمهوری اس

به گزارش ایرنا، شینهوا روز پنجشنبه در  .های با ارزش ایران محسوب می شود و بیانگر قدرت دفاعی تهران است

تواند پیامی محکم برای   آورده است: از دیدگاه مقام های ایران پیشرفت در زمینه ساخت جنگنده می این گزارش

گزارش با اشاره به اینکه ایران حتی در  .دشمنان تهران باشد که تصور می کنند تحریم باعث توقف کشور می شود

وزارت دفاع ایران این دستاورد را بسیار مهم توصیف کرده و   دوران تحریم قوی تر از قبل شده است، می افزاید:

به ارتش را گامی بسیار مهم و دارای پیامی برای دشمنان بخصوص آمریکا  ساخت جنگنده های کوثر و تحویل آن 

نوشت که وزارت دفاع ایران این دستاوردها را   شینهوا .دانسته است که تالش دارند با تحریم، راه ایران را سد کنند

 .ینده خبر داده استمورد اهتمام قرار داده و در کنار این جنگنده از ساخت تجهیزات دیگر برای نیروی هوایی در آ

گزارش خبرگزاری چین حاکی است که ایران خط تولید انبوه این جنگنده نسل چهارم را که برای حمایت لجستیک از  

ش حاکی است این  رگزا .میالدی راه اندازی کرده است 2۰۱۸عملیات زمینی طراحی و تولید شده است در سال 

 .یزات نظامی را دارندجنگنده ها قابلیت تجهیز با سالح ها و دیگر تجه

 

 یی سالم کنیدبه قرن آسیا

رضا مقاتلی پژوهشگر روابط بین الملل در یاداشتی با عنوان "به قرن آسیایی سالم کنید" به بررسی  -ایرنا -بوشهر

در ادامه این یادداشت آمده است: به تازگی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی  .جهان پرداختآخرین مسائل 

را قرن آسیایی نامیده است و بخصوص عنوان کرده پایان رهبری  2۱اتحادیه اروپا و جانشین فدریکا موگرینی قرن 

یستم تحت رهبری آمریکا و  مدت هاست تحلیل گران درباره پایان س کندبه وضوح عنوان می آمریکا نزدیک است و

اگر تحوالت  .کنند و این مسئله امروز در مقابل چشمان ما در حال روی دادن استورود به عصر آسیا صحبت می

جهانی را بر اساس رخدادهای شکل گیری اقتصاد سیاسی جهانی تقسیم بندی کنیم سه رخداد در راس قرار می 

م انقالب صنعتی و در نهایت رخداد سوم انقالب اطالعات که به  گیرد: نخست فتح آمریکا توسط اروپائیان، دو 

انقالب صنعتی که ابتدا از بریتانیا آغاز شد و در   .خصوص به تازگی تاثیرات آن به خوبی در حال نمایان شدن است

شید پس  میالدی طول ک ۱۸۷۰تا  ۱۷۰۰از اواسط  توان آن را شروع کاربرد ماشین برای تولید نیز تفسیر کردواقع می 

بعد از رویدادهای یاد   .شدآغاز شد که توسط آلمان و ایاالت متحده هدایت می ۱۸۷۰از آن انقالب صنعتی دوم از 

های فراوانی در عرصه نظام بین الملل حادث شد و به تبع آن رخدادهای گوناگون و گاه رفتارهای  شده اتفاق

تعدادی از نظریه پردازان روابط   .شده شاهد بودیم ی یاد هامتناقضی را نیز از سوی برخی از این قدرت های زمان 

قرار گرفته بودند که   2۰و  ۱۹ هایبین الملل آن چنان تحت تاثیر نقش های متناقض بریتانیا و ایاالت متحده در سده 

https://www.irna.ir/news/83834098/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83833998/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83833998/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83833998/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


 
م ایاالت  در پی جنگ جهانی دو .نظریه ثبات بین المللی را ارائه کردند که آن را نظریه "ثبات هژمونیک" می خواندند

متحده نقش قدرت هژمونیک را بر عهده گرفت و نظام اقتصادی بین المللی لیبرال را ایجاد کرد و از آن برای نفوذ 

را می توان "قرن آمریکا"   2۱قدرت سیاسی خود نیز بهره گرفت تا آنجا که بسیاری بر این باورند که دوران نیمه قرن 

شکل گیری سه جهان تعریفی یعنی جهان اول   .نده قدرت آمریکا بوده ایمنامید چرا که در این دوره شاهد رشد فزای

شامل خود ایاالت متحده، متحدین اروپای غربی اش، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بعدها ژاپن، جهان دوم شامل 

های کمونیست اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و در نهایت جهان سوم که اصطالحی برای بقیه  دولت 

تواند تفسیر شود که البته در رابطه با کشورهایی  یگر وقایع قابل ذکر در این برهه میهای جهان بود نیز از ددولت 

توان چنین تفسیر کرد که همزمان هم در زمره جهان دوم و هم که در ادامه مورد نظر خواهد بود_می -نظیر چین 

یک جانبه و تالش برای حفظ   ها، تعاریف و تفاسیراما اوج گیری تناقض .شدندسوم در تعریف ذکر شده گنجانده می 

ها به ویژه ایاالت متحده به هر شکل و حتی درگیر نمودن کشورهای دیگر در قالب هژمونیک از سوی برخی قدرت

تعاریفی چون جهانی سازی این نگاه و دیدگاه را ایجاد نموده است که نظام بین الملل بناست بر اساس یک اجماع 

ها و  تالش کند در قالب اجماعی بین الملل در راستای قبضه منافع ملت  جهانی شاید نظیر »اجماع واشنگتن«

ای در اختیار خود تبدیل کند تا شاید بتواند بهره برداری مدنظر خود ها تعریف دهکده جهانی را به عنوان پدیدهدولت 

اساسی چون  جهانی سازی و عضویت در جهان بین الملل برای جهانی شدن با شعارهای .را از آن حاصل نماید

حقوق بشر، حقوق شهروندی و نیز قانون های بین المللی و لزوم دستیابی و رعایت آنها قابل پذیرش تعریف شد و  

بسیاری از کشورها حتی ناقضان این تعاریف نیز برای ساختن وجهه برای خود در مسیر حمایت از این تعاریف قرار  

خروج یکجانبه از پیمان هایی   .ین حیث برای خود ایجاد نمایندگرفتند تا حداقل مشروعیت و تصویری حداقلی از ا

هایی چون یونسکو، شورای چون پاریس، پیمان تجاری اقیانوس آرام، نفتا، پیمان نیویورک و نیز خروج از سازمان

سوم صورت ویژه و قابل لمس تر برای ما ایرانیان خروج از پیمان بین المللی موحقوق بشر سازمان ملل متحد و به 

به برجام و به تازگی تهدید به کناره گیری از سازمان جهانی بهداشت و البته به اینها بیفزاییم قتل تاسف برانگیز  

های بین جورج فلوید در مینیا پولیس ایالت مینه سوتا که هم حقوق بشر و حقوق شهروندی را در کنار نقض قانون 

دولت کنونی این کشور تبدیل کرده است این ذهنیت را ایجاد  المللی در ایاالت متحده به سیاهه ای حداقل توسط

کند که براستی ایاالت متحده کنونی روندی رو به افول را آغاز نموده است یا زمان پایان هژمونی تحت زعامت  می

ه قدرت رو به فزونی برخی کشورها که بعضاً غیرقابل تصور بوده است این احتمال را ب این کشور فرا رسیده است؟ 

