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کشورش با « 1۶-»اف یهادرباره تقابل جنگنده وانی وزارت دفاع تا یادعا .1

 ن یچ ینظام  یمای هواپ
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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کشورش با هواپیمای نظامی چین «  ۱۶-های »افقابل جنگندهتایوان درباره ت  ادعای وزارت دفاع

تقابل جنگنده : فارس تایوان مدعی  دفاع  ارتش  «  ۱۶-های »افوزارت  دریایی  زیر  با یک فروند هواپیمای ضد  خود 

ه حریم  مقامات تایوانی روز دوشنبه مدعی تالش ناموفق یک هواپیمای نظامی ارتش چین برای ورود ب  .چین شد

به نوشته وبگاه »یوراسیا تایمز« وزارت دفاع تایوان اعالم کرد یک فروند هواپیمای ضد زیر   .هوایی این جزیره شدند

در انجام ماموریت «  ۱۶-های »افرواز جنگندهچین که قصد ورود به حریم هوایی تایوان را داشت با پ «Y-۸» دریایی

ماند ناموفق  تایوان مدعی    .خود  دفاع  نظاوزارت  این هواپیمای  که  وارد منطقه جنوب شده  یکشنبه  روز  می چین 

که مجهز به موشک بودند با پرواز به موقع مانع  تایوانی در حالی  ۱۶-های افغربی دفاع هوایی تایوان شد و جنگنده

ی مواجهه با  یما به حریم هوایی تایوان شدند. وزارت دفاع تایوان از تداوم پایش منطقه و آمادگی براورود این هواپ

است داده  خبر  سناریویی  و    .هرگونه  چین  واحد  سرزمین  از  بخشی  را  تایوان  واحد،  چین  اصل  طبق  چین  دولت 

های آمریکایی از  داند. دولت ین اصل می ها در قبال روابط با تایوان و فروش تسلیحات را مغایر با امواضع آمریکایی 

های اخیر به د اما طی سالکردند که به اصل چین واحد پایبند هستنروابط خود با تایوان را قطع و اعالم    ۱۹۷۹سال  

اند. وزارت دفاع تایوان در بحبوحه تنش با چین اخیرا قرارداد  اقداماتی از قبیل فروش تسلیحات به تایوان دست زده 

قبل اعالم کرد که    ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا چندی  .از آمریکا منعقد کرد«    ۱۶-جنگنده »اف  ۶۶خرید  

سورتی پرواز در تنگه تایوان انجام دادند. بنابر اعالم ناوگان اقیانوس آرام آمریکا،    ۴۰های ارتش چین حدود  جنگنده

توانند نقش مهمی را در هرگونه نبرد محتمل در منطقه ایفا  های با دارا بودن قابلیت برتری هوایی میاین جنگنده

 .کنند

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۱افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مهر  ۱۵

ارز با    ۲۱ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن بهای    ۴۷شنبه( نرخ رسمی  زی امروز )سه بانک مرک  -ایرنا  -تهران

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

بهای   گزارش  این  طبق  و    ۲۱کرد.  یافت  افزایش  روبرو شد.    ۱۳ارز  قیمت  کاهش  با  بقیهارز  ماند بهای  به    .ثابت 

هزار ریال قیمت خورد. هر    ۴۲گزارش ایرنا، براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و  

انگلیس   و    ۵۴پوند  یورو  ۵۲۲هزار  و    ۴۹ ریال و هر  بانک مرکزی، هر   .ریال اعالم شد  ۴۸۹هزار  تابلوی  همچنین در 

  ۶ریال، کرون دانمارک   ۵۶۲هزار و  ۴ریال، کرون نروژ  ۷۱۷هزار و   ۴ال، کرون سوئد ری ۸۸۷هزار و  ۴۵ فرانک سوئیس

  ۲۴۵هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۵ریال، روپیه هند    ۶۵۲هزار و  

پاکستان   روپیه  یکصد  و    ۲۵ریال،  ژاپن    ۵۳۰هزار  ین  یکصد  و    ۳۹ریال،  هنگر  ۷۱۷هزار  دالر  و    ۵کنگ    یال،  هزار 

ریال، دالر نیوزیلند    ۶۷۲هزار و    ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰

ریال،  ۵۳۸ریال، روبل روسیه    ۴۰۹هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه   ۵۲۳  ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۹۰۱هزار و    ۲۷

هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۳هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ر  ریال قط

ریال،    ۸۲۹هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۶۶

یکصد روپیه   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۵هزار و    ۲ریالنکا  ریال، ده روپیه س  ۵۸۴هزار و    ۴۹یکصد تاکای بنگالدش  

امروز   .ریال تعیین شد  ۶۷۸هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۰هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،  ۷۴۰هزار و    ۳۵نپال  

ریال، یک هزار   ۱۱۲و    هزار  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۱۴۷هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۱۸۵هزار و    ۶نرخ یوان چین  

https://www.irna.ir/news/84066394/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84066394/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
ریال، الری    ۷۲۷هزار و  ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲۹۳هزار و    ۳۶وون کره جنوبی  

ریال، روبل جدید   ۵۴۸ریال، افغانی افغانستان     ۸۴۵هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۸۵هزار و    ۱۳گرجستان  

ریال، سامانی   ۷۷۳هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴منات آذربایجان    ریال،  ۵۲هزار   ۱۶بالروس  

ریال   ۹۹۹هزار و   ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال     ۷۴و    هزار  ۴تاجیکستان  

 .گذاری شدارزش 

 

 های دوستی پارلمانی مجلس مشخص شدند روسای گروه

ارش اداره کل اخبار  به گز  .های دوستی پارلمانی مجلس شورای اسالمی مشخص شدندروسای گروه -ایرنا-تهران

گروه و با    ۲۵اسالمی در    های دوستی پارلمانی یازدهمین دوره مجلس شورایهای گروهی مجلس، گروهو رسانه 

کشور دنیا تشکیل شده است که رییس گروه دوستی پارلمانی سوریه و لبنان بر عهده »محمدباقر قالیباف«    ۱۲۰

یاست گروه دوستی روسیه، عراق، کویت، بورکینافاسو است. همچنین سید »امیرحسین قاضی زاده هاشمی« ر

آذ دوستی  گروه  ریاست  و  دارد  عهده  بر  را  نیجر  »علی و  عهده  بر  نیز  موریتانی  و  نپال  ایسلند،  اوکراین،  ربایجان، 

چین، پاکستان، آلبانی، زامبیا و پاراگوئه نیز دیگر گروه دوستی است که ریاست آن را »احمد   .نیکزاد ثمرین« است

دوستی  ام گروه  رییس  نیز  فرشادان«  مهدی  و »سید  دارد  عهده  بر  فراهانی«  چیرآبادی  لهستان،  ک،  ارمنستان، 

 :های دوستی به این شرح استسایر روسای تعیین شده برای گروه  .کامرون و ماداگاسکار است

 کوناکری عباس مقتدایی رییس گروه دوستی عمان، بلغارستان، سوئد، اسلواکی و گینه

 عادل نجف زاده رییس گروه دوستی ترکیه، گرجستان، مقدونیه شمالی، مولداوی و اوگاندا

 ستی تاجیکستان، پرتغال، دانمارک، ویتنام و نیکاراگوئه بادی رییس گروه دوآجلیل رحیمی جهان

 ه دوستی افغانستان، هلند، یونان، ترکمنستان و آرژانتین علی جدی رییس گرو

 اقبال شاکری رییس گروه دوستی انگلستان، ایرلند، اسپانیا، اتیوپی و زیمبابوه 

 ل، بولیوی و پاناما احمد نادری رییس گروه دوستی آلمان، اتریش، برزی

 ابوالفضل عمویی: بالروس، مکزیک، کوبا، غنا و نیجریه 

 بنگالدش و سریالنکا   ، استرالیا، نیوزیلند، ناصر درخشان: هند

 غالمرضا نوری قزلجه: قزاقستان، ازبکستان، فنالند، کنگو برازاویل و کنگو کینشازا 

 ، مغولستان و آنگوالشمالی، مجارستان، بوسنی و هرزگوینمحمدحسن آصفری: کره

 جنوبی، اروگوئه، سنگال و سورینام ژاپن، کره  هللا متفکر آزاد: روح 

 باس گلرو: فلسطین، اردن و بنینع

 علی اصغر خانی: قطر، قرقیزستان، کرواسی، نروژ و ماالوی

 مالزی، اندونزی، شیلی، مصر و توگو محمدمهدی زاهدی: 

