
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

 www.ircfa.ir   /   انجمن دوستی ایران و چین   ، بازرگانی   -کمیته اقتصادی   : نده گردآور 

پژوهشی در مورد کشور چین و روابط دو   ،  علمی ، مقاالت تحلیلی   ، وقایع روزانه  ، رویدادها   ، اخبار

بصورت  به عالقمندان  ن خبرنامهای جمـع آوری و از طریق ،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  جانبه

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و  انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه 

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه چهار

90/70/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران در ینخبر و مقاله در مورد چ نـوزده

 90/70/9139شـنبه     چهار

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

 دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمودهر کس که خداوند براى او خير بخواهد، 

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون                     در آزمــون خبــرجـز شـد نبا جـان

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه                           آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

 هال دشمنی برکن که رنج بی شمار آردن                      وستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت د

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 :1399/ــرهم /09 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد: -

 گفت کیرا تبر ی ن یچ یسال نو فیظر .1

 ایرنا(: ) ایران میاسال  جمهوری خبرگزاری -

 ارز  ۲۲ یرسم یبها  شی ؛ افزا 1399مهر  9 .2

 نیو چ  ران ی روابط ا  دیفصل جد شم؛ی ابر جاده .3

 د ابییگسترش م  نیبا چ ریرکب ی دانشگاه ام  یارتباطات علم  .4

 شد ران ی با ا  یینمای س  یها ی پکن خواستار گسترش همکار لمیف یآکادم .5

 را گشود قفس ببر« : برجام »رانیقدرت ا شی با اعتراف به افزا  اهوی نتان .6

 ی اجتماع  ی زندگ  یری ادگی  ری مس ن، ی چ یمهد کودک ها .7

 دی خطوط تول یریبا از سرگ نیصنعت فرهنگ چ  ای اح .8

 افتاد   قیکنگ« به تعوهنگ لمیف زهی»جا .9

 می ریگ یقرار م  یبریهزار بار مورد حمله سا ۲0از  شی: روزانه بنی چ .10

 کا یآمر یبه هدف قراردادن پهپادها نی هشدار چ  .11

 :صدا و سیما یخبرگزار -

درباره حفاظت از   کای اتهامات آمر ن ی وزارت امور خارجه / چ  یاعالم سخنگو با .12

 را رد کرد ستی ز طی مح

 ن ی چ  نی بالگرد بدون سرنش یفرودگاه جهان / رکوردزن ن یتربا پرواز در مرتفع .13

 شود یژاپن برگزار م  یزبانی / نشست گروه چهار به م  ندهی هفته آ .14

 



 

 

 فارس:  -

 رکمنستان ز تگا  یاصل   داریخر نی چ .15

 باشگاه خبرنگاران:  -

 را آغاز کرد   نی گسترده در چ یگذار  هیسرما یهوآو .16

 بازار:  -

الملل   نی ب یاز نظم اقتصاد  یبخش ران یاستاد دانشگاه لندن در گفتگو با بازار: ا .17

 را ندارد   اشینظم اقتصاد لی تحم یسودا   نی است/ چ 

 : ختگانی فره -

  تواندی: غرب چگونه میسابق سنگاپور پلماتید ،یمحبوبان شوریک پروفسور .18

 پاخاسته وفق دهد؟ به یای خود را با آس 

 انتخاب:   یل یتحل  یخبر گاهیپا -

 ساخت یبمب اتم ستی کمون نی ؛ چ 13۴3مهر  ۸ .19

 : خبرنامه 

   (:۲۸)هفته حدیث -

 )بمناسبت اربعين حسينی( « درى از درهاى بهشت)ع( ن يحس»)ص(:  اسالم  ی امبرگرامیپ از -

)بمناسبت )ع(«  ن يحسجدش امام ب زمان برای  »عزاداری صاحاز امام مهدی )عج(:  -

 اربعين حسينی( 
 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 نی را تبریک گفت ریف سال نوی چیظ

آنالین وسیع : خبر  انداز  چشم  گفت:  کشورمان  خارجه  را  وزیر  چین  و  ایران  میان  راهبردی  جامع  مشارکت  تر 

ن   .آرزومندم کمین سالگرد  وشت: در روز اول اکتبر ملت چین هفتاد و یمحمد جواد ظریف در توییتی به زبان چینی 

پاییزه را جشن می نوین و عید  به    2020سال    گیرند.تاسیس چین  بود. دستیابی  برای دنیا  یک سال بسیار خاص 

تبریکات صمیمانه مضاعف خود    موفقیتی همچون کنترل اپیدمی و احیای اقتصادی برای چین به سختی حاصل شد.

م دو  این  میبرای  اعالم  چین  دولت  و  مردم  به  را  وسیعتر  نماناسبت  انداز  چشم  و  چین  افزون  روز  موفقیت  یم. 

 .راهبردی میان دو کشور را آرزومندم  مشارکت جامع

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  22افزایش بهای رسمی  ؛۱۳۹۹هر م  ۹

ارز با    22کرد که بر اساس آن بهای    را اعالم  ارز عمده  ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

نرخ رسمی    .افزایش روبرو شد ایران، امروز )نهم مهر(  را اعالم کرد.   ارز عمده  ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

با ک  ۱۵ارز افزایش یافت و    2۱طبق این گزارش بهای   بقیهارز  به گزارش    .ثابت ماند اهش قیمت روبرو شد. بهای 

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند   ۴2بت به روزهای گذشته تغییری نداشت و  اساس هر دالر آمریکا نسایرنا، براین  

ک مرکزی، هر فرانک  تابلوی بانهمچنین در    .ریال اعالم شد  2۷۴هزار و    ۴۹ ریال و هر یورو  ۹۳۱هزار و    ۵۳انگلیس  

هزار   ۶ریال، کرون دانمارک    ۴۵2هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۶۷۸هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۵۹2هزار و    ۴۵ یسسوئ

ریال،    ۵۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷0ریال، روپیه هند    ۶۱۸و  

ریال،    ۴۱۹هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۶۶هزار و    ۳۹پن  ریال، یکصد ین ژا  ۳۹۴هزار و    2۵  یکصد روپیه پاکستان

هزار و    2۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳2۹هزار و    ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا     .ریال قیمت خورد  2۳۱هزار و    ۱0۹مان  ریال ع

ریال، ریال قطر   ۵۳۳  ریال، روبل روسیه  ۳۶۷هزار و    ۵یه  ریال، لیر ترک  ۴۷۶   ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۶۷2

ریال،    ۸۸۷هزار و    2۹ریال، دالر استرالیا    ۸2ریال، لیر سوریه    ۵2۶ر و  هزا  ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱

و    ۱۱ریال سعودی   بحرین    200هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر سنگاپور    ۷00هزار  و    ۳0ریال،  یکصد    ریال،  ۶۷۶هزار 

یکصد روپیه نپال   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    2۷0هزار و    2ریال، ده روپیه سریالنکا    ۶2۱هزار و    ۴۹تاکای بنگالدش  

امروز نرخ    .ریال تعیین شد  ۵۸۸هزار و    ۳0ریال، دینار لیبی    ۷20هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۴۳۶هزار و    ۳۵

ریال، یک هزار وون   ۱0۳هزار و  ۱0نگیت مالزی ریال، ری ۵۵۸هزار  ۱۳2بات تایلند ریال، یکصد  ۱۶۵هزار و  ۶یوان چین 

اردن    ۸۸0و  هزار    ۳۵کره جنوبی   دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    2۳۸هزار  تنگه  یکصد  و  ۹یال،  ریال، الری    ۷۶۳هزار 

ریال، روبل جدید  ۵۴۵غانستان ریال، افغانی اف  ۸۱۹هزار و  2ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۷۳۴هزار و  ۱2گرجستان 

ریال، سومونی   ۷۱۵هزار و    ۸۶  پزوی فیلیپینریال، یکصد    ۷2۱هزار و    2۴ریال، منات آذربایجان    ۹۸۷هزار    ۱۵وس  بالر

ریال   ۹۶۷هزار و    ۱۱منات جدید ترکمنستان   ریال،  20۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال     ۷0و     هزار  ۴تاجیکستان  

 .گذاری شدارزش 
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یکی از کلیدی ترین فرصت های همکاری میان   یک جاده« جدید، -جاده ابریشم قدیم یا طرح »یک کمربند  -ایرنا -پکن

به    .آیدبه اذعان مقام های چین، یکی از مهمترین کشورهای این مسیر به حساب می   ایران و چین است و تهران

جغرافیایی و ترانزیتی در نقطه مهمی قرار دارد و با توجه به برخورداری از حجم زیادی  ظ  حاگزارش ایرنا، ایران به ل

انرژی جهانمنابع  و  منطقه  مهم  کشورهای  از  می ،  شمار  میبه  چین  این،  بر  افزون  بزرگ  رود.  شبکه  یک  تواند 

راه   .میلیون نفری وصل شود  ۴00  ارپشتیبانی در بازارهای خاورمیانه ایجاد کند و از طریق ایران به یک بازتولیدی و  

از   استفاده  آهن،  اندازی خطوط  راه  و پشتیبانی،  تولید  مراکز  برای  اندازی  ایران  از خاک  استفاده  و  بنادر مشترک 

برنام از جمله  برایه ترانزیت کاال؛  به دنبال توسعه  های دو کشور  ایران  آنکه  ابریشم است. ضمن  راه  همکاری در 

این   مسیر  در  نیزریکاهمفرهنگی  تجاری  عرصه  در  تا  است  آماده  و  احداث  هاست  آهن،  ها، خط  راه  در ساخت 

برنامه راه ابریشم یک طرح بسیار بزرگ      .طرح های زیربنایی با چین مشارکت داشته باشدخطوط لوله و بازسازی  

کنند. ایران هم  ت  رکاست و هر زمانی که چین یک طرح بزرگ اجرا کند، بسیاری از کشورها می خواهند در آن مشا

االهای کشورهای منطقه  مایل به مشارکت است. همکاری های گمرکی هم در این بین اهمیت باالیی دارد، زیرا ک

کشور دنیا برای ترانزیت و انتقال    ۱00نباید فراموش کرد که نزدیک به      .می تواند از طریق ایران به اروپا حمل شود

و این برای چین مهم است به گونه ای که چین هم در برنامه راه ابریشم   ندکنکاالهای خود از ایران استفاده می 

ترانزیت   مسیر  این  از  در  باید  کشور  دو  گمرکات  اینکه  بر  مبنی  داشته  پیشنهادهایی هم  ایران  کند.  استفاده  کاال 

دو    .ال نیز جلوگیری کنندکاق  توانند از قاچابا یکدیگر همکاری کنند و در این صورت چین و ایران می   زمینه ترانزیت کاال

برطرف کنند و در چنین صورتی می توان    را نیز کشور برای رسیدن به این اهداف البته باید موانع تحریمی و بانکی

یکی دیگر از اهداف راه ابریشم جدید این است که با      .برد دست یافت  -برد  به یک همکاری مفید با سود متقابل و  

میلیارد دالر در سال برسد که در صورت وقوع   ۷0تا    ۶0به مرز   تبادالت تجاری با چین  زشار توسعه این برنامه ها،  

   .میلیارد دالر برسد  ۱00اری طرفین به مرز  ین امیدواری وجود دارد که تا دو دهه دیگر رقم تبادالت تجچنین امری، ا

تواند همکاری از طریق بندر چابهار هم می   د.اشتواند یک بازار بزرگ برای واردات کاال از ایران بچین در عین حال می

م بخش راه ابریشم دریایی طرفین فعالتر خواهد شد؛  در دستور کار باشد و از طریق دریای خزر و خلیج فارس ه

جانگ نیانگ" از کارشناسان مسایل اقتصادی در  "   .ایی استایران یک نقطه مهم در راه ابریشم زمینی و مسیر دری 

بین  رمس   گوید:چین می اندازی کریدورهای اقتصادی  راه  لوله های گاز و نفت،  ایه گذاری مشترک در ساخت خط 

چین و  با  ایران  چین  شدن  مرتبط  ایران،  مرزهای  از  کاال  ترانزیت  آهن،  راه  و  بندر  جاده،  ساخت  میانه،  آسیای  و 

ایرانخاورم از  از ترانزیت کاال  با استفاده  دیگر زمینه های همکاری میان دو    از؛  یانه و آسیای مرکزی و افغانستان 

ر دیرینه و  و شریک بزرگ تجاری با روابط بسیااو خاطر نشان کرد: چین و ایران د  .کشور در قالب راه ابریشم است

پیشبرد  برای  طرفین  عزم  داشت.  نخواهد  و  است  نداشته  وجود  روابط  توسعه  در  مانعی  هیچ  دوستانه هستند، 

با استفاده از    .تاسر  مناسبات از هر زمانی راسخ ت در واقع چین در تالش است تا ضمن نزدیکی کشورهای دنیا 

تجاری را افزایش داده و ضمن تثبیت جایگاه اقتصادی خود باعث وحدت بیشتر تجاری در دنیا  این راه جدید، ارتباطات  

و   یکدیگر مرتبط سازدشود  با  انتشا   .در عین حال قاره ها را  با  بیابر همین اساس، دولت چین  از همه   نیه هاییر 

آسیایی،  کشورهای  از  و  کرده  استقبال  برنامه  این  در  مشارکت  برای  دنیا  برای    کشورهای  اروپایی  و  آفریقایی 

است شده  دعوت  بخش    .همکاری  شامل  ها  همکاری  و  این  راهسازی  همچنین  و  بندرسازی  هوانوردی،  های 

ا اجرای طرح های زمینی، دریایی، ریلی و غیره می به  سناد  شود.  نزدیک  با  بین چین  کشور دنیا    ۷0فراوانی هم 

می ایران هم خود را مرتبط با راه ابریشم می  رد جمهوری اسالنباید فراموش ک  .برای این طرح ها امضا شده است