توان به جد درباره این ادعا _ افول یا پایان هژمونی _ در رابطه با ایاالت متحده بحث کند که میسرعت تقویت می

پیشی گرفتن چین و ظهور این کشور در عرصه نظام بین الملل بعنوان یک رقیب جدی نه تنها برای ایاالت   نمود

کنار آنچه ذکر شد بیان احتمال خروج ایالت   در .متحده که بسیاری از کشورهای همسو گواه این مدعاست

تواند ذهنیت کالیفرنیا_ بعنوان پرجمعیت ترین ایالت در ایاالت متحده _ از دولت فدرال آمریکا و حتی گمانه آن نیز می 

های شمال و جنوب در این کشور شاهد بودیم را  احتمال جنگ داخلی نظیر آنچه در گذشته بر سر جدایی ایالت 

طبق نتیجه بررسی  ای دچار دو دستگی شده اندبه طور فزاینده های گذشته ها در سالآمریکایی  .یدتقویت نما

های میانه  ها محافظه کارتر هستند و دموکراتدرصد دموکرات  ۹۷مرکز تحقیقاتی پیو،جمهوری خواهاِن میانه رو از 

به ترتیب    ۱۹۹۴یابند که در سال یث اهمیت میاین ارقام از آن ح .جمهوری خواهان لیبرال تر هستند درصد ۹۵رو، از 

های ها و دموکرات درصد دموکرات ۶۴محافظه کارتر از  خواهان میانه رو  بوده است یعنی جمهوری درصد ۷۰و  ۶۴

اند و این عاملی است که برخی محققان معتقدند هرگز قبالً به  درصد جمهوری خواهان بوده ۷۰از  ترمیانه رو،لیبرال 

شروع اعتراضات در برخی کشورهایی که ایاالت متحده و جامعه بین  .اندهای ایدئولوژیک زیاد نبوده زه تنش این اندا

الملل بدنبال ادغام آنان در جامعه جهانی و در حقیقت حضور آنها در روند جهانی سازی بودند و از باب مثال در  

از دید نگارنده   .تش زیرخاکستر زبانه کشیدتونس با خودسوزی محمد بوعزیزی سبزی فروش شعله گرفت و بسان آ



 
شاید جرقه و یا   مطلب قتل فجیع جورج فلوید که بر این باورم می توان بدان "خروش زانو بر گلو" نیز اطالق کرد

اند زبانه کشیدن آتشی از همان نوعی گردد که ذکر آن رفت و باعثی برای تنفس کسانی شود که اعالم کرده 

شاهدان قتل   تیم در حقیقت همان عبارتی که آخرین جمله فلوید بود و بر اساس گفتهخواهان نفس کشیدن هس

توان عنوان کرد که باتوجه همچنین می «.او،وی در حال جان باختن تنها عنوان کرده است »نمی توانم نفس بکشم

که در خود ایاالت متحده،  ها و قوانین هنجاری پذیرفته شده نه تنها در ُعرف بین المللبه خروج ترامپ از چارچوب 

دیر یا زود حدوث برخی نارضایتی ها و در نهایت تبدیل آنها به اعتراضاتی به سبک کنونی در زمان خود ترامپ حتی 

و ناتوانی دولت ترامپ باعث آمادگی   ۱۹در درون ایاالت متحده محتمل به نظر می رسید، اما رخداد جهانی کووید

حال باید به  .وقوع این حوادث و قضیه جورج فلوید باعث تسریع در این روند شدبیش از پیش در این کشور برای 

نظاره نشست و منتظر ماند تا شاهد اتفافاتی باشیم که اثبات خواهد نمود ایاالت متحده مسیری رو به افول را طی  

 .ا رسیده استمی کند یا زمان پایان هژمونی ایاالت متحده در بازه زمانی کنونی در عرصه بین الملل فر

 

 زلزله پرقدرت شمال غرب چین را لرزاند

در مقیاس امواح  ۶.۴ای به قدرت های زمین لرزه در چین بامداد جمعه از وقوع زمین لرزه همرکز شبک -ایرنا -تهران

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این زلزله در شهرستان  .درونی زمین )ریشتر( در شمال غربی این کشور خبر داد

های زمین لرزه  شبکه به گفته مرکز .چین رخ داده است یوتیان در منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غرب

درجه   ۳۵.۷۳در  مرکز این زلزله .دقیقه صبح جمعه به وقت پکن رخ داده است ۵:۰۵چین، این زمین لرزه در ساعت 

تا لحظه مخابره   .کیلومتر گزارش شده است ۱۰درجه از طول شرقی با عمق  ۸2.۳۳از عرض جغرافیای شمالی و 

 .ن زلزله منتشر نشده استگزارشی در مورد خسارات مالی و جانی ای خبر،

 

 لوبال تایمز چین: آمریکا جنون تحریم داردگ

روزنامه گلوبال تایمز از رسانه های حزب حاکم چین امروز جمعه با اشاره به تحریم های جدید آمریکا  -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، گلوبال تایمز در این  .«علیه شرکت های چینی، نوشت: »آمریکا دچار جنون تحریم شده است

فشارهای این کشور برای مسدود کردن مسیر  گزارش با اشاره به تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی و 

فعالیت تجاری این شرکت ها به بهانه های واهی چون ارتباط با ارتش آورده است: این روش ها از دیدگاه ناظران  

شرکت چینی  2۰آمریکا فهرستی نزدیک به  .دیوانگی است و بشدت به بازرگانی و صنایع در آمریکا لطمه خواهد زد

مخابراتی و ارتباطی هواوی تهیه کرده است که به اعتقاد این کشور با بخش های نظامی در   از جمله شرکت بزرگ

چین ارتباط دارند و این راه را برای تحریم و جلوگیری از فعالیت آنها هموار می کند و دست دولت آمریکا را برای  

رت بین الملل چین به این روزنامه  می شین یو« محقق آکادمی تجا» .تحت فشار قرار دادن این کشور بازتر می کند

گفت: ظاهرا در آمریکا و در وزارت دفاع آن کشور و برخی بخش های دیگر تالش بر این است که چین را به هر 

او خاطر نشان کرد که »برخی از این افراد بهتر است به بیمارستان   .طریقی و هر وسیله ای تحت فشار قرار دهند

این رفتارهای افراط گرانه آتش عقبه ای برای   سالمت روحی و روانی خود باشندمراجعه کرده و دنبال صحت و 

وی گفت: اگر آمریکا به همین طریق  .«درهم کوبیدن صنایع در آمریکا است و ضربه زدن به خود محسوب می شود

برای فعالیت  به فشارهای خود بر شرکت ها ادامه دهد و به دنبال تحریم ها علیه آنها باشد شرکت ها و موسسات 

لو شیانگ« کارشناس آکادمی علوم » .تجاری خود بتدریج استفاده از دالر آمریکا را در معامالت کنار می گذارند

»ترامپ دست بازتری برای تحریم این شرکت ها خواهد داشت اما    اجتماعی چین در مصاحبه با این نشریه گفت:

دنیا مهم است و حرکت آمریکا بازار جهانی را مورد تهدید قرار  نکته اینجا است که فراورده های این شرکت ها برای

https://www.irna.ir/news/83834349/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83834391/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83834391/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83834391/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
کارشناسان افزوده اند اقدامات اخیر آمریکا تحرکاتی از سوی دولت ترامپ رییس جمهوری آمریکا برای   .«می دهد

 .آماده کردن زمینه پیروزی خود در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است

 

 «واشنگتن و پکن در مسیر »طالق اقتصادی/  از نگاه بولتون به روابط آمریکا و چین تحلیل نیویورک تایمز

نیویورک تایمز در مطلبی تحلیلی در خصوص توصیف نگاه جان بولتون مشاور پیشین امنیت   روزنامه -ایرنا  -تهران

سال همزیستی مسالمت آمیز و موفق   ۴۰ملی کاخ سفید به روابط آمریکا و چین، نوشت، واشنگتن و پکن بعد از 

گر آمریکایی در  نظریه پرداز و تحلیل  توماس فریدمن .تجاری در حال حرکت به سمت »طالق اقتصادی« هستند 

در فرازی از کتاب جدیدش به نام "اتاق اتفاق" اشاره می کند   نوشت: جان بولتون یادداشت تحلیلی نیویورک تایمز

که "ترامپ" از چین خواسته است تولیدات کشاورزی بیشتری از آمریکا بخرد تا شانس انتخاباتی او تقویت شود. 