 یا، نامیبیا و گابن محمود احمدی بیغش: ایتالیا، بلژیک، کلمب

 محمدمهدی مفتح: فرانسه، رومانی، ونزوئال، کنیا و گویان 

 آفریقای جنوبی، کامبوج، فیلیپین، سوئیس و سیرالئون علیرضا سلیمی:

 عبدالرضا مصری: تایلند، تانزانیا، قبرس، اکوادور و میانمار 

 حسن نوروزی: الجزایر، سنگاپور، اسلوونی، لتونی و مالی 

 مونته نگرو، لوکزامبورگ، تونس و موزامبیک ن: صربستان، مسعود پزشکیا

تا های گروه  ها هستند وثیرگذار و نقش آفرین در حوزه سیاست خارجی پارلمانبه گزارش ایرنا، یکی از نهادهای 

 .فعالیت خود را آغاز کردند( ۱۳۶۸دوستی پارلمانی در ایران از دوره سوم مجلس شورای اسالمی )مهر 

https://www.irna.ir/news/84065680/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84065680/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84065680/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
 

 عریقات: دولت آمریکا خطر واقعی برای ثبات و امنیت جهان است 

با  صائب عریقات دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی   -ایرنا  -تهران   بخش فلسطین)ساف( دوشنبه شب در دیدار 

المللی خطر واقعی برای  های بزرگ همانند دولت ترامپ با نقض قوانین بین گفت که دولت  سفیر چین در فلسطین

به گزارش ایرنا از خبرگزاری "وفا" فلسطین، عریقات در دیدار با »گوا وی« سفیر چین   .ات و امنیت جهان هستندثب

المللی  بین دهد، نقضمی در فلسطین افزود: همانطور که عملکرد دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا نشان

ات دولت ترامپ در قبال  عریقات اظهار کرد: اقدام  .ها، خطر واقعی برای امنیت و ثبات جهان استتوسط ابرقدرت 

اراضی فلسطینی، تحمیل اشغالگری و  بخشی به شهرکرژیم اشغالگر اسرائیل شامل مشروعیت  الحاق  سازی، 

المللی را  حمایت از مواضع کامل اسرائیل هر گونه امکان برقراری صلح دائم، فراگیر و عادالنه براساس قوانین بین

شوند نیز بخشی از سیستم نقض ها ترامپ می ها و سیاستم دیکته که تسلی گفت: کشورهایی  یو  .کندنابود می

عریقات تأکید کرد که هر گونه    .المللی و اقدام آنها مانند پاداشی برای سلطه اشغالگری اسرائیل استقوانین بین 

فلسطینی میان  منازعه  اساسی  حل  زدن  دور  برای  اشغالگتالش  شامل  اسرائیل  و  کرانه  ها  الحاق  طرح  ری، 

عادی تری، شهرکباخ به  توسل  طریق  از  برای  سازی  کشورها  بر  فشار  اعمال  عربی،  کشورهای  با  روابط  سازی 

سفیر چین    .سازی هرگز موجب حل این نزاع نخواهد شدبخشی به شهرکانتقال سفارتشان به قدس و مشروعیت 

بین قوانین  به  کشورش  پایبندی  بر  نیز  فلسطین  فلسالمللدر  مستقل  کشور  تشکیل  قدس  ی،  پایتختی  به  طین 

مرزهای   در  راه   ۱۹۶۷شرقی  مسائل  حل  قطعنامه و  به  استناد  با  نهایی  بین حل  کردهای  تأکید  عریقات    .المللی 

یکشنبه شب نیز گفته بود که آمریکا و اسرائیل مخالف آزادی ملت فلسطین هستند و همچنان به اقدامات خود که  

بین قوانین  میمغایر  ادامه  است،  با    .نددهالمللی  مقابله  مردمی  کمیته  رییس  خضری"  "جمال  نیز  این  از  پیش 

ها در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح  ها در رسانه محاصره نوار غزه جمعه شب گفته بود، با وجود حرف و حدیث

شهرک حال  در  همچنان  صهیونیستی  رژیم  باختری،  کرانه  باخترالحاق  کرانه  در  در  سازی  اقدام  این  که  است  ی 

های رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته گزارش دادند : نتانیاهو  رسانه   .گیرداستای اجرای طرح مذکور صورت می ر

صهیونیست مسکونی  واحد  هزار  پنج  از  بیش  استبرای ساخت  داده  نشان  چراغ سبز  باختری  کرانه  در    .نشین 

قطعنامه  و شورای  براساس  متحد  ملل  این سازمان هرگونه های سازمان  مرزهای  شهرک  امنیت  داخل  در  سازی 

 .میالدی کرانه باختری غیرقانونی است ۱۹۶۷

 

 ر کرده است های آمریکا مقابله با کرونا را دشوا کشور جهان: تحریم ۲۶بیانیه 

اینکه    ۲۶  -ایرنا    -تهران   اعالم  با  مشترکی  بیانیه  در  عراق  و  چین  روسیه،  سوریه،  ایران،  جمله  از  جهان  کشور 

ستقل جهان به  های اقتصادی یک جانبه و ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه برخی کشورهای م تحریم

پایان دادن به این وضعیت شدند  مانع بزرگی برای مقابله با ویروس کرونا تبدیل شده به گزارش   .است، خواستار 

در جلسه   گذشته  روز  کشورها  این  مشترک  بیانیه  که  داد  گزارش  روز سه شنبه  )سانا(  خبرگزاری سوریه  ایرنا، 

چی توسط  بشر  حقوق  ویژه  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  شدسوم  خوانده  این     .ن  گزارش،  این  پایه  بر 

های غربی بر علیه تعدادی از  ا و دولتهای اقتصادی یک جانبه آمریک ادن به اعمال تحریمخواستار پایان د کشورها

ها برای مقابله با بیماری  کشورها شدند و تأکید کردند که کشورهای تحریم کننده با نقض حقوق بشر مانع تالش 

به  به طور جدی بر همه ملتها  آمده است که اپیدمی ویروس کرونا همچنان در این بیانیه   .شوندیهمه گیر کرونا م

المللی برای مقابله با این گذارد و همبستگی جهانی و همکاری بین عه تأثیر بزرگی می ویژه کشورهای در حال توس

چنان شاهد اعمال اقدامات یکجانبه و  کشورهای امضا کننده این بیانیه افزودند: اما ما هم   .ویروس ضروری است

و اهداف  خالف  بر  مع  سرکوبگرانه  و  گرایی  کثرت  الملل،  بین  حقوق  متحد،  ملل  سازمان  منشور  یارهای  اصول 

https://www.irna.ir/news/84066028/%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84066294/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1


 
هستیم الملل  بین  روابط  آمریکا   .اساسی  کرد:  اضافه  سیاست سانا  چارچوب  در  غربی  کشورهای  سایر  های و 

  های اقتصادی یک کنند، تحریمها پیروی نمی هایی که از رویکرد آنخصمانه خود علیه کشورهای مستقل و کشور

را اعمال کرده  آمریکا  خاطرنشان می    .اندجانبه  از تحریم  ۹شود که وزارت امور خارجه  و   ۱۷ ماه جاری )مهر(  فرد 

وریه خشونت را  ها تا زمانی که دولت ستحریم وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد؛     .نهاد مرتبط با سوریه خبر داد

داشت خواهند  ادامه  نگذارد،  ارتبا   .کنار  همین  پمپ ط،  در  نوشت: »مایک  توئیتی  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  ئو« 

شماری  و  سوریه  دولت  و  ارتش  با  مرتبط  افراد  از  تعدادی شماری  و  نفع   تاجر  سوریه  در  درگیری  از  که  شرکت 

  به سوریه درباره  فرستاده ویژه سازمان ملل متحد »گیر پیترسون«    تردر همین حال پیش    .را تحریم کردیم برندمی