داند و از دیرباز در این برنامه ها مشارکت داشته است. ایران یکی از اصلی ترین گذرگاه ها و کریدورها برای اجرای  

ه کرد طرح  خواهد  شرکت  ابریشم  راه  مختلف  های  برنامه  در  و  است  ربط  ذی  می  .ای  دیدگاه  جانگ  از  گوید: 



 
ابریشم سیاس ینچ راه  و  برنامه  برد کشورها  ـ  برد  برای توسعه  نکرده و حرکتی  را انحصاری  ی نیست و چین آن 

 .دستیابی به صلح و امنیت است

 

 یابد ارتباطات علمی دانشگاه امیرکبیر با چین گسترش می

صنع  رییس  -ایرنا  -تهران برنامه دانشگاه  از  امیرکبیر  و تی  آموزشی  علمی،  ارتباطات  تقویت  را  دانشگاه  این  های 

دانشگاه  با  کردفناوری  اعالم  چین  از  .های  ایرنا  شنبه  سه  روز  گزارش  امیرکبیر، به  صنعتی  احمد   دانشگاه 

نشگاه های کشورهای اروپایی  چین با بیان این که انشگاه امیرکبیر با دا در اولین جلسه کارگروه ایران و معتمدی

ی و ارتباط علمی و آموزشی با دانشگاه های آسیایی نیز برنامه  ارتباط خوبی دارد، افزود: الزم است برای همکار

ابط سیاسی قوی دارد اما دانشگاه های این دو  ووی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با کشو چین ر  .ریزی کنیم

  رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر  .ی با یکدیگر دارند که باید این امر تقویت شودکشور ارتباط علمی و آموزشی کم

ادامه داد: این دانشگاه از میان کشورهای آسیایی بیشتر با دانشگاه های کشور ژاپن و کره جنوب ارتباط دارد که  

با دانشگاه های کشور چین نیز افزایش دبرنامه د معتمدی برگزاری   .هیماریم ارتباطات علمی و آموزشی خود را 

وی به برنامه راهبردی     . این جلسه را گام مثبت در راستای ارتباطات علمی میان دو کشور ایران و چین دانست

المللی   بین  ارتباطات  برنامه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  دانشگاه  از جهات  این  که  اصلی است  از محورهای  یکی 

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه در سال     .مختلف برای دانشگاه حائز اهمیت است 

های گذشته در رتبه بندی های بین المللی رشد خوبی داشته است و درحال حاضر در چهار رتبه بندی معتبر که  

یک   یز حضور دارد، این درحالی است که در مقطعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها درمورد تایید وزارت علوم است ن

معتمدی اظهار داشت: این دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی در جایگاه    .رتبه بندی بین المللی حضور داشت

یابد  ۶00تا    ۳00 می  ارتقا  دانشگاه  رتبه  و هرساله  دارد  د   .قرار  داد: همچنین  ادامه  میان  وی  در  امیرکبیر  انشگاه 

این  ای بین المللی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.دانشگاه های صنعتی کشور براساس اعالم رتبه بندی ه

این دانشگاه  دانشگاه در حوزه مق بندی کیو اس  رتبه  را کسب کرده و براساس  نیز جایگاه خوبی  االت و ارجاعات 

دارد  ۱۷رتبه   ارجاعات  حوزه  در  های    .را  دانشگاه  عمده  ضعف  کرد:  خاطرنشان  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  رییس 

در   با اساتید خارکشور  دانشجوی خارجی، همکاری  المللی است که شامل جذب  بین  پروژه های  ارتباطات  جی، 

شود تقویت  باید  که  است  المللی  بین  دانشگاه    .مشترک  اولویت  المللی  بین  ارتباطات  که  این  بیان  با  معتمدی 

معدود دانشگاه هایی است   تی امیرکبیر است، گفت: فعالیت این دانشگاه در حوزه بین الملل خوب است و جز صنع

شد، این درحالی است که دیگر دانشگاه های کشور مدیرکل  که از چندسال گذشته معاونت بین الملل راه اندازی  

تحقیقاتی ما را با دانشگاه ها و مراکز    وی اظهار داشت: این نشست می تواند همکاری علمی و  .بین الملل دارند

 .علمی خوب کشور چین تقویت کند

هم در   معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر//    های چینیبه اساتید برای همکاری با دانشگاه  نتی گر اعطا

دانشگاه است،  ین  این جلسه با بیان این که توسعه ارتباطات بین الملل با دانشگاه های کشور چین از برنامه های ا 

در ادامه این  ابوالقاسم مسگرپور طوسی   .ن اعطا کنیمگفت: برنامه داریم به اساتید فعال در این حوزه گرنت آغازی 

جلسه گفت: این جلسه زمینه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه های کشور چین را فراهم می  

شگاه های دو کشور موجب شکل گیری همکاری مختلفی در حوزه دانوی افزود: امضای تفاهم نامه ها میان    .کند

با دانشهای آموزش، پژوه این حوزه ها  برنامه دارد در  این دانشگاه نیز  و  گاه های کشور چین ش و فناوری دارد 

  د و معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اختصاص گرنت آغازین به اساتید این دانشگاه خبردا  .فعالیت کند

ا دانشگاه های کشور چین در علمی، اظهار داشت: این گرنت به اساتیدی اختصاص می یابد که اقدام به همکاری ب 

مسگرپور طوسی خاطرنشان کرد: این طرح در هیات رئیسه دانشگاه تصویب شده و    .آموزشی و فناوری می کنند

https://www.irna.ir/news/84058759/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84058759/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84058759/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 
دارد قرار  دانشگاه  سایت  در  آن  رو همچنین  .جزئیات  گل  دانشگاه  هم  مدیر امیر  المللی  بین  و  علمی  های  کاری 

این جلسه گف در  نیز  امیرکبیر  تبادل صنعتی  برنامه هایی چون  قرار است  ریزی صورت گرفته  برنامه  براساس  ت: 

وی عنوان   .جو، تبادل استاد و دوره های مشترک در حوزه آموزشی با دانشگاه های کشور چین پیگیری شوددانش

دانشگا این  ارتباطات  ب کرد:  مشترک، ه  انتشارات  های  زمینه  در  پژوهشی  حوزه  در  چین  کشور  های  دانشگاه  ا 

گل رو ادامه داد: همچنین در این نشست در   .زمایشگاه مشترک، کنفرانس مشترک و استاد مشترک خواهد بودآ

اب شت  تاسیس مراکز رشد مشترک و همکاری بین شرکت های دانش بنیان و حوزه فناوری نیز به انتقال فناوری،  

های   شد دهنده  تاکید  کشور  دو  المللی  . هر  بین  و  علمی  های  اظهار    مدیرهمکاری  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 

ساله تبیین و توصیف شد و از    ۵شت: برنامه استراتژیک همکاری اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه زمانی  دا

چین دانشگاه    –در اولین جلسه کارگروه ایران    .ردارندم بچین خواسته شد در این راستا گا   –اساتید کارگروه ایران  

حریری رییس اتاق    بک حسین خلج نماینده مرجع ملی همکاری های علمی با چین، مجیدرضاصنعتی امیرکبیر، با

مهدی   کره،  و  ژاپن  چین،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشین  رایزن  حجت  یوسف  چین،  و  ایران  صنایع  و  بازرگانی 

مد دوست  داشتیر  دانش  حضور  جمهوری  ریاست  پیشرفت  و  تحول  های  همکاری  مرکز  الملل  بین  پیام   .ندروابط 

فناوران کشور، و  پژوهشگران  از  دیپلماسی علمی صندوق حمایت  و  الملل  بین  روابط  رییس بخش  زاده     پارسی 

کسوس بنیاد  و نمهدی نادی رییس کمیته علمی انجمن دوستی ایران و چین، بهرام طاهری رییس مرکز اچ اس ای  

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دیگر شرکت کنندگان در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روح هللا باقرزاده عضو هیات علمی 

 .خصوص همکاری های علمی و بین المللی با همتایان چینی خود گفت و گو کردنداین جلسه بودند که در 

 

 آکادمی فیلم پکن خواستار گسترش همکاری های سینمایی با ایران شد 

آسیا،    -ایرنا-پکن فیلم  فرهنگستان  بزرگترین  عنوان  به  آکادمی  این  کرد:  اظهار  پکن  فیلم  آکادمی  رییس  نائب 

گو  روز چهارشنبه در گفت و   جانگ جیان«  »    .خواستار گسترش همکاری ها در صنعت فیلم و سینما با ایران است

آ این  که  کرد  نشان  خاطر  ایرنا  ها  با  مسئولیت  به  توجه  با  داردکادمی  که  هایی  توانایی  با  و  است  تالش  در 

باشد داشته  ای  گسترده  فرهنگی  مبادالت  ایران  جمله  از  مختلف  پروفسور    .کشورهای  نشان  اعطای  به  وی 

رد و آن را نمونه ای از تمایالت این  افتخاری در سال گذشته به »مجید مجیدی« فیلمساز برجسته ایرانی اشاره ک

با   مرکز معاون آکادمی فیلم پکن ابراز امیدواری کرد که کارگردانان برجسته و    .ایران دانستبرای توسعه تبادالت 

بنام ایرانی بتوانند با استادان و دانش آموزان این فرهنگستان در زمینه فیلم و ساخت آثار سینمایی همکاری کرده 

  .ختیار عالقه مندان در چین قرار دهدیشتری را از ایران به چین معرفی کنند و برجسته ترین آثار را در او فیلم های ب

با  وی گفت: و  این طریق  از  و  ایران معرفی شود  برای جامعه  نیز  در چین  آثار ساخته شده  تا  مایلیم  ما همچنین 

جانگ در بخش دیگری از سخنانش به    .ر شود تعامالت و تبادالت فرهنگی، دوستی دو کشور ریشه دارتر و عمیق ت

فیلم   ان در جهان با توجه به عناصر ساده و نوعدوستی در آثار ایرانی اشاره کرد و گفت:جایگاه فیلم و سینمای ایر

های ایرانی زیبایی ها و دیدنی ها را خیلی خوب به تصویر می کشند و مستندات بسیار پرمعنایی محسوب می 

اعث شده است ای ایرانی در سراسر جهان را از نکات مهمی دانست که بفیلم ه توسط  جوایز وی کسب  .شوند

معاون آکادمی فیلم پکن   .فیلم های ایرانی در مقایسه با آثار مشابه دیگر در دنیا از اقبال بیشتری برخوردار شوند 

ف و  دارند  فرهنگی  و  تاریخی  اساس  و  اصل  و  دار هستند  ریشه  ایرانی  های  فیلم  که  نیز گفت  ایرانی  یلمسازان 

در فیلم ها به نمایش می گذارند و نگرانی های جامعه و بشریت را  اندیشه ها و افکار خود و جامعه را خیلی خوب  

جانگ روابط و   .به زیبایی در فیلم ها می گنجانند و هنر ملت ایران را به دنیا معرفی و جهان را به خود جذب می کنند

دوران راه ابریشم این  سالیان بسیار دور و از   از  را دیرینه و دوستانه توصیف کرد و گفت:تاریخ مناسبات چین و ایران  

https://www.irna.ir/news/84052354/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
تبادالت سیاسی،   مسیر،  در همین  اند  توانسته  و  اند  بوده  روابط مهمی  و  مناسبات  دارای  کشور  و   دو  فرهنگی 

 .اقتصادی خود را عمیق تر و نزدیک تر کنند

 

 ان: برجام » قفس ببر« را گشود نتانیاهو با اعتراف به افزایش قدرت ایر 

» بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل    -ایرنا  -نیویورک

و عصبانیت  با  ب  متحد  امضای  با  گفت  و  کرد  اعتراف  ایران  اسالمی  جمهوری  افزون  روز  قدرت  به  و  نگرانی  رجام 

ق ایران،  های  تحریم  شدن  گشودندبرداشته  را  ببر«  قفس   « جهانی  های  روز    .درت  نتانیاهو  ایرنا،  گزارش  به 

حال از» دونالد  شنبه و در آخرین روز نشست های هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در عین  سه

ای  ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام قدردانی کرد و ران در با این ادعای تکراری و دروغین که » 

اتهام  و  به ادعاها  تاکنون  از سازمان ملل متحد که  برنامه  صدد دستیابی به سالح هسته ای است«  او علیه  های 

، انتقاد و شورای امنیت را هم به دلیل مخالفت با اقدامات ضد ایرانی  آمیز هسته ای ایران اعتنایی نکرده استصلح

قدت   ۶ری »باراک اوباما« بین ایران و  زمان ریاست جمهو  ای درتوافق هسته  .مپ به شدت سرزنش کرددولت ترا

آمریکا، چین، انگلیس،  آلمان، فرانسه،  از جهانی  بعد  ترامپ  اما  اروپا امضا شد  اتحادیه  و  از یکسا   روسیه  نیم  و  ل 

در جهان   عودی حامیان اصلی ترامپرژیم های صهیونیستی و س  .شروع ریاست جمهوری خود از برجام خارج شد

المللی برحفظ هستند در حالیکه جامعه بین روج از برجام و اعمال تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران بوده وبرای خ

ت  .برجام تاکید دارد با  با این ادعا که»  وافق هسته ای ایران مخالف بودم چرا که این توافق نه تنها مسیر  نتانیاهو 

برای رس بمب هسته ایران  به  را یدن  آن  بلکه  نبست  را  که    ای  بودم چرا  مخالف  توافق  با  گفت:   ، هموار ساخت« 

نداشمحدودیت  ایران  رفتار  تغییر  با  پیوندی  هیچ  و  بود  موقتی  آن  که   .تهای  است  درحالی  نتانیاهو  ادعای  این 

نس بین المللی انرژی اتمی هم  جمهوری اسالمی ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید و آژا

رژیم صهیونیستی به علت دارابودن صدها بمب اتمی در زرادخانه هسته ای خود خطر    .را تایید کرده استبارها آن  