والدیمیر پوتین" هر دو  شی جینپنگ" و هم "ایی نکن؛ چون هم "اما من به ترامپ توصیه می کنم: "از چین گد

می دانند مادامی که در آمریکا فردی همچون ترامپ بر سر  شی و پوتین هر دو ."تصمیم گرفته اند به تو رای بدهند

 کار است؛ آمریکا غرق در آشوب و بلواست. شی می داند مادامی که در آمریکا فردی همچون ترامپ بر سر کار

است؛ آمریکا رقیب غول پیکر اقتصادی برای چین نیست. پوتین هم می داند با وجود فردی همچون ترامپ، آمریکا  

هر دوی اینها می دانند مادامی که ترامپ بر سر کار   .دیگر یک مدل جذاب دموکراتیک برای مردم روسیه نیست

کند. آن ائتالف اگر ایجاد  رابر چین و روسیه ایجاداست؛ آمریکا هیچوقت نمی تواند یک ائتالف جهانی از متحدان در ب

پکن خواهد بود. آن  ۱۹ -شود، یک هیوالی ترسناک در برابر زیاده خواهی های تجاری، نقض حقوق بشر و کووید 

ژو شیائومینگ" مذاکره  " .ائتالف؛ یک سد محکم در برابر کشورگشایی های روسیه در اوکراین و سوریه خواهد بود

انتخاب شود، این بسیار برای چین  چین و قائم مقام نماینده چین در ژنو گفته است:"اگر جو بایدن کننده اسبق

خطرناک است چون بایدن حتما با متحدان آمریکا همکاری و ائتالفی علیه چین تشکیل خواهد داد در حالی که  

یک جبهه متحد از آمریکا و متحدانش یعنی یک سد محکم در  ."ترامپ همه ائتالف های آمریکا را نابود کرده است

برابر زیاده خواهی های تجاری و رفتارهای ناقض حقوق بشر چین. اما پکن خوب می داند با وجود رئیس جمهوری 

همچون ترامپ در واشنگتن، این جبهه متحد هیچوقت شکل نخواهد گرفت. چین هر چند همه تخم مرغهایش را در  

یک مقوله گسترده تر است که هیچ  چین -چیده است، اما به هر حال داستان آمریکا  ترامپ بر بایدنسبد پیروزی 

واقع امر این است؛ امروز جایگاه   .ارتباطی به ترامپ ندارد. همین مساله است که برای پکن یک زنگ خطر است

  ۱۹۸۹حوادث میدان "تیان آنمن" در سال چین در عرصه بین الملل بسیار نازل تر از اعتبار جهانی او به هنگام وقوع 

میالدی است. مشکل چین با خریدن دانه و حبوبات بیشتر و یا بوئینگ های بیشتر از آمریکا حل نمی شود. چین و یا 

هر کشور دیگری که با آمریکا مشکل دارد؛ حل مشکلش در این نیست که چه کسی رئیس جمهور بعدی 

" چه کسی در داخل کشور، آمریکا را از دست داد".  د از خودشان بپرسند؛ آمریکاست، بلکه چین و امثالهم بای

سال زوج موفقی با هم بودند، حاال دارند از هم طالق می گیرند. در طالق   ۴۰مشکل این است که؛ آمریکا و چین که 

ن علت واقعی اما این زوج خودشا ."نامه این زوج در مورد علت طالق نوشته شده است:" اختالفات آشتی ناپذیر

سال بیش از حد پایش را از   ۴۰چین در این  ."سال "یک بام و دو هوا بودند ۴۰طالق را خوب می دانند. این دو 

چین و آمریکا از سال   .گلیمش دراز کرد و آمریکا هم بیش از حد ضعیف ظاهر شد و عملکردش دور از انتظار بود

ا هم داشتند. این مشارکت نه فقط برای مردم دو کشور  سال یک مشارکت سازنده ب  ۴۰به مدت  2۰۱۹تا  ۱۹۷۹

دو کشور بدون آنکه   آورد. برای کل جهان مفید فایده بود و خوشبختی و پیشرفت و صلح را برای کل دنیا به ارمغان 

خودشان هم متوجه شده باشند یک زوج اقتصادی کامال موفقی با هم تشکیل داده بودند. اما همه آن کامیابی یک 

سال، به تدریج و آرام آرام این زوج خوشبخت شروع به ناسازگاری با   ۴۰در طول همان  .بر باد فنا رفت شبه

چین به عضویت "سازمان تجارت جهانی" درآمد و آن زمان بود که همه کارآفرینان   2۰۰۱تا اینکه در سال  همکردند
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با این خریدی که از یک شرکت چینی انجام آمریکایی یک دفعه شوکه شدند و به این پرسش برخوردند که "آیا من 

همه دانشگاه ها و همه شرکت های   " می دهم، در واقع دارم این زنجیره عرضه را به چین منتقل می کنم؟ 

سال زندگی مشترک اقتصادی، برخی   ۴۰فناوری در آمریکا مشتاق شدند که بروند و شعبه ای در چین افتتاح کنند. 

سال زندگی مشترک،   ۴۰اما  .ی دیگر را خوشبخت. مشتریان را البته راضی نگهداشتکارگران را بدبخت کرد، برخ

یک حاصل بزرگ داشت و آن اینکه نگذاشت یک رقابت طبیعی میان قوی ترین کشور جهان و مهم ترین قدرت  

ییرات نوظهور جهان دربگیرد. این دو قدرت برای حل مشکالت جهانی با هم همکاری کردند به خصوص در موضوع تغ

ساله به انتها رسیده است. اما این زوج مانند   ۴۰اکنون آن زندگی مشترک  .2۰۰۸جوی و بحران اقتصادی پسا سال 

گذشته با هم تجارت خواهند کرد. تعامل دیپلماتیک با هم خواهند داشت. تبادل گردشگر با هم خواهند داشت. 

علتش این است که؛ هر دو قدرت می خواهند  .هد بودحوزه تجارت آمریکا همچنان در بازار تجارت چین فعال خوا

اما حاال آن زندگی مشترک از هم پاشیده است. طالق عاطفی میان این دو خواه ناخواه اتفاق   .ادامه حیات دهند

خواهد افتاد. هر دو از هم خسته شده اند. از این پس، فرصت ها از دست می رود و به تهدید تبدیل می شود. 