تحریمتحریم بود:  گفته  دمشق،  علیه  آمریکا  تحمهای  یکجانبه  مواد  های  تأمین  برای  چالشی  سوریه،  علیه  یلی 

ب قانون سزار را تصوی ۲۰۱۹نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر     .غذایی و بهداشتی مورد نیاز این کشور است

 ۱۸خرداد/  ۲۸امضا کرد و این قانون    ۲۰۱۹دسامبر    ۲۰کردند و دونالد ترامپ رییس جمهوری ایاالت متحده نیز آن را  

شخصیت سوری از جمله رییس جمهوری   ۳۹به دنبال اجرای این قانون، دولت آمریکا     .ژوئن به اجرا گذاشته شد

های خارجی حامی پیمانکارانی که به  اد و سازمان سوریه و همسرش را به دالیل واهی تحریم کرد و همچنین افر

  .استکنند، مشمول این قانون  یه و کشورهای دوست این کشور فعالیت مینمایندگی از سور

 

 ها را برداریدانتقاد چین از نقض حقوق بشر در آمریکا: تحریم

با    -ایرنا  -نیویورک متحد  ملل  در سازمان  چین  دائم  تبعیض  نماینده  و ساختار هدفمند  بشر  نقض حقوق  از  انتقاد 

ا  در  شدنژادی  اجباری  یکجانبه  اقدامات  فوری  و  کامل  لغو  خواستار  غربی،  کشورهای  و  آمریکا  متحده  به    .یاالت 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: همه گزارش ایرنا، ژانگ جون روز دوشنبه در نشست عمومی کمیته سوم  

کووید ملتنان  همچ  ۱۹-گیری  بر همه  و  به شدت  گذارد  تاثیر می  توسعه  در حال  ویژه کشورهای  به  و   ها  پاسخ 

بین همکاری  و  جهانی  همبستگی  مستلزم  آن  است بهبود  یکجانبه    .المللی  اقدامات  اعمال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

نجارهای اساسی روابط  الملل، چند جانبه گرایی و هول منشور ملل متحد و حقوق بیناجباری، مغایر اهداف و اص

یبین اقدامات  داد:  ادامه  کامل  الملل است،  تحقق  مانع  زیرا  دارد،  بشر  بر حقوق  انکارناپذیری  تاثیر  اجباری  کجانبه 

به ویژه زنان دیده،  مانع رفاه مردم در کشورهای آسیب  و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  توسعه  ، کودکان، سالخوردگان 

می معلولیت  دارای  حق نده  نمای  .شودافراد  یکجانبه  اجباری  اقدامات  کرد:  اضافه  متحد  ملل  سازمان  در  چین 

می  تضعیف  را  فناوری سالمتی  و  داروها  به  دسترسی  زیرا  افزایش  کند  را  ملزومات  و  تجهیزات  پزشکی،  های 

همهمی زمینه  در  ویژه  به  امر  این  کودهد.  جامعه   ۱۹-ویدگیری  و  ملل  سازمان  ارشد  مقامات  دارد.  موضوعیت 

رسمیتبین به  را  اقدامات  این  سنگین  و  منفی  تاثیر  از   .اندشناخته  الملل  ما  راستا،  همین  در  کرد:  اظهار  جون 

هایی که ظرفیت کشورها را برای  پوشی از تحریمدبیرکل سازمان ملل در مورد چشم  ۲۰۲۰مارس    ۲۶درخواست  

ب به  کوویدپاسخ  کمیساریای    ۱۹-یماری  بیانیه  و همچنین  کند،  در  تضعیف می  متحد  ملل  بشر سازمان    ۲۳حقوق 

تحریم تعلیق  یا  تخفیف  لزوم  در مورد  ناتوانمارس  تاثیرات  به  توجه  با  و  های بخشی  بهداشت  در بخش  آنها  کننده 

گ    .کنیمحقوق بشر استقبال می  بیانیه  دیگر  بار  ما همچنین  یادآور شد:  اتخاذ    ۷۷روه  وی  برای  را  اضافه چین  به 

ب موثر  و  فوری  اجباریاقدامات  اقتصادی  اقدامات  از  استفاده  بردن  بین  از  حال   رای  در  کشورهای  علیه  یکجانبه 

توسعه و همچنین بیانیه جنبش عدم تعهد در مورد محکوم کردن اقدامات یکجانبه قهرآمیز و حذف آنها برای تامین  

پاسخ ب اثربخشی  ملی  همههای  بیماری  می ه  قرار  تایید  مورد  س  .دهیمگیر  در  چین  متحسفیر  ملل  با  ازمان  د 

، افزود: این  ۱۹-گیر کوویداستقبال از قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان "پاسخ جامع و هماهنگ به بیماری همه

اری یکجانبه و مغایر با  خواهد از انتشار و اعمال اقدامات اقتصادی، مالی یا تجقطعنامه به طور اکید از کشورها می

جون اضافه کرد: ما بر فعالیت گزارشگر ویژه در مورد تاثیر    .ملل خودداری کنند  المللی و منشور سازمانقوانین بین 

https://www.irna.ir/news/84066203/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84066203/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84066203/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 
های  های ویژه شورای حقوق بشر و ارگانمندی از حقوق بشر، سایر رویه منفی اقدامات یکجانبه اجباری بر بهره 

وی    .ین موضوع هستیمکنیم و مشتاقانه منتظر توضیح بیشتر آنها در مورد اکید می مربوط به معاهده حقوق بشر تا

کنیم و خواستار لغو کامل و فوری اقدامات یکجانبه اجباری هستیم تا از  تصریح کرد: ما از این فرصت استفاده می

گی جهانی و همکاری اطمینان یابیم. همبست  ۱۹-پاسخ کامل، موثر و کارآمد همه اعضای جامعه جهانی به کووید

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در بخش    .است  ۱۹-غلبه بر کووید  ترین سالح در مبارزه والمللی، قویبین

دیگری از سخنان خود به مرگ افرادی چون جورج فلوید سیاهپوست و تیراندازی به جیکوب بلیک در آمریکا اشاره  

تقریبا   گفت:  و  تصویب  ۲۰کرد  از  پس  آسیب  سال  افراد  دوربان،  اقدام  برنامه  و  همچنان  اعالمیه  دلیل پذیر  به 

پلیس رنج مینژادپرستی و بی  یا جان خودرحمی  از دست می   برند  افزود: چنین مواردی یادآور آن   .دهندرا  جون 

ریشه  و  مزمن  نژادی  تبعیض  که  ماست  و  مرگ  نرخ  دارد.  وجود  هنوز  اجتماعی  نابرابری  و  پلیس  یر  دار، خشونت 

وی    .اسبی باال استتبار در برخی از کشورها به طور نامتن  ها، به ویژه افراد آفریقاییدر اقلیت   ۱۹-ناشی از کووید

ادامه داد: ما همچنین نگرانی عمیق خود را از وضعیت سالمتی مهاجران در مراکز نگهداری مهاجر در کشورهای  

نماینده چین در سازمان ملل متحد اضافه کرد: ما از    .نژادی استکنیم که بیانگر شکل معاصر تبعیضخاص ابراز می

حقوت از  حمایت  و  "ارتقا  بشر  حقوق  شورای  قطعنامه  آزادیق  صویب  و  آفریقایی بشر  اساسی  مردم های  و  ها 

تبار در برابر استفاده بیش از حد از زور و سایر نقض حقوق بشر توسط ماموران اجرای قانون" استقبال آفریقایی

 .کنیم و خواستار اجرای کامل آن هستیممی

 

 وال استریت ژورنال: فروش نفت آمریکا به چین افزایش یافته است 

وال استریت ژورنال دوشنبه گزارش داد که صادرات نفت آمریکا به چین افزایش یافته و این   روزنامه  -ایرنا  -تهران  

وال استریت   به گزارش ایرنا،  .موضوع باعث شده تا صادرکنندگان بزرگ خاورمیانه به دنبال بازارهای دیگری باشند

ش داد که فروش نفت خام آمریکا  مستقر در لندن گزار (Vortexa) های شرکت ردیابی محمولهنال براساس داده ژور

 .درصد در اوایل ماه سپتامبر )مهر( سال جاری افزایش یافته است۷ درصد در ماه ژانویه )بهمن( به    ۰.۴به چین از  