ر حالی که رژیم اشغالگر فلسطین حاضر نیست  د  .های منطقه خاورمیانه استاصلی برای امنیت و سالمت ملت

بین قوانین  از  یک  بپهیچ  را  هسته المللی  تاسیسات  درهای  و  بذیرد  را  خود  بگشاید،  ای  آژانس  بازرسان  روی  ر 

ی شده کافی برای  های موقت را هم نقض کرد و اکنون اورانیوم غنایران حتی این محدودیت  نتانیاهو مدعی شد:

که » همه باید  نخست وزیر رژِیم صهیونیستی با بیان این .ی در ظرف چند ماه را در اختیار دارد بمب اتم 2دستیابی به 

بایستند« ایران  مقابل  آر  در  »آی  جدید  نسل  سانتریفیوژهای  روی  بر  اکنون  ایران  شد:  مدعی  همچنین  کار  «  ۹، 

با    .دهدبرابر افزایش می  ۵0کند، این اقدام ظرفیت غنی سازی ایران را  می این ادعا که »تردیدی وجود  تکراروی 

های غیرقانونی آمریکا    ای امنیت را به خاطر مخالفت با درخواستندارد که ایران به دنبال بمب اتمی است«، شور

تحریم  برداشته شدن  با  پیش  پنج سال  و گفت:  داد  قرار  مورد سرزنش  ایران  رهبرانعلیه  ایران،  های  قدرت  های 

ج سال  نتانیاهو افزود: در پن  .ند در حالی که امیدوار بودند بهترین وضعیت رقم بخوردجهانی در قفس ببر را بازکرد 

رنج بردیم. این   کنیم، از پیامدهای این توافق غیرمسئوالنهخاورمیانه زندگی می وان کسانی که در  گذشته، ما به عن

بو منطقه  سراسر  در  خود  کارزار  به  تا  کرد  جسورتر  و  ثروتمندتر  را  ایران  بدهدتوافق  رژِیم   .دجه  وزیر  نخست 

تحریم بازگشت  برای  ترامپ  دولت  تصمیم  از  جهانی    صهیونیستی  مخالفت  وجود  با  ایران  علیه  ابراز های  آن  با 

قرار   ایران  با  تجارت  یا  آمریکا  با  تجارت  گزینه  دو  بین  را  ترامپ کشورها  و گفت که  یکی  خرسندی کرد  باید  داد که 

کنند را خش  .انتخاب  ابراز  با  اقدام  وی  از  سازی   م  فعال  برای  آمریکا  درخواست  با  مخالفت  در  امنیت  شورای 

عربی خواستار اقدام سخت علیه ایران هستند و ما از اعضای  م ماشه افزود: اسرائیل و برخی کشورهای  مکانیس

می امنیت  آمریکا  شورای  کنار  در  ایران  با  مقابله  در  گیرندخواهیم  صهیونیستی  .قرار  رژیم  وزیر  ابراز    نخست  با 

ردار سپهبد شهید » قاسم سلیمانی «  ها و اقدامات دولت ترامپ در منطقه از جمله ترور سخرسندی از سیاست

https://www.irna.ir/news/84059391/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84059391/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84059391/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7


 
این سیاستابرا که  گفت  و  کرد  منطقه شده  ز خرسندی  در  ایران   » خرابکارانه  تحرکات   « از  جلوگیری  موجب  ها 

های منطقه  تکفیری و صهیونیستی برای دفاع از ملت   هاینتانیاهو سردار سلیمانی را که سالها با تروریست   .است

محور مقاومت  جمهوری اسالمی ایران از   وی همچون ترامپ حمایت های  .جهان« خواندمبارزه کرد، » ابر تروریست  

 .داندضد تروریسم صهیونیستی و تکفیری را » تحرکات خرابکارانه« می

خیانتکارانهتوافق صهیونیستی//    های  رژِیم  وزیر  از   نخست  خرسندی  ابراز  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 

رات و بحرین به میزبانی ترامپ در کاخ سفید، ابط بین این رژِیم با دو کشور عربی اماامضای توافق عادی سازی رو

خاورمیانه از  خوب  خبری   « را  فلسطین  ملت  به  منامه  و  ابوظبی  خیانت  پیمان این  نخستین  گفت:این  و  خواند   »

عربی بیشتری به  کشورهای   دانم  اسرائیل و کشورهای عربی در یک چهارم قرن اخیر بود و من می تاریخی بین  

صلح   دایره  این  به  پیوستزودی  انتخابات    .خواهند  در  شکست  از  ترامپ  نگرانی  به  هم  نگاهی  نیم  که  نتانیاهو 

آمریکا داشت، خط مشی دولت منازعه عربیریاست جمهوری  آمریکا در خصوص  پیشین  را   –  های  صهیونیستی 

او قدس  متفاوتی را نسبت به گذشته اتخاذ کرد ،  نکوهش کرد و افزود: خوشبختانه رئیس جمهوری ترامپ رویکرد  

بلندی  پایتخت اسرائیل شناسایی کرد و حاکمیت آن بر  به عنوان  به رسمیت شناخت را  را  این    .های جوالن  با  وی 

بلکه برای مبارزه با دشمنی مشترک به  نه فقط برای صلح    ادعا که » رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب

رح کرد که » ایران به طور مداوم به همسایگانش حمله اند« این ادعای دروغ را مطهم ایستاده   نام ایران در کنار

 .غزه و همچنین لبنان دخالت می کندهای خود درعراق، سوریه، یمن، کرده و از طریق نیروهای نیابتی

ر هنگام سخنرانی در  های اخینخست وزیر رژِیم صهیونیستی در سال //    اعتباری دیگر علیه حزب هللانمایش بی  

عمومی سازمان   هللا  مجمع  و حزب  ایران  علیه  را  نمودارهایی  و  تصاویر  آننشان   ملل  اعتباری  بی  که  به  داده  ها 

به صورت ویدیویی انجام شد،   سرعت اثبات شده است و امسال در سخنرانی خود که به دلیل شیوع ویروس کرونا

نتانیاهو درحالی که همچنان    .انفجار بندر بیروت را به نمایش گذاشتهایی از لبنان از جمله محل  تصاویر و نقشه 

نقش رژِیم صهیونیستی در انفجار بندر بیروت یکی از گزینه های در دست بررسی است، با نشان دادن تصویری از  

بیر در ضاحیه جنوبی  منطقه  الجناح  یک   « به  این  -وت موسم  در  دیگری ممکن است  انفجار  که  گفت   االوزاعی« 

است و در اینجا حزب هللا انباری سری از سالح و موشک در اختیار دارد، رخ  المللی  منطقه که در کنار فرودگاه بین

ی مسکونی در اطراف آن هللا در کنار یک شرکت توزیع گاز و خانه هاوی با این ادعا که» انبار تسلیحاتی حزب  .دهد

ه » ونیستی با بیان اینکنخست وزیر رژِیم صهی  .  تظاهرات کنندقرار دارند« از مردم بیروت خواست تا علیه حزب هللا 

اگر این منطقه منفجر شود، تراژدی دیگری رخ خواهد داد« خطاب به مردم لبنان گفت که اکنون زمان عمل و وقت 

هم کرد و  یاهو » حزب هللا لبنان را به استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی« متنتان  .اعتراض علیه حزب هللا است

گویم که اسرائیل قصد آسیب رساندن به ن لبنان نیست«، افزود: به مردم لبنان میبا این ادعا که » اسرائیل دشم

نگذشته بود که » سید حسن  ساعتی از این ادعای نتانیاهو    . دشمن شما هستندشما را ندارد اما ایران و حزب هللا

زیر رژیم صهونیستی را  زیونی این ادعا را رد کرد و هدف نخست ونصرهللا« دبیرکل حزب هللا در یک سخنرانی تلوی

تکفیری خواند و  تروریسم صهیونیستی  بیروت علیه مقاومت ضد  از    .شوراندن مردم  سید حسن نصرهللا همچنین 

که   کرد  دعوت  تصویربرداران  و  کنندخبرنگاران  دیدن  نتانیاهو  ادعایی  محل  از  بخش    .امشب  گزارش  این  براساس 

 . دبیرکل حزب هللا خبرنگاران را به محل ادعایی نتانیاهو برداظهارات   سانی حزب هللا بالفاصله بعدازاطالع ر

 

 مهد کودک های چین، مسیر یادگیری زندگی اجتماعی

  مردم چین بویژه جوانان عالوه بر اینکه به وقت شناسی و نظم در جهان شهره هستند از نظر سخت   -ایرنا  -پکن

این موارد در نه  ایت قوانین و عرف اجتماعی نیز سرامد هستند اما ریشه  کوشی، احترام به بزرگترها و همچنین رع

کودک ها و پیش دبستانی  به گزارش ایرنا مهد  .دانشگاه ها و یا مراکز سطح باال بلکه در مهد کودک ها نهفته است

https://www.irna.ir/news/84058383/%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 
چطور باید   به کودکان آموخته می شود ند که در آنهاهای چین یکی از اصلی ترین مراکز آموزشی این کشور هست

باش خدمتگزار  یک  و  نمونه  یک  کشورشان  از   .ندبرای  یکی  کشور  این  های  کودک  مهد  در  کودکان  بهینه  آموزش 

آموزشی چین محسوب می شود  پایه  رکن  و چون  در سراسر چین محسوب می شود  تربیتی  برنامه های مهم 

ز تمام طول  در  زیادی  داردتاثیرات  جامعه  کل  و  فرد  برای  چی  کودکان  .ندگی  از سن  در  دوره    ۶تا    ۳ن  در  سالگی 

چینی ها اعتقاد دارند که در پایه های ابتدایی، کودک باید کامال به   ز دبستان آموزش می بینندمهدکودک و پیش ا

به سن   یا پسری  و  دختری  که وقتی  اجتماعی مسلط شود، طوری  برای  ۱۵مهارت های  رسید  زندگی،    سالگی 

از روش های مرسوم   در همین راستا در مهد کودک ها بسیاری  .ی نداشته باشدو پرورش فرزندانش مشکلازدواج   

زندگی به کودک آموخته می شود و آنها به دلیل آنکه بیشترین اوقات روز را در این موسسات آموزشی سپری می  

آن نیاز دارند،  کار و حضور در کشور به  در طول زندگی، با همه مضامین و مفاهیمی که  کنند، کودکان در همین دوره

بزرگترین نقش برعهده معلمان    .این دوره فرا خواهند گرفتآشنا خواهند شد و هرچه الزم باشد در   این میان  در 

از ساعت   تقریبا  که  کودکان است  و  به    ۸کودکستان ها  نزدیک  تا  مانوس   ۱۷صبح  و  مرتبط  یکدیگر  با  از ظهر  بعد 

با یک  هستند با  دیگر دارند که حتی به مراتب بیشتر از ساعاتی است که  و بیشترین دوره زمانی ارتباط را  کودکان 

در پیش دبستانی های چین، کودکان روزانه با تمرین پذیرایی با چای هنگام صبح، شیوه در  .والدین خود می گذرانند

ورت محدود  ی گیرند با این حال این نوع کارها به صدست گرفتن سینی چای و پذیرایی از مهمان و دوستان را یاد م

مع و  آموزند  می  فقط  کودکان  و  شود  می  کودکان انجام  از  را  کارهایی  چنین  وظیفه  عنوان  به  ندارند  حق  لمان 

کودکان در چین اصوال جایگاهی مانند پادشاه در هر جایی اعم از منزل و خارج از آن را دارند برای همین    .بخواهند

پیش دبسیار تال در  به کودکان  مبادا  تا  بیفتد مشکال ش می شود  اتفاقی  اگر چنین  و  برسد  ت  بستانی ها آسیبی 

شیوه احترام گذاشتن به دیگران در هنگام    .زیادی برای معلمان و بخصوص مسئوالن این موسسات بوجود می آید

کودکان   با  مربیان  که  اینجاست  جالب  دهند  می  آموزش  اینجا  در  هم  را  روزهای  پذیرایی  کنند  می  کودکی  واقعا 

اب و مهارت هایی را که یاد گرفته اند در  ل، والدین کودکان به مدرسه دعوت می شوند و بچه ها آدخاصی از سا

در برخی موارد هر    .مقابل دیدگان والدین خود اجرا می کنند و مورد تحسین و تشویق خانواده نیز قرار می گیرند

اینکه در طول سال دو جلسه برگزار می  ان با حضور والدین برگزار می شود و یا  ماه جلسه ای تمرینی برای کودک

در کنار    .لمان آنچه را به کودکان آموخته اند به صورت تمرینی در حضور والدین انجام می دهندشود که در آن مع

ام ظهر و ناهار است  موارد یاد شده یکی از کارهای دیگری که یاد می گیرند تقسیم بندی کار، تقسیم غذا در هنگ

بی  کودکان مهدکودکی هم   .ن دوستانشان را یاد می گیرندبا نظارت مستقیم مربیان خود شیوه تقسیم کردن غذا 

همچنین بچه   دستمال کشیدن میز، صندلی ها و دیوار هم به عنوان تمرین نظافت، توسط شاگردان انجام می شود

ی مهد کودک ها بچه ها در این کشور در برخ ستقیم آشنا می شوندها از همان ابتدا با فرهنگ بازیافت به صورت م 

را هم می گذرانند تا به طور کامل نظم و انضباط را آموخته و آماده فرمان    آموزش های نظامی و خدمت سربازی

کودکان با فرهنگ صحبت کردن با تلفن، شماره گیری تماس های اضطراری و بیان موارد کلیدی در    !پذیری باشند

، گرما و بعضا  تان ها حتی شیوه مراقبت از خود در برابر باران، سرماواقع اضطراری هم آشنا می شوند در کودکسم

از  استفاده  چین حتی شیوه  دبستانی  پیش  مراکز  و  ها  مهدکودک  در  می شود  داده  آموزش  طبیعی هم  بالیای 