یش را به سوء ظن می دهد. هر دو می خواهند خودکفا شوند و بالطبع فشار زیادی روی خودشان  حسن اعتماد جا

سال ها بود که شرکت های چینی از شرکت های آمریکایی مالکیت معنوی را سرقت می   .احساس خواهند کرد

از آنجایی که  کردند و دست به یک مشت خالفکاری های دیگر تجاری علیه شرکت های آمریکایی می زدند. اما 

شرکت های آمریکایی هم سهمی از بازار بزرگ چین داشتند، خم به ابرو نمی آوردند و تحمل می کردند. تا اینکه در  

بازرگانی آمریکا در چین پیوسته گالیه می  اتاق .طول یک دهه گذشته چین هوس کرد پایش را از گلیمش درازتر کند

آمریکا بلند و بلندتر شد و به اتفاق موافق سختگیری های تجاری   کرد. رفته رفته صدای اعتراض جامعه تجاری 

چین چیزی کمتر از  ۱۹-ریشه اصلی این ناسازگاری بر سر این نیست که تعداد قربانیان کووید .ترامپ علیه چین شد

طول می   ساعت 22علت در این نیست که در آمریکا  .هزار نفر  ۱2۰هزار نفر است و آمار قربانیان آمریکا باالی  ۵

ساعت طول می کشد تا با قطار سریع السیر   ۴.۵کشد تا با قطار از نیویورک به شیکاگو برویم اما در چین فقط 

ریشه این طالق در این نیست که همه گیری کرونا باعث شده است تغییر  .ساخت ژاپن از پکن به شانگهای برویم

اصل و   .پولی کشور با شتاب بیشتری انجام بشود شکل چین به یک جامعه دیجیتال حذف گردش اسکناس در نظام 

بنیان این عدم انطباق اقتصادی میان این دو قدرت در این است که؛ آمریکا به اندازه الزم بر روی منابع قدرت خود  

آموزش و پرورش، تحقیقات علمی با بودجه دولتی، مهاجرت، و  سرمایه گذاری نکرد. از جمله بر روی زیرساخت ها، 

 علت عمده دیگر؛  .اصولی برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری در بخش تولید و جلوگیری از ریسک پذیری قوانین

بهره نگرفتن از متحدانی است که در اصول و ارزش ها با آمریکا مشترک اند. برخالف آمریکا؛ چین متحد ندارد بلکه 

کا در صورت همبسته شدن با متحدانش می آمری .فقط مشتریانی ترسو دارد که از خشم و غضب او می ترسند

و    ۱۹-را مجاب کند که قوانین جدید در حوزه تجارت و کووید تواند به طور جمعی بر روی چین تاثیر بگذارد و این کشور

دیگر را قبول کند. اما ترامپ این راه را نرفت. ترامپ اصوال دوست دارد تنهایی عمل کند و یک   یک رشته موضوعات

توافق های وسوسه انگیزی به آمریکا و   چین؛ امروز در حال پیشنهاد دادن نتیجه این که .با "شی" برود تنه به جنگ

سایر شرکت های خارجی برای حضور و فعالیت در چین پیشنهاد می دهد و بازارش هم آن قدر بزرگ است که 

 .را دارد کمتر شرکتی تاب مقاومت در برابر یک چنین پیشنهادهای وسوسه انگیزی

 

 های بزرگ در روابط هند و چیننقش تعیین کننده شرکت

مناقشه میان هند و چین در  های زیادی در خصوص اوج گیری اگرچه در چند هفته اخیر گزارش  -ایرنا  -دهلی نو 

کشور بازارهای بسیار مهمی برای یکدیگر هستند و سرمایه   2منطقه هیمالیا منتشر شده است، اما در واقع این 

های مختلف از بروز  در میان گزارش .ای در روابط هند و چین دارندهای بزرگ نقش تعیین کننده های شرکتگذاری 
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چین در یک  د گزارش در مورد سرمایه گذاری شرکت خودروسازی "گریت وال"های مرزی میان هند و چین، چنتنش

شرکت خودروسازی هندی در شهر پونا منتشر شد. "گریت وال" در واقع تفاهم نامه ای با دولت ایالت مهاراشترا  

ع جمعیت هند و چین با جای دادن مجمو   .میلیون دالر اعالم شده است ۱۰۰میلیارد و  2 حدود امضا کرده که آن

شوند و فرصت های سرمایه گذاری عظیمی میلیون نفر، بازارهای بسیار بزرگی محسوب می  2۰۰میلیارد و  هفت

وارد شراکت  بر اساس قوانین هند، سرمایه گذاران خارجی باید با شهروندان این کشور   .کشور وجود دارد 2در هر 

نفوذ قابل توجه در شبکه سیاسی این کشور   د دارایهای ثروتمند و قدرتمنشوند که این شرکا معموال شخصیت

هستند. اخیرا دادگاه عالی انگلیس و ولز از شرکت "رالینس" با ریاست "آنیل آمبانی" خواست تا بر اساس بخشی 

میلیون دالر به سه بانک چینی پرداخت کند. آمبانی ثروتمندترین شخص هند و همچنین در  ۷۱۷ از یک قرارداد، مبلغ

همچنین یک میلیارد دیگر هندی به نام "گاوتام ادانی"، رییس     .دود میلیاردرهای جهان قرار داردمیان مح

و قرار   ترین شرکت خصوصی چین به شمار می رودکنسرسیومی در شرکت "ایست هوپ گروپ" است که بزرگ

هند محسوب   چین دومین شریک بزرگ تجاری   .است چند کارخانه در منطقه "موندرا"ی این کشور بسازد

میلیارد دالری با این کشور   ۵۳شود. اما این تجارت به شدت به نفع چین است و هند دارای کسری تجاری می

اما ارزش واردات هند از   میلیارد دالر بوده،  ۱۷ارزش صادرات هند به چین نزدیک به  ۱۹-2۰۱۸است. در سال مالی 

رهبران دو کشور اکنون باید اطمینان حاصل کنند که     .شده استمیلیارد دالر اعالم  ۷۰چین در مدت مشابه بیش از 

کیلومتری به مناقشه بزرگ تبدیل نشده و سیاست در مسیر   ۴۸۸اختالفات در امتداد مرز مشترک سه هزار و 

ا  باید منافع ملی خود را تامین کرده و برای کاهش کسری تجاری خود ب اقتصاد مانع ایجاد نکند. با این حال دهلی نو

    .از طریق افزایش صادرات و همچنین گسترش سرمایه گذاری چین در هند، اقدام کند پکن

یکی از دالیل نارضایتی در هند، قانون اطالعات چین //     تواند از وابستگی به تولید چین رهایی یابد؟ آیا هند می

های تجهیزات صادر شده به نقاط مختلف جهان با  های این کشور را مجبور به اشتراک گذاری داده است که شرکت 

سال گذشته با سرمایه گذاری شرکت "هوآوی" در بازار   کند. با این وجود دهلی نومراکز جمع آوری داده چین می

شرکت "علی بابا"ی چین در     .جی( موافقت کرد ۵) اندازی اینترنت پر سرعت نسل پنجمسیم هند و راهاینترنت بی

های درصد از بازار گوشی 2۹هند دارای مراکز داده است و شرکت گوشی همراه "شیامی" نیز توانسته است 

یادی برای تحریم کاالهای چینی در  کشور، تبلیغات ز  2های مرزی تنش  با اوج گیری   .هوشمند هند را به دست آورد 

ها، دولت هند سرمایه گذاری کشورهای همسایه را محدود کرد. مقامات  هند صورت گرفت. پیش از آغاز این تنش 