درصد   ۱۹دت از  رگترین تامین کننده سنتی نفت چین در همین مبراساس این گزارش، فروش نفت خام عربستان بز

یافته است  ۱۵به   قیمت  .درصد کاهش  اخیراً  ژورنال، عربستان سعودی  وال استریت  نوشته  را  به  نفت خام خود 

تأثیر قرار گرفته   نیز تحت  برای خریداران آسیایی کاهش داده در حالی که صادرات سایر تولید کنندگان خاورمیانه 

به امض  .تاس ژانویه )بهمن( سال جاری  اولیه تجاری میان پکن و واشنگتن که در  توافق  اء رسید، چین  براساس 

براساس این         .میلیارد دالر افزایش دهد  ۵۲سال آینده خرید محصوالت انرژی از آمریکا را تا   ۲توافق کرد که در  

آمر رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  میان  کاخ سفید  در  که  امضاء شد، توافق  وزیر چین  نخست  معاون  لیو هه  و  یکا 

ایاالت م انرژی  از  محصوالت  تا سال    ۲۰۰تحده بخشی  بود که چین  آمریکایی خواهد  وارد    ۲۰۲۱میلیارد دالر کاالی 

که چین خریداری خواهد کرد شامل نفت خام، گاز مایع، نفت   در این توافقنامه محصوالت انرژی آمریکا  .خواهد کرد 

 .چین بزرگترین خریدار نفت در جهان و ایاالت متحده بزرگترین تولید کننده کاال است .و زغال سنگ استتصفیه شده 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تعویق مسابقات تکواندو فینال گرندپری و گرنداسلم 

و   برگزار شد  امروز  تکواندو عصر  اجرایی فدراسیون جهانی  از سالمتی شرکت جلسه شورای    به منظور حفاظت 

اخبار ورزشی   به گزارش  .مکزیک و گرنداسلم چین یک سال به تعوق افتاد  ۲۰۲۰ی  کنندگان مسابقات فینال گرندپر

به نقل از فدراسیون تکواندو، شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو اعالم کرد به منظور   خبرگزاری صدا و سیما

https://www.irna.ir/news/84066241/%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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میزبانی    ت از سالمت شرکت کنندگان و اطمینان از رعایت عدالت میان ورزشکان، مسابقات فینال گرندپری بهحفاظ

فدراسیون   .موکول شد  ۲۰۲۱  برگزار شود به سال  ۲۰۲۰مکزیک و گرندپری به میزبانی ووشی که قرار بود در سال  

هایی یک" و "ووشی" داشته به دنبال راه حل های "مکز های برگزاری رقابتجهانی تکواندو در جلساتی که با کمیته 

فض در  رویداد  دو  هر  برگزاری  این برای  به  جهانی  فدراسیون  اجرایی  نهایت شورای  در  اما  است،  بوده  ایمن  ایی 

تاریخ برگزاری در سال    .گزاری این دو رویداد در شرایط کنونی امکان پذیر نیستنتیجه رسید که میزبانی ایمن و بر

چانگ وان چو" رییس فدراسیون جهانی تکواندو گفت: بسیار ناراحت هستم که به  "  .شد  عالم خواهدمتعاقبا ا  ۲۰۲۱

این شرایط ورزشکاران و  ایم چراکه با  های فینال گرندپری و گرنداسلم گرفتهناچار تصمیم به تعویق برگزاری رقابت

ناامید می را  تکواندو  آندوستداران  اما مطمئن هستیم  راستای حفظ ها دالیل  کنیم،  در  را که  تعویق  این  برای  ما 

هایی جهانی همچون این  برگزاری رویداد   .کننددرک می  هایی با سطح باال هست به خوبیسالمتی و اجرای رقابت 

د از سراسر  ورزشکارانی  که  محدودیت مسابقات  به  توجه  با  دارند  آن حضور  در  بر سفرنیا  حاکم  برون های  های 

 .کاران شرایط شرکت را ندارند، جنبه عادالنه نخواهد داشتمرزی و اینکه برخی ورزش

 

 ثابت ماندن روند ابتال به کرونا در چین 

الملل بین  گزارش سرویس  و سیما به  چین،  خبرگزاری صدا  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  روند  ماندن  ثابت  با  پکن،  از 

جهان به شدت برای مقابله با ویروس    های مختلفکشور  .ها سفر داخلی در این کشور شروع شده استنمیلیو

های گسترده و شدید کرونایی را اعمال  کنند و برای این منظور، محدودیت تالش می   ۱۹-کرونا و مهار بیماری کووید

از آنجا شروع شد، حاال زندگی مردم در    اند، این در حالی است که چین در جایگاه نخستین کشوری که کروناکرده 

های چین را با پرچم  مردم اين سرزمین شهر پکن و دیگر شهر  .ه وضعیت عادی بازگشته استآن تا حدود زیادی ب

گل چراغملی،  و  تازه  برنامه های  برپایی  با  و  اند  کرده  بندی  آذین  مختلف  را های  کشور  این  ملی  روز  متنوع  های 

 .جشن گرفتند

 

 ی چین رفت های فضای به پیش نگاهی  

پیشرفت های فضایی چین، غرب را در وضعیت تدافعی قرار داده است. آنچه غرب را سراسیمه کرده این حقیقت  

است که پیشرفت های فضایی چین آسیب پذیری غرب را در مقابل این قدرت نوظهور بیشتر کرده و در نهایت به  

شود می  منجر  چین  نظامی  صد  .تفوق  خبری  چین  پژوهش  وسیما:  برنامها  اجرای  در  با  متنوع  فضایی  های 

های بزرگی برای دستیابی به دانش فضایی برداشته و تالش کرده با آمریکا در این زمینه رقابت  های اخیر گام سال

ود  کند. "شی جین پینگ" رییس جمهور این کشور در اوایل سال جاری میالدی از مسئوالن صنعت فضایی کشور خ

این کشور قدرتمند آسیایی قصد دارد تا سال    .ودتر به یک قدرت بزرگ فضایی تبدیل کنندین را هر چه ز خواست تا چ

یک ایستگاه فضایی ساخته و آن را در مدار مستقر کند. چین همچنین در حال تالش برای دستیابی به هدف   ۲۰۲۳

. کارشناسان بر این باورند  به ماه بفرستد  ین کشور، انسانبلندتری است و امید دارد که پس از آمریکا به عنوان دوم

با آمریکا میلیاردها دالر صرف برنامه فضایی خود کرده است در نوشتار حاضر نگاهی به آخرین    .چین برای رقابت 

 ریف پژوهشگر:علی ظ .پیشرفت های فضایی چین خواهیم داشت 

 

 ارایه جدیدترین محصوالت خودرویی هواوی در نمایشگاه پکن /  از امروز

دستاورد  آخرین  هواوی،  چین،  ارتباطات  حوزهغول  در  خود  در  های  را  خودروسازی  صنعت  با  مرتبط  محصوالت  ی 

بین  گذاشتنمایشگاه  نمایش  به  پکن  خودروی  الملل  .المللی  بین  گزارش سرویس  و سیما به  صدا  از  خبرگزاری 

ارتباطات چین،   پکن، با صنعت خودروسازی از  های خود در حوزه رد هواوی، آخرین دستاوغول  ی محصوالت مرتبط 
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های خدمات ابری مربوط به خودرو  حلرسانی هوشمند، اتصاالت و راه قبیل رانندگی هوشمند، کابین هوشمند، برق

ر رانندگی هوشمند  در این نمایشگاه نسل جدید بست   المللی خودروی پکن به نمایش گذاشت.را در نمایشگاه بین 

دو مدل    MDCیا    Mobile Data Centerبه    هواوی موسوم این بستر   MDC۶۱۰و    MDC۲۱۰در  بازار عرضه شد.  به 

های دهد و امکان ارتقا را ارائه    L۴تا    L۳و    L۲تواند محاسبات اقتصادی و عملی رانندگی خودران برای سطوح +می

ها )با هدف  EVر خدمات ابری برای قطعات مهم  سرویس مبتنی بهواوی همچنین    عامل را هم دارند.بعدی سیستم

تلفیق فناوری حل مسئله با  باتری  ایمنی و طول عمر  باتری های اصلی در زمینه ی  را راه ICTها و  ی  اندازی کرد.  ( 

به تحلیل داده  تازه، قادر  ا ی بزرگ در مورد دما، ولتاژ، مقاومت داخلی و سایر شاخصهاسرویس  بر اساس  بر ها 

مبتنی بر    OTAبه موجب    کند.باتری باخبر می   هایی مانند احتراق خود به خوداست و راننده را از وجود ناهنجاری 

ین کرده و عمر مفید  تواند به تدوین راهبرد شارژ هوشمند کمک کند تا ایمنی باتری را تضمابر، این خدمات جدید می

 بیشتری ارائه دهد.