  اکثر پدر و مادرها در سراسر دنیا   .شود  دستشویی برای تخلیه ادرار و مدفوع و نظافت دستها هم آموزش داده می

تحصیال و  آموزش  برای  هستند  کنندحاضر  فداکاری  فرزندانشان  صرف   ت  خانواده  درآمد  از  بزرگی  بخش  چین  در 

به دلیل سال ها قانون تک فرزندی در شهرها، فشار زیادی بر روی فرزند   تحصیل و آموزش فرزند خانواده می شود

ورود به    سالهای اولیه کودکی و قبل از حتیاین فشار از همان   خود موفق شود  حصیالتخانواده بوده است تا در ت

شود می  شروع  برخوردار    .دبستان  آموزشی  باالی  و  مهم  بسیار  جایگاه  از  چین  در  ها  کودکستان  کلی  طور  به 

دان از شهریه  ماهانه حتی  به صورت  پرداخت می شود  آنها  برای  که  ای  برای همین شهریه  و  ا، شگاه ههستند 



 
ابتدایی و متوسطه هم م  باالتر باشدمدارس  بتدریج در برخی شهرهای    .مکن است  در مهد کودک های چین که 

بزرگ مدرن تر هم می شوند آموزش زبان انگلیسی بسیار رایج است به طوری که بسیاری از دانش آموزان مهد 

  بان انگلیسی هستند در برخی موارد ی به زکودک ها در این کشور از سه سالگی قادر به گفت و گوهای مقدمات

مهد کودک ها در طول سال عالوه بر    .ن زبان در این موسسات فعالیت می کنندمعلمانی تمام وقت برای آموزش ای

دارندتعطیالت   کامل  تعطیلی  ماه  دو  دولتی،  و  اوت   رسمی  و  بهار(  عید  )تعطیالت  فوریه  های  ماه  در  اغلب  آنها 

ف تابستانی(  دبس)تعطیالت  پیش  موسسات  برخی  در  اما  نیستند  شهریه عال  که  کودکانی  نیز  ماه  دو  این  تانی 

ی این دوره در اختیار آنها گذاشته  پرداخت کنند می توانند در مهد کودک حضور یابند و معلمانی به صورت ویژه برا

نند کالس های  در موسساتی که وضعیت مالی بهتری دارند و شهریه های سنگین تری دریافت می ک  .می شود

، اسکیت روی یخ های مصنوعی، کاردستی، ریاضی مقدماتی، زبان چینی مقدماتی و  هنر، ورزش، بازی گلف، شنا

کودکستان های چینی به غیر از دولتی ها دارای    .می شود و برقرار است  بسیاری از دوره های دیگر در نظر گرفته 

توسط هر ماه  ر دنیا هستند و در این موسسات به طور مگرانترین شهریه ها نسبت به بسیاری از کشورهای دیگ

ر  دال   ۱200دالر پرداخت می شود و این رقم برای پیش دبستانی های مختلف تا    ۳00   برای هر کودک دستکم حدود

در هر ماه نیز افزایش می یابد و در شهرهای بزرگ نظیر پکن و شانگهای پرداخت چنین هزینه های هنگفتی امری  

دار  .است  بسیار عادی این حال مهد کودک های چین  ابا  از جمله  نیز هستند،  که در  ای مشکالتی  ینکه معلمانی 

پایینی که د ریافت می کنند و مشغله های زیادی که دارند، مهدها کار می کنند در بسیاری موارد به دلیل حقوق 

 یا دارای مراتب باالی تحصیلی نیستند و    از سوی دیگر شمار زیادی از این افراد  .نمی توانند از پس همه امور برآیند

اند کرده  مهاجرت  مختلف  مناطق  به  دیگر  های  استان  و  آنه از شهرها  ناآشنایی  از  و  پایین  آگاهی  روز،  علوم  با  ا 

از مسایل   آنها همیشه  برای  آموزشی  کافی  های  دوره  نبود  و  معلمان  این  بودن  جوان  و  کودکان  روان شناختی 

کرده است تا این اخیر کوشش فراوانی    دولت چین در سال های  .تانی ها بوده استدغدغه های بزرگ پیش دبس

این موسسات   زیاد بودن  به دلیل وسعت کشور،  اما به هر صورت  پر کند  را  و شمار روزافزون کودکان در  خالء ها 

ین مشکالت فایق کمبود معلم، شاید سال های طوالنی الزم باشد تا این کشور بتواند بر ا مهدهای کودک در کنار

 .آید

 

 صنعت فرهنگ چین با از سرگیری خطوط تولید   احیا

گزارش ها حاکی است همزمان با تالش ها برای از سرگیری مشاغل و خطوط تولید بعد از شیوع کرونا    -ایرنا  -پکن

به    .ین حرکت می کند در چین، این کشور با شتابی قوی در مسیر توسعه صنعت فرهنگ به دو شیوه آفالین و آنال

سوی اداره فرهنگ و گردشگری این کشور نشان می   داده های ارائه شده ازدیو بین المللی چین، گزارش ایرنا از را 

درصد از سالن های نمایش موجود در   ۵۳سالن تئاتر که برابر با    ۱۶2دهد در یک هفته گذشته، در مجموع هزار و  

درصد از   ۹۴  نت ها و بیش ازدرصد از کافی    ۶۷از طرف دیگر، بیش از    .کل کشور چین است، بازگشایی شده اند

که در آنجا برنامه های فرهنگی مانند آواز خوانی و سرود برگزار می شود نیز در سراسر چین مکان های عمومی  

اند گرفته  از سر  را  از    .فعالیت خود  و    ۵بیش  این    ۱00هزار  که  بازگشایی شده  نیز  در چین  تفریحی  تعداد مکان 

تقریبا   مکان  ۳۳معادل  کل  از  موجو  درصد  تفریحی  استهای  چین  سراسر  در  فضای  صنعت    .د  در  چین  فرهنگ 

اول سال   نیمه  در  درآمد  نیز شاهد رشد  است  2020اینترنت  بوده  و    میالدی  آنالین  اجراهای  از  درآمدهای حاصل 

ه در سال گذشته میالدی رسیده  مد ثبت شددرصد درآ  ۱۸و    ۳۴موزیک های اینترنتی در چین به ترتیب به بیش از  

که  .اند است  حالی  در  گزارش  چی این  از  سینماهای  کرونا  شیوع  پایین  ریسک  با  مناطق  در  صورت    2۸ن  به  تیر 

اندمرحله بازگشایی شده  تعلیق   ۱۸0به مدت    ۱۳۹۸بهمن    ۴از    .ای  به حالت  اکران فیلم در سینماهای چین  روز، 

میال   .درآمده بود فیلم های سینمای(  20۱۹دی )سال گذشته  در چینمیزان فروش  و    ۶۴به   ی  میلیون   2۶۶میلیارد 

https://www.irna.ir/news/84058712/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF


 
همچنین   درصد افزایش نشان می دهد  ۵.۴که در مقایسه با سال پیش از آن   یوان( رسید  ۶.۹)هر دالر آمریکا  یوان  

و   میلیارد  یک  به  میالدی  گذشته  سال  در  فیلم  تماشای  که  ۷2۷آمار  است  رسیده  نص میلیون  به  حد  جدیدی  اب 

تولید داخل در سال گذشته با  یرش کرد میزان فروش فیلم سینمایاداره ملی سینمای چین گزا  .حساب می آید

مرکز   .درصد کل میزان فروش را شامل می شود ۶۴.0۷میلیون یوان رسید که  ۱۷۵میلیارد و  ۴۱درصد رشد به  ۸.۶۵

یی جدید راه اندازی شده پرده سینما  ۷0۸هزار و    ۹ یمیالد  20۱۹همچنین در سال   ملی سینمای چین آورده است

 .رسیده است ۷۸۷هزار و  ۶۹سینما در سراسر چین به تعداد پرده های  بدین ترتیب است

 

 کنگ« به تعویق افتاد جایزه فیلم هنگ»

میالدی    2022کنگ« به دلیل تداوم شیوع کرونا به سه ماهه اول سال  چهلمین دوره »جایزه فیلم هنگ  -ایرنا  -نتهرا

شد سه  .موکول  روز  گزارش  ایرشنبه  فرهنگی  گروه  پ به  از  اطالعنا  فیلم  ایگاه  جایزه  متولیان  ورایتی،  رسانی 

از هنگ دوره  چهلمین  برگزاری  افتادن  تعویق  به  از  گذشته  روز  دادند  کنگ  خبر  رویداد  فیلم    .این  جایزه  انجمن 

ق افتاده و یا لغو  های اکران به دلیل شیوع کرونا به تعویبندیکنگ در توضیح این تصمیم گفت بسیاری از زمان هنگ

برگزار    202۱کنگ در سال  چون سینماها امکان فعالیت عادی را ندارند. در نتیجه مراسم جایزه فیلم هنگ  اندشده

این رویداد    2022اکران شده باشند، امکان شرکت در نسخه    202۱و    2020های  هایی که در سالفیلم  شود ونمی

را خواهند داشت بفتا در    سینمایی استکنگ یک جایزه  جایزه فیلم هنگ  .سینمایی  آمریکا و  که معادل اسکار در 

این مراسم که قرار بود در ماه  انگلیس در نظر گرفته می  برگزار  (  ۹۹خرداد    -مه )اردیبهشتشود. نسخه امسال 

زمان   کنگ ازسینماهای هنگ .شود، به دلیل شیوع کرونا لغو و در تاریخی دیگر به صورت برخط از اینترنت پخش شد

ه رسیدن موج دوم و سوم شیوع، دوبار حکم تعطیلی دریافت کردند. این سینماها اولین بار از  از را  شیوع کرونا با

تیر( تا    2۵ژوئیه )  ۱۵اردیبهشت( تعطیل شدند و بار دوم از    ۱۹تا هشتم مه )(  ۹۹ل فروردین  اواخر ماه مارس )اوای

رو به  را  خود  درهای  شهریور(  )اوایل  اوت  سینماهپایان  بستند.  تماشاگران  دایر   ایز  حاضر  حال  در  منطقه  این 

با رعایت مقررات سختگیرانه فاصله  درصد ظرفیت    ۵0باید بیش از  کنند و نگذاری اجتماعی فعالیت میهستند اما 

  ۷2میالدی افتی    2020کنگ در نیمه اول سال  ها باعث شد گیشه هنگتمام این محدودیت   .ها بلیت بفروشندسالن

براساس    صدیدر کند.  تجربه  اول سال  را  نیمه  در  که  منطقه  این  درآمد    ۱۳۵،  20۱۹آمار، سینماهای  دالر  میلیون 

مشاب زمانی  بازه  در  امسال  تنها  داشتند،  و    ۳۷ه  کردند  ۸00میلیون  فروش  دالر  به   .هزار  موسوم  کرونا  ویروس 

)  ۱۹-کووید ماه دسامبر  در استان هوبی  2۴اواسط  ا  آذر( در شهر ووهان  از  ابتدا  به  چین گزارش شد.  بیماری  ین 

برده میعنوان ذات نام  در  الریه  اما کمیسیون ملی بهداشت چین  ماه    ۹)  20۱۹دسامبر سال    ۳0شد  به  (  ۹۸دی 

کرد اعالم  در چین  را  ویروس  این  و    .صورت رسمی شیوع  مختلف سرایت  به کشورهای  تدریج  به  که  بیماری  این 

هزار نفر را در جهان   ۴00میلیون و    ۳۳تا لحظه تنظیم خبر  گیری یاد کرد،  ا واژه همهسازمان جهانی بهداشت از آن ب

شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری    .اندجان باخته  مبتال کرده است که از این میان بیش از یک میلیون نفر

جشنواره جمله  از  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف  رویدادهای  و  نمایشگاهفعالیت  شدن   ها،  بسته  و  ها 

س کتابفروشیسینماها،  و  کنسرت  و  تئاتر  های  اقتصاد  الن  و  جهانی  بازارهای  بر  زیادی  منفی  تأثیرات  و  شد  ها 

 .ی گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت کشورها در بخش ها

 

 بار مورد حمله سایبری قرار می گیریم   هزار 20ین: روزانه بیش از چ

رت امور خارجه چین با بیان اینکه »آمریکا بزرگترین منبع حمالت سایبری علیه چین است« سخنگوی وزا  -ایرنا  -پکن

از   بیش  روزانه  میانگین  طور  به  چین  صنعتی  کنترل  ها، سامانه  گزارش  اساس  بر  مورد   20گفت:  بار  حمله   هزار 

شنبه در جمع خبرنگاران   به گزارش ایرنا »وانگ ون بین« شامگاه سه  .از خارج رصد می شود  رار گرفته وسایبری ق

https://www.irna.ir/news/84058491/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84059557/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
افزود: پکن  مانند   در  کلیدی  صنایع  در  سایبری  صنعتی  کنترل  های  سامانه  و  تجهیزات  شامل  رصدها  این  اهداف 

ارتباطات است و  تولید  تاکید کرد: در م  .انرژی داخلی،  انواع دیگاو  با  سایبری، عملیات شناسایی   ر حمالتقایسه 

گفت: چین هنوز یکی از آسیب دیدگان اصلی از  وانگ  .ینه قوی دولتی استسایبری فوق الذکر احتماالً دارای پیش

بر    .حمالت سایبری است و حمالت سایبری به این کشور در دوران شیوع کرونا بیش از پیش افزایش یافته است

نش  میالدی که مرکز ملی واک  2020بکه اینترنت چین در نیمه اول سال  بر امنیت ش  اساس گزارش داده های نظارت

اضطراری اینترنت چین اخیراً منتشر کرده حمالت سایبری به چین از خارج از کشور همچنان در حال افزایش است و  

چالش   ین مقام وزارت خارجه چین »حمله سایبری راا  .آمریکا بزرگترین منبع حمالت سایبری علیه چین بوده است 