های بحران زده هندی در نتیجه شیوع ویروس  هندی اعالم کرده اند این اقدام با هدف جلوگیری از تصاحب شرکت

در میان کشورهای همسایه هند، تنها چین قدرت اقتصادی الزم برای سرمایه  کرونا انجام شده است. بدون شک 

های هندی مانند "بیگ شرکت   .گذاری گسترده در هند را دارد. این اقدام هند، اعتراض چین را به دنبال داشت

اند با جذب  نسته های اخیر توابسکت"، "پی تی ام"، "اوال"، "بیجو"، "میک مایتریپ"، "زوماتو" و "سویگی"، در سال 

از سوی دیگر، در     .گسترش دهند های خود را در داخل کشورشانفعالیت  از چین،  اهای گسترده سرمایه گذاری 

میان افزایش آمار مبتالیان به کرونا در هند، این کشور برای محافظت از کادر درمان خود به واردات کاالهای پزشکی  

ترین کشورهای تولید کننده تجهیزات پزشکی در جهان است و کمتر از بزرگ  از چین احتیاج دارد. چین در واقع یکی

تواند مانند چین، تجهیزات ارزان قیمت تولید کند. در شرایطی که کسری تجاری هند در حال گسترش  کشوری می 

   .رودتواند به سراغ منابع گران تجهیزات پزشکی برو به رکود گذاشته است، این کشور نمی است و اقتصاد آن

ای از ماشین آالت، از همچنین تولید هند وابسته به تامین مواد خام از سوی چین است که شامل طیف گسترده

جمله ماشین آالت برقی، ماشین آالت نیمه هادی و غیره است. هند کود شیمیایی مورد نیاز خود را از چین وارد  

خود قرار داده است. بخشی از واردات هند از   حت الشعاعکند. کاالهای مصرفی چین تا حد زیادی بازار هند را تمی

مورد استفاده قرار   ۱۹-های مرطوب کننده که در نبرد با بیماری کوویدچین ضروری است. به عنوان مثال، دستگاه 



 
های مایع که برای حفظ بهداشت فردی در مقابل ویروس کرونا  شوند. همچنین صابونگیرند، در چین تولید میمی

مصرف کنندگان هندی، خواهان کاالهای ارزان قیمت چین هستند و    .شوندضروری هستند از چین وارد می بسیار

های بزرگ هند که نقش مهمی در سیاست گذاری این اقتصاد هند به سرمایه گذاری چین نیاز دارد. منافع شرکت

   .کشور دارند، در راستای ادامه روابط تجاری با چین است

هم زمان با همه گیری ویروس کرونا و رکود  //    رای خودکفا شدن: ساخت در هند، کاهش وارداتبرنامه هند ب

شدید اقتصادی، هند به دنبال دستیابی به خودکفایی از طریق اصالحات مالیاتی است و اولویت دولت برای انعقاد  

در   دهلی نو   .ی از واردات استای برای جلوگیرقرارداد با تولید کنندگان داخلی و همچنین وضع موانع غیر تعرفه 

های این کشور درخواست های دارویی، چرم و وسایل خانگی است و دولت مرکزی از ایالت حال تمرکز بر بخش

وزارت     .باشند ها، به دنبال تشویق تولید کنندگان داخلی برای ساخت کاالها در داخلکرده است با تغییر سیاست

جمله منسوجات پزشکی، الکترونیک، پالستیک، اسباب بازی، جواهرات، داروخانه و  بازرگانی هند چند بخش دیگر از 

ماه آینده برای   ۶را افزایش داده و ظرف  تواند تولید داخلی آنهافوالد را شناسایی کرده است که این کشور می 

مراکز تولید جدید در  هایی است که قصد دارند دولت هند همچنین به دنبال جذب شرکت    .ها اقدام کندصادرات آن 

برق، دارویی، تجهیزات پزشکی، الکترونیک،  بخش مختلف مانند ۱۰این کشور بر  مناطق دیگر جهان احداث کنند. 

مهندسی سنگین، تجهیزات انرژی خورشیدی، فرآوری مواد غذایی، مواد شیمیایی و منسوجات برای ارتقاء تولید  

های هایی که در این بخش خود در خارج خواسته است تا شرکت هایاز سفارتخانه  متمرکز شده است. دهلی نو

از   کنند را شناسایی کنند. نهاد دولتی سرمایه گذاری هند به نام "در هند سرمایه گذاری کنید"، فعالیت می 

در هند بسازید یک     .کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و چین پیشنهاد سرمایه گذاری دریافت کرده است

های توسعه، برای تسهیل سرمایه گذاری، نوآوری، ارتقاء مهارت  2۰۱۴ح بزرگ ملی دولت هند است که در سال طر

های تولیدی با کیفیت در این کشور طراحی شده است. هدف حفاظت از مالکیت معنوی و ایجاد بهترین زیرساخت 

این برنامه برای رشد     .هند است اصلی این ابتکار، جذب سرمایه گذاری از سراسر جهان و تقویت بخش صنعت

های  موجود در هند، ایجاد فرصت اقتصادی هند بسیار مهم است، زیرا هدف آن استفاده از استعدادهای پایه

تر جامعه هند است. این برنامه همچنین با هدف از بین بردن قوانین و  های ضعیفبخش اشتغال جدید و توانبخشی

سازی دولت، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی طراحی ساده تر، شفاف ندهای اداری مقررات غیر ضروری، ایجاد فرآی

   .شده است

  

 های حزب کمونیست چین را محدود کردآمریکا صدور روادید برای مقام

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن در ارتباط با تحوالت هنگ کنگ، صدور روادید برای  -ایرنا -تهران

ها در حالی اعالم  به گزارش جمعه شب رویترز، این محدودیت .کندهای حزب کمونیست چین را محدود می مقام 

پمپئو مدعی شد  .را در مورد هنک کنگ به اجرا در آورد شده است که پارلمان چین قرار است قانون امنیتی جدیدی

شود های فعلی و سابق حزب کمونیست چین اعمال میهای جدید »در مورد آن دسته از مقام که این محدودیت 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ماه   .«رسد مسؤول تضعیف خودمختاری باالی هنگ کنگ هستندکه به نظر می 

 .به قانون امنیتی چین اعالم کرد که روابط ویژه اقتصادی واشنگتن با هنگ کنگ لغو خواهد شد گذشته در واکنش

های آمریکا  همزمان با تالش ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، لفاظی رویترز نوشت:

هایی را که از  که افراد و شرکتای را تصویب کرد سنای آمریکا روز پنجشنبه الیحه .علیه چین شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری شینهوا، بر اساس مفاد   .کنند، تحریم خواهد کردمواضع چین در قبال هنگ کنگ حمایت می

گیرد و رهبری هنگ کند و یک مشاور نیز برای آن در نظر میقانون جدید چین، پکن یک کمیسیون جدید ایجاد می

به هنگ کنگ اعالم شده است که باید مدیریت و   .رد تخلف، قضاتی را تعیین کندکنگ هم باید برای رسیدگی به موا

https://www.irna.ir/news/83834865/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83834865/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83834865/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
های اجتماعی مرتبط با امنیت ملی را تقویت کرده و یک کمیسیون برای حراست از نظارت بر مدارس و دیگر بخش

یه و تحلیل همچنین در این الیحه و جزییات آن آمده است که یک نهاد دولتی برای تجز .امنیت ملی ایجاد کند

شود و مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جمع آوری اطالعات ایجاد می  امنیتی هنگ کنگ، نظارت،  وضع

