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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کرونا برآمد  اقتصاد چین از پس 

رسید اقتصاد این کشور با بحرانی جدی های ابتدایی آغاز شیوع کرونا در چین به نظر میهرچند در هفته  : ايسنا 

به نظر می اکنون  توانسته بخش عمدهمواجه شود  را برطرف  نگرانی  ای ازرسد چین  با کرونا  رابطه  در  های خود 

ای عجیب و منحصر به میالدی در چین، جهان تجربه  ۲۰۱۹یانی سال  با شیوع ویروس جدید کرونا در روزهای پا  .کند

های ابتدایی شیوع کرونا، تصمیم گرفت مقررات سخت آمد و شد فرد را آغاز کرد. همانطور که دولت چین در هفته

وو در شهر  نیز را  کشورها  به سایر  کرونا  رسیدن  با  ببندد،  کار  به  ویروس  محل شیوع  ترین  اصلی  عنوان  به    هان 

مسدود    .ر ببندندهایی مشابه را در زمینه قرنطینه شهرهایشان به کا ها تصمیم گرفتند، سیاستبسیاری از دولت 

ا  از کاالهای  برای بسیاری  تقاضا  آمد مسافران، کاهش  و  توقف رفت  به  شدن مرزها،  آمده  وارد  قتصادی و شوک 

کرونا بود که اقتصاد تمامی کشورهای جهان را  بازارهایی مانند نفت، تنها بخشی از تبعات اقتصادی شیوع ویروس  

کرد درگیر  خود  نشان    .به  جدید  آمارهای  بررسی  کرونا،  جهانی  گیری  همه  آغاز  از  ماه  شش  از  بیش  گذشت  با 

کنند و حداقل در وز با تبعات اقتصادی این ویروس دست و پنجه نرم میدهد که بسیاری از کشورهای جهان هنمی

می  نظر  به  مدت  ندارندرکوتاه  را  ویروس  این  اثرات  بردن  بین  از  راه  کشورها  این  از  بسیاری  جدیدترین    .سد 

این  های گذشته، چین که به عنوان نخستین کشور با  دهد که در ماههای اتاق بازرگانی تهران، نشان می بررسی

بار دیگر به حرکت خود  ها وارده آمده به اقتصاد خود را جبران کند و  ویروس درگیر شد، توانسته بخشی از خسارت 

حاال به نزدیک    ۲۰۲۰های ابتدایی سال  در نمودارهای پیش از کرونا نزدیک شود. چین پس از افتی فاحش در ماه 

ها از سوی دیگر بررسی  .از شیوع کرونا رسیده استترین حالت خود از نظر اقتصادی به شرایط و روزهای پیش  

بینشان می  نیز حرکت دهد که اقتصاد کشورهای نوظهور  این کشورها  اند. هرچند  از کرونا دیده  را  شترین آسیب 

های اخیر  اند اما بررسی روند حرکتی آنها در ماه ود را به سمت بازگشت به روزهای پیش از شیوع کرونا آغاز کرده خ

می  داردنشان  ادامه  سختی  به  و  شده  کند  بازگشت  این  که  بررس  .دهد  نیز  پیشرفته  کشورهای  با  رابطه  ی  در 

م هرچند  که  است  آن  از  حاکی  اقتصاد  نمودارها  مانند  کرونا،  از شیوع  پس  آنها  اقتصاد  به  وارد شده  فشار  یزان 

د بیشتری  سرعت  با  عادی  حالت  به  آنها  بازگشت  روند  اما  بوده  نوظهور  میکشورهای  این  نبال  هرچند  شود، 

 .رونا دارندکشورها نیز هنوز راه طوالنی تا رسیدن به شرایط خود پیش از شیوع ک

 تاک« به علت فشارهای ترامپ استعفای مدیرعامل »تیک

تیک» : مهر مدیرعامل  میر«  تحکوین  شرکت  این  فروش  برای  آمریکا  دولت  فشارهای  علت  به  مالکیت  تاک  ت 

ای از  دهد ویدئوهای یک دقیقه تاک که به کاربران امکان می ایج، تیک دنس چین استعفا داد. به گزارش آسینبایت 

ها میلیون نفر کاربر دارد و این محبوبیت موجب خشم ترامپ د به اشتراک بگذارند عالوه بر چین در آمریکا نیز ده خو

این نرمشده و وی ب به یک شرکت آمریکایی ظرف مدت  اا جاسوس توصیف کردن  روز    ۹۰فزار خواهان فروش آن 

تیک کردن  متهم  است.  چینشده  دولت  نفع  به  سایبری  جاسوسی  به  می  تاک  صورت  شرایطی  که  در  گیرد 

تیکدههای مستقل سازمان سیا نشان میبررسی قرار د،  اختیار مقامات چینی  در  را  کاربران خود  تاک اطالعات 

تیک  .نداده است نامه با تشدید فشارها علیه  ارسال  با  میر  تیکتاک، کوین  کارکنان  به  تاک علت تصمیم ای خطاب 

ت. در بخشی از این نامه آمده است: »من  محیط و شرایط سیاسی دانسته اسخود برای استعفا را تغییر شدید  

تیک  تغییرات ساختاری که  از  داده بخش مهمی  انجام  را  نیاز دارد  آن  به  به یک تاک  این شرایط که رسیدن  در  و  ام 

میر که در    ام.«تاک گرفته کنم که تصمیم به ترک تیکدهد با دلی شکسته اعالم مینتیجه قطعی به زودی رخ می



 
ت به  از  یکماه می گذشته  بعد  روز  این استعفا چند  بود.  دیزنی  ارشد شرکت  از مدیران  یکی  قبال  بود  پیوسته  تاک 

 ۱۷۵تاک بیش از  دهد. تیکتاک از دولت آمریکا به علت وارد آوردن اتهامات غیرقانونی علیه آن رخ میشکایت تیک

تاک سومین  ای، تیکبعد از هوآوی و زدتی   بار در کل جهان بارگذاری شده،میلیون بار در آمریکا و بیش از یک میلیارد  

 .شودشرکت فناوری چینی است که به علت محبوبیت و کاربران زیاد از سوی دولت آمریکا محدود می 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 لمللی ایران و چینبرجام و گسترش همکاری های بین ا

سال گذشته روابط تنیده،   ۵چین و ایران عالوه بر تاریخ چند هزار ساله روابط، در عصر جدید و دستکم در  -ایرنا -پکن

و گسترش   یکدیگر  از  دو کشور  باعث حمایت های  که  از عواملی  یکی  اند  داشته  یکدیگر  با  ای  دوستانه  و  محکم 

تهران و پکن در سال های اخیر همواره   گزارش ایرنا،  به  .شده، برجام است   همکاری های بین المللی تهران و پکن

توافق جامع   امضای  با  اما  اند  کرده  یکدیگر حمایت  از  مختلف  فرصت های  و  در شرایط  و  بوده  یکدیگر  دوستان  از 

رد حمایت دو  این روابط وارد مرحله جدیدی شد و به عنوان یکی از نقاط مشترک و مو ۱۳۹۴هسته ای ایران در سال 

در تیرماه    .آمد  کشور  مذاکره،  چندسال  از  پس  برجام  یا  مشترک  اقدام  جامع  و    ۱۳۹۴برنامه  ایران  بین  توافق  با 

انگلیس، آلمان، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین( به نتیجه رسید و در نتیجه آن تحریم های هسته  )  ۵+۱کشورهای  

تحت تاثیر فشار البی    ۱۳۹۷ماه سال    هشت اردیب  ۱۸وری آمریکا  جمهدونالد ترامپ« رئیس »  .ای ایران برداشته شد

های ضد ایرانی را  صهیونیسم خروج این کشور از برجام را اعالم کرد و چهاردهم آبان همان سال، دوره تازه تحریم 

را شامل می  ایران، صنایع هوایی، کشتیرانی و بانکی  به اجرا گذاشتکه عمدتاً صادرات نفت  یر  اگرچه سا  .شود 

ده برجام یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از  ای امضا کننکشوره

بین توافق چندجانبه  تجارت شرکتاین  از  و  پایبند مانده  به برجام  که  کردند  تأکید  ایران حمایت  المللی،  با  هایشان 

 .ت قاطعانه از برجام حمایت کرده اندند که همواره به صورکنند اما چین در کنار روسیه از جمله کشورهایی بودمی

حاکمیت » گل  تایید  و  حمایت  مورد  که  است  بوده  موضوعاتی  از  یکی  همواره  چین  خارجی  سیاست  در  برجام« 

تا وزیر خارجه و   سیاسی این کشور قرار داشته است و سخنان و اظهارات مقامات این کشور از رییس جمهوری 

تر   پایین  بر  مقامات  بوده است این کشور همواره  المللی  بین  توافق  این  از  از    .حمایت  قاطعانه  تنها خود  نه  چین 

بلکه است  کرده  حمایت  برای  برجام  را  آمریکا  است  خواسته  بارها  هم  دیگر  کشورهای  و  المللی  بین  جامعه  از 

انبه صل یک »دیپلماسی چند جاز نگاه چین، برجام حا  .بازگشت به این توافق مهم بین المللی، تحت فشار بگذارد

عامل و ضامن حفظ صلح و  شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می شود و  ۲۲۳۱فشرده« است که با قطعنامه  

چین همواره ضمن انتقاد از    .ثبات منطقه و نمادی از حل موضوعات مهم بین المللی با دیپلماسی و گفت و گو است

از بسیاری از توافق نامه ها و   ی و خروج این کشورت و معاهدات بین المللآمریکا در برابر مقررارویکرد نامناسب  

قطعنامه   کامل  نقض  را  برجام  از  آمریکا  خروج  المللی،  بین  های  معتقد    ۲۲۳۱سازمان  و  داند  می  امنیت  شورای 

 زا  .ه ای ایران شده استاست این تخطی و نقض آشکار قطعنامه، باعث شکل گیری تنش پیرامون برنامه هست 

گذشته   تحریم های  بازگرداندن ساختار  و  ایران  تحریم تسلیحاتی  تمدید  برای  تالش  با  آمریکا  اکنون هم  نگاه چین 

حفظ  چین  .علیه تهران، همچنان برجام را تهدید می کند و در مسیر تخریب این توافق بین المللی حرکت می کند

مهم طرف های دیگر عضو   داند و معتقد است ظیفهضوع هسته ای ایران می  برجام را درست ترین راه برای حل مو

برجام، تقویت مذاکرات و رایزنی ها در ساختار کمیسیون مشترک و یافتن راه هایی برای برون رفت از این شرایط  

ن معتقد است  پک  .به صورت گام به گام و با اقدام متقابل است و اینکه توازن حقوقی و قانونی در برجام احیا شود
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رایزنی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای حراست از این توافق و ا باید از گفت و گو و  همه طرف ه

همزمان جامعه بین المللی  برون رفت از این منازعات حمایت کنند این پشتیبانی باید هر چه سریع تر انجام شود