پیشنهاد همواره  چین  گفت:  و  کرد  عنوان  کشورها«  همه  احترام    مشترک  اساس  بر  کشورها  همه  است  کرده 

 .با این چالش مقابله کنند متقابل، برابری و سود مشترک، گفت و گو و همکاری را تقویت بخشند تا به طور مشترک

 

 به هدف قراردادن پهپادهای آمریکا  هشدار چین 

دیگر    -ایرنا  -پکن یا  ها  پهپادها، جنگنده  اگر  که  داد  و واشنگتن، چین هشدار  پکن  میان  تنش ها  افزایش  دنبال  به 

به    .مریکا به سرزمین و جزایر چین حمله کرده و خساراتی وارد کنند، بی تردید هدف قرار خواهند گرفتتجهیزات آ

رو از  ایرنا  راحگزارش  به  تواند  می  چین  تایمز،  گلوبال  پهپادهایزنامه  هواپیمای  "MQ-۹ Reaper" تی  نوعی  که 

بخصوص   دهد  قرار  هدف  را  است  تروریسم  ضد  های  مأموریت  برای  شده  های  طراحی  رسانه  بتازگی  اینکه 

ست که چین را در  آمریکایی اعالم کرده اند نیروی هوایی این کشور نقشه هایی را در این هواپیماها طراحی کرده ا

تصاویری نیز از تمرینات نیروی دریایی و بکارگیری این پهپادها در رسانه       .دهد  آن یک دشمن فرضی نشان می

دریایی آن کشور منتشر شده است که سایه های قرمزی از چین را نشان می های آمریکا از جمله مجله نیروی  

با کیو«  »ام  پهپادهای  به  مربوط  های  طراحی  و  کرده  دهد  پیدا  نمود  آن  در  چین  کردن  فرض   .است  دشمن 

ایجاد نمی  فوکیانشا نگرانی  پهپادهای »ام کیو« برای چین  این  از کارشناسان مسایل نظامی در چین می گوید: 

روزنامه    .چنین تمریناتی با دشمن فرض کردن چین هم خوی استکباری نیروی هوایی آمریکا را نشان می دهد دکنن

توگلوبال تایمز چ پهپادها  این  باره می نویسد:  این  پروازی  ین در  با سرعت کم و سقف  و  ندارند  انایی پنهان شدن 

هوا   به  زمین  های  موشک  تا  شود  می  باعث  و  کنند  می  پرواز  بگیرندپایین  هدف  را  آنها  آسانی  فو      .به 

مسلح گفت: شناسایی  سرنشین  بدون  برا MQ-۹ مانند هواپیماهای  بکارگیری  صورت  در  مقابلهفقط  با   ی 

نیروهای مسلح کمتر توسعه یافته که توانایی دفاعی هوایی کافی ندارند، قابل کشورهای کوچکتر و مناطقی با  

 RQ-۴ Global Hawk ایران یک هواپیمای بدون سرنشین ت: به عنوان مثالگلوبال تایمز نوشته اس   .استفاده است

سال   آمریکا در  پهپاد میالدی 20۱۹را  کرد،  استسرنگون  شده  گفته  که  تر ی  پیشرفته  فنی  نظر   MQ-۹ از  از 

سال   است از  نیز  یمن  حوثی  نیروهای  اند MQ-۹ چندین میالدی  20۱۷حتی  کرده  سرنگون  در    .را  مطالب  این 

توسط روزنامه   از سوی کارشناسان چینی و رسانه های این کشور مطرح می شود که بتازگی گزارشی  شرایطی

در   MQ-۹ می تواند از توانایی های پهپادهایمنتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا   Stars and Stripes نظامی آمریکایی 

این یک اعالن جنگ  التی را آغاز می کنداگر آمریکا چنین حم فو گفت:  .مانند دریای جنوبی چین بهره بگیرد مکانی

ل را آغاز خواهد کرد بخصوص  چین بدون تردید حمله متقاب دنبال خواهد داشت است و عواقب جدی برای آمریکا به

خواهد بود که ارتش چین روش های زیادی برای مقابله با   یک هدف عملیاتی در این شرایط MQ-۹ آنکه پهپادهای

ین اقدامات تحریک آمیز آمریکا در تنگه تایوان و دریای جنوبی را بارها به صورت رسمی مورد  چ  .آنها در اختیار دارد

خطرناک و  داده  قرار  به    انتقاد  نسبت  نیز  چین  ارتش  حتی  و  کرده  داده  توصیف  هشدار  آمریکا  به  اقدامات  این 

چنین عالیمی از رویارویی   ارسال این بار نیز چنین تحرکاتی از سوی چین بسیار متکبرانه توصیف شده است است

اقدامی برای دامن    این گلوبال تایمز نوشته است:    .نظامی بارها از سوی چین مورد انتقاد شدید قرار گرفته است
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ها بیشتر خصومت  به  است  زدن  چین  علیه  اخاذی  و  آمریکایی  و  چینی  جوامع  برای   بین  پهپادها  از  آمریکا  ارتش 

آمریکا استفاده می کند اختگیتخیلی و ایجاد تصاویری س تحریکات حرکتی برای بسیج  این ظاهرا از جنگ چین و 

چین  دیگر از جزیره سازی ز یکشنبه این هفته با صدور بیانیه ای بار وزارت امور خارجه آمریکا رو  .افکار عمومی است

و تهدید کرد که  متهم   انتقاد و چین را به »نظامی گری بی پروا و تحریک آمیز« در جزایر »نانشا« در دریای جنوبی

ادبیات گستاخانه،   از  ای  مجموعه  را  اظهارات  این  چین  ولی  داند  اقدامات می  این  مسئول  را  و  غ چین  یرمودبانه 

د آمریکا  آشکار  گرایی  استمداخله  گویند:    .انسته  می  چینی  سایر   کارشناسان  یا  چین  نانشا  جزایر  به  حمله 

ب هواپیماهای  از  استفاده  با  چینی  سرنشیناهداف  است اقدامی MQ-۹ دون  چین جنگی  این   ارتش  با  مطمئناً 

کاری   چنین  برای  آمریکا  ارتش  و  کرد  خواهد  مقابله  کرداقدامات  خواهد  پرداخت  زیادی  تا  .هزینه  چین گلوبال  یمز 

بحران  یک  ایجاد  با  کند  تالش  است  ممکن  ترامپ  دولت  که  داشت  وجود  ها  زنی  گمانه  این  است:  کرده  اضافه 

اما استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اهداف چین  کارزار انتخاباتی خود را تقویت کند  نظامی،

دولت ترامپ نمی تواند انتظار داشته باشد چین  ردست، یک جنایت جنگی که صلح را از بین می بیک جنگ واقعی ا

تنها گزینه ما ضربه سخت به   وز جنگی استاز نظر چین، این یک حمله و تجا هم در برابر این سناریو سکوت کند

 .متجاوزان و درسی است که هرگز فراموش نخواهند کرد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 باره حفاظت از محیط زیست را رد کرد هامات آمریکا درچین ات/   اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه   با

را   آن  رد کرد و  از محیط زیست  را درخصوص محافظت  آمریکا  اتهامات  امور خارجه چین دوشنبه  وزارت  سخنگوی 

به   خبرگزاری صدا و سیمال  به گزارش سرویس بین المل  .اتهاماتی جدید از سوی آمریکا با اهداف سیاسی خواند

کنفرانسی مطبوعاتی درخصوص   در  امور خارجه چین  وزارت  ونبین، سخنگوی  وانگ  از خبرگزاری شین هوا،  نقل 

های نات وحشی و زباله های گلخانه ای، قاچاق حیوااتهامات اخیر دولت آمریکا علیه چین را درخصوص انتشار گاز 

از »فهرستی  خواند.دروغ  دریایی،  محض«  چ  های  اقدامات  افزود:  طور  وی  به  اقلیمی  تغییرات  زمینه  در  ین 

  ۴۸.۱انتشار دی اکسید کرین در هر واحد تولید ناخالص داخلی  20۱۹ای شناخته شده است. در پایان سال گسترده 

به سال   نسبت  و سهم سوخت  200۵درصد  داشت  بود.  ۱۵.۳های غیرفسیلی  کاهش  ادام  درصد  در  ه گفت: وی 

های با انرژی پاک جهان در چین  درصد خودرو   ۵0کل جهانی است و بیش از  درصد    2۵های جدید در چین  جنگل زایی

این سخنگو یادآور شد: چین یکی    انتشار کربن را به صفر برساند.  20۶0هستند. چین اعالم کرد در نظر دارد تا سال  

قابل توجهی در   کند. چین سهم ت از حیات وحش دارد و اجرا میترین قوانین را در ارتباط با حفاظگیرانهاز سخت  

پایان امسال به طور کلی هدف واردات صفر پسماند  تا  های جامد را محقق خواهد  منابع جنگلی جهان دارد. چین 

کند و )در این اقدامات( سهیم است می   دانند که چه کسی اقدام وی افزود: »همه مردم جهان به روشنی می  کرد.

چ حرفو  کسی  میه  بیهوده  اهای  مرج  و  هرج  و  میزند  به  یجاد  خسارت  مسئول  بزرگترین  آمریکا  واقع  در  کند. 

وانگ ونبین    شود.«همکاری زیست محیطی بین المللی است و بزرگترین تهدید زیست محیطی جهان محسوب می 

جاد مشکل، کمک محسوسی به از اتهامات سیاسی دست بردارد و به جای ایخواهیم  تصریح کرد: »از آمریکا می

 ت جهان کند.«حفاظت از محیط زیس

 

 رکوردزنی بالگرد بدون سرنشین چین /   ترین فرودگاه جهانبا پرواز در مرتفع

انجام مام برای  که  بدون سرنشین چینی  بالگرد  اولین  آزمایشی  پرواز  موفقیت  از  دیلی«  در  روزنامه »چاینا  وریت 

خبر   است،  شده  طراحی  مرتفع  گزارش  .دادمناطق  سیما به  و  صدا  فرودگاه  خبرگزاری  در  آزمایشی  پرواز  این   ،
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«Daocheng Yadingآید و  ترین فرودگاه در جهان از سطح دریا به حساب می یک فرودگاه غیرنظامی و مرتفع   « که

ای قرار گرفته است که شرایط سخت آب  گاه در منطقه وان« قرار دارد، انجام شده است؛ این فروددر استان »سیچ

فرم  و  هوایی  پیچیدهو  باهای  این  پرواز  انجام  برای  واقعی  چالشی  و  دارد  زمین  از  می ای  حساب  به   آمد.لگرد 

«AVIC بیانیه در  آزما «، شرکت صنعت هوانوردی چین  پرواز  این  که  اعالم کرد  انجام    ۱۵یشی  ای  رکود  ای،  دقیقه 

کرد.ترین  مرتفع  ثبت  را  چین  کشور  داخل  تولید  سرنشین  بدون  بالگرد  یک  بدون   پرواز  بالگرد  این  اصلی  طراح 

می عملیات سرنشین  در  ماموریت  انجام  برای  بالگرد  این  قابلیت  آزمایشی،  پرواز  این  انجام  که  مرتفع  گوید  های 

مدل   این  کرد؛  تائید  را  کبالگکوهستانی  دارد  را  این  قابلیت  سرنشین  بدون  مدت  رد  به  حداقل  با   ۵ه  ساعت 

می   ۸0ای  محموله پرواز،  هر  در  بالگرد  این  که  است  آن  معنای  به  این  و  کند  پرواز  کافی کیلوگرمی  غذای  تواند 

روزانه   کند.  ۳0مصرفی  با خود حمل  را  زمی  نفر  از  برخاست  بدون سرنشین هنگام  بالگرد  این  وزن    ۵00ن  حداکثر 

کیلومتر در ساعت است؛ این بالگرد قابلیت    ۱۷0هزار متر و حداکثر سرعتش    ۷  کیلوگرم و حداکثر ارتفاع پروازی آن

های  تواند تجهیزات اضافی را برای انجام ماموریتاین بالگرد می  انجام برخاست و نشست مستقل و خودکار دارد.

از جمله قطعی برق، تحقیقات هوایی، اطفاء ح ای و  ستههای ههای دریایی و بررسی نشت ارت ریق، نظمختلف 

می همچنین  بالگرد  این  کند؛  حمل  خود  با  هواپیمای  شیمیایی  با  همکاری  طریق  از  یا  و  مستقل  صورت  به  تواند 

شرکت صنعت هوانوردی چین    سرنشین دار، در عملیات حمل بار، ردیابی و حمله به هدف مشارکت داشته باشد.