های دولت چین باید از مقررات هنگ کنگ در این زمینه تبعیت کنند و حقوق بشر نیز باید مورد توجه قرار گیرد  ارگان 

 .و قضات به آن توجه جدی مبذول دارند

 

 آزمایش کلینیکی مهمترین واکسن کرونا در چین آغاز شد

چین ادعا کرد موفق به تولید واکسنی برای درمان کرونا موسوم به واکسن »ام. آر. ان. آ« و یا درمان   -ایرنا -پکن

به گزارش تلویزیون  .شده و آن را برای انجام آزمایش کلینیکی تصویب کرده است ۱۹کننده ویروس جدید کرونا 

که »آر. کو. وی« نیز نامیده می شود تولید مشترک ارتش، آکادمی علوم نظامی، شرکت مرکزی چین، این واکسن 

اداره تولیدات پزشکی ملی چین روز   .بیوتکنولوژی والواکس و بیوساینس در شهر سوجو واقع در شرق چین است

برای آزمایش های   شنبه اعالم کرد این واکسن که در نوع خود بی همتا است و برای اولین بار در چین ساخته شده

گزارش این رسانه حاکی است که از بدو شیوع ویروس کرونا، آکادمی علوم ارتش   .کلینیکی تصویب شده است

کرده و موفق به تولید واکسنی جدید برای یک ویروس جدید شده   ویروس کار چین بر روی ساخت واکسن این

نه ای از بوزینه های خرچنگ خوار آزمایش شده تحقیقات نشان می دهد این واکسن که روی موش ها و گو .است

این پادتن ها خنثی هستند و از طرف دیگر ویروس از   است می تواند در بدن به میزان بسیار باال تولید پادتن کند

آزمایش های صورت گرفته همچنین نشان دهنده آن است که  .سلول های بدن در برابر بیماری دفاع می کند

ا را در برابر حمالت ویروس کرونا مورد حفاظت قرار داده و مصون نگهداشته و ضمن مراقبت  واکسن، بدن بوزینه ه

تولید پادتن و ایمن بودن، وجود تجهیزات و  .از آنها از پیشرفت بیماری در بدن حیوان جلوگیری به عمل آورده است

هداری واکسن در دمای یک اتاق  مواد خام در داخل کشور برای ساخت واکسن در تعداد انبوه و همچنین امکان نگ

ارتش   .برای مدت یک هفته و کم بودن هزینه نگهداری آن در دمای پایین از ویژگی ها و امتیازات این واکسن است

اولین مرحله  برای آزمایش های کلینیکی تکمیل شده است کامال و از هر لحاظ چین گزارش کرده است این واکسن

 .شوالن در شهر هانگ جو در همسایگی شانگهای در شرق چین انجام خواهد شد از این آزمایش ها در بیمارستان

 .چین پیش از این نیز از آغاز آزمایش های کلینیک روی چند نوع واکنس دیگر کرونا خبر داده بود

 

 های چین را تصویب کردسنای آمریکا تحریم

  .مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح تحریم چین به بهانه نقض استقالل هنگ کنگ را تصویب کرد -ایرنا -تهران

هایی که به چین در اجرای قانون جدید امنیت ملی  به گزارش نشریه پلیتیکو، بر اساس این مصوبه، افراد و بانک

این طرح ضد چین در حالی تصویب شد که سناتور "کریس هالن" و سناتور    .شوندکمک کنند، تحریم می این کشور

هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه و منطقه   .ودند"پات تومنی" توافق با کاخ سفید را در این مورد تضمین کرده ب

ها در این منطقه که امنیت ملی و رفاه ساکنان آن  شود. چین در واکنش به ناآرامیاداری محلی چین محسوب می

را به خطر انداخت و هنگ کنگ قادر به حل و فصل آن نبود، قانون امنیت ملی را از سطح ملی به سطح کامال  

سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ  .بق با قانون اساسی ارتقاء دادقانونی، منطقی و مطا

همچنین تاکید کرد که برخی افراد به بهانه حقوق بشر و حاکمیت قانون، درباره امور داخلی چین داوری نامناسبی  

با سوء نیت در امور داخلی هایی که های گستاخانه و ماهیت دخالت توانند پیش داوری داشته اند اما این افراد نمی

آمریکا و سایر متحدان غربی این کشور مدعی هستند که قانون امنیت  .دهند را کتمان کنندسایر کشورها انجام می 

الشعاع قرار  برد و دموکراسی در این ناحیه را تحتکنگ، استقالل این منطقه را از بین میملی چین در هنگ
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اند که این  دانند، تاکید کرده کنگ میها در هنگکه آمریکا را عامل اصلی ناآرامیاز سوی دیگر مقامات پکن  .دهدمی

 .کندکنگ را قطع می های خارجی در امور هنگقانون تنها دست دخالت

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 شورای امنیت مخالف است 22۳۱چین با هرگونه تغییر در قطعنامه 

به گزارش سرويس بین  . شورای امنیت مخالف است 22۳۱چین با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه 

شورای امنیت  22۳۱از پکن؛ چین با هرگونه تالش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه  خبرگزاري صداوسیما الملل

مخالف است و آمریکا پس از خروج از برجام حقی برای توسل به ساز و کارهای پیش بینی شده در این رابطه 

»محمد جواد ظریف« جه چین، »وانگ یی« روز چهارشنبه در یک کنفرانس ویدیویی با تارنمای وزارت امور خار  .ندارد

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد چین و ایران شرکای استراتژیک همه جانبه یکدیگر هستند و همواره در موضوعات 

مایل هستیم این سنت مهم که منافع اصلی مردم دو کشور را نگران کرده است از هم حمایت کرده و می کنند. ما 

اعتماد متقابل را تقویت کنیم همکاری عملی را توسعه دهیم و روابط دو   خوب را با ایران حفظ کنیم به طور مداوم

وانگ یی با یادآوری اینکه از زمان شیوع بیماری کرونا، چین و ایران از یکدیگر   .جانبه را به سطح جدید ارتقا دهیم

ر گذاشته است اما  گفت اگرچه این بیماری همه گیر بر همکاری های دو کشور تاثی حمایت و به هم کمک کرده اند،

پکن و تهران همچنان روابط خوب خود را حفظ کرده و به دنبال ارتقا آن هستند اکنون نیز مایل هستیم با توجه به  

 .کشور را بررسی کنیم شیوع اپیدمی، راه های احتمالی برای از سرگیری تردد شهروندان و ارتقاء همکاری بین دو

لحظه حساس مبارزه جامعه بین الملل علیه همه گیری کرونا، کشورهای   وزیر امور خارجه چین خاطرنشان کرد در

خاصی وضع اپیدمی را سیاسی کردند و به کشورهای دیگر برچسب ویروس زده و جایگاه آنها را لکه دار کردند  

همه  انه خالی کنند در حالیکه این اقدام نه تنها به تالش های ضدهدف آن کشورها این بود که از مسئولیت خود ش

ظریف نیز در این دیدار گفت در مبارزه با   .گیری منجر نمی شود بلکه مانع همکاری های بین المللی می شود

ران از بیماری همه گیر کرونا، هر دو طرف از یکدیگر حمایت می کنند و همیشه محکم در کنار یکدیگر ایستاده اند ای

بال می کند و مایل است به طور جدی در همکاری های "جاده ابریشم سالم" که از سوي چین پیشنهاد شد، استق

وی از حمایت قاطع و جدی چین از برجام قدردانی کرد و گفت ایران کامالً با سیاسی کردن  .مربوطه شرکت کند

ر امور داخلی چین از جمله امور هنگ کنگ کامالً  کرونا و ننگ زدن به کشورها مخالف است و با دخالت آمریکا د

ایران مایل به همکاری با چین برای پیشبرد همکاری های دوجانبه، اتخاذ تدابیری برای تسهیل در  مخالف است. 