بازگرداندن تحری از  آمریکا بخواهد  از  ایران در شوباید  امنیت خودداری کندم ها علیه  و   و  رای  توافق هسته ای  به 

بازگردد  شورا  درست  در    .ساختار  ثبات  و  صلح  از  حراست  برای  خود  ناپذیر  خستگی  های  تالش  به  همواره  پکن 

ملل و  خاورمیانه و ساختار عدم اشاعه ادامه داده و بر حمایت از چند جانبه گرایی و اقتدار شورای امنیت سازمان  

المللی بین  برپایه    حقوق  تاکید داردو نظم استوار  برای پیشبرد گفت و گوها    .این مقررات،  در فرایند برجام، چین 

در فرایند اجرای برجام   پرتالش و فعال بوده و در مقاطع حساس پیشنهادهایی برای رسیدن به توافق داشته است

نیروگاه   نوسازی  در  و  بوده  پایبند  تعهداتش  به  پیشرچین  هم  اراک  سنگین  رسآب  به  که  مثبتی  های  میت فت 

با دیگر طرف های      .شناخته شده داشته است به رغم هر تحولی چین به فعالیت ها و اقدامات خود و همکاری 

و   دهد  می  ادامه  ایران  ای  برنامه هسته  برای  دیپلماتیک  راه حل  و  رهیافت سیاسی  یک  پیشبرد  با هدف  برجام 

مصداق حمایت جدی چین از ایران و برجام را    .د هم حفاظت می کندحقوق و منافع مشروع خوهمزمان قاطعانه از  

سازی   فعال  با  مخالفت  همچنین  و  ایران  تسلیحاتی  های  تحریم  تمدید  با  کشور  این  شدید  مخالفت  در  توان  می 

آمریکا علیه    مکانیسم ماشه از سوی آمریکا دادانست چین قصد داشت پیش نویس تمدید تحریم های تسلیحاتی

ای امنیت وتو کند که به دلیل تصویب نشدن آن نیازی به وتو پیدا نکرد در موضوع در صورت تصویب در شور  ایران را

در نهایت می توان گفت برجام در کنار روابط دوستانه و رو به    .مکانیسم ماشه نیز به شدت با آمریکا مخالفت کرد

آمریکا بوده است موضوعی    از یکدیگر و تقابل با  ات دو کشور برای حمایترشد چین و ایران، همواره یکی از اشتراک

که به اعتقاد سیاستمداران و کارشناسان، حمایت کشورهایی مانند چین و روسیه از ایران در این موضوع، باعث 

 .ناکامی بزرگ آمریکا در برابر ایران و برجام شده است

 

 چین: پکن و پاریس باید از برجام حمایت کنند وزیر خارجه 

»وانگ یی« وزیر خارجه چین در دیدار با »ژان ایو لودریان« همتای فرانسوی خود با یادآوری اینکه باید    -ایرنا  -پکن

اظهار کرد: چین و فرانسه باید هماهنگی و همکاری ها را در امور بین  متعهد به توافق نامه های چند جانبه باشیم

لی مانند برجام و دستاوردهای مهم دیپلماسی چندجانبه محافظت  لملل تقویت کرده و از توافق نامه های بین الملا

به گزارش ایرنا از تلویزیون چین، وانگ یی روز یکشنبه در ادامه سفر به اروپا در پاریس با وزیر خارجه فرانسه    .کنند

در هیچ جا مورد  نند عقب نشینی از پیمان ها و شکستن قراردادها  اقدامات یک جانبه گرایانه ما دیدار کرد و افزود:

از کشورها    .پسند نیست افزایش است اظهار کرد: بعضی  اینکه یک جانبه گرایی همچنان در حال  یاداوری  با  وی 

ه چین  وزیر خارج  .توافق نامه های بین المللی را نادیده می گیرند و از انجام تعهدات بین المللی خودداری می کنند

ت از چندجانبه گرایی عنوان کرد و گفت: چند جانبه گرایی پایه و اساس  گ ترین دستاورد سفر به اروپا را حمایبزر

است بدون چند جانبه گرایی، سازوکار چند جانبه توسعه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای کوچک و متوسط  

دوم به شدت آسیب خواهد دید و کشورهای کوچک و   گرایی و نظم بین المللی ایجاد شده از زمان جنگ جهانی 

گرفتمتوسط   خواهند  قرار  تاثیر  تحت  بزرگ  بسیار  کشورهای  عنوان  به  فرانسه  و  چین  شرایطی،  چنین  در 

وی در ادامه برای حمایت از چندجانبه گرایی چهار    .مسئولیت شناس باید فعاالنه از چند جانبه گرایی حمایت کنند

هر دو طرف باید از موقعیت های مختلف برای  مما باید به فلسفه چند جانبه پایبند باشی گفت:  پیشنهاد مطرح کرد و

حمایت فعاالنه از چند جانبه گرایی و مقاومت در برابر یک جانبه گرایی استفاده کنیم تا پایبندی به چند جانبه گرایی  

باید اقداوزیر خارجه چین ادام  .به شناخت مشترک جامعه بین الملل تبدیل شود مات چند جانبه در پیش  ه داد: ما 

می  مگیری هوایی حمایت  و  آب  تغییرات  به  مربوط  مسایل  با  مقابله  در  رهبری  نقش  ایفای  برای  فرانسه  از  چین 

رسیده است و به طور فعال گام بعدی را مطالعه    ۲۰۲۰چین زودتر از موعد مقرر به هدف کاهش میزان تخلیه   کند

https://www.irna.ir/news/84020847/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
قیت میزبان پانزدهمین کنفرانس امضا کنندگان  د از یکدیگر حمایت کنند تا با موف: دو طرف بایاو تصریح کرد  .می کند

وانگ   .پیمان تنوع بیولوژیکی کون مینگ و کنفرانس جهانی حفاظت از طبیعت جهان مارسی در سال آینده باشند

مهم ترین بستر برای حمایت و عمل  سازمان ملل   یی در پایان اظهار کرد: ما باید نهادهای چندجانبه را تقویت کنیم

الملل حمایت   گرایی استبه چند جانبه   بین  امور  در  ایفای نقش اصلی خود  در  از سازمان ملل  باید  هر دو طرف 

گفت:  .کنند دیدار  این  در  فرانسه هم  خارجه  و وزیر  نزدیک  روابط  فرانسه  و  که   چین  حالی  در  دارند  ای  جانبه  دو 

رون  نیز  آنها  متقابل  دهدهمکاری  می  نشان  را  مثبتی  توسعه  لودری »  .د  ایو  است ژان  مایل  فرانسه  گفت:  ان« 

و   پاک  انرژی  برقی،  های  اتومبیل  مصنوعی،  از جمله هوش  مختلف  زمینه های  در  چین  با  را  خود  همکاری های 

ری با چین همکا COVID-۱۹ فرانسه همچنین در زمینه تحقیق و توسعه واکسن او افزود:  .کشاورزی تعمیق بخشد

وزیر   .د و اطمینان حاصل خواهد کرد که واکسن پس از تولید و تأیید به طور جهانی در دسترس خواهد بود خواهد کر

با زیادی می دهد و حاضر است  اروپا اهمیت  و  به روابط چین  تا    خارجه فرانسه گفت: فرانسه  چین همکاری کند 

 .چنین مذاکرات سرمایه گذاری آنها را تسهیل کندبتواند مبادالت سیاسی بین چین و اروپا را تقویت کند و هم

 

 گذاری خارجی دارد گذار چینی: ایران شرایط بسیار خوبی برای سرمایهسرمایه

دیرعامل شرکت تخته چند الیه با روکش فنولیک در منطقه آزاد ارس گفت: ایران  ایه گذار چینی و مسرم  -ایرنا  -تبریز

بسیار دارد  شرایط  مختلف  های  زمینه  در  مناسبی  منابع  و  بستر  و  خارجی  گذاری  سرمایه  برای  رنژی  »  .خوبی 

ام (Renzhe Vang) «وانگ اظهار کرد:  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  به علت چهارشنبه شب  ایران  از  کان صادرات 

مایه گذاران است، همان طور که گر جهان و تبادالت تجاری امتیاز مناسبی برای سرآرامش و امنیت به کشورهای دی

هزار دالر تولیدات خود را به این  ۴۰۰اکنون صادرات چوب چند الیه از شرکت ما به عراق فراهم شده است و تاکنون  

فتتاح کامل کارخانه میسر  حالی بوده که این تبادالت تجاری قبل از آغاز بکار رسمی و ا  کشور صادر کرده ایم این در

د: این شرایط خوب در ایران فرصتی را به وجود آورده است تا بتوانیم با کشورهای آذربایجان، وی افزو    .شده است

این سرمایه       .ر آینده صادرات کنیمد   ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان و روسیه نیز توافق کنیم به آن کشورها نیز

اری و صنعتی ارس راضی هستیم و برای  میلیون دالری در منطقه آزاد تج  ۱.۵گفت: از سرمایه گذاری   گذار چینی

میزان   ۳۱۵تولید ساالنه   باشیم  داشته  فروش خوبی  بازار  در  اگر  آینده  در  و  ایم  کرده  ریزی  برنامه  مترمربع  هزار 

کاربرد چوب چندالیه با روکش   وانگ    .نفر بومی افزایش می دهیم  ۱۵۰تا    ۱۰۰نفر به    ۵۰ا از  اشتغال در این واحد ر

اخت ایران با تکنولوژی چینی را در قالب بندی بتون عنوان کرد و افزود: در توسعه این واحد و با  فنولیک محصول س

ازار عرضه می کنیم اکنون بخشی از چوب  مبلمان خانه نیز به ب افزایش تولید چوب یاد شده آن را برای استفاده در

کنیم می  وارد  روسیه  را  نیاز  تخت    .مورد  تولید  با  ارس  با سرمایه  کارخانه چوب  فنولیک  روکش  با  خام  چندالیه  ه 

میلیون دالری توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد  ۱.۵گذاری بیش از  

واحد صنعتی کشاورزی با اعتبار هزینه شده و سرمایه در    ۶   به گزارش ایرنا،    .فتتاح شدتجاری و صنعتی ارس ا

و    ۶گردش   اشتغالزایی    ۵۰۰هزار  و  ریال  عالی   ۲۲۵میلیارد  دبیر شورای  و  رییس جمهوری  مشاور  با حضور  نفر 

آزاد    ن سفر خود به منطقه مرتضی بانک در جریا  .مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

شتارگاه صنعتی این منطقه ارس همچنین از تعدادی از واحدهای فعال از جمله واحد تولید منسوجات بی بافت و ک 

کیلومتری شهر تبریز در مجاورت جمهوری آذربایجان و    ۱۳۷هزار هکتار در    ۵۱منطقه آزاد ارس با وسعت    .دیدن کرد

ظرفیت های صنعتی دارای استعدادهای مناسبی در زمینه کشاورزی به خصوص ارمنستان قرار گرفته و عالوه بر  

 .ای استتولیدات گلخانه 

 