ها به طور خاص در شرایط ه است، اما ماموریت آنز بالگرد بدون سرنشین را تولید کردمدل ا  پیش از این، چندین

بالگرد  کارشناسان،  اعالم  اساس  بر  بود؛  نشده  تعریف  کوهستانی  مناطق  مرتفع  در  عملیات  برای  که  هایی 

 ا دما داشته باشند.بهتر بتر و سازگاری های دیگر باید موتور قوی شوند در مقایسه با بالگرد کوهستانی ساخته می 

 

 شود نشست گروه چهار به میزبانی ژاپن برگزار می/   هفته آینده

تقویت   و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  مورد  در  گفتگو  برای  آینده  استرالیا هفته  و  ژاپن  آمریکا، هند،  امور خارجه  وزرای 

نقل از  به  خبرگزاری صدا و سیمال  به گزارش سرویس بین المل  .دهندهمکاری هایشان در توکیو تشکیل جلسه می 

خبرگزاری فرانسه، چهار کشور آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا یک گروه راهبردی غیر رسمی در حوزه امنیتی موسوم 

 م انداز منطقه آزاد هند و اقیانوسیه است. دهند که هدف آن مقابله با چین و بهبود چشبه گروه چهار را تشکیل می 

ین وزیر امور خارجه استرالیا، سابرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند  مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، ماریس پا

و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن شرکت کنندگان این نشست خواهند بود. این دومین نشست این گروه  

گی در جمع خبرنگاران گفت: این فرصت خوبی برای  موت  اول سال گذشته در نیویورک برگزار شد.است. نشست  

با ایده  های مستقیم در توکیو گردهم آیند و در مورد مسائل  های مشترک است تا برای رایزنیوزرای امور خارجه 

و همچنین مسائل منطقه  ویروس کرونا  از شیوع  کنند.ناشی  تبادل نظر  در  این نخس  ای  المللی  بین  تین نشست 

قدرت رسیدن یوشیهیده سوگا نخست وزیر این   زبانی ژاپن از زمان آغاز همه گیری و همچنین بهسطح وزیران به می

به دالیل پزشکی جانشین وی شد. آبه  موتگی در سخنان امروز خود به    کشور است که در پی استعفای شینزو 

های ژاپنی در  اری از رسانه ای نکرد، اما بسیشور در ماه اکتبر اشاره سفر وانگ یی وزیر امور خارجه چین به این ک

 ل این سفر را مطرح کردند.های اخیر احتماروز 

 

 شود نشست گروه چهار به میزبانی ژاپن برگزار می/   هفته آینده

ویر با  مبارزه  مورد  در  گفتگو  برای  آینده  استرالیا هفته  و  ژاپن  آمریکا، هند،  امور خارجه  تقویت  وزرای  و  کرونا  وس 

نقل از  به  خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش سرویس بین الملل    .دهندتشکیل جلسه می   همکاری هایشان در توکیو

حوزه امنیتی موسوم   خبرگزاری فرانسه، چهار کشور آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا یک گروه راهبردی غیر رسمی در
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  دهند که هدف آن مقابله با چین و بهبود چشم انداز منطقه آزاد هند و اقیانوسیه است. ل می به گروه چهار را تشکی

ین وزیر امور خارجه استرالیا، سابرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند  مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، ماریس پا

اهند بود. این دومین نشست این گروه  مور خارجه ژاپن شرکت کنندگان این نشست خوو توشیمیتسو موتگی وزیر ا 

موتگی در جمع خبرنگاران گفت: این فرصت خوبی برای    است. نشست اول سال گذشته در نیویورک برگزار شد.

با ایده  مورد مسائل  های مستقیم در توکیو گردهم آیند و در  های مشترک است تا برای رایزنیوزرای امور خارجه 

و ه ویروس کرونا  از شیوع  کنند.مچنین مسائل منطقه ناشی  تبادل نظر  در    ای  المللی  بین  این نخستین نشست 

قدرت رسیدن یوشیهیده سوگا نخست وزیر این   سطح وزیران به میزبانی ژاپن از زمان آغاز همه گیری و همچنین به

به دالیل پزشکی آبه  به    موتگی در سخنان امروز خود  جانشین وی شد.  کشور است که در پی استعفای شینزو 

های ژاپنی در  ای نکرد، اما بسیاری از رسانه سفر وانگ یی وزیر امور خارجه چین به این کشور در ماه اکتبر اشاره 

 ل این سفر را مطرح کردند.های اخیر احتماروز 

 

 : فارس -

 چین خریدار اصلی گاز ترکمنستان

خبرنگار فارس در بیشکک، عشق آباد منابع  به گزارش    .به چین در رتبه اول قرار داردترکمنستان از نظر صادرات گاز  

به   را  تولید  ۱.۷۸۸گازی خود  به  دیگر  عبارت  به  مکعب،  متر  داده    ۷۸.۳   میلیارد  افزایش  روز  در  مکعب  متر  میلیون 

در کشور     .است گاز  روزانه  تولید  امسال  ژوئن  تا  ترکمن  منابع  یافته است و شاخص  افزای %    ۷طبق گزارش  ش 

ترکمنستان پس از چین بیشترین صادرات گاز را با    .فوریه سال جاری بیشتر بوده استنسبت به    حجم عرضه هم

  ۳۷۹در ماه ژوئیه روسیه در تولید گاز از میانمار هم جلو زد و رکورد    .و سپس »گازپروم« روسیه دارد   قزاقستان

میلیون متر مکعب در روز    ۱2.2م هم  داد. در حال حاضر تولید گازپرو   میلیون متر مکعب را به جمهوری چین تحویل

نسبت به ماه ژوئن     در انتهای این لیست جمهوری ازبکستان قرار دارد که در ماه ژوئیه تقریباً صادرات خود را  .است

 انتهای پیام/ح .دو سوم افزایش داده است

 

 :باشگاه خبرنگاران -

 ه گذاری گسترده در چین را آغاز کرد هوآوی سرمای 

به    .هوآوی قصد دارد برای مقابله با تحریم های آمریکا زنجیره ارائه تجهیزات فناوری خود را گسترش دهد  شرکت

در حال ساخت و  شرکت هوآوی ،نگاران جوانگروه فضای مجازی باشگاه خبر حوزه دریچه فناوری گزارش خبرنگار

فشار وارد شده   های چینی است تا بتواند به این صورت باتوسعه زنجیره تقاضای تجهیزات خود از سوی مجموعه

 ۱۷کرد و تا کنون بیش از  گذاری هابلو را آغاز  پروژه سرمایه   20۱۹مقابله کند. هوآوی در آوریل سال   از طرف آمریکا

آغاز شد و شرکت هوآوی    2020الیت در این پروژه از ماه آگوست سال  فع  .های چینی بسته استقرارداد با شرکت 

تعداد قرارداد  تا  این بخش نگه دارد  را در  پروژه که به شکل یک شرکت قصد دارد تمرکز خود  این  یابد.  افزایش  ها 

میسرمایه  فعالیت  ثانویه  تحریمکگذاری  به  واکنش  در  بهند  آغاز  آمریکا  د  های  سعی  اکنون  و  کرد  نمونه کار  ارد 

کندتراشه عرضه  جهانی  بازار  به  را  خود  مخصوص  طی    .های  هوآوی  شرکت  توسعه  بخش  مدیرعامل  پینگ،  گو 

از کمک   مصاحبه اخیر خود اظهار کرد: "از آن جایی که هوآوی تنها یک شرکت است که در مقابل آمریکا ایستاده، ما

استفسرمایه  روز  فناوری  و  می گذاران  زنجیره  اده  تا  و  کنیم  دهیم  گسترش  را  تجهیزات  و  تراشه  از  پشتیبانی 

 ".پاسخگوی نیاز خریداران باشیم

https://www.yjc.ir/fa/news/7509281/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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https://www.yjc.ir/fa/news/7509281/%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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پردازنده  ساخت  توسعه  مناسب  هوآویزمان  برای  جمهوری//    ها  ریاست  دوران  آغاز  از  پس  دونالد  هوآوی 

آمری ترامپ با  به تحریم آنبه مشکالت بسیاری  اکنون  این مشکالت  ها ختم شکا برخورد که  ده است. علت اصلی 

های کاربران است. شرکت هوآوی در حالی قصد دارد زنجیره آوی از دادهباور دونالد ترامپ بر جاسوسی شرکت هو

های پردازنده با  تری را در تولید تراشه پشتیبانی از تجهیزات خود را ارتقا دهد که دولت چین سعی کرده رقابت جدی

های ناوری مانند تراشه اند که باید در تولید قطعات فمقامات دولت چین اخیرا اظهار داشته .های دیگر آغاز کندکشور 

های آمریکا بر روی این  جایی که تحریمهایی مانند آمریکا، کره جنوبی و تایوان پیشی بگیرند. از آنپردازنده از کشور 

است،   سنگین  بسیار  چاره شرکت  شرکت  جزاین  گستردهسرمایه  ای  از    .ندارد گذاری  پس  باید  همچنین  هوآوی 

تر را دنبال کند. با وجود آن که بازار  های دیگر ببرد تا رقابتی جدی از چین به کشور گذاری خود را  مدتی کوتاه سرمایه 

تراشه  تولید  در  هوآوی  رشد  برای  مناسب  محیطی  مجچین  این  اما  است،  پردازنده  با  های  مقابله  برای  موعه 

 /انتهای پیام .های دیگر را نیز هدف قرار دهداید بازار کشور های آمریکایی بشرکت

 

 : بازار -

ایران بخشی از نظم اقتصادی بین الملل است/ چین سودای   :استاد دانشگاه لندن در گفتگو با بازار

 اش را ندارد تحمیل نظم اقتصادی

ست های مکرر  رد ایدئولوژیک ایاالت متحده به روابط بین الملل باعث شکآرشین ادیب مقدم« معتقد است که رویک»

در طی دهه های اخیر چین موفق شده به یکی از بزرگترین   ؛ گروه جهان:بازار  .آن در صحنه بین المللی شده است

ل را  زه بسیاری از اندیشمندان معتقدند نظم چینی نظم نئولیبراتصادی دنیا تبدیل شود به طوریکه امروقدرتهای اق

الملل مسلط خواهد شد. بین  از سیستم  با طرح یک کمربند یک جاده بر قسمت وسیعی  اما   به چالش کشیده و 

اند به قدرت نظامی تبدیل شود و  برخی نظریه پردازهای روابط بین الملل معتقدند که قدرت اقتصادی چین نمی تو

گفتگویی با پروفسور   بازار در این راستا خبرنگار  کنند.  این چین را تهدیدی برای ایاالت متحده آمریکا قلمداد نمیبنابر

آف و  مطالعات شرقی  مدرسه  در  ایران  مطالعات  مرکز  رئیس  مقدم«،  ادیب  تنظیم  »آرشین  لندن  دانشگاه  ریقایی 

 آید.در ادامه می نموده که 

معتقدند که قدرت اقتصادی چین نمی تواند به قدرت نظامی تبدیل شود و *برخی نظریه پردازان روابط بین الملل  

ایاالت متحده آمریکا قلمداد نمی کنند. نطر شما چیست؟ برای  را تهدیدی  اینکه    بنابراین چین  در وهله اول، تصور 

بق تقلیل  قابل  یا  بوده  مادی  آدرت صرفاً  الملل  بین  روابط  نظریه اصلی  نظامی است، مغالطه  مریکا محور  ه قدرت 

این    بوده است. این نظریه ها اکثرا باید به عنوان نظریه پردازی ایدئولوژیک، به جای یک رویکرد علمی تلقی شوند.

ی از دالیلی است که به ویژه در ایاالت متحده آمریکا، یک  اتهام ایدئولوژیک در بیشتر نظریه های روابط بین الملل،

من به روشی پیچیده   متحده نمی تواند بر سیستم بین المللی تسلط یابد.  علی رغم برتری نظامی گسترده، ایاالت

تر به قدرت نگاه می کنم، نه فقط به اصطالح قدرت سخت و قدرت نرم. قدرت نظامی مرگبار ایاالت متحده ممکن 

این دلیل   در عراق یک شکست استراتژیک بود، دقیقاً به  200۳اما جنگ رژیم صدام حسین را نابود کرده باشد. است 

همین امر در مورد افغانستان صدق می کند. از نظر قدرت نظامی،   که قدرت نظامی باعث تأمین امنیت عراق نشد.

ل  استراتژیک دیگری می شود، به همین دلیکنار گذاشتن طالبان آسان بود. اما این طرح قدرت منجر به شکست  

توافق صلح امضا کند. بنابراین این که آیا چین یا هر کشور    ایاالت متحده مجبور شد با طالبان، دشمن قبلی آنها، یک

در واقع، قدرت مادی ایاالت متحده به طور کلی    دیگری از برتری نظامی برخوردار است یا خیر یک مسئله نیست.

نفر در کشور    200.000که باعث مرگ بیش از    Covid-۱۹گیر    شد که سیستم در مواجهه با بیماری همهمانع از این ن

شده است، به لرزه نیفتد. این موضوع کامال غم انگیز است، اما یادآور این است که عوامل مادی مانند ثروت، زیاد به  
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بر اساس یک سیستم اقتصادی اگر  آیند  نباشن-حساب نمی  این اجتماعی کارا  بنابراین، مسئله تحلیلی واقعی    د. 

ورد استفاده قرار می گیرد. من در بیشتر تحقیقاتم  است که چگونه قدرت در سیاست داخلی و روابط بین الملل م

نظریه های   با  نتایج  دلیل  به همین  ام  برای قدرت استفاده کرده  رویکرد ساختاری  این  از  در مورد سیاست جهان 

 جریان اصلی متفاوت است.

امکا این  نظم چینی  پیشی گ*برخی معتقدند که  المللی  بین  لیبرال در سیستم  از نظم  که  دارد  را  ارزیابی ن  یرد. 

در وهله اول باید گفت که هیچ نظم لیبرالی وجود ندارد. سیستم بین المللی همانطور که امروز به    شما چیست؟ 

ه طبق ه یک سیستم چند قطبی منتقل شده ایم کنظر می رسد نمی تواند تحت سلطه یک بازیگر باشد. ما قبالً ب

، چین وجود دارد، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران، در این سیستم روسیه وجود دارد  تعریف پراکنده است.

به   جهانی  نظم  یک  از  بخشی  کشورها  این  همه  دارند.  وجود  غیره  و  جنوبی  آفریقای  اروپا،  اتحادیه  هند،  برزیل، 

به عنوان مثال روسیه به دلیل برتری    میت چندانی ندارد.تند، جایی که قدرت مادی به تنهایی اهشدت پیچیده هس

ظامی بر معادالت سوریه پیروز نشد، بلکه به دلیل آمیزه ای از سیاست ها و استراتژی ها که بر طرح قدرت کشور  ن

سیاست های اقتصادی، رویکرد فرهنگی تأکید می کند پیروز شد. چین نه فقط به دلیل نظامی بودن، بلکه به دلیل  

 دیپلماسی ظریف، یک ابرقدرت است.و 

ن الملل چه مولفه هایی دارد؟ چین گفته است که قصد ندارد الگوی توسعه چین را به * نظم چینی در روابط بی

دالیل  سایر کشورها تحمیل کند. این در حالی است که نظم لیبرال سعی داشت الگوی توسعه خود را تحمیل کند.  