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه چین دو طرف   .مبادله تجار دو طرف و ارتقاء همکاری در زمینه های مختلف است

شورای امنیت و   22۳۱حفظ قطعنامه  این دیدار توافق کردند برای حفظ اثربخشی توافق جامع برجام،همچنین در 

 .هرگونه اقداماتی که مانع تضعیف توافق هسته ای شود تالش کنند

 

 :نیاقتصادآنال -

 هایی مثبت از رشد اقتصادیچین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه

تری را به  تر و گسترده نسبت به برآوردهای اولیه، خسارات عمیق صندوق بین المللی پول اعالم کرد که پاندمی

 .رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت2۰2۰فعالیت اقتصادی وارد کرده و چین تنها اقتصاد بزرگی است که در سال 

در   رشد اقتصادی جهانی کند کهحاال پیش بینی می  صندوق بین المللی پول ایبِنا، به نقل از اقتصادآنالین به گزارش

درصدی مواجه ۴.۹هش درصدی پیش بینی شده در آوریل، شاهد ریزش بیشتری بوده و با کا۳مقایسه با افت 
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تر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نیز ضعیف  2۰2۱براساس اعالم صندوق، احیای اقتصادی در سال  .شود

کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه  ۵.۴در ماه آوریل به  ۵.۸نهاد از 

اگرچه بسیاری از   .درصد برساند۰.۵د رشد اقتصادی ساالنه جهان را به توانمی 2۰2۱گیری جدید و گسترده در سال 

اند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی  اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفته

صندوق بین المللی پول در گزارش   .هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است

ای به تقاضا وارد شد و به دلیل بروزسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان، اعالم کرد: بنابراین، شوک گسترده 

صندوق در ادامه گزارش خود اضافه کرده است که   .قرنطینه، همزمان شاهد اختالل در عرضه کوتاه مدت بودیم

رود رشد اقتصادی آمریکا و  ربه سختی خورده اند به طوری که حاال انتظار می اقتصادهای پیشرفته به طور خاص ض

های بینیدرصد کاهش پیدا کند؛ ارقامی که هر دو در مقایسه با پیش  ۱۰.2و  ۸به ترتیب  2۰2۰منطقه یورو در سال 

ها ایی که نرخ آلودگی اقتصادهای منطقه آمریکای التین، یعنی ج .اندواحد درصدی مواجه شده 2ماه آوریل، با افت 

رود رشد اقتصادی برزیل،  اند به طوری که حاال انتظار می همچنان افزایشی است، شاهد بیشترین تنزل بوده 

و اما چین که از آوریل شروع به   .شوند درصدی مواجه ۹.۹و  ۱۰.۵، ۹.۱مکزیک و آرژانتین به ترتیب با کاهش 

ترین سطح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است که براساس پیش پایین بازگشایی کسب و کارها کرده و نرخ ابتال در 

رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد؛ در واقع پیش بینی صندوق از رشد  2۰2۰رود در سال های جدید انتظار میبینی

کسب  صندوق بین المللی پول در پایان اعالم کرد که برای حمایت از مشاغل و  .اقتصادی چین حاال یک درصد است

و کارها و همچنین تحدید خسارات و آماده کردن بستر برای احیای اقتصادی، به اقدامات سیاسی بیشتری از سوی 

 .های مرکزی جهان نیاز استها و بانکدولت 

 

 :وزیبولتن ن -

  ایران وچین در نقطه تاریخی

ایران و چین در دولت تصویب شد، این توافق چه چشم انداز و مفاد    ساله 25پیش نویس توافق جامع همکاری 

روز یک شنبه خبرهای مهمی از جلسه هیئت دولت  -به نقل از خراسان،ناصری بولتن نیوز به گزارش مهمی دارد؟ 

کشور ایران و چین، از جمهور با اشاره به روابط تاریخی دو منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در آن جلسه رئیس

گذشته در حالی ساله همکاری های جامع ایران و چین خبر داد. این خبر روز  25بررسی و تایید پیش نویس برنامه 

مورد توجه قرار گفت که روحانی به وزارت خارجه هم ماموریت داد طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، 

، این برنامه را به امضای دو طرف برساند. هر چند جزئیاتی از توافق جامع ایران و  منافع متقابل بلندمدت براساس

از این و در سال های قبل درباره این برنامه گفته شده  چین منتشر نشده اما سعی کرده ایم براساس آن چه پیش 

  .مفادی از آن را که مورد توجه بوده در اختیارتان بگذاریم

به کشورمان، سند جامع و   ۹4رئیس جمهور چین در سال «شی جین پینگ» در سفر//  توافق از کجا شکل گرفت؟ 

ساله میان ایران و چین تدوین شد و قرار بود در بسیاری از زمینه ها از جمله صنعت،  25اجرایی همکاری های 

، مسائل زیست محیطی و  گردشگری های نو، فرهنگی و دانشگاهی،آهن، بنادر، فناوری معدن، حمل و نقل، راه

های مختلف به امضا رساندند اما دیگر  سند همکاری را نیز در زمینه  ۱۷و   تهران و پکن همکاری کنندانرژی و ... 

مذاکرات مقدماتی این برنامه در هیئتی بلندپایه از ایران با حضور    که ۹۷صحبتی از این توافق به میان نیامد تا سال 

ی در چین انجام شد. در ادامه، مهرماه سال  کل بانک مرکزرئیس وقت مجلس، وزیر خارجه، وزیر نفت و رئیس 

گذشته ظریف در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات این توافق می گوید: »صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای  

ساله مطرح شده است و تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم...« اما سفیر چین در تهران هم 25روابط 
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جمهور چین طی دیداری که در ساله گفته بود: »روحانی و شی جین پینگ، رئیس25توافق  سال گذشته درباره این

 «.بیشکک داشتند، به توافقات مشترک زیادی دست پیدا کردند

همان طور که پیش از این نوشتیم، جزئیات زیادی از پیش نویس این توافق منتشر  //  ساله  25مفاد این برنامه 

شی جین پینگ   ۹4بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که در سفر سال  نشده اما می توان با نگاهی به

چند روز پیش به ظریف    صادر شد و همچنین سخنان روحانی در هیئت دولت که  رئیس جمهور چین به ایران

طرفین   ماموریت داد تاطی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای

ای برای برساند به کلیاتی از آن دست یافت . رئیس جمهور در این سخنان تاکید کرد : »این همکاری، زمینه 

راه است و  -ای ازجمله طرح بزرگ کمربندهای توسعههای اساسی و زیرساختمشارکت ایران و چین در پروژه 

له صنعت، گردشگری، فناوری اطالعات و  های مختلف اقتصادی ازجمگذاری در حوزه فرصتی برای جلب سرمایه

انرژی های تجدید پذیر    ارتباطات خواهد بود.به گفته روحانی همچنین همکاری دو طرف در حوزه انرژی،

گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد از جمله زمینه های این همکاری خواهد بود.« البته پیش از این هم وسرمایه 

به چین، سایت »پترولیوم   ۹۷سفر رئیس مجلس وقت و وزیر خارجه در سال  درست چندماه بعد از ۹۸در سال 