 کشید  سفیر ایران در چین: پکن بر سیاست های قلدرمابانه آمریکا خط بطالن 

https://www.irna.ir/news/84018143/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84019989/%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-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86


 
کرد:    -ایرنا  -پکن اظهار  چین  در  ایران  اسالمی  قلدرمآبانهبا سی  چین  مقابله سفیر جمهوری  های  در   آمریکا  است 

در   کشورمان  فعال  دیپلماسی  که  است  واشنگتن  گرایی  یکجانبه  های  سیاست  بر  بطالنی  خط  ملل  سازمان 

است تهران، بخشیده  آن سرعت  به  پکن  و  ایرن   .نیویورک  گزارش  کشاوبه  »محمد  پیامی  ا،  در  روز شنبه  زاده«  رز 

درخو با  پکن  مخالفت  به  اشاره  با  نوشت: توئیتری  ایران  علیه  آمریکا  از سوی  ماشه  مکانیسم  فعال سازی  است 

با سفر رییس جمهوری چین به ایران به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء پیدا کرده    ۲۰۱۶روابط ایران و چین در سال  

پس  .است ترامپ  داد  دولت  پایان  یا از  پایان  از  مانع  تا  شد  آن  بر  ماه  این  در  برجام،  در  خود  مشارکت  به  فتن ن 

قطعنامه   ب  پیوست  در  مندرج  تسلیحاتی  شود  ۲۲۳۱محدودیت  امنیت  قطعنامه   شورای  یک  ابتدا  رو  این    ۱۳از 

دادصفحه ارائه  وادار شد ای  با مخالفت کلی اعضای شورا  در که  و  به کلی حذف  را  آن  ارائه دهد  ۴  مفاد  که  بند 

نامه هم نتوانست حد نصاب الزم برای تصویب  این قطع  .هدف اصلی آن تداوم محدودیت تسلیحاتی فعلی ایران بود 

هرچند این دو کشور   را به دست آورد به همین دلیل نیازی به وتوی چین یا روسیه که قرار بود آن را وتو کنند نبود

مرداد ماه امسال با سفر به    ۳۱با تحمل این شکست، مایک پمپئو در    .ی دادندمتحد ایران به این قطعنامه رای منف

مقامنیویورک   باالترین  عنوان  به  متحد،  ملل  سازمان  در  حضور  فعال و  درخواست  نامه  آمریکا،  سازی دیپلماسی 

داد ارائه  امنیت  رئیس شورای  به  را  ماشه  روز س  .مکانیسم  در نشست  آن،  از  یک هفته  شنبه ه با گذشت حدود 

کثریت قریب به اتفاق اعضا با  رسمی اعالم شد با توجه به نظر مخالف ا  شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور

نمی آن  برای  دیگری  اقدام  آمریکا،  بیندرخواست  عرصه  در  دیگر  بار  آمریکا  اینگونه  و  شود  انجام  با تواند  المللی 

 .شکست دیگری در برابر ایران مواجه شد

 

 ایرانیان مقیم پکن در شب عاشورای حسینی به سوگ نشستند 

ر شب عاشورای حسینی به یاد سید و ساالر شهیدان، حضرت اباعبدهللا  ایرانیان و شیعیان مقیم چین د  -ایرنا  -پکن

به   پکن  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  در  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  با  و  باوفایش  یاران  و  الحسین)ع( 

ن ایرنا،    .شستندسوگ  دیپلمات های سفارت،   به گزارش  و  با حضور »محمد کشاورز زاده« سفیر  آیین که  این  در 

برگزار شد شیفتگان حضرت اباعبدهللا الحسین )ع(  انشجویان، تجار، ایرانیان مقیم چین و عاشقان اهل بیت )ع(  د

را، به تالوت  از جماعت و قرائت زیارت عاشوشرکت کنندگان ضمن برگزاری نم .به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند

یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به سینه زنی و  آیاتی از کالم ا... مجید گوش فرا دادند و سپس با مداحی 

پرداختند فلسفه  »  .عزاداری  به  آیین  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  فرهنگی  رایزن  وفایی«  عباسعلی 

آگاهی از جایگاه وی باعث شناخت بیشتر و بهتر از  امام حسین)ع( وارث انبیا الهی است و عاشورا پرداخت و گفت:

صبر و یقین را دو مشخصه پبامبران عنوان کرد و گفت: خداوند بندگانش را با مصیبت می  او  .می شود  قیام عاشورا

وفایی اظهار کرد: در تاریخ کسی    .آزمایید و هر کسی صبر و شکیبایی باالتری داشته باشد جایگاه رفیع تری دارد

درجه باالی صبر و یقین داشت و به رضای  جز امام حسین)ع( صبر را معنا نکرده است او با وجود سوگ عاشورا،  

جعفرنژاد از مداحان مقیم قم    .شد اما در اصل او زنده شد خدا راضی بود امام حسین)ع( در عاشورا به ظاهر شهید

شب گذشته نیز آیین تاسوعای حسینی با    .دیو کنفرانس به مدیحه سرایی پرداختهم در این مراسم به صورت وی

عباسعلی وفایی« رایزن فرهنگی سفارت ایران  »  .مقیم در سفارت ایران در پکن برگزار شدحضور سفیر و ایرانیان  

باس)ع( در بزرگان، حضرت ع در چین در این مراسم در خصوص شیوه زندگی حضرت عباس )ع( گفت: بنا بر احادیث

وی با اشاره به اینکه شناخت شخصیت   .روز قیامت منزلتی باال دارد که بقیه شهدا به حال وی غبطه می خوردند

 .حضرت عباس )ع( ضروری است گفت: از ویژگی های شایسته حضرت عباس)ع( وفاداری است که زبانزد است

خورد و به امام حسین وفادار بود، والیت پذیری را  فریب وعده وعیدها را ن وفایی با یاداوری اینکه حضرت عباس)ع(  

ویژ دیگر  داز  عباس  کرونا    .انستگی های حضرت  وجود شیوع  با  ایران  مردم  زنی های  نیز سینه  امروز  گفت:  او 

https://www.irna.ir/news/84019819/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
مردم است این  والیتمداری  ویژه حضرت    .بیانگر  به  وفایش  با  یاران  و  )ع(  امام حسین  مصائب  ذکر  با  مراسم  این 

ن سفره  در پایان این مراسم شرکت کنندگان مهما  .)ع( و نوحه خوانی و سینه زنی خاتمه یافتابوالفضل عباس  

امام حسین )ع( بودند. گزارش های دریافتی از کشورهای ژاپن، کره شمالی و جنوبی و شهرهای شانگهای، هنگ 

ع  از  زیادی  گروه  همراه  به  مقیم  ایرانیان  که  است  حاکی  نیز  چین  ایوو  و  گوانجو  شب کنگ،  در  بیت  اهل  اشقان 

کردند برپا  خوانی  نوحه  و  عزاداری  مراسم  حسینی  در  مرا  .عاشورای  یکشنبه  امروز  نیز  عاشورا  ظهر  ویژه  سم 

 .سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن برگزار می شود

 

 سوگواری ایرانیان مقیم چین و ژاپن برای ساالر شهیدان در روز عاشورا 

ایرانیان مقیم چین و ژاپن و محبان اهل بیت )ع( با برپایی آیین های ویژه از جمله قرائت زیارت عاشورا و    -ایرنا  -پکن

با  یاران  و  اباعبدهللا الحسین )ع(  امروز یکشنبه در سوگ ساالر شهیدان حضرت  به    .وفایش نشستند  سینه زنی، 

حسینی ظهر امروز یکشنبه با حضور ده ها ایرانی در سفارت جمهوری اسالمی در پکن    آیین عاشورای گزارش ایرنا

شد برگزار  شانگهای  و  گوانجو  شهرهای  در  ایران  های  کنسولگری  حضور    .و  با  که  پکن  در  عاشورا  روز  آیین  در 

ا »عباسعلی در چین برگزار شد، پس از قرائت زیارت عاشور  »محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران

ایران سفارت  فرهنگی  رایزن  کرد وفایی«  سخنرانی  کربال  وقایع  و  )ع(  الحسین  اباعبدهللا  قیام  مراسم    .درباره 

گرامیداشت یاد و خاطره قافله ساالر شهیدان کربال حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( و یاران با وفایش از شب هفتم 

بر اساس گزارش    .این ماه ادامه می یابد  ۱۳ن شروع شده و تا  محرم در سفارت جمهوری اسالمی ایران در پک  ماه

جمهوری  های  کنسولگری  در  حضور  با  نیز  چین  در  شانگهای  و  گوانگجو  شهرهای  مقیم  ایرانیان  دریافتی،  های 

 .ا گرامی داشتنداسالمی ایران، ضمن برگزاری مراسم عزاداری، یاد و خاطره شهدای کربال ر

تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم سوگواری با فرارسیدن  //    برگزاری سوگواری ساالر شهیدان در شانگهای

السالم و یاران با وفایشان در سه نوبت شب تاسوعا، شب سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدهللا الحسین علیه 

ها و خانواده آنان، در محل سرکنسولگری ایران  دیپلمات  ی وعاشورا و ظهر عاشورا با حضور ایرانیان مقیم شانگها

برگزا شانگهای  شددر  مراسم  .ر  این  شددر  می  آغاز  عاشورا  زیارت  قرائت  با  که  االسالم ها  از  حجت  شریعتی 

قرن از    ۱۴دالیل ماندگاری نهضت عاشورا نزد شیعیان علی رغم گذشت نزدیک به   تبیین روحانیون مقیم چین ضمن

واقع نهضتآن  تشابهات  را  ه،  الشریف  فرجه  تعالی  هللا  عجل  مهدی  قیام حضرت  و  رمضان    .کرد ریحتش حسینی 

جمع  در  کوتاهی  سخنان  در  عاشورا  ظهر  مراسم  در  شانگهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول  پرواز 

این مراسم به عنوان   از عزاداران، با تشکر از مشارکت هموطنان عزیز در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین)ع(  

مداحان اهل بیت نیز در    .ر نقاط مختلف جهان یاد کردبستری مناسب برای همدلی و همراهی ایرانیان و شیعیان د

 .در پایان نیز، عزاداران بر سفره ضیافت حسینی اطعام شدند به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداختند و این آیین ها

ایر شور  پر  در حضور  ژاپن  مقم  عا  انیان  سوگواری  عاشورا  //     شورامراسم  ظهر  زنی  سینه  و  عزاداری  مراسم 

در این مراسم و پس   .همچنین امروز یکشنبه در محل اقامتگاه سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو برگزار شد

ر ادامه  سخنرانی کرد د   قرآن و اسالم شناس ژاپنی   از قرائت زیارت عاشورا، حجت االسالم ابراهیم ساوادا مترجم

عز شدنیز  پا  بر  الحسین)ع(  اباعبدهللا  حضرت  شهادت  زنی  سینه  و  آیین    .اداری  این  در  ساوادا  االسالم  حجت 