 

 :مشرق -

 !از دیوار چین باال نرفتند

بر از سوی  که  دشمنان  هایس  خواسته  به  اشاره  با  کیهان  روزنامه  مسئول  سیاسی مدیر  جریانات  و  افراد  خی 

، به گزارش مشرق ها را از انبار گندم نظام بیرون کنیم؟ موش مطرح می شود، نوشت: آیا وقت آن نرسیده است که

 :در روزنامه کیهان نوشت  حسین شریعتمداری در یادداشتی

العنان این کشور  کم مطلقاح(  ۱۹۷۵تا    ۱۹۳۹سال )  ۳۶فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور خونریز اسپانیا که  ژنرال   -۱  

ای  بود، هنگامی که قصد حمله به مادرید و برچیدن بساط جمهوری را داشت، به فرمانده سپاه خود دستور داد نامه 

یسد و او خطاب به آنان نوشت؛ »من با چهار خواهانی که شهر مادرید را در اختیار داشتند، بنوخطاب به جمهوری

اما شما فقط روی این چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق   و غرب و شمال و جنوب به سوی شهر در حرکتم، 

ون حساب نکنید بلکه ستون دیگری هم داریم که در داخل شهر و حتی در میان جمع شما هستند که برای ما  ست

م بترسید  پنجم« ما هستند. اگر از چهار ستون اعزامی واهمه ندارید از این ستون پنجستون  »  کنند! آنهافعالیت می 

راه ورود چهار ستو به داخل شهر هموار میکه در تمام امور و شئون شما »نفوذ« دارند و  را  اصطالح     کنند.«!ن 

شود که تابلوی  گفته می   پنجم« از همان هنگام وارد فرهنگ سیاسی شد و به افراد و یا جریانات و احزابی »ستون

خورده و در پوشش نیروهای خودی اهداف دیکته شده دشمن شان به نام دشمن ُمهر  خودی دارند ولی شناسنامه 

ها قبل،  وقتی سپاه فرانکو به مادرید رسید، مردم آماده تسلیم بودند چرا که ستون پنجم از مدت   .کنندرا دنبال می 

ردم  ود. آنها با نفوذ در حکومت وقت دست به کارشکنی زده، عرصه زندگی را بر مماموریت خود را به اجرا درآورده ب

ها بودند، همه مشکالت را به نظام موجود ها و ناهنجاری تنگ و تلخ کرده بودند و درحالی که خود عامل آن پلشتی

دردسر  که زمینه ورود بی  دادند! و اینگونه بودنسبت داده و راه نجات را در پذیرش حاکمیت ژنرال فرانکو آدرس می

 .را فراهم آوردند  -تا هنگام مرگ او-متوالی   الس ۳۶ژنرال فرانکو و دیکتاتوری خونریز وی برای 

درپی دشمنان به تنگ آمده بودند، دیوار عظیم چین ها از حمالت پی در تاریخ باستان آمده است که وقتی چینی -۲

که هیچ دشم بودند  باور  این  بر  و  اشتباه  را ساختند  و  ندارد  را  به شهر  ورود  و  بلند  دیوار  آن  از  رفتن  باال  توان  نی 

ب مین از ساخت آن دیوار بلند و مستحکم، سه  بعد  اما چین طی صد سال  ار از سوی دشمنان مورد حمله کردند. 

ب دیوار چین  از  اینکه  نه  وارد شوند!  به شهر  بودند  توانسته  بار سپاهیان دشمن  در هر سه  و  رفته قرار گرفت  اال 

و مستحکم بلندتر  دیوار،  باشباشند!  قابل عبور  بود که  آن  از  پرداخت  تر  و  نگهبانان  از خیانت  با استفاده  د. دشمن 

 !...ها وارد شود وود از دروازه رشوه به آنان توانسته ب
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ْیناک ُهْم اند، آمده است: »و  در کالم خدا درباره منافقانی که به لباس دوست درآمده و چهره پنهان کرده -۳  ل ْو ن شاُء َل  ر 

ْفت ُهْم بِسیماُهْم و  ل ت عْ  اگر ما بخواهیم آنها   را به تو نشان میدهیم تا آنان را   رِف نَُّهْم فی ل ْحِن اْلق ْوِل... }ای پیامبر{  ف ل ع ر 

و از امیرالمومنین علیهالسالم است  .با قیافه هایشان بشناسی، هرچند آنها را از طرز  سخنانشان خواهی شناخت

که »ما اضمر احد شیئا االّ ظهر فی فلتات لسانه و ص ف ح  اتِ وجهه... هیچکس چیزی را در دل پنهان نمیکند مگر  

میشود آشکار  گفته هایش  در  و   .«آنکه  اسالم  دشمنان  شده  اعالم  علناً  و  رسماً  خواستههای  به  نگاهی  حاال 

انقالب بیندازید و خواسته آنها را با آنچه برخی از افراد و جریانات سیاسی بر زبان و قلم دارند مقایسه کنید. اگر  

احتیاط کنیم و نگوییم در تمامی موارد، به یقین در بسیاری از موارد، زبان و قلم و گاهی عالوه  بر زبان و قلم، قدم  

آنها همسو می بینید.   آمریکا و متحدان غربی و عبری و  عربی  با  تابلودار نظام و مخصوصاً  با دشمنان  را هم  آنان 

آمریکا برای دیکته کردن خواستههای خود در پو شش مذاکره، خودش را به در و دیوار میزند و جماعت یاد شده  

و   از موشکهای دورُبرد  با آمریکا سخن میگویند! دشمن  از ضرورت مذاکره  و  چپ میروند و  راست مینشینند 

دردمان   چه  به  که موشکها  دارد  اصرار  اشاره  مورد  جریان  ندارد،  تعرض  جرأت  و  افتاده  وحشت  به  ما  نقطه زن 

  !میخورد؟! وقتی فالن جاسوس بازداشت می شود، جیغ بنفش میکشند که جرمی مرتکب نشده است

    :ها را از انبار گندم نظام بیرون کنیم؟ به قول مالی رومیکه موش آیا وقت آن نرسیده است ...و

 !بعد از آن در جمع گندم کوش کن           ای جان دفع شّر موش کناول   

 

 :الف -

 دنیا در اختیار هوآوی  ۵Gت بازار تجهیزا بیشترین سهم  

در سراسر دنیا را داشته است. در   5Gبیشترین مشارکت را در فروش تجهیزات    ۲۰۲۰چین در سه ماهه دوم سال  

تازگی توسط موسسه تحقیقاتی به  این موضوع اشاره دارد که   Counterpoint گزارشی که  به   ۷۲منتشر شده، 

گوشی از  ناشی  درآمد  از  چینی کسب شدهتوسط شرکت 5Gی هوشمند  هادرصد  این   های  در  است. همچنین 

طور تعبیر کرد که  توان اینگزارش آمده که هواوی بخش اعظم این درآمدها را به خودش اختصاص داده است. می

است آمار شده  این  به  رسیدن  باعث  چین  بازار  روی  تمرکزش  و  رقبا  به  هواوی  از  ناشی  قیمت    .فشار  میانگین 

به    های هوشمند درگوشیفروش   به صورت سال  توانسته است    ۱۲سال  چین  این کشور  و  درصد رشد داشته 

گوشی  ۳۴سهمی   جهانی  درآمد  از  در  درصدی  را  هوشمند  دوم سال  ماهه ۳های  اختصاص    ۲۰۲۰ی  خودش  به 

از سمت موسسه  .بدهد اقتصامی Counterpoint گزارش منتشر شده  درگیری  از  ناشی  این موضوع  دهای  گوید 