ها در صنعت نفت میلیارد دالری چینی2۸۰گذاری اکونومیست« مدعی شد محور اصلی توافق ایران و چین سرمایه 

ن بوده  ونقل در ایراهای تولید و حملمیلیارد دالری در حوزه توسعه زیر ساخت ۱2۰و گاز و پتروشیمی ایران و 

سال نخست اجرای  5ها طی گذاری چینیاست. این سایت همچنین می نویسد بخش قابل توجهی از این سرمایه 

ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام صورت مرحلهساله با آن ها تزریق و بقیه آن به2۵قرارداد 

ساله از قول جهانگیری نوشت: طبق  25این توافق تسنیم هم شهریور سال گذشته در گزارشی درباره  .شودمی

طرح هایی   کیلومتری تهران به مشهد اجرایی می شود و ۹۰۰این قرارداد، یک پروژه برای برقی کردن راه آهن 

برای ساخت قطار فوق سریع تهران _قم_اصفهان و توسعه این شبکه پیشرفته به شمال غرب از طریق تبریز هم 

حل چندین سایت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران است و خط لوله گاز تبریز_آنکارا از این شهر  وجود دارد . تبریز م

کیلومتر است که شهر ارومچی چین را به   2۳۰۰آغاز می شود. تبریز نقطه محوری جاده ابریشم جدید با طول 

گذرد و بعد از طریق ترکیه  می  کند و در این بین از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستانتهران متصل می

 .به اروپا می رسد

ای است که همه ما اسمش را بارها  ابریشم، جاده   جاده ابریشم یا راه//  کمربند و جاده یا همان طرح راه ابریشم

ایم و شاید از آن عبور هم کرده باشیم. این راه از همان دوران قدیم به عنوان پلی  در طول زندگی خود شنیده

ین چین و کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی سهم مهمی را در تجارت و مبادالت فرهنگی این کشور ارتباطی ب

پروژه یک کمربند و یک جاده توسط دولت چین ارائه شد که    2۰۱۳با مناطق فوق ایفا کرده است. اما در سال 

کشور جهان و توسعه  65اقتصادی  گذاری در زیربناهایمنظور سرمایهاحیای همان جاده ابریشم است. طرحی به 

دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« که از سه مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی 

تشکیل شده است.ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در این مسیر،موقعیت جغرافیایی خوبی را 

مزایای پروژه راه ابریشم چین دارد. موقعیت ژئواستراتژیک ایران که در مرز دریای   برای مشارکت و بهره گرفتن از

 .خزر و خلیج فارس قرار گرفته، برای چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت جدی ایران در این پروژه است

به خوبی می توان  ۹۸سال با نگاهی به میزان مبادالت ایران و چین در //  ۹۸میزان مبادالت ایران و چین در سال     

   ۹۸دریافت که چین مهم ترین شریک اقتصادی کشورمان در جهان است. به گفته رئیس کل گمرک ایران، در سال 

کشور واردات داشتیم که در میان آن ها بیشترین  ۱۱2کشور جهان صادرات و از  ۱2۸با وجود تحریم های ظالمانه به 

میلیون دالر بزرگ ترین  5۰میلیارد و  ۹را هم از چین داشته ایم. چین با حدود صادرات را به چین و بیشترین واردات 

میلیون دالر هم شریک اول ایران درحوزه واردات بوده   2۰۰میلیارد و  ۱۱مقصد کاالهای ایرانی بوده و با بیش از 



 
اش، در قتصادی ا –عنوان نخستین شریک تجاری ایران، رهبری منطقه را در نقشه جدید تجاری چین به .است

طوری که این کشور در توسعه روابط خود با ایران سه هدف » تامین امنیت خود قرار داده است به  دستور کار 

سیاسی با روسیه« و »کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه« را   -عرضه انرژی و مواد اولیه«، »رقابت اقتصادی 

ظاتی را در نظر بگیرد که می توان به ایجاد باالنس در روابط  مالح  الزم است ایران هم   کند. در عین حالدنبال می

قدرت های منطقه به خصوص با روسیه اشاره کرد، همچنین ایران باید در این مبادالت به سراغ ایجاد زیر ساخت 

هایی برود که تولید محصوالت مورد نیاز مصرف کنندگان چینی را برای صادرات آسان کند و بهتر است در سرمایه  

گذاری چین، انتقال تکنولوژی به کشور هم مد نظر قرار گیرد.همچنین باید نوع سرمایه گذاری های صورت گرفته  

  .چین در ایران به صورت بلند مدت و بر تعیین استراتژی های سیاسی و امنیتی پکن درباره ایران موثر باشد

 بولتن نیوز  :منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:15)هفته یثدح - خبرنامه:

  « دهگانه عاقل هاىيژگیو »

 ( بمناسبت والدت آن امام) :ودفرم  ،باد شو خاندان  ا بر اوخد سالمکه  امام رضاحضرت 

ِمْنه  َمأم ولٌ. وَ الَشُّر ُّ مِْنه   ر ْیعَشْر  خِصال: أَلْخَ  هِی عَْقل  اْمرِء م سِْلم حَتُّى تَک ونَ ف ِتم ُّیَال  «

مِنْ َطَلبِ  سَْأم یَمِنْ نَفْسِِه. ال  رِیْ الْخَ رَی کَث سَْتِقل ُّیَوَ  رِهِ،یْ مِنْ غَ رِْیْلخَا  لَی قَل سَْتکِْثر یَمَأْم ونٌ. 

مِنَ الِْغنى. وَ  هِْیمِنْ طََلبِ الِْعْلمِ ط ولَ َدهْرِهِ. أَلْفَقْر  فِى اللُّهِ أََحب ُّ إِلَ مَل ُّیَوَ ال  هِ،یْ لَالْحَوائِجِ إِ

مَِن الش ُّهَْرةِ. ث مَُّ  هِیْ إِلَمِنَ اْلعِزُِّ فى عَد وُِّهِ. َو الْخ م ول  أَشْهى  هِیْ الذ ُّل ُّ فىِ اللُِّه أَحَب ُّ إِلَ

أَحَدًا  رىیَال السالم(:  هی)عللَه : ما ِهىَ؟ قالَ لَ یوَ مَا الْعاشِرَة ؟ ق ْلعاشِرَة السالم(: أَ هی قالَ)عل

 .» ِمنُّى َو أَتْقى رٌْیإِالُّ قالَ: ه وَ خَ 

 ریخ دی از او ام ـ1که ده خصلت را دارا باشد: نیمگر ا  ست،ی م نشخص مسلمان تما عقل

 ری خ ـ4 شمارد. اری را بس گرىیاندک د ری خ ـ3 از بدى او در امان باشند. ـ۲باشد. 

در عمر ـ ۶هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.  ـ5خود را اندک شمارد.  اری بس

ز توانگرى محبوبتر باشد. ا  شیدر راه خدا  فقرـ 7خود از دانش طلبى خسته نشود. 

گمنامى را از پرنامى  ـ9 از عزُّت با دشمنش محبوبتر باشد. شیخوارى در راه خدا ـ 8

دهمى؟ به او گفته شد:  ستی و چ ستی سپس فرمود: دهمى چ ـ10خواهانتر باشد. 

 است. زکارتری او از من بهتر و پره دیکه بگو نیفرمود: احدى را ننگرد جز ا ست؟ی چ

 ) 4۶7 ، ص  العقول  تحف  (



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "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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