از نمادهای   شقاوت و بی رحمی دشمنان امام حسین)ع( و مظلومیت امام حسین )ع(   گفت: به یکی  یارانش  و 

و اصالحات و نفی ظلم و تزکیه  ( بخاطر عدالت  رت امام حسین)عبا یاداوری اینکه هج او    .تاریخی تبدیل شده است

آیه شریفه افزود: مخاطب  بود  المطمئنة،   نفس  النفس  ایتها  یاد می  یا  ما  به  و  راه امام حسین)ع( است  که  دهد 

امروز مادی   .آرامش دل چیست دنیای  در  اینکه  بیان  با  تکنولوژی حاکم شده است حجت االسالم ساوادا  و  گرایی 

https://www.irna.ir/news/84020759/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7


 
وی گفت: خداوند متعال    .آرامش مطلوب نائل نشده اند اقتصادی و مادی، مردم به ا وجود پیشرفت  زود: در ژاپن باف

 .مسیرش آرامش را به شیعیان نشان داده است توسط امام حسین )ع( 

 

 استقبال چین از توافق ایران و آژانس انرژی اتمی 

ضمن  -ایرنا  -پکن چین  خارجه  وزارت  ال  سخنگوی  بین  آژانس  توافق  از  حمایت  و  و استقبال  اتمی  انرژی  مللی 

جمهوری اسالمی ایران اظهار امیدواری کرد دو طرف با یکدیگر همکاری کنند تا این توافق نامه به طور موثر عملی 

ان  واقعیت ها نش  روز پنجشنبه در پکن افزود:به گزارش ایرنا، »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت خارجه چین    .شود

ب تشدید مقاومت می شود و تنها گفت و گوی برابر می تواند اختالفات را  داده است که زورگویی یک طرفه تنها سب

برطرف کند این موضوع در مساله اطمینان از بازرسی این گونه بوده و همچنان در دیگر مسایل مربوط به مساله  

لی انرژی اتمی، در پایان سفر دو الملن و آژانس بین جمهوری اسالمی ایرا  .این چنین خواهد بودهسته ایران نیز  

مشترکی از توافق   بیانیه روزه »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات کشورمان، در

طبق این بیانیه آژانس هیچ    .ندبر حل و فصل توام با حسن نیت موضوعات مشخص شده از سوی آژانس خبر داد

اتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و  هایی فرخواستی برای دسترسی به مکان سؤال و در

بر اساس این بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسالمی ایران    .اند، نداردپروتکل الحاقی اظهار شده

د متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل  ی خود را بیش از پیش تقویت کرده و اعتماتوافق کردند تا همکاری ها

از   که  آن،  به  الحاقی  پروتکل  و  پادمان  توسط  (  ۱۳۹۴دی    ۲۶ )  ۲۰۱۶ژانویه    ۱۶موافقتنامه جامع  به صورت موقت 

د: در شرایط کنونی،  سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در ادامه تصریح کر  .ایران در حال اجرا است، ارتقاء بخشند

باید   مربوط  اقتدار  کشورهای  از  قویا  و  بوده  راه درست  قطعنامهپایبند  و  برجام  اثربخشی  امنیت    ۲۲۳۱ و  شورای 

 «.و فعاالنه برای پیشبرد روند حل سیاسی و دیپلماسی مساله هسته ای ایران تالش داشته باشند حفاظت کنند

 .ازنده خود را ایفا کنندطرف ها می خواهد تا در این راستا نقش س این مقام چینی در ادامه افزود: چین از همه

 

 رود خان برای بهبود روابط دوجانبه به عربستان میعمران   های پاکستان خبر دادند؛رسانه

خان« نخست وزیر این کشور به ریاض برای  ه از سفر آتی »عمرانهای پاکستان روز شنبه رسان  -ایرنا    -آباد  ماسال

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری   .گفت وگو با مقامات سعودی با هدف بهبود روابط میان دو کشور خبر دادند

رده عنوان شده است در نجام مناسک حج عمره مفپاکستان، هدف سفر آتی نخست وزیر پاکستان زیارتی و برای ا

و دیدار با   خانآباد و ریاض در جریان سفر عمرانکنند که تحوالت اخیر در روابط اسالم عین حال منابع آگاه تاکید می 

شود. وی آخرین  این هفتمین سفر عمران خان به عربستان محسوب می   .های سعودی بررسی خواهد شد مقام 

عودی دیدار کرد، زمانی که ناخرسندی حاکمان حمد بن سلمان ولیعهد سال گذشته در ریاض با مآذرماه س   ۲۴بار  

سعودی از نشست سران اسالمی کواالالمپور و تمایل نخست وزیر پاکستان برای شرکت در این اجالس باعث شد 

عمران شود خانتا  منصرف  کواالالمپور  به  سفر  بی  .از  سخنان  گزارش،  این  محمود    سابقهبراساس  »شاه  اخیر 

آباد مرتبط با  های اسالم کستان درخصوص عدم تمایل ریاض برای حمایت از سیاستی« وزیر امور خارجه پا قریش

قاره خشم سعودی بودتحوالت شبه  برانگیخته  را  ارتش    .ها  فرمانده  باجوا«  جاوید  »قمر  ژنرال  ماجرا  این  از  پس 

ی درخصوص  امات ارشد نظامی سعودی دیدار کرد. هیچ گزارشپاکستان سفر رسمی به ریاض انجام داد و با مق 

نشد منتشر  کشور  این  ولیعهد  از جمله  حاکمان سیاسی سعودی  با  باجوا  ژنرال  نیوز«    .دیدار  »دنیا  خبری  پایگاه 

اینکه عمران به  اشاره  با  امروز  کرد،  خانپاکستان  تالش خواهد  روابط دو کشور  بهبود  برای  به عربستان  در سفر 

گزارش    گزارش این  در  که  آنچه  با هدف  با حاکمان سعودی  وگو  گفت  قرار است طی  پاکستان  وزیر  نخست  داد: 

کند ترکیه صحبت  و  ایران، چین  با جمهوری اسالمی  روابط  درباره  ریاض عنوان شده،  اطمینان  های رسانه   .کسب 
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https://www.irna.ir/news/84020344/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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هفته اظهاراتپاکستان  از  پس  عربستان  با  کشور  این  روابط  در  تنش  از  اخیر  از    های  پس  اما  دادند  خبر  قریشی 

آباد با  سپری شدن چند روز، نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه این کشور هرگونه چالش در مناسبات اسالم 

  .ریاض را رد کردند

 

 چین   فشار آمریکا به رژیم صهیونیستی برای کاهش روابط با

های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به رژیم صهیونیستی فشار  تارنمای آکسیوس به نقل از مقام   -ایرنا  -تهران

راهبردمی توافق  دلیل  به  را  چین  با  خود  روابط  تا  دهدآورد  کاهش  پکن  و  تهران  میان  خبرنگار  »  .ی  راوید«  باراک 

های آمریکایی نوشت آکسیوس منتشر شد به نقل از مقام رژیم صهیونیستی در گزارشی که در تارنمای    ۱۳شبکه  

آورد تا روابط خود که واشنگتن به خاطر توافق همکاری راهبردی میان تهران و پکن، به رژیم صهیونیستی فشار می

های دولت »دونالد  براساس این گزارش، مقام  .گذاری این کشور را محدود کندین کاهش داده و و سرمایه را با چ

اند؛ چراکه ارتقای روابط  ای از موضع رژیم صهیونیستی نگران شده« رییس جمهوری آمریکا به صورت فزاینده ترامپ

مهمترین از  یک  چین  نخ  با  نتانیاهو«  »بنیامین  خارجی  سیاست  دهه ست اهداف  یک  در  صهیونیستی  رژیم  وزیر 

اهمی امضا کند که در آن به صورت آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته است که یادداشت تف  .گذشته بوده است

شرکت  سرمایه شفاف  از  چینی  راستا  های  این  در  باشند؛  شده  منع  ارتباطات  پنجم  نسل  فناوری  در  گذاری 

اما مقام پیشرفت  از  هاهایی هم حاصل شده،  تا  تفاهم هستند  یادداشت  این  لحن  به دنبال تعدیل  ی صهیونیست 

کنند جلوگیری  چین  با  روابط  در  سازوکار  در  .بحران  که  است  این  صهیونیستی  رژیم  از  واشنگتن  دیگری  خواست 

سرمایه  بر  به  گذاری نظارت  کنونی  داوطلبانه  حالت  از  را  آن  و  بخشند  شدت  را  اشغالی  فلسطین  در  چین  های 

برایان هوک« مسوول گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا که در سفر این  »  .تری تغییر دهندجدیوضعیت  

فته »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه این کشور به فلسطین اشغالی همراه او بود، به آکسیوس گفت که در دیدار  ه

های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران و  حریم تاکید شده است که مخالفت پکن با تمدید ت های صهیونیستبا مقام 

هوک گفت: چین روابط خود را با    .مون چین را تغییر دهدآویو پیراتوافق راهبردی میان تهران و پکن باید محاسبات تل

توانند ایران را که ها نمیایران شکل داده است. از نظر ما مهم است که اجازه ندهیم چین هر دو را داشته باشد. آن

ین دهد، تقویت کنند و تجارت براساس روابط عادی با اسرائیل داشته باشند. ما در اشعار "مرگ بر اسرائیل" می

وی همچنین مدعی شد    .ایم. مطمئنم که اسرائیل کار درست را در قبال چین انجام خواهد داد باره کامال صریح بوده 

ت و منافع مشترک با رژیم صهیونیستی و کشورهای  که مردم باید بدانند که چین دوست منطقه ]غرب آسیا[ نیس

با هم کار کنیم افزود: مهم است که ما  ندارد، و  با تالش   خلیج فارس  ایران مقابله کنیمتا  برای تقویت   .های چین 

یافتن محدودیت  پایان  از  تا مانع  آن شد  بر  ماه  این  در  در برجام،  به مشارکت خود  دادن  پایان  از  ترامپ پس  دولت 

ای ارائه صفحه   ۱۳شورای امنیت شوند. از این رو ابتدا یک قطعنامه    ۲۲۳۱اتی مندرج در پیوست ب قطعنامه  تسلیح

بند ارائه    ۴دند که با مخالفت کلی اعضای شورا روبه رو شد، در نتیجه وادار شدند مفاد آن را به کلی حذف و در  دا

ب ایران  فعلی  تسلیحاتی  تداوم محدودیت  آن  اصلی  که هدف  نصاب الزم    .وددهند  نتوانست حد  قطعنامه هم  این 

. هرچند این دو کشور متحد ایران به این قطعنامه  برای تصویب را به دست آورد و نیازی به وتوی چین و روسیه نبود

مرداد ماه امسال با سفر به نیویورک و حضور در سازمان    ۳۱با تحمل این شکست، مایک پمپئو در    .رای منفی دادند

سازی مکانیسم ماشه را به  به عنوان باالترین مقام به اصطالح دیپلماسی آمریکا، نامه درخواست فعالملل متحد،  