ی در اصل موضوع  من فقط می توانم در اینجا به یک جنبه اساس  م چینی چیست؟ این تفاوت بین نظم لیبرال و نظ

اشاره کنم. این یک ایده است، زیرا ایده هایی هستند که شخصیت ها را تشکیل می دهند و در این مورد آگاهی 

ح وسیع  چین تجربه استعمار، انقیاد در سط  ست.عمیق و فرومایه ملت است که البته همیشه نیز مورد مناقشه ا

بوده   تاریخی  دارای یک حافظه  این کشور  و  دارد  تزو«، فیلسوف  را  نکنید که »سان  فراموش  باستانی است.  که 

کرد. می  زندگی  چین  شرقی  ژو  دوره  در  جنگ،  عنوان    مشهور  به  دارند،  سیاسی  فرهنگ  چنین  که  کشورهایی 

ون اساسی خود متوسل می شوند. اما در  بع عمیق فکری و اعتبار طوالنی در قاندولت های ملی چند قومی به منا

ود نخواهد داشت، همانطور که در واقع نظم آمریکایی هرگز وجود نداشته است. من برخی از  نهایت، نظم چینی وج

فقره«   پنج  در  الملل  بین  روابط  و  داخلی  »ایران چیست: سیاست  ام،  آینده  کتاب  در  را  موارد  ام  این  داده  توضیح 

 (.202۱ریج، )انتشارات دانشگاه کمب

حده در حال حاضر از نظر قدرت نرم ضعیف بوده و چین در این زمینه  *پروفسور جوزف نای معتقد است که ایاالت مت 

را ارزیابی    Tik Tokقدرتمند است. به نظر می رسد که از این منظر می توان رشد بحث و جدال بر سر نرم افزار  

نا  ر شما چیست؟ کرد. نط ی را محقق مستقل نمی دانم. وی در منطقه خاکستری مبهم  من افرادی مانند جوزف 

ن ایالتی و در دانشگاهی در ایاالت متحده که در هسته اصلی آن ایدئولوژی همان دولت جریان دارد، فعالیت می بی

د  کند. نظریه غیرآمریکایی  بعید است که  بود و  مانند نای دستیار وزیر دفاع سابق  دقیقا  کند  بیان  را    ر مورد جهان 

براین این رویکرد ایدئولوژیک به روابط بین الملل است بنا  کسی که رئالیست نیز قلمداد می شود.  -هنری کیسینجر  

که شکست های سیاست را به همراه دارد. قدرت و دیالکتیک آن همراه با مقاومت، بسیار پیچیده تر از نظریات نای  

دیگران   ب  -و  ایاالکه  دیدگاه های  عنوان  به  واقعاً  بین  اید  روابط  تئوری های  جای  به  جهانی  در سیاست  متحده  ت 

یا هر قدرت نرم دیگری ابرقدرت نظام بین   Tic Tocفکر نمی کنم چین به دلیل    می باشد.  –ملل طبقه بندی شوند  ال

و نظمی نیست که بسیاری  الملل محسوب شود. به هر حال، نظم سیاسی در چین بسیار خاص این کشور است  

بگیرند.از کشورهای دی الگو  از آن  بتوانند  به    گر  توانم فقط  از رویکرد  باز هم می  اگر ما  یک جنبه مهم اشاره کنم: 

قرار   اجتماعی  در علوم  در دوره تحصیلی جدید  اکنون  و  تاریخ جهانی که »ابن خلدون« مطرح کرده  به  ای  چرخه 

و سیستم استثمارگرانه   هنشاهی  زیر ظاهر می شود: دوره استعمار / شا  گرفته، استفاده کنیم سپس سناریوی



 
ا بر  که  ای  نژادپرستانه  به و  شد،  بنا  آن  بسیار    ساس  زمان  مدت  برای  تا  داد  امکان  متحده  ایاالت  سپس  و  اروپا 

ود و  اما این هژمونی بر اساس یک سیستم ضد انسانی بود که پایدار نب  کوتاهی بر بشریت سلطه داشته باشند.

ت متحده نسبتاً کوتاه بود و  ر این، دوره امپریالیسم اروپا و احیای مجدد آن در ایاال به همین دلیل سقوط کرد. عالوه ب

باستانی جنوب جهان، مطمئناً  به جوامع  آغاز شده است،  آن  از  که  به همان جایی است  بازگشت  در حال  تاریخ 

به میزان کمت و  آمریکای جنوبی  دوبا جنوب و شرق آسیا،  مینروا« هگل  و  ر آسیای غربی. »جغد  پرواز می کند  ره 

اشاره   که خلدون  تاریخ  ای  دوره  به دالیل  ماهیت  نای  تغییر می دهد. جوزف  تمدن  و  تاریخ  ریشه  به  را  آونگ  کرد 

در پروژه »یک جاده، یک کمربند«، بسیاری از کشورها با چین همکاری    واضح در چنین موضوعاتی سکوت می کند.

ظم چقدر ابل توجهی از جهان به ارمغان می آورد. به نظر شما این ند کرد. این پروژه نظم چین را در بخش قخواهن

از آن استقبال می کنند؟  بود و کدام کشورها  با تحلیل قبلی    گسترده و جهانی خواهد  پیوند منظمی  این مسئله 

  یاست های فرهنگی مطرح شده که آن را به دارد. طرح یک جاده، یک کمربند در یک زمینه تاریخی گسترده تر و س

این طرح هرگز منادی پیوند می دهد.  باستانی  ابریشم  اگر چین بخواهد.   جاده  بود، حتی  این    نظم چینی نخواهد 

این سیستم   اما حتی  کند،  تسهیل  را  آسیای غربی و شرقی  تجدید حیات  تعریف، چند   طرح ممکن است  نظر  از 

ر پروژه های منطقه ای دیگری نیز وجود  جنوب روسیه و سای-قطبی و متعادل خواهد بود. برای مثال، کریدور شمال

هر الگوی علوم اجتماعی نیاز    نحصار در نمی آیند.ده و به راحتی توسط یک بازیگر در سیستم به ادارند که متنوع بو

به درک پیچیدگی ذاتی این تحوالت دارد و به طور خاص دو تهدید نهایی برای بشریت که بیش از هر زمان دیگری  

 ت. باید درک کرد: تهدید رویارویی هسته ای و تخریب محیط زیسجدی تر هستند را 

 

 : ختگانیفره -

تواند خود را با آسیای  غرب چگونه می :پروفسور کیشور محبوبانی، دیپلمات سابق سنگاپوری

 پاخاسته وفق دهد؟ به

با توجه به تشدید تقابل غرب و به استاد دانشگاه و دیپلمات سابق سنگا  ای درویژه آمریکا با چین، در ارائه پوری 

TED   که پرداخته  این مساله  بررسی  به غرب چگونه می به  با آسیای  را  به گزارش    .پاخاسته وفق دهدتواند خود 

تا    ۱۹۷۱پروفسور کیشور محبوبانی، دیپلمات سابق و استاد دانشگاه سنگاپوری است که از سال   ،«»فرهیختگان

نیز ریاست مدرسه سیاستگذاری عمومی   20۱۷تا    2004سال   ملل متحد بود و از ، نماینده سنگاپور در سازمان 2004

علمی انستیتو پژوهشی آسیا و  اکنون عضو هیاتلی کواین یو در دانشگاه ملی سنگاپور را برعهده داشت. او هم

ویژه  تاد دانشگاه با توجه به تشدید تقابل غرب و به عضو فرهنگستان هنر و علم ایاالت متحده آمریکاست. این اس

ارائه آمری در  چین،  با  درکا  می TED ای  چگونه  غرب  که  پرداخته  مساله  این  بررسی  آسیای  به  با  را  خود  تواند 

قول مشهوری از ناپلئون بناپارت وجود دارد  »نقل   خوانید.پاخاسته وفق دهد. متن این سخنرانی را در ادامه میبه 

را به   200ظاهرا  که   بگذاریسال پیش گفته است: »چین  بیدار شود، حال خود  از خواب  زیرا زمانی که  تا بخوابد؛  د 

رغم این هشدار زودهنگام، درست در زمانی که چین، هند و سایر  جهان را به لرزه درخواهد آورد.« اما غرب علی

ن اتفاق افتاد؟ من امروز به حالجی این راز بزرگ  کشورهای آسیایی از خواب برخاسته بودند، به خواب رفت. چرا ای

منظور من از اینکه غرب به خواب رفت، چیست؟ مقصود من عدم واکنش فراستمندانه و باذکاوت    .رداختخواهم پ

عنوان یک دوست غرب، از این  غرب به فضای جهانی جدیدی است که آشکارا ناشی از بازگشت آسیاست. من به 

ا و  هستم  رنج  در  کنم.  اتفاق  کمک  موضوع  این  درباره  غرب  به  کرد  خواهم  تالش  آغاز  مروز  نکته  این  از  ابتدا  اما 

ترین ، هند و چین بزرگ۱۸20از آغاز جهان تا سال    .کنم که غرب چگونه سایر نقاط جهان را از خواب بیدار کردمی

به   و  بودند  جهان  تنها    ایناقتصادهای  به    200ترتیب،  و  اروپا  که  است  وادی    تبعسال  این  در  قدم  آمریکا  آن 
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بنابراین  گذاشته تمامی    200اند.  است.  بوده  اصلی  مسیر  از  بزرگ  انحراف  یک  جهان،  تاریخ  درطول  گذشته  سال 

پایان طبیعی خود میانحراف به  زمانی  به ها  اگر  آن هستیم.  اکنون شاهد  ما  که  این همان چیزی است  و  رسند 

فت. پرسش ت بازگشت چین و هند به جایگاه اصلی خود را خواهید دریا نگاه کنید، سرعت و شد  2   تصویر شماره

ای  روی ما وجود دارد، این است: »چه کسی چین و هند را از خواب بیدار کرد؟« تنها پاسخ صادقانه بزرگی که پیش 

اولین منطقه  واقف هستیم که غرب  نکته  این  به  ما همگی  دارد، تمدن غرب است.  این سوال وجود  به  در  ای  که 

از قدرت خود برای استعمار و تسلط بر جهان استفاده کرد اما    جهان بود که خود را مدرنیزه و متحول کرد و در ابتدا 

البته باید این نکته را هم اضافه کنم    .درطول زمان، موهبت تعقل غربی را با سایر نقاط جهان به اشتراک گذاشت

ره  در سنگاپور که در آن زمان یک مستعم  ۱۹4۸ام. زمانی که من در سال  که خود من هم از این موهبت بهره برده 

سالگی    6که در    هنگامی  چهارم بقیه مردم دنیا فقر را تجربه کردم. فقیر بریتانیا بود متولد شدم، من نیز مانند سه

ای ویژه قرار گرفتم. اما اکنون  بار به مدرسه رفتم، ازآنجاکه دچار سوءتغذیه بودم، تحت یک برنامه تغذیه برای اولین

مند شدم،  ترین موهبتی که من از آن بهرهاما بزرگ   ن دارم )خنده حضار.(وزکنید، اضافهگونه که مشاهده میهمان

ازآن بود.  غربی  پیشآموزش  خود  من  جهان جاکه  فقر  از  انتقال  مسیر  را  تر  راحت  و  متوسط  زندگی  به  سومی 

مردم سایر   گذاری آن باتوانم درباره تاثیرات تعقل غربی و به اشتراکام، با اعتقادی محکم میشخصه تجربه کردهبه 

ت، هنر استدالل بود. البته ای که غرب با سایرین به اشتراک گذاشهای ویژهنقاط جهان صحبت کنم. یکی از موهبت

ذاتی تمامی فرهنگاستدالل، مکشوف غربی  و  نیست  و تمدنها  به ها  آمارتیا سن درباره عمق شمار می ها  رود. 

این غربی وجود استدالل در فرهنگ هندی قبال صحبت کرده است ندارد که  تردیدی وجود  نکته هم  این  اما در  ها . 

بسیار باالتر منتقل کردند. غرب از مجرای انقالب علمی، عصر روشنگری و بودند که هنر استدالل را به سطوحی  

از مشکالت   برای حل بسیاری  این هنر  از  که  بود  آن  نکته مهم  و  قویا تحکیم کرد  را  انقالب صنعتی، هنر استدالل 

ه این کار  لی استفاده کرد. غرب این هنر استدالل عملی را با سایرین به اشتراک گذاشت و من معتقد هستم کعم

ها بر تحول آسیا را  توانم تاثیرات این انقالب عنوان یک آسیایی، من میسروصدا شد. بهانقالب آرام و بی   ۳منجر به  

دهم دلیل  .توضیح  داد.  رخ  اقتصاد  عرصه  در  انقالب  جوامع   اولین  ازجمله  آسیایی،  کشورهای  از  بسیاری  اینکه 

اند، این بود که آنها باالخره اقتصاد بازار  اد عملکرد چشمگیری داشتهکمونیستی مانند چین و ویتنام، در عرصه اقتص

درست  واقعا  اسمیت  آدام  غرب.  سمت  از  موهبتی  هستند؛  آن  از  استفاده  درحال  و  کردند  جذب  و  درک  را  آزاد 

اجازه تصمیم  گفت که می بازار  به  بهره اگر  یافتگیری دهید،  افزایش خواهد  روان   .وری  بود. شناختی  موهبت دوم 

نسالن او  توانم از تجربه شخصی خود سخن بگویم. زمانی که جوان بودم، مادر من و هممن در این مورد هم می 

توانید کاری درباره آن انجام  ما نمیکند و شمعتقد بودند این سرنوشت است که مسیر زندگی افراد را تعیین می

توانیم مسئولیت بپذیریم و زندگانی هستند که ما می  های پس از من بر این اعتقاد دهید. اما نسل من و آسیایی

  .خود را بهبود ببخشیم. به اعتقاد من، مثال دلیل جهش کارآفرینی که امروزه در آسیا شاهد آن هستیم، همین است

نقاط مختلف آسیا بروید، پیامدهای انقالب سوم را هم مشاهده خواهید کرد: انقالب حکمرانی   و اگر شما امروز به

سیاستخوب و  زیرساختی  آموزشی،  بهداشتی،  وضعیت  شاهد  شما  خوب،  حکمرانی  درنتیجه  و  اکنون  های  . 