است؛ در حالی که چین در همین اوضاع مشغول بازیابی و احیای شرایط    ۱۹د  بزرگ با تاثیرات شدید ناشی از کووی

است بوده  نیز  سرم  .خود  با  چین  کشور  کل  غولایه در  در  گذاری  هواوی  نظیر  کشور  این  ارتباطی  فناوری  های 

دا  5Gفناوری   این صنعت  در  پیشرفت چشمگیری  دولتی  پشتیبانی  پیشروترین و  از  یکی  و  این حیطه شته  در  ها 

شیو از  است.  یکی  هواوی  ابداعی  فناوری  که  است  آن  حساس  نکات  از  یکی  نیز  فناوری  این  اجرای  ه 

اش از درآمد جهانی این حیطه تا به امروز را  هواوی بیشترین سهم  .ی موجود در بازار استهاترین صرفهبه مقرون

 گزارش  .های موبایلدرصد از بازار جهانی گوشی  ۲۰عددی حدود  شته است؛  گزارش دا  ۲۰۲۰ی دوم  ماهه ۳برای  

Counterpoint د را پشت سر بگذارد؛ ای خوگوید »این اولین باری بود که هواوی توانست مهمترین رقیب کرهمی

گوشی تعداد  نظر  از  روانه هم  که  این گوشیهایی  فروش  از  که  درآمدی  میزان  لحاظ  از  و هم  کرد  بازار  به ی  ها 

 «.دست آورد

 



 

 : ختگانیفره -

مندند اما  چین و روسیه به رابطه با ایران عالقه :«وگو با »فرهیختگانس مسائل روسیه در گفتکارشنا 

 گیرند پاسخ مثبتی از سوی دولت نمی

رسد  شعیب بهمن گفت: »به نظر می اعتمادی به این کشور وجود داردها معتقدند در فضای ایران نوعی بیچینی

تحریم بی آنکه  از  راش  در  آمریکا  رویکرد  بطه  های  و  نگاه  باشد،  کرده  ایجاد  محدودیت  چین  و  روسیه  با  ایران 

با کشورهایی همچون روسیه و چین  غرب ارتباط  ایجاد محدودیت در  باعث  گرایانه در داخل دولت فعلی است که 

است گزارش   «.شده  بین  ،«ن»فرهیختگابه  مسائل  کارشناس  بهمن،  دشعیب  روسیه  و  گفت الملل  با  ر  وگو 

بهانه  به  با روسیه و چین  ها و تحریم FATF های واهی همچون»فرهیختگان« درباره عدم همکاری دولت روحانی 

می نظر  »به  گفت:  و  کرد  ارائه  تحریمتحلیلی  آنکه  از  بیش  رورسد  با  ایران  رابطه  در  آمریکا  چین  های  و  سیه 

غرب  رویکرد  و  نگاه  باشد،  کرده  ایجاد  در  گرایامحدودیت  محدودیت  ایجاد  باعث  که  است  فعلی  دولت  داخل  در  نه 

و چین شده است روسیه  با کشورهایی همچون  در وضعیت  «.ارتباط  و چین  با روسیه  ایران  رابطه  درباره  بهمن 

با خ بودند که در  فعلی اظهار داشت: »روسیه و چین در فضای پسابرجام و  از برجام جزء کشورهایی  روج آمریکا 

حال، الملل افزود: »روسیه و چین درعین این کارشناس مسائل بین «.حرف و عمل به همکاری با ایران ادامه دادند

پایبندی به این معاهده مورد سرزنش  ها را نیز به دلیل عدم ا به دلیل خروج از برجام محکوم کرده و اروپایی آمریکا ر

دادندق برخی   «.رار  هرچند  یافته،  ادامه  فعلی  شرایط  در  کشورها  این  با  ایران  تجاری  »معامالت  افزود:  وی 

بزرگ به واسطه معامله با کشورهای غربی  های  ویژه شرکتاند به هایی که در این دو کشور حضور داشته شرکت

ا این  واقعیت  اما  نداشت  وجود  برایشان  همکاری  ادامه  امکان  آمریکا،  که شرکتو  بانک ست  و  کوچکها  تر  های 

دادند ادامه  ایران  با  را  منابع   «.تعامالت خود  آنچه  ایران طبق  از  نفت  در حوزه خرید  کرد: »چین حتی  تاکید  بهمن 

اعال بارها  نیز  تحریم غربی  دوره  در  ایران  نفت  اصلی خریدار  منابع  از  یکی  کردند،  یکم  آمریکا محسوب  های  جانبه 

کار «.شودمی مساین  بین شناس  ضمن  ائل  اقتصادی  و  سیاسی  حوزه  در  چین  و  روسیه  اینکه  بیان  با  الملل 

تحریم  آمریکا عمال همکارینپذیرفتن  دادند، تصریح کردهای  ادامه  ایران  با  را  به اشکال  های خود  : »این دو کشور 

ال که روسیه و چین  به این سو  وی در پاسخ «.های آمریکا ندارندای به پیروی از تحریممختلف نشان دادند که عالقه 

های خود را ادامه خواهند داد، متذکر شد: »واقعیت این را نپذیرفته آیا بازهم همکاری FATF در زمان فعلی که ایران

مساله جدی و تاثیرگذاری در روابط اقتصادی ایران با این دو کشور   FATF نان ادامه دارد وها همچاست که همکاری 

های بزرگ در این دو کشور به دلیل برخورداری از ارتباط  ها و بانکاشت: »اگرچه شرکتظهار دبهمن ا «.نبوده است

تر همچنان های کوچکها و بانکا شرکتاند، امجهانی و ارتباط با آمریکا دچار محدودیت برای معامله با ایران شده

تا    توجه دیگر این است کهرد: »نکته قابل الملل تاکید کاین کارشناس مسائل بین «.دهندبه همکاری خود ادامه می

های مقابل اتفاقا برای همکاری با ایران تمایل دارند اما در اکثر مواقع با پاسخ مثبتی جایی که ما اطالع داریم طرف 

روبه از سوی   نمیدولت  نظر می» «.شوندرو  به  تحریمبنابراین  آنکه  از  بیش  با  رسد  ایران  رابطه  در  آمریکا  های 

رویکرد غربروسیه   و  نگاه  باشد،  ایجاد کرده  او چین محدودیت  داخل دولت فعلی  در  ایجاد  گرایانه  باعث  که  ست 

ساله ایران و چین  ۲۵رخصوص قرارداد  وی د «.محدودیت در ارتباط با کشورهایی همچون روسیه و چین شده است

یلی به آن نشان  آقای روحانی تما  این دلیل که دولت  ساله اساسا به۲۵و وضعیت فعلی آن تصریح کرد: »قرارداد  

 «.عنوان نماینده ویژه پیگیری شدنداد، توسط آقای الریجانی به 

بی چینی   نوعی  ایران  فضای  در  معتقدند  وجود  ها  کشور  این  به  که   // دارداعتمادی  نکته  این  یادآوری  با  بهمن 

بیچینی نوعی  ایران  فضای  در  که  بودند  معتقد  کشور  ها  این  به  »آنها  اعتمادی  کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود 

ن ندارند لذا دو طرف به این توافق رسیدند تا  ها با چیگفتند نخبگان سیاسی ایران تمایلی برای افزایش همکاریمی
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د یک توافق بلندمدت امضا کنند تا با تغییرات سیاسی در ایران توافقات پیشین زیرسوال برای ساماندهی روابط خو

نشود متوقف  و  نهایی  «.نرود  زمان  تا  توافق  این  بود  »قرار  گفت:  روسیه  مسائل  کارشناس  انتشار  این  شدن 

اد از درون وزارت امور  شکنی در این زمینه بودیم تا جایی که برخی افرعمومی پیدا نکند اما متاسفانه شاهد کار

موض این  که  زدند  توافقنامه  این  انتشار  به  توافق دست  این  بردن  زیرسوال  برای  دلخوری طرف خارجه  باعث  وع 

ها گالیه کردند که ایران طرف اعتماد نیست و اعالم  وی همچنین تصریح کرد: »پس از این اتفاق چینی «.چینی شد

توان به آنها برای همکاری بلندمدت اعتماد کرد، بنابراین این  ستند که نمیکردند در ساختار سیاسی ایران افرادی ه