شنبه شورای امنیت سازمان  با گذشت حدود یک هفته از آن، در نشست روز سه  .ورای امنیت ارائه دادرئیس ش

اق اعضا با درخواست آمریکا، اقدام  ملل متحد به طور رسمی اعالم شد با توجه به نظر مخالف اکثریت قریب به اتف 

المللی با شکست دیگری در برابر ایران  صه بینتواند انجام شود و اینگونه آمریکا بار دیگر در عردیگری برای آن نمی

 .مواجه شد
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 ر نظر داریم ژاپن: فعالیت موسسات کنفوسیوس چین را زی

خارجی   -ایرنا  -پکن خانه  سفارت  عنوان  به  را  چین  کنفوسیوس  فرهنگی  موسسات  آمریکا  اینکه  از  بعد  ماه  یک 

این موسسات را شدت بخشید ژاپن هم اعالم کرد که فعالیت این موسسات چینی را زیر   ظارت برقلمداد کرد و ن

روز پنجشنبه اعالم   به گزارش ایرنا از خبرگزاری کیودو، »یوشی هیده سوگا« دبیر اول کابینه ژاپن .نظر گرفته است

نظر   زیر  را  چین  کنفوسیوس  موسسات  به  مربوط  تحوالت  کشور  این  دولت  که  مراکز  ا  .داردکرد  موسسات،  ین 

آموزشی هستند که پکن با همکاری دانشگاه های سراسر جهان از جمله دانشگاه های ژاپن برای ترویج زبان و  

پیشتر در ماه جاری، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم گرفت با    .فرهنگ چینی ایجاد کرده است

 .کنفوسیوس در آمریکا، کنترل شدیدتری بر آنها داشته باشد  موسسات  اقداماتی نظیر اجباری کردن گزارش بودجه

به خبرنگاران  سوگا  .دولت ترامپ ادعا می کند که این موسسات مشغول پیشبردن تبلیغات سیاسی پکن هستند

کند نمی  نظر  اظهار  آمریکا  داخلی  های  سیاست  درباره  که  مورد   گفت  در  ژاپن  دولت  که  گفت  او  حال  این  با 

 .مشغول همکاری با آمریکا بوده و این همکاری را ادامه خواهد داد ت مختلفموضوعا

 

 پیگرد چهار شهروند آمریکایی به اتهام فروش نفت ایران به چین 

ار شهروند این کشور را به اتهام فروش نفت ایران به چین تحت پیگرد  دادستان های فدرال آمریکا چه  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا از سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، دادستان های ایالت پنسیلوانیا روز پنجشنبه    .قرار دادند

نق توطئه،  به  کشور  این  شهروند  چهار  که  کردند  اضطراریاعالم  اقتصادی  قانون  پولشویی (IEEPA) ض  برای   و 

براساس این بیانیه، چهار شهروند آمریکایی به نام    .تالش آنها به منظور فروش نفت تحریم شده ایران متهم هستند

  ۳۹ساله از داالس و دانیل ری    ۳۰ساله از داالس، رابرت توایتز    ۳۹ساله از نیویورک، ژنیو وانگ    ۳۴نیکالس هوان  

هستند کینی  مک  از  دستیار"   .ساله  دیمرس"  کسب    جان  برای  پرونده  این  متهمان  گفت:  پنسیلوانیا  دادستان 

به گفته دیمرس، ما همچنان به استفاده از    .روش نفت ایران به یک پاالیشگاه چینی را داشته اندمنفعت قصد ف

تمام ابزارهای خود برای شناسایی و جلوگیری از مشارکت اشخاص مانند این افراد در اقداماتی که می تواند به  

به صورت یکجانبه از توافق هسته    ۲۰۱۸دولت ترامپ در سال     .ت ملی آسیب برساند، استفاده خواهیم کردامنی

ای به رغم مخالفت دیگر اعضای خارج شد و بعد از آن در ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن علیه تهران، تحریم  

  .های ناجوانمردانه ای را علیه فروش نفت ایران آغاز کرد

 

  های بالستیک چینشم پنتاگون از آزمایش موشکخ

های بالستیک چین در دریای چین نبه ادعا کرد: پرتاب آزمایشی موشکوزارت دفاع آمریکا روز پنجش  -ایرنا  -تهران

تایید گزارشات     .کندجنوبی صلح و امنیت در منطقه را تهدید می با  به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پنتاگون 

تمرین  م در  بالستیک  چهارموشک  پرتاب  بر  ا بنی  این  کرد:  عنوان  پاراکل  جزایر  اطراف  در  چین  تعهد نظامی  قدام 

براساس بیانیه پنتاگون، اقدامات چین از    .بردهای تحریک آمیز را زیر سوال میچین برای ممانعت از فعالیت  ۲۰۰۲

وزارت دفاع آمریکا در حالی    .ریای چین جنوبی استتر شدن اوضاع در دثبات های موشکی، باعث بی جمله آزمایش 

برگزاری مانورهای نظامی چین در دریای جن انتقاد می از  این منطقه مانور  وبی چین  نیز ماه پیش در  کند که خود 

کرد برگزار  رزمایش    .نظامی  برگزاری  و  جنوبی  دریای  در  آمریکا  غیرقانونی  به حضور  نیز ضمن هشدار  های چین 

ا  در  این کشور استنظامی  ارتش چین حق مسلم  توسط  رزمایش  برگزاری  گفت که  آبراهه  لی جیان     .ین  جائو 

آمریکا تنش   سخنگوی آنچه که  به  تیرماه در واکنش  نه  وزارت خارجه چین در  افزود: مشکل  زایی پکن عنوان کرد، 

های نظامی گسترده  الیت چین بلکه کشورهای دیگری هستند که هزاران مایل دورتر، در دریای جنوبی چین به فع 
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ای آید و ناحیهانوس آرام به شمار می ای است که بخشی از اقیدریای جنوبی چین دریایی حاشیه    .اندروی آورده 

تا تنگه تایوان را در بر می  ۵.  ۳در حدود   گیرد این دریا پس از پنج اقیانوس جهان میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور 

جه دریایی  ناحیه  استبزرگترین  جدال جزیره   .ان  مورد  دریا،  خود  همچنین  و  چین  جنوبی  دریای  بر  واقع  های 

نامکشورهای مختلف هس به همین علت حتی  به کار میتند  دریا  این  به  برای اشاره  متفاوتی  البته  های  که  رود 

جمهوری خلق    .های اروپایی استالمللی، حداقل در انگلیسی و زبان »دریای جنوبی چین« نام پذیرفته شده بین 

هری تایوان  و  برونئی  مالزی،  فیلیپین،  ویتنام،  کشورهای  و  دریا  کل  بر  تقریبا  بخشچین  بر  ادعای ک  آن  از  هایی 

ایاالت متحده     .مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند

و آمد در این دریا  هایش در رفت  ها و زیر دریاییداند و بر حق قانونی کشتیالمللی میهای بیناین دریا را از آب 

با واکنش تاکید دارد و مخا  این آب راهه است موضوعی که همواره  در  لف ساخت تاسیسات دریایی توسط چین 

  .منفی چین مواجه شده است 

 

 ورد احتمالی نظامی بین چین و آمریکا هشدار داد پکن نسبت به برخ

جنوب  -ایرنا  -پکن فرماندهی  بین  سخنگوی  نظامی  احتمالی  حوادث  وقوع  به  نسبت  چین  آزادیبخش خلق  ارتش 

»آزا  بهانه  به  خواست  آمریکا  از  و  داد  هشدار  جنوبی  دریای  در  متحده  ایاالت  و  های  چین  آب  وارد  ناوبری«  دی 

ارتش آزادیبخش  جنوب سرهنگ »لی هوامین« سخنگوی فرماندهی به گزارش ایرنا  .شودسرزمینی این کشور ن

کرد:   اعالم  روز جمعه  آزادیبخش خلق چین  چین  آبهای   (PLA) ارتش  در  را  آمریکایی  ناو جنگی  یک  پنجشنبه  روز 

دریای جنوب در  واقع  در جزایر شیشا  کرده استسرزمینی چین  اخراج  کرد:  .ی  اظهار  اخراج ارتش چین   وی  برای 

موستین اس  »یواس  آمریکایی  بود  (USS Mustin) «ناوشکن  چین شده  آب های سرزمینی  وارد  اجازه  بدون  که 

این مقام ارتش چین گفت: ایاالت متحده با نادیده گرفتن قواعد حقوق بین الملل    .نیروی دریایی و هوایی اعزام کرد

ارد دریای چین جنوبی شده است و به دنبال هژمونی ناوبری خود تحت عنوان ساختگی »آزادی ناوبری«  بارها و

  .ر می کندبه طور جدی حاکمیت و امنیت چین را تضعیف و نظم ناوبری بین المللی را به شدت خدشه دا است که

چین و آبهای مجاور آنها در منطقه دارد  لی یاداوری کرد: چین حاکمیت انکارناپذیری بر جزایر موجود در دریای جنوبی 

و ثبات در   از صلح  و  از استقالل ملی دفاع کنند  با قاطعیت  تا  آماده باش هستند  این کشور همواره در  و سربازان 

نوع     ن مقام ارتش چین همچنینای  .منطقه دریای جنوبی چین محافظت کنند این  آمریکا خواست  ایاالت متحده  از 

آمیز   تحریک  را  اقدامات  و سربازان خود  این منطقه مدیریت  در  را  و هوایی  نظامی دریایی  کند، عملیات  را متوقف 

نمی ترسد و  ایاالت متحده آمریکا   وی افزود: چین از »تحریک و فشار«    .مهار نماید تا از بروز حوادث جلوگیری شود

ایج این کشور مشکل  که  داد  اجازه نخواهد  و  از خود دفاع خواهد کرد  کندقاطعانه  دریایی   .اد  دریای جنوبی چین 

میحاشیه شمار  به  آرام  اقیانوس  از  بخشی  که  است  ناحیهای  و  حدود  آید  در  از   ۳.۵ای  مربع  کیلومتر  میلیون 

می دربر  را  تایوان  تنگه  تا  دریاسنگاپور  این  است  گیرد  جهان  دریایی  ناحیه  بزرگترین  جهان  اقیانوس  پنج  از    .پس 

بر دریای  جزیره به همین علت  های واقع  جنوبی چین و همچنین خود دریا، مورد جدال کشورهای مختلف هستند 

نام  میحتی  کار  به  دریا  این  به  اشاره  برای  متفاوتی  شده  های  پذیرفته  نام  چین«  جنوبی  »دریای  البته  که  رود 

و کشورهای ویتنام،  جمهوری خلق چین تقریبا بر کل دریا .های اروپایی استلمللی، حداقل در انگلیسی و زبان ابین

هایی از آن ادعای مالکیت دارند، همچنین این کشورها بر سر جزایر فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هریک بر بخش

داند و بر حق المللی میهای بینت متحده این دریا را از آب ایاال  .غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند

در این دریا تاکید دارد و مخالف ساخت تاسیسات دریایی توسط   و آمدهایش در رفت   ریاییها و زیر دقانونی کشتی