روبه  متفاوت  کامال  دنیای  یک  با  امروزه  هستید.  بهتری  هستیمعمومی  ج  .رو  در  که  تحولی  از  به  پس  اثر  بر  هان 

قی و عقالنی غرب این بود: گذاری حکمت غربی با سایر مناطق به وقوع پیوست، طبیعتا باید واکنش منط اشتراک

ها درمقابل ترجیح دادند به خواب روند. چرا  »ما اکنون باید خود را با این دنیای جدید تطبیق و وفق دهیم«؛ اما غربی

ن اتفاق، عدم توجه غرب به دو واقعه بزرگ بود. اولین اتفاق، پایان جنگ سرد این اتفاق رخ داد؟ من معتقدم دلیل ای

د یک پیروزی بزرگ بود. غرب بدون شلیک حتی یک گلوله، اتحاد جماهیر شوروی را شکست داد. بود؛ بله، جنگ سر

واقعا شگفت اتفاق  بزرگی کسب میاین  پیروزی  زمانی که چنین  اما  بود  پآور  از  یکی  و  شود، معموال  کبر  یامدها 

تکبر در مقاله »پایان تاریخ« فرانسیس فوکویاما منع کس شده است. در این مقاله،  غرور است. بهترین جلوه این 



 
»ما«،  که  بود  این  تنها  کرد  دریافت  مقاله  این  از  غرب  آنچه  تمامی  اما  کرد  ارسال  را  پیچیده  پیامی  فوکویاما 

به تغییر نداریم، ما نیازی به وفق دادن خود نداریم و این بقیه دنیا    ایم، ما نیازیهای لیبرال، موفق شدهدموکراسی

ییر داده و با شرایط جدید وفق دهد. متاسفانه این مقاله مانند یک ماده مخدر دهشتناک،  است که باید خود را تغ

و   تغییر  به  و هند حاضر  که چین  زمانی  در  دقیقا  زیرا  کرد  متحمل غرب  را  زیادی  بسیار  مغزی  تطبیق خود آسیب 

برد خواب  به  را  اروپا  حمالت    .نشدند،  بزرگ،  اتفاق  هما  200۱سپتامبر    ۱۱دومین  مینبود.  همه  که  دانیم،  طور 

سپتامبر سبب شوک و اندوه بسیاری شدند. من خود نیز این شوک و اندوه را تجربه کردم زیرا در زمان    ۱۱حمالت  

بار آورد و بر اثر همین خشم بود که بر خشم بسیاری را نیز به سپتام  ۱۱سپتامبر در منهتن بودم. حمالت    ۱۱حمالت  

دلیل همین خشم هم بود که حمله به افغانستان و سپس عراق گرفت. متاسفانه به   متحده آمریکا تصمیم به ایاالت  

مان  در جهان رخ داد، نشد: »چین به عضویت ساز  20۱۱متحده آمریکا متوجه اتفاق بزرگ دیگری که در سال  ایاالت  

داری جهانی سرمایه میلیون کارگر جدید را به سیستم    ۹00طور ناگهانی  هنگامی که شما به  «.تجارت جهانی درآمد

می  می تزریق  خالق  تخریب  را  آن  اقتصاددان  شومپیتر  جوزف  آنچه  به  طبیعتا  میکنید،  منجر  کارگران نامد،  شود. 

شود. روشن است که در این زمان باید درباره  مواجه می  دهند و درآمد آنها با رکودغربی شغل خود را از دست می

باید تحت آموزش مجدد قرار میشد و کهای رقابتی جدید فکری میسیاست های جدیدی گرفتند و مهارت ارگران 

کدام از این اتفاقات نیفتاد. شاید همین مساله بخشی از دلیل این واقعیت بود که ایاالت  کردند؛ اما هیچ کسب می 

ساله  ۳0دوره  درصد جمعیت فقیر آن در یک  50یافته در جهان بود که درآمد میانگین  ه آمریکا تنها کشور توسعهمتحد

در سال  20۱0تا    ۱۹۸0از   ترامپ  دونالد  انتخاب  دالیل  از  یکی  یافت.  کاهش  ترامپ    20۱6،  انتخاب  بود؛  هم همین 

دهند. ماحصل دیگر این اتفاق،  تشکیل می بازتاب خشم طبقه کارگری است که عمده اعضای آن را سفیدپوستان  

د دارد این است که آیا اگر غرب در مواجهه با پایان جنگ روی ما وجورشد پوپولیسم در اروپا بود. سوالی که پیش

 سپتامبر از مسیر اصلی خود منحرف نشده بود، امکان جلوگیری از این پوپولیسم وجود داشت؟ ۱۱سرد و حمالت  

آیا غرب همهرواما سوال اصلی پیش  این است: »آیا خیلی دیر نشده است؟  نداده است؟«  ی ما  از دست  را  چیز 

است که نه هنوز خیلی دیر نشده است. امکان احیای غرب و کسب مجدد قدرت پیشین وجود دارد.    پاسخ من این

 گرایی(، چندگانههمالیستی )ساداست: مینی M3 پیشنهاد من با استفاده از هنر استدالل غربی استفاده از راهبرد

(Multilateral) )ه سلطه غرب پایان یافته است، اما  مالیستی؟ اکنون اگرچچرا مینی  و ماکیاولیستی )خنده حضار

دهد. این کار عاقالنه نیست و مخصوصا در جوامع  غرب همچنان به مداخله در امور بسیاری از جوامع دیگر ادامه می 

خله در امور جوامع دیگر، موجب هدررفت منابع و روحیات جوامع غربی  شود. مدااسالمی موجب خشم و کینه می

سازی خود مشکل دارد اما اگر برای  ه آگاه هستم که بخشی از دنیای اسالم در مدرنشود. من از این نکتنیز می

کنم؛ زیرا از  می   انجام این کار تنها بماند، احتمال دست یازیدن به آن باالتر است. من این سخن را از روی اعتقاد بیان

میمنطقه  آسیا-آیم  ای  شرق  به   -جنوب  تقریبا  مسلمان  که  عرب،  دنیای  شرقی   266دارد:  اندازه  جنوب  میلیون. 

متنوع از  یکی  کره آسیا همچنین  مناطق  زیرا  ترین  بودایی  ۱4۹میلیون مسیحی،  ۱46زمین است،  بودائیان  -میلیون 

هینایانا بودائیان  و  میل  -ماهایانا  همچنین  آن یونو  در  کمونیست  حتی  و  هندو  و  کنفوسیونیست  و  تائوئیست  ها 

می  زم زندگی  که  منطقه  این  می کنند.  شناخته  آسیا«  »بالکان  عنوان  با  جنگ  انی  درگیر  باید  طبیعتا  امروز  شد، 

صلحتمدن از  یکی  اکنون  اما  بود  مرفه ها  و  گوشهآمیزترین  کرهترین  چندجانبهای  موفق  دومین سازمان  با  ه  زمین 

بنابراین واضح است که مینیای، آسهمنطقه  باید  مالیسم میآن است.  را امتحان کند  تواند موثر باشد و غرب  آن 

تواند همه مشکالت را حل کند. برخی مالیسم نمیدانم که مینی)خنده و تشویق حضار(. اما من این نکته را نیز می 

روبه  آنها  با  باید  که  دارد  وجود  سخت  شد:مشکالت  خطرناکی   رو  تهدیدهای  همچنان  که  داعش  و  القاعده  مانند 

  ۱2بله  –درصد  ۱2ا سوالی که وجود دارد این است که آیا برای غرب که تنها  هستند. آنها باید پیدا و نابود شوند. ام

ن  رو شود یا بهتر است ایتنهایی با این خطرات روبهدهد، عاقالنه است که به از جمعیت جهان را تشکیل می  -درصد



 
به  را  شم۸۸همراه  کار  که  است  این  عقالنی  و  منطقی  پاسخ  و  دهد؟  انجام  جهان  جمعیت  بقیه  با  درصد  باید  ا 

باقی ۸۸ بهدرصد  کنید. من  کار  با سازمان مانده  کار  که  واقف هستم  نکته  این  به  ژئوپلیتیک  تحلیلگر  ملل عنوان یک 

ساده اغلب  میمتحد  تلقی  دلوحانه  من  دهید  اجازه  حاال  ماکیاولی  شود.  کنم.  بیان  را  خود  ماکیاولیستی  یدگاه 

گیرد، اما فیلسوف لیبرال آیزایا برلین به ما یادآوری کرد که  ی شخصیتی است که اغلب در غرب مورد تمسخر قرار م

برای   راه  بهترین  چیست؟  من  ماکیاولیستی  دیدگاه  بنابراین  شر.  نه  است،  فضیلت  ترویج  ماکیاولی  هدف 

قدرت  آنها  های  محدودکردن  محدودکردن  برای  راه  بهترین  که  است  این  پاسخ  غرب چیست؟  توسط  نوظهور  جدید 

فرآیندهای چندجانبه استقوانین، هنجار و  نهادها  نتیجه  .ها،  مهم  و  نهایی  پیام  یک  با  دهید  من  اجازه  کنم.  گیری 

این سالعنوان یک دوست قدیمی غرب میبه  بدبین شده است.  دانم که غرب چقدر درطول  بسیاری در غرب  ها 

آینده  ندارند  یا گمان می باور  آنهاست  انتظار  ز ای عالی در  آنها  فرزندان  بنابراین  کنند  نخواهند داشت.  بهتری  ندگی 

عنوان یک هندوی  توانم این موضوع را با اعتقاد راسخ بگویم، زیرا من به بقیه دنیا نترسید. اکنون می  لطفا از آینده یا

ای کنم؛ منطقه ها و جوامع مختلف از تهران گرفته تا توکیو احساس می گی با فرهنگسندی، ارتباط مستقیم فرهن 

ن از  از بشریت در آن زندگی می که بیش  ارتباط مستقیم فرهنگی، مییمی  این  به  با توجه  با اطمینان  کنند؛  توانم 

جانبه و ماکیاولیستی بگیرد،  مالیستی، چندتر مینیزیادی بگویم که اگر غرب تصمیم به اتخاذ یک استراتژی عاقالنه 

رگی در انتظار بشریت است. بیایید با هم آن را در  بقیه جهان برای کار با غرب مسرور خواهند شد. بنابراین آینده بز

 ای وزارت امور خارجهمترجم: سجاد عطازاده، دانشجوی مطالعات منطقه    «.آغوش بگیریم

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 کمونیست بمب اتمی ساخت ؛ چین ۱۳۴۳مهر  ۸

تاریخ   در  توسط چین کمونیست،  اتمی  بمب  از ساخت  روزنامه »اطالعات«  این گزارش  ۱۳۴۳مهر    ۸روایت  در  را   ،

)  بخوانید. انتخاب  تحلیلی  خبری  :Entekhab.irپایگاه  »انتخاب«؛  (  تاریخ  »اطالعات« سرویس  روزنامه  از    روایت 

تاریخ   در  کمونیست،  چین  توسط  اتمی  بمب  بخوانید.۱۳۴۳مهر    ۸ساخت  گزارش  این  در  را  آمده    ،  مطلب  این  در 

اطالعیه  است: ا بموجب  امریکا  وزیر خارجه  راسک  دین  از طرف  که شب گذشته  کمونیست ای  یافت: چین  نتشار 

 بمب اتمی ساخت. 

 ود.بمب اتمی چین بزودی در صحرای "سین کیانگ" منفجر میش

 یک ایستگاه تلویزیونی آمریکا اعالم کرد که بمب اتمی چین آزمایش شد.

 اند.و بدون کمک روسها بمب اتمی ساخته ها به تنهاییظاهرا چینی

 ریس تعجبی ایجاد نکرد.اطالعیه وزارت خارجه امریکا در لندن و پا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entekhab.ir/fa/news/577225/%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.entekhab.ir/


 

 (: ۲۸) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 (اربعين حسينیسبت )بمنا « درى از درهاى بهشت نيحس »

 :ودرمف ،دبا ش ن نداو خا او رب اخد سالمکه   اسالم یامبرگرامیپ

تَسعَدونَ وَ بِهِ   نِیاإلْحسانُ وَ بِالْحُسَ تُُمیوَ بِالْحَسَنِ اُعْط …تُم یاُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَ ىب

 الْجَنَّهِ؛ حَیر هِیعَلَ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّهِ نَیتَشقونَ أال وَ إنَّ الْحُسَ

و به    دی ابی مى  تیالسالم هدا هیعلى عل   لهیو به وس دیمن هشدار داده شد لهی وس  به

و بدون او   دیگرد خوشبخت مى نی حس لهی و به وس   دیشو حسن احسان مى لهی وس 

منى کند،  هاى بهشت است، هر کس با او دشدرى از در نی که حس  دی بدبخت. بدان

 .کندخداوند بوى بهشت را بر او حرام مى 

 ۲3۲ص،   3القرآن ج ر یفست یف البرهان

 (: ۲۸) هفته  یثد ح -  خبرنامه:

 ( اربعين حسينی)بمناسبت   «(ع)  نيحسجدش امام برای صاحب زوان  عزاداری  »

 :ودرمف ، دبا شن و خاندا او رب اخد  سالمکه (عج ) یامام مهد

 .بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً کَ ی عََل نََّیاًء و ألَبکِ صَباحاً و مَس ألَندُبَنَّکَ

 .میگر  تو به جاى اشک، خون مى بتیکنم و در مصمى  ونی و ش هیام بر تو گرش  صبح وهر

 ۲3۸ ص  – 9۸( ج روتیب-األنوار)ط بحار



 

 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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