های دیگری درباره آن انجام شود تا در  تور کار خارج شده است و قاعدتا باید رایزنی توافقنامه نیز به این شکل از دس

گیرد قرار  کار  نگاه غرب «.دستور  که  »طیفی  کرد:  تاکید  تمایلبهمن  و  داشته  با  گرایانه  ایران  روابط  توسعه  به  ی 

د منتشر کردند و درصدد بودنساله با چین، متن آن را    ۲۵کشورهای شرقی ندارند اساسا برای از بین بردن توافق  

الملل در پاسخ به  این کارشناس مسائل بین  «.از این طریق روی ارتباط ایران با کشورهای شرقی تاثیرگذار باشند

آی اینکه  بر  مبنی  دیگری  تحریم سوال  از  ماندن  امان  در  برای  مایل هستند  نیز  چین  و  روسیه  حاضر  حال  در  های ا 

زیربار ا  FATF  آمریکا  داشنروند،  آمریکایی ظهار  که  است  این  »مساله  نهادهای  ت:  و  قواعد  از  دارند  تالش  ها 

شاره به سوءاستفاده  وی در همین زمینه با ا «.المللی که در حوزه پولی و مالی وجود دارد، سوءاستفاده کنندبین

نهادهایی همچون  از سازوکارها  بانک جهانی، صندوق بینFATF آمریکا  نهادهای مشابه  ، سوئیفت،  المللی پول و 

کند و این نکته مورد توجه روسیه و  ن نهادها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می خاطرنشان کرد: »آمریکا از ای 

ن اعمال هایی که علیه روسیه و چیهای اخیر تعداد تحریمداد: »در سال   بهمن ادامه «.چین نیز قرار گرفته است

مناسبات   حوزه  در  جدید  سازوکارهای  ایجاد  دنبال  به  نیز  کشور  دو  این  بنابراین  است،  یافته  افزایش  نیز  شده 

بین  بودهاقتصادی  خود  بین «.اندالمللی  مسائل  کارشناس  شکلاین  به  زمینه  همین  در  شبکهالملل  میر    گیری 

ها و  ه مشابه در چین برای در امان ماندن از تحریم)سوئیفت روسی( توسط روسیه با کارکرد سوئیفت و ایجاد شبک

می سوئیفت  طریق  از  »آمریکا  گفت:  و  کرد  اشاره  آمریکا  نقل نظارت  تمام  را  توانست  کشورها  مالی  وانتقاالت 

ل سیاسی خود را افزایش دهند برایشان مهم است  وی افزود: »کشورهایی که تمایل دارند استقال «.رهگیری کند

جانبه بر ا به نحوی طراحی و نهادهای اقتصادی را طوری ایجاد کنند تا آمریکا امکان اعمال نفوذ یک که این قواعد ر

های آینده کشورهای روسیه و چین با اتحاد و ائتالف با سایر کشورها  رود در سال آنها نداشته باشد، لذا انتظار می

بین  صندوق  و  جهانی  بانک  ایجاد  سمت  کنندبه  حرکت  پول  کاهش   «.المللی  باعث  موضوع  این  بهمن  گفته  به 

تواند در کاهش هژمونی آمریکا در سطح  المللی خواهد شد و این مسائل میعنوان یک ارز بین استفاده از دالر به 

تواند برای  ه را نیز اضافه کرد که این مسائل میالملل این نکتاین کارشناس مسائل بین .گذار باشدالملل تاثیر بین

توجهی باشد که قطعا باید از سوی مسئوالن فشار اقتصادی آمریکا قرار داشته، فرصت قابلاره تحتایران که همو

 .اجرایی کشوری مورد توجه ویژه قرار گیرد

 

 متحده آمریکا و چین مابین ایاالتهای فیپژوهی بحران آینده :پرهام پوررمضان

تفاوت  از  فارغ  و چین  اشت آمریکا  بر  اجماع  به سمت  باید  واقعی فی ها  وابستگی  راکات  در مواردی همچون  مابین 

بحران در  مشترک  مدیریت  همچنین  و  ملی  حاکمیت  اصل  به  احترام  تروریسم،  با  مبارزه  اقتصادی،  های متقابل 

»فرهیختگان ونپیرام گزارش  روابط    ،«به  اندیشکده  پژوهشگر  پوررمضان،  در بین پرهام  یادداشتی  طی  الملل 

واقعیت برخی  نوشت:  »فرهیختگان«  داده روزنامه  مطرح ها،  ادعاهای  و  صاحبها  از سوی  سیاست  شده  نظران 

دالملل نشان می بین این دولت چه  دهد چین  و خیزش  قرار گرفته است  آن هژمونی  در پی  و  ر مسیر قدرتمندی 

های آینده خواهد  الملل در دههدی مورد مطالعه علم روابط بینزا یکی از موضوعات کلیآمیز و چه چالشمسالمت

های تحده در زمینه مای را برای ایاالت های عمدهقدرت چین رو به افزایش است و این افزایش چالش ۲۱بود. در قرن 
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خبر است که  طور کامل از این موضوع بامتحده بهگوناگون فراهم کرده و نکته جالب در این امر این است که ایاالت 

می موارد  این  توسعهازجمله  و  چین  اقتصادی  رشد  به  با  توان  ارتباط  و  دفاعی  استراتژی  گسترش  طلبی، 

کرد اشاره  و   .همسایگان  اقتصادی  ازجمله  مختلف  امور  در  آن  نسبی  برتری  هژمون،  قدرت  برای  مهم  بنیان  یک 

های گوناگون و همچنین این برتری باید در عرصه الملل است  نظامی در برابر سایر ایفاکنندگان نقش در روابط بین 

باشد مبرهن  و  واضح  همگان  بر  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  فرهنگی، سیاسی،  نظامی،  بهاقتصادی،  در .  مثال  طور 

شاخص اقتصاد  نگرانی حوزه  است.  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  درجه  از  ملی  تولید  میزان  همچون  هایی 

قدرایاالت  از  آمریکا  عرصه  متحده  در  متعددی  و  متفاوت  تحرکات  که  است  شده  مساله  این  باعث  چین  گرفتن  ت 

صور کشور  این  خیزش  با  مقابله  برای  کشور  این  خارجی  مهمسیاست  از  یکی  گیرد.  باعث  ت  که  مسائلی  ترین 

ور متحده به جای فرصت یک تهدید باشد؛ رشد فزاینده این کششود کشور چین در اذهان سیاستمداران ایاالتمی

عرصه  استدر  دفاعی  و  نظامی  اقتصادی،  ازجمله  گوناگون  بتوانم   .های  تا  دارم  آن  بر  سعی  یادداشت  این  در 

متحده و چین باید این دو کشور را بررسی کنم. در رابطه با مساله روابط دوجانبه ایاالت   مابینهای رابطه فیبحران

ماند مساله بسیار  های این مساله مغفول میدر تحلیل  از چند وجه به موضوع نگاه کرد. شاید یکی از ابعادی که

رگزاران سیاسی هر دو شناسی سیاسی هردو کشور است که این مساله بسیار بر نحوه عملکرد کامهم جامعه

با گرایش پیدا کردن به سمت تهدید یا فرصت دانستن این رابطه نقشی شایان دارد در اینجا در  .کشور در رابطه 

تفاده از تعریف یکی از تحلیلگران عرصه سیاست خارجی به تبیین بحران بپردازم، بحران آن هم از  نظر دارم با اس

مابین دو یا چند کشور دانست که خصوصیاتی همچون سرعت زیاد در  لی فیطور کتوان بهالمللی را میجنس بین

به  دارد  مختلف  می ابعاد  که  فطوری  کشورهای  تلقی شدن  تهدید  به  انتظار  طریق  ی توان  از  را  رابطه  این  مابین 

انتظار داشت درگیری  یا  نزاع  در عرصه سیاست خارجی کشورهای  یکی  .موضوع  پرچالش  و  از مسائل مهم  دیگر 

خارجی روابط  یعنی  عرصه  این  تاثیرگذار  و  مهم  پارامتر  به    مختلف  که  عرصه است  در  هم  مهم  بازیگری  عنوان 

خار سیاست  عرصه  در  همچنین  و  داخلی  میسیاست  نقش  ایفای  به  ارتباط  جی  مساله  با  رابطه  در  پردازد. 