است شده  مواجه  چین  منفی  واکنش  با  همواره  که  موضوعی  است  راهه  آب  این  در  های    .چین  ماه  در  آمریکا 

خنگوی وزارت امور  س  .ته چندین رزمناو جنگی به این منطقه اعزام کرده بود که با واکنش تند پکن مواجه شدگذش

https://www.irna.ir/news/84019341/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84019341/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84019341/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
خارجه چین در تازه ترین واکنش به دخالت آمریکا در دریای جنوبی چین گفته بود که این دریا ایالت هاوایی آمریکا  

 .نیست که در آن دخالت می کند

 

 چین به ادعای پمپئو برای فعال شدن مکانیسم ماشه: دروغ است واکنش 

بازگشت    -ایرنا  -نیویورک برای  آمریکا  وزیر خارجه  ادعای  به  واکنش  در  در سازمان ملل متحد  دائم چین  نمایندگی 

نمایندگی   .استهای شورای امنیت علیه ایران به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت همه اینها دروغ  تحریم

شنبه در یادداشت توئیتری خود افزود: آمریکا ادعا کرد قطعنامه تداوم لغو  ین در سازمان ملل متحد شامگاه پنج چ

این نمایندگی تاکید کرد: همه اینها دروغ است،   .های ایران باز خواهند گشتها مطرح شود یا نشود، تحریمتحریم

مشارکت دیگر  نیست  آمریکا  برجام  ب کننده  استناد  برای  ندارد.  و  مشروعیت  ماشه،  مکانیسم  شورای   ۱۳ه  عضو 

است نشده  فعال  ماشه  مکانیسم  که  معتقدند  ملل  سازمان  در    .امنیت  آمریکا  امورخارجه  وزیر  پمپئو  مایک 

پس پیام پیش  هفته  نوشت:  آمریکا   توییتری  امنیت،  و  صلح  حفظ  در  خود  ماموریت  در  امنیت  شورای  شکست  از 

بازگش تمام    ۳۰ت  فرآیند  را اعالم کردتحریمروزه  ایران  این تحریم   .های سازمان ملل علیه  پمپئو،  ها در  به نوشته 

پمپئو همچنین در توییت دیگری نوشت:     .شهریور( به وقت گرینویچ باز خواهند گشت  ۳۰سپتامبر )  ۲۰نیمه شب  

ان ارائه دهد، ایالت  های ایرش تحریماگر هر یک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای در ادامه کاه

کرد خواهد  مخالفت  آن  با  قطعنامه    .متحده  هیچ  نشدن  ارائه  صورت  در  افزود:  آمریکا  خارجه  تحریموزیر  های  ای، 

تاریخ   در  نحوه عملکرد قطعنامه    ۲۰ایران  این  بازگردانده خواهند شد.  امنیت سازمان ملل   ۲۲۳۱سپتامبر  شورای 

ا  .است پس  ترامپ  بهدولت  دادن  پایان  یافتن   ز  پایان  از  مانع  تا  شد  آن  بر  ماه  این  در  برجام،  در  خود  مشارکت 

قطعنامه   ب  پیوست  در  مندرج  تسلیحاتی  قطعنامه    ۲۲۳۱محدودیت  یک  ابتدا  رو  این  از  امنیت شوند.    ۱۳شورای 

  ۴ف و در آن را به کلی حذمفاد   که با مخالفت کلی اعضای شورا روبه رو شد، در نتیجه وادار شد ای ارائه دادصفحه

این قطعنامه هم نتوانست حد نصاب    .بند ارائه دهند که هدف اصلی آن تداوم محدودیت تسلیحاتی فعلی ایران بود

این  به  ایران  این دو کشور متحد  نبود. هرچند  به وتوی چین و روسیه  نیازی  و  آورد  را به دست  برای تصویب  الزم 

مرداد ماه امسال با سفر به نیویورک و حضور   ۳۱پمپئو در    این شکست، مایک  با تحمل  .قطعنامه رای منفی دادند

سازی مکانیسم ماشه را به  دیپلماسی آمریکا، نامه درخواست فعال  در سازمان ملل متحد، به عنوان باالترین مقام

یت سازمان  شنبه شورای امنبا گذشت حدود یک هفته از آن، در نشست روز سه  .رئیس شورای امنیت ارائه داد

تحد به طور رسمی اعالم شد با توجه به نظر مخالف اکثریت قریب به اتفاق اعضا با درخواست آمریکا، اقدام  ملل م

المللی با شکست دیگری در برابر ایران  تواند انجام شود و اینگونه آمریکا بار دیگر در عرصه بیندیگری برای آن نمی

 .مواجه شد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

های قلدرمابانه  سفیر ایران در چین: پکن بر سیاست/   یتر منتشر شد در صفحه شخصی در توئ

 واشنگتن خط بطالن کشید 

مقابله گفت:  چین  در  ایران  سیاست  سفیر  با  آمریکا چین  قلدرمآبانه  بر  های  بطالنی  خط  ملل،  سازمان  در 

سفیر  از پکن، خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .های یکجانبه گرایانه واشنگتن استسیاست

در سازمان ملل، خط بطالنی   های قلدرمآبانه آمریکابا سیاست  چینجمهوری اسالمی ایران در چین گفت: مقابله  

سیاست کشورمبر  فعال  دیپلماسی  که  است  واشنگتن  گرایانه  یکجانبه  نیویورهای  تهران،  در  آن  ان  به  پکن  و  ک 

»محمد کشاورز زاده« در پیامی توئیتری با اشاره به مخالفت پکن با درخواست فعال سازی    سرعت بخشیده است.

https://www.irna.ir/news/84019354/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84019354/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84019354/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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با سفر رییس جمهوری چین به   ۲۰۱۶مکانیسم ماشه از سوی آمریکا علیه ایران نوشت: روابط ایران و چین در سال 

دولت ترامپ پس از پایان دادن به مشارکت خود در برجام،    است.  دی ارتقاء پیدا کرده ایران به مشارکت جامع راهبر 

شورای امنیت    ۲۲۳۱در این ماه بر آن شد تا مانع از پایان یافتن محدودیت تسلیحاتی مندرج در پیوست ب قطعنامه  

را به    را وادار شد مفاد آنای ارائه داد که با مخالفت کلی اعضای شوصفحه   ۱۳شود از این رو ابتدا یک قطعنامه  

این قطعنامه هم   بند ارائه دهد که هدف اصلی آن تداوم محدودیت تسلیحاتی فعلی ایران بود.  ۴کلی حذف و در  

نتوانست حد نصاب الزم برای تصویب را به دست آورد به همین دلیل نیازی به وتوی چین یا روسیه که قرار بود آن 

این دو نبود هر چند  به  را وتو کنند  ایران  با تحمل این شکست، مایک   این قطعنامه رای منفی دادند.  کشور متحد 

در   دیپلماسی   ۳۱پمپئو  مقام  باالترین  عنوان  به  متحد  ملل  در سازمان  و حضور  نیویورک  به  با سفر  امسال  مرداد 

حدود یک هفته    سازی مکانیسم ماشه را به رییس شورای امنیت ارائه داد. با گذشتآمریکا، نامه درخواست فعال 

شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور رسمی اعالم شد با توجه به نظر مخالف ، در نشست روز سهاز آن

برای آن نمی آمریکا، اقدام دیگری  اتفاق اعضا با درخواست  به  بار  اکثریت قریب  اینگونه آمریکا  و  انجام شود  تواند 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع شد. ر برابر ایران مواجهالمللی با شکست دیگری ددیگر در عرصه بین 

 

 چین "منطق ظالمانه آمریکا" را محکوم کرد /  هادرپی افزایش تنش

های چینی که از دیدگاه آمریکا متهم به همکاری در نظامی سازی دریای چین های آمریکا علیه شرکتپس از تحریم

را   آنچه  پکن  هستند،  کردجنوبی  محکوم  شدت  به  خواند،  واشنگتن"  ظالمانه  بین    ."منطق  سرویس  گزارش  به 

شرکت و    ۲۴هایی را علیه  خبرگزاری فرانسه، واشنگتن روز چهارشنبه تحریم  به نقل از خبرگزاری صداوسیما الملل

فته آمریکا متهم به مشارکت در ایجاد جزایر مصنوعی یا نظامی سازی دریای چین  ها تن از مقامات چینی که به گده

به را  جنوبی  چین  دریای  بر  مالکیت  پکن  کرد.  وضع  هستند،  می  جنوبی  خود  آن  از  کامل   داند. طور 

نظامی  ها  ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به این اقدامات آمریکا اطمینان داد که این سازه

ملی چین محسوب می از حاکمیت  و جزئی  در    شوند.نیستند  آشکار  دخالت  آمریکا  مقامات  "اظهارات  افزود:  ژائو 

وی هشدار داد:    کنیم.ای را که آمریکا در پیش گرفته است محکوم میطق ظالمانه امور داخلی چین است و ما من

روابط چین و آمریکا   اقدامات قاطعی اتخاذ خواهد کرد. ها و اتباع خودچین برای تامین حقوق و منافع قانونی شرکت

وان به ویروس جدید کرونا  تاز ابتدای سال به بسیاری از دالیل رو به وخامت گذشته است. از جمله این دالیل می

درباره    ، موضوعات مرتبط با هنگ کنگ، مسائل مروبط به حقوق بشر، جاسوسی و فناوری اشاره کرد.(  ۱۹-)کووید

و صخره در تقریباً همه جزایر  پکن  آن خود می یای چین جنوبی،  از  را  این منطقه  که  های  در حالی است  این  داند. 

کشور  مالزیسایر  یعنی  منطقه  چین  های  در  مناطق  از  بخشی  بر  مالکیت  نیز  تایوان  و  برونئی  فیلیپین،  ویتنام،   ،

های چین هیچ مبنای قانونی المللی حکم داد ادعا  ، یک دادگاه داوری بین۲۰۱۶در سال    کنند.جنوبی را مطالبه می

را به طور کلی رد کرد. این حکم  با این ادعا   ندارند. پکن  نیز  آمریکا    های چین مخالف است.آمریکا  در همین راستا 

در پایان    دهد.خواند، عبور میهای جنگی خود را در دریای چین جنوبی بر اساس آنچه "آزادی ناوبری" می کشتی

ای را در این منطقه انجام داده است. اما چند هفته بعد آمریکا دو  وئیه، پکن اعالم کرد: رزمایش نظامی فشرده ماه ژ 

ای به  را  خود  بر  هواپیما  فرستاد.ناو  منطقه  از    ن  واشنگتن  حمایت  آمریکا  و  چین  میان  تنش  عوامل  از  دیگر  یکی 

دریای چین جنوبی است.کشور  دیپلما  های حاشیه  ادعا رئیس دستگاه  آمریکا  و سیاست خارجی  های چین سی 

نمی اجازه  چین  به  جهان  افزود:  وی  است.  دانسته  قانونی  غیر  را  جنوبی  چین  دریای  دریادرباره  به  چین دهد  ی 

کند. نگاه  خود  دریایی  امپراتوری  عنوان  به  فروند    جنوبی  یک  کرد  متهم  آمریکارا  شنبه  سه  روز  همچنین  چین 

ای که چین از آن برای انجام  منطقه انحصاری هوایی چین فرستاده است. منطقه   هواپیمای جاسوسی خود را به

 باره خطر درگیری دو ارتش هشدار داده اند.کند. مطبوعات چین درهای واقعی استفاده میها با سالح رزمایش 

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


 
 

 تشکیل تیمی بین المللی برای سفر به چین و مطالعه درباره ویروس کرونا 

ا بین  سرویس  گزارش  سیما لمللبه  و  صدا  شرایط   خبرگزاری  مدیر  رایان،  مایکل  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 

برای سفر به چین و مطالعه درباره ویروس کرونا    اضطراری سازمان بهداشت جهاني اعالم کرد، تیمی بین المللی

ای  .تشکیل شده است رود  انتظار می  افزود:  با همکاران چینی وي  و  کند  به شهر ووهان سفر  المللی  بین  تیم  ن 

 .درباره مطالعات مربوط به ریشه ویروس کرونا همکاری کند

 

 هشدار درباره درگیري نظامی بین چین و آمریکا  ارتش چین 

ربازان  مقام ارتش چین از آمریکا خواست اقدامات تحریک آمیز را متوقف، عملیات دریایی و هوایی را مدیریت و س

، یماخبرگزاری صداوس به گزارش سرویس بین الملل      .خود را در منطقه مهار کند تا از بروز حوادث جلوگیری شود

نیرو واشنگتن خواست  از  جلوپکن  حوادث  بروز  از  تا  کند  مهار  جنوبی  دریای  در  را  خود  و سربازان    گیری شود. ها 

سخنگوی فرماندهی جنوب ارتش آزادیبخش خلق چین نسبت به وقوع حوادث احتمالی نظامی بین چین و ایاالت  

های سرزمینی آن کشور  »آزادی ناوبری« وارد آب متحده در دریای جنوبی هشدار داد و از آمریکا خواست به بهانه  

( روز پنجشنبه یک ناو جنگی آمریکایی را  PLAن )گوید ارتش آزادیبخش خلق چیسرهنگ »لی هوامین« می   نشود.

آب  کرده است.در  بیرون  دریای جنوبی  در  واقع  در جزایر شیشا  برای    های سرزمینی چین  ارتش چین  گفت:  وی 

های سرزمینی چین شده  ( که بدون اجازه وارد آب USS Mustinیواس اس موستین« ) اخراج ناوشکن آمریکایی »

این مقام ارتش چین از آمریکا خواست اقدامات تحریک آمیز خود را متوقف،   اعزام کرد.  بود نیروی دریایی و هوایی

 حوادث جلوگیری شود. عملیات دریایی و هوایی را در این منطقه مدیریت و سربازان خود را مهار کند تا از بروز 

 

 اد چین: اجازه مشکل آفرینی به آمریکا نخواهیم د/  های اخیر میان دو کشوردرپی تنش

به گزارش    .های تحریک آمیز را متوقف کنندها خواست تا موضع گیری ای از آمریکایی وزارت دفاع چین با صدور بیانیه

الملل بین  از خبرگزاری صداوسیما سرویس  نقل  با صدو به  المیادین، وزارت دفاع چین  تلویزیونی  بیانیه شبکه  ای ر 

آهنگ با  چین  ارتش  کرد:  آفرینی تاکید  مشکل  اجازه  آمریکا،  به  و  کرد  نخواهد  رقصی  خوش  آمریکایی  های 

بعضی سیاستمداران آمریکایی، به دنبال به راه انداختن درگیری نظامی با   وزارت دفاع چین هشدار داد:  دهیم.نمی

از آن و  را متوقف کنند.های تحریخواهیم موضع گیریها میچین هستند  آمیز  وزارت دفاع چین همچنین اعالم   ک 

رزمایش  نیست.کرد:  علیه هیچ کشوری  این کشور  اخیر  آمری  های  کرد:  امیدواری  ابراز  کا فضای  وزارت دفاع چین 

 مثبتی را برای مبادالت در سطح باال بین ارتش دو کشور ایجاد کند.

 

 :ایسنا -

 خرید نفت هند از چین متوقف شد

تیرگی روابط میان دهلی نو و پکن، پاالیشگاههای دولتی هند خرید نفت خام از شرکتهای مرتبط با چین   در بحبوحه

سرباز هندی که به    ۲۰ی مرزی میان هند و چین و کشته شدن  به گزارش ایسنا، در پی درگیر  .را متوقف کرده اند

است،   شده  منجر  همسایه  کشور  دو  روابط  د ژوییه  ۲۳تیرگی  جدیدی  از  مقررات  واردات  که  شد  اعالم  هند  ر 

راستا صورت گرفته است این  در  پاالیشگاههای هندی  اخیر  اقدام  و  را محدود کرده  به گفته    .کشورهای همجوار 

زمانی که فرمان جدید صادر شده است، پاالیشگاههای دولتی هند طبق مقررات مذکور که معامله با    منابع آگاه، از

مشت مرز  که  کشورهایی  از  این  شرکتها  در  وارداتشان  مناقصه  در  را  بندی  کند،  می  محدود  را  دارند  هند  با  رک 
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اند گنجانده  م  .خصوص  ارسال  گرفتند  تصمیم  گذشته  ماه  هند  دولتی  به  پاالیشگاههای  نفت  واردات  های  ناقصه 

نظیر چینی  بازرگانی  کنندCNOOC Ltd شرکتهای  متوقف  را  پتروچاینا  و  پک  یونی  فرمان    .،  اساس  یه، ژوی  ۲۳بر 

شرکتهایی که در مناقصه های هندی حضور پیدا می کنند و از کشورهایی هستند که مرز مشترک با هند دارند،  

ث فدرال  بازرگانی  وزارت  دپارتمان  در  کنندباید  نام  مرز    .بت  بوتان  و  نپال  میانمار،  بنگالدش،  پاکستان،  چین،  با  هند 

خا  کشور  نام  به  هند  دولت  بیانیه  در  اما  دارد  استمشترک  نشده  اشاره  رویترز،    .صی  گزارش  اساس  بر 

می  پاالیشگاههای دولتی هند شامل ایندین اویل، بهارات پترولیوم، هندوستان پترولیوم و شرکت پاالیش و پتروشی

یک هفته پیش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتیهای متعلق    .مانگالور در این باره اظهارنظر نکردند

ی برای واردات یا صادرات نفت و محصوالت نفتی مورد استفاده  به چین  ندارند  این کشور اجازه  ا ثبت شده توسط 

رند از صادرکنندگان و شرکتهای بازرگانی نفت درخواست قرار گیرند. همچنین شرکتهای نفتی دولتی هند قصد دا

هندی کشتیهای چینی را عمدتا برای    کنند برای تحویل نفت به آنها از نفتکشهای چینی استفاده نکنند. شرکتهای

با پرچم  حمل گاز طبیعی مایع کرایه می کردند. اکثر نفتکشهای غیرهندی که شرکتهای نفتی استخدام می کنند 

 انتهای پیام .یبریا، پاناما یا موریتانی تردد می کنندکشورهای ل

 

 : میتسن یخبرگزار -

 کنند گذاری در هند را متوقف میهای چینی سرمایهشرکت

چی بابای  علی  الکترونیک  تجارت  نشانه  شرکت  که  کند  می  متوقف  را  هندی  استارتاپ های  در  گذاری  ن سرمایه 

ها بین دو کشور است. سایر شرکتهای چین هم قصد ندارند تا یک سال و نیم دیگر هیچ دیگری از افزایش درگیری 

به نقل از راشا تودی، شرکت بزرگ تجارت الکترونیک   برگزاری تسنیمخ به گزارش  .پولی وارد پروژه های هند کنند

ها علی بابای چین سرمایه گذاری در استارتاپ های هندی را متوقف می کند که نشانه دیگری از افزایش درگیری 

لیا رو  خاطر درگیری های کشنده در مرز هیما بین دو کشور است. روابط تجاری بین این دو کشور آسیایی اخیراً به  

بررسی طرح های   .به وخامت گذاشته است در حال  دیگر هم  تجاری، چندین شرکت چینی  این شرکت  بر  عالوه 

ندارند تا یک سال و نیم دیگر هیچ پولی وارد     سرمایه گذاری خود در هند هستند. گزارش شده این شرکت ها قصد

ا به همراه شرکت بزرگ فناوری تنسنت طی پنج علی باب  .ظر آرام شدن شرایط هستندپروژه های هند کنند و منت

سال گذشته سرمایه گذاری های هنگفتی در کسب و کارهای هندی کرده اند. در حالی که سرمایه گذاری های 

های هندی تزریق    میلیارد دالر به استارتاپ  ۲میلیارد دالر می رسد، علی بابا به تنهایی بیش از    4چین در هند به  

اند که ارزش آنها بیشتر از یک میلیارد  کسب و کار هندی کمک کرده  ۱۰های چینی به بیش از  صندوق     .کرده است

سرمایه که  حالی  در  ها،  گزارش  آخرین  طبق  شود.  سرمایهدالر  چینی  متوقف  گذاران  را  جدید  گذاریهای  های 

بازار و    اند، هنوز طرحی برای کاهش سهام و خروج سرمایه های خود ندارند و همه چیز بستگیکرده  به شرایط 

سرباز هندی و تعدادی از سربازان چینی طی آن   ۲۰پس از درگیری های مرزی در ماه ژوئن که    .د خریدار داردوجو

کرد.   آغاز  تنش های دوجانبه  افزایش  بحبوحه  در  را  کارهای چینی  و  بر کسب  نو سختگیری  کشته شدند، دهلی 

ی چت هم میشوند. این کشور همچنین  تاک و و که شامل تیک  اپلیکیشن چینی را ممنوع کرده  6۰دولت هند حدود  

 ۱6۷انتهای پیام/ .قصد دارد شرکت هواوی را از شبکه مخابرات خود خارج سازد

 

 میلیارد دالر کمبود سرمایه دارند ۹۴۰های بزرگ چین بانک

به  به معیارهای جهانی سرمایه که  برای رسیدن  بانک بزرگ چین  از عموم مردم و سیستم چهار  منظور محافظت 

 .رو هستندها یوان روبه میزان تریلیوناند، با کمبود سرمایه به های گسترده بانکی طراحی شدهانمالی در برابر بحر
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گزارش تسنیم به  رتبه  خبرگزاری  مؤسسه  گزارش  براساس  بلومبرگ،  از  نقل  پورز  به  اند  استاندارد  جهانی  بندی 

S&P با چهار  به ،  که  سرمایه  جهانی  معیارهای  به  رسیدن  برای  چین  بزرگ  و  نک  مردم  عموم  از  محافظت  منظور 

رو  ها یوان روبهمیزان تریلیوناند، با کمبود سرمایه بههای گسترده بانکی طراحی شدهسیستم مالی در برابر بحران

رتبه   هستند. و  مؤسسه  صنعت  بانک  نوشت:  خود  چهارشنبه  روز  گزارش  در  پورز  اند  استاندارد  جهانی  بندی 

ساختبا بانک  چین،  بانک  چین،  بانکزرگانی  همگی  که  چین  کشاورزی  بانک  و  چین  سطح  وساز  در  مهمی  های 

در مجموع  جهان محسوب می )  ۲.۲5شوند، سال گذشته  یوان  برای   ۳۲۳تریلیون  را  کمبود سرمایه  دالر(  میلیارد 

ممکن است این میزان تا سال  این مؤسسه همچنین اعالم کرد که    تطبیق با ظرفیت جذب ضرر کلی تجربه کردند.