ایاالت فی از ارزش باالیی برخمابین کشورهای  این پارامتر  نیز  به متحده و چین  رابطه  طوریوردار است،  این  که در 

ابعاد  مابین چگونه باشد. این  کند که گرایش به صلح یا نزاع در رابطه فی ابعاد گوناگون در سطوح مختلف ایراد می 

طور که مشخص است رابطه  کند که بتوانیم رابطه این دو کشور را بهتر تحلیل کنیم، هماناین کمک را به ما می 

ک  دو  این  اوایل سال  دوجانبه  به  و  دارد  دیرینه  تقریبا  یک سابقه  می   ۱۹۷۱شور  مبنای  باز  بر  کشور  دو  این  گردد. 

تنیدگی به معنای اما این درهم .کنندالملل تجربه میروابط بین  تنیده را از منظراقتصاد یک وابستگی متقابل و درهم

نکرده  تجربه  پرچالشی  رابطه  سطح  کشور  دو  این  که  مساله  به این  منظر اند  از  اما  بود.  نخواهد  حتم  طور 

ل تواند از حالت فرصت به تهدید تبدیهایی که رابطه این دو کشور را می ترین بحرانسنجی شاید بتوان مهمامکان 

تحت تایوان، شبهکند  مساله  چون  اختالفا عناوینی  کره،  همچنین حضور جزیره  و  ژاپن  کشور  با  مرزی  و  ارضی  ت 

امنیتی کشور چین نام برد. مساله بسیار مهم دیگر در رابطه با کشور چین این نکته است  متحده در منطقه  ایاالت 

ناسیو ازجمله  خود  داخلی  مسائل سیاست  دلیل  به  کشور  این  متفاوت  که  رویکردهای  همچنین  و  چینی  نالیسم 

پیش بحران  با  مقابله  با  رابطه  در  متحدالشکلی  راهکار  کمونیست  حزب  ی کارگزاران سیاسی  رویکرد  آمده  یک  با  ا 

در وهله  .ها بپردازمگذار به این رخداد ندارد. در ادامه یادداشت بهتر است به واکاوی این بحران  پژوهانه طیآینده

تایوان یک مساله پرچالش در دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی چین است، معنای این    نخست بحران

پردازند، دلیل  متحده آمریکا و چین به ایفای نقش می هم یعنی ایاالتسخن این است که در مساله تایوان دو بازیگر م

نشات می آنجا  از  امر هم  در حال این  یک کشور  تایوان  که  از سنت    گیرد  به گذار  و کشور چین  مدرنیته است  به 

عدم بر  مبنا  همین  بر  و  کرده  درک  را  موضوع  این  ک خوبی  مقابل  نقطه  در  دارد.  تاکید  کشور  این  شور  استقالل 

گذار یاری  متحده ضمن فروش تسلیحات نظامی و تکنولوژی به این کشور درصدد است بتواند تایوان را در این  ایاالت 



 
در  .متحده و چین تبدیل شودمابین ایاالت زا در رابطه فی ه این کشور به پارامتری تنش کند، فلذا همین امر باعث شد

هایی ن اشاره کنیم، اختالف این دو کشور در رابطه با یکدیگر بر سر بخشوهله دوم باید به پارامتری دیگر به نام ژاپ

پیچیدگی دلیل  به  و  است  دیائویو  جزایر  و  شرقی  چین  دریای  در  از  که  مسائل  هایی  از  دارد،  وجود  امر  این 

یچیدگی این  متحده از ژاپن نیز بر پبرانگیز در رابطه چین و ژاپن است و همچنین عنصری به نام حمایت ایاالت چالش 

دهد، ژاپن گرایش شدیدی به  نوعی در مرزهای آبی دو کشور رخ می افزاید اما به دلیل اینکه این چالش به امر می

راستاایاالت  در  کمکمتحده  میی  سبب  امر  همین  و  دارد  نظامی  فزاینده  بین های  رابطه  در  مساله  این  شود 

تاثیر ایاالت  چین  و  باشدمتحده  داشته  بسیاری  به  .گذاری  که  مواردی  از  مورد  سومین  رابطه  اما  در  بازیگر  عنوان 

نقشایاالت  چین  و  مهم شبهآفرینی میمتحده  مساله  ککند،  معنا  این  به  است  کره  ایاالت جزیره  به ه  دنبال  متحده 

کره فعلی  حکومتی  سیستم  حکومت فروپاشی  یک  داد  رخ  مهم  این  اگر  است  درصدد  و  است  شمالی 

رلیبرال به  دموکراتیک  مجامع عمومی  در  بتواند  اینکه  دلیل  به  نیز کشور چین  دیگر  از طرف  کند.  در کره جایگزین  ا 

شمالی است، فلذا همین سیاست دت درصدد حفظ کشور کره ششمالی به بازیگری بپردازد به اصطالح با کارت کره 

با روابط فی  رابطه  در  به یک مساله مهم  آمریکا و چدوگانه  ایاالت متحده  تبدیل شده استمابین  با   .ین  رابطه  در 

رد  آفرین در رابطه این دو کشور باید از روند فزاینده تقویت نیرو و قوای نظامی در چین نام بآخرین بازیگرهای نقش 

ایاالتبه  است  شده  باعث  امر  این  که  و  طوری  خاورمیانه  ازجمله  جهان  ویژه  مناطق  در  خود  نفوذ  نگران  متحده 

چین کشور  باشد.  منظر   پاسفیک  از  را  خود  رتبه  نظامی  بعد  در  مناسب  سیاستگذاری  با  است  توانسته 

متحده برساند که این امر باعث ایاالت   گذاری در این امر به رتبه اول در آسیا و دوم در جهان یعنی پس ازسرمایه 

کرد رابطه این دو    در پایان این یادداشت باید بیان .متحده خطر را بیش از هر زمانی احساس کندشده است ایاالت 

درهم و  همکاری  مختلف  پارامترهای  به  توجه  با  چالشکشور  دارای  مفهومی  که  تنیدگی  است  متعددی  های 

ترین بحران در رابطه بین این دو  تاثیر قرار دهد. اصلیای تحتطور فزاینده و کشور را به تواند آینده روابط این د می

توان در سیاستگذاری مدرنیسم در ارتش این کشور دانست، از آن  ی کشور بحران تایوان است، موضوع دیگر را م

ای و چه  در عرصه هستههای جدید چه  شدت در راستای بودجه نظامی و دستیابی به سالحجهت که این کشور به

غیرهسته  عرصه  استدر  کرده  عمل  خوبی  به  فی .ای  رابطه  در  بحران  رخداد  و  امر  پیدایش  یک  کشورها  مابین 

د بین طبیعی  روابط  بحرانر  این  که  امر است  کارگزاران سیاسی  اما مساله مهم هنر مدیریت  به المللی است  ها 

و پکن  رهبران  کند.  پیدا  گرایش  صلح  یا  جنگ  جامعه   سمت  فعلی  وضعیت  از  صحیحی  درک  به  باید  واشنگتن 

طور واقعی به مسائل نگاه کنند. ه های آرمانی را در این عرصه به پای تحلیل نیاورند و بالملل برسند و دیدگاه بین

تفاوت  از  فارغ  واقعی فی این دو کشور  بر اشتراکات  اجماع  به سمت  باید  وابستگی  ها  در مواردی همچون  مابین 

بحرانمتقا در  مشترک  مدیریت  همچنین  و  ملی  حاکمیت  اصل  به  احترام  تروریسم،  با  مبارزه  اقتصادی،  های بل 

 .پیرامون برسند

 

 : پیام فوری -

 مات چین به نقش عظیم زنان در مبارزه با همه گیری کرونا توجه مردم و مقا 

پس از پایان همه گیری کرونا در چین    آمارهای رو به رشد صدها میلیونی و صدها میلیاردی تولید در چین بازمیگردد.

فعالیت عادی و روزمره در بسیاری از شهرها و اماکن کار و تولید از سر گرفته میشود و زندگی و فعالیت عادی به  

قرنطی دوران  خاطرات  هنوز  که  مردم  میگردد.  باز  و  کشور  