 گیر ظرفیت درآمد آنها را از بین برده است.تریلیون یوان افزایش یابد چرا که این بیماری همه  6.5۱اندازه  به   ۲۰۲4

، در این گزارش نوشت: هماهنگی این چهار بانک بزرگ با استانداردهای جهانی جذب S&Pمایکل هوانگ، تحلیلگر  

س برای  اساسی  موضوعی  سرمایه رمایه ضرر،  هزینه  سرمایه،  "ساختار  بر  امر  این  زیرا  است  از  گذاران  و  گذاری 

بانک تجاری چین در  ۱۰۰۰درآمدهای ترکیبی در بیش از  گذارد.العاده" تأثیر می همه مهمتر مکانیسم پشتیبانی فوق

های بد به باالترین  ماهه دوم امسال بیشترین سقوط را نسبت به حداقل یک دهه اخیر داشته است زیرا وام سه

ترین ضربه را متحمل شدند چرا هایی بودند که سخت های بزرگ دولتی چین میان بانکاین بانک   میزان خود رسیدند.

دهندگان که دولت از آنها خواسته بود اقتصاد را نجات دهند و به مشاغل کوچک کمک کنند. مقامات این کشور از وام 

 انتهای پیام/+ یه را تقویت کنند.اند وجوه خود و بافر سرماخواسته

 

 : مردم ساالری -

 کند چین از توافق ایران و آژانس استقبال می  :سفیر پکن در تهران 

المللی انرژی اتمی را سفیر چین در تهران استقبال کشورش از بیانیه مشترک توافق شده بین ایران و آژانس بین

کرد آژانس    .اعالم  و  ایران  بین  شده  توافق  مشترک  بیانیه  از  کشورش  استقبال  تهران  در  چین  المللی  بین سفیر 

به گزارش ایسنا، چانگ هوآ در توییتی نوشت: چین استقبال و تحسین می کند که آژانس    .اتمی را اعالم کرد  انرژی

پادمانی  بین مسائل  برای حل  ایران  و  اتمی  انرژی  رسیدهالمللی  توافق  آژانس    .اندبه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

روزبین دو  سفر  پایان  در  اتمی،  انرژی  با  المللی  مذاکرات  انجام  و  تهران  به  آژانس  کل  مدیر  گروسی«  »رافائل  ه 

المللی انرژی اتمی و جمهوری در این بیانیه آمده است: آژانس بین  .مقامات کشورمان، بیانیه مشترکی صادر کردند

ظور تسهیل اسالمی ایران توافق نمودند تا همکاری های خود را بیش از پیش تقویت کرده، و اعتماد متقابل را به من

بصورت موقت توسط ایران در    ۲۰۱۶ژانویه    ۱۶اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن، که از  

بعد از مشورت های فشرده دوجانبه، ایران و آژانس در خصوص حل و فصِل توأم با    .حال اجرا است، ارتقاء بخشند 

اط با اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتب 

و فعالیت های راستی آزمایی آژانس را   به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده

فعالیت های   و  آژانس  به دسترسی های  تاریخ های مربوط  کرد.  این موضوعات تسهیل خواهد  و فصل  برای حل 

آزمایی جامع  راستی  موافقتنامه  با  مطابق  آژانس  آزمایی  راستی  های  فعالیت  است.  گرفته  قرار  توافق  مورد   ،

دارای   کشورهای  همه  برای  که  گونه  همان  آژانس،  آزمایی  راستی  استاندارد  رویه  و  الحاقی  پروتکل  و  پادمان 

تب بدون  و  برابر  صورت  به  شود،  می  اجراء  الحاقی  پروتکل  و  پادمان  جامع  شدموافقتنامه  خواهد  اجراء  در   .عیض 

توسط شورای حکام به تصویب رسید، آژانس و    ۲۰۱۵دسامبر    ۱۵که در تاریخ   GOV/2015/72 چارچوب قطعنامه

ای   فعالیت های هسته  به مواد و  پادمان، منحصرا مربوط  اجرای  با  مرتبط  این موضوعاتِ  که  کنند  تایید می  ایران 

در این چارچوب حاضر، براساس تجزیه    .ن و پروتکل الحاقی می باشندتحت پادمان براساس موافقتنامه جامع پادما

https://www.tasnimnews.com/


 
و تحلیل اطالعاتِ در اختیار آژانس، آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان 

دو طرف   .دهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، ندار

آزمایی  گری آژانس همچنان الزمه اجرای فعالیت های راستی ایتصدیق می کنند که استقالل، بی طرفی و حرفه 

در    .هستند مرتبط  مفاد  آژانس،  اساسنامه  با  مطابق  پادمانی  محرمانه  اطالعات  تمامی  از  حفاظت  با  آژانس 

رژیم محرمانگی  و  الحاقی،  پروتکل  و  پادمان  جامع  شده موافقتنامه  تثبیت  های  رویه  و  استانداردها  آژانس،  ،  ی 

 .نگرانی های امنیتی ایران را همچنان مدنظر قرار خواهد داد

 : بهار -

 درآمد چین از صادرات کفش بیشتر از درآمد ما از نفت 

تا    ۲۰ماشینی و الستیکی تهران، درآمد ارزی فروش نفت برای ایران را ساالنه    کفش گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه 

ساالنه    ۳۰ کفش  صنعت  چین،  کشور  در  که  است  حالی  در  این  گفت:  و  کرد  اعالم  دالر  دالر   ۸۰میلیارد  میلیارد 

کاالیی است که واردات آن از حدود دو سال پیش    قلم  ۱۴۰۰علی اژدرکش، با بیان اینکه کفش جزو    .ارزآوری دارد

جفت برای هر   ۲.۶ممنوع شده، اظهار کرد: سرانه مصرف کفش در ایران تقریبا مانند سرانه مصرف جهانی، حدود  

شود که توان تولید آن  میلیون جفت پایپوش در داخل مصرف می  ۲۵۰تا    ۲۲۰نفر است. به عبارت دیگر ساالنه حدود  

به صادرات دقیق نیست، گفت: صادرات کفش ساالنه حدود    وی  .وجود دارد آمار مربوط  اینکه  بیان  میلیون   ۱۰۰با 

با سرمایه گذاری   اما صادرات این محصول  به  میلیون دالری در عرض چهار سال می   ۳۰۰تا    ۲۰۰دالر است،  تواند 

است و با تخصیص منابع و شرایط  های مدونی طراحی شده  میلیارد دالر برسد و در این زمینه برنامه   ۱.۵بیش از  

ماشینی و الستیکی تهران با اشاره به پتانسیل باالی    کفش رئیس اتحادیه  .توانیم به این عدد برسیمبازار ثابت می 

آی فلزات سنگین،  کنار  در  دنیا است صنعت کفش  دوم  اقتصاد  که  در کشور چین  کرد:  تصریح  تی، صنعت کفش، 

میلیارد دالر ارزآوری برای چین دارد. این در   ۸۰فت صنعت اول این کشور است و  بازی جزو هخودروسازی و اسباب 

میلیارد دالر ارزآوری برای کشور ما    ۳۰تا    ۲۰دالر ساالنه    ۵۰میلیون بشکه نفت با قیمت    ۲.۵حالی است که فروش  

ها در دارد، گفت: بنابراین رقم   میلیارد یورو ارزآوری از صادرات کفش  ۱۳وی با بیان اینکه ایتالیا ساالنه حدود    .دارد

های سنگینی است که نشان دهنده اهمیت این صنعت است. در ایران هم پتانسیل کافی  بخش صادرات کفش رقم 

شده   نهادینه  آن  فنی  دانش  استان  پنج  در  و  شده  بومی  کفش  صنعت  که  چرا  دارد؛  وجود  کفش  صنعت  در 

سایه هیچ کدام تولیدکننده قوی کفش نیستند و پتانسیل  همچنین به گفته این مقام صنفی، کشورهای هم.است

فصل که  دارند  ایران  برای  زیادی  بیشتر  بازار  را  کشورها  این  به  کفش  صادرات  شانس  هم  یکسان  فرهنگ  و  ها 

توانیم زایی آن عنوان کرد و کفت: با نرخ فعلی دالر میوی مزیت دیگر صنعت کفش را باال بودن نرخ اشتغال  .کندمی

برای    ۸۰با   برای صنعت خودروسازی  این در حالی است که  ایجاد کنیم.  تومان یک شغل در صنعت کفش  میلیون 

شغل   ۱۴ایجاد هر شغل به یک میلیارد تومان نیاز داریم. به عبارت دیگر با یک میلیارد تومان در صنعت کفش حدود  

وی همچنین با اشاره به    .مک کننده استشود که با توجه به نرخ بیکاری و جمعیت جوان ایران بسیار کایجاد می 

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تامین در دنیا، درباره تاثیر آن بر صادرات کفش، گفت: بیشتر از شیوع ویروس  

کرونا قوانین و مقررات ناگهانی در پی شرایط خاص کشور، مثل قوانین مربوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات  

م بروز  باعث  بودکه  کننده  اذیت  شد،  اولیه  مواد  تامین  در  دستورالعمل  .شکالتی  اینکه  بیان  با  های اژدرکش 

کند افزود: وزارت  الساعه بانک مرکزی برای کنترل بازار دالر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دچار مشکل می خلق

ما   دیگر  عبارت  به  بدهد.  اتفاقاتی  اجازه چنین  نباید  تجارت  و  معدن  واحد  صنعت،  اقتصادی  فرماندهی  یک  نیازمند 

هستیم که بتواند تصمیمات سریع و جامع بگیرد تا تولید و صادرات کشور در سال جهش تولید بیش از این آسیب 

 .نبیند



 
 

 

 

 (:2۴) هفته یثدح - خبرنامه:

   «خير فراوان در پنج چيز»
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  امام حسین

خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتِعٍ:  »

 .« اَلْعَقْلُ، وَ الدّینُ وَ االَدَبُ، وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ

»پنج چیز است که در هرکسى نباشد، 

خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، 

 .«خویىو خوش  ادب، حیا
 (  1۸1ص 1ة االمام الحسین)ع(، ج )حیا



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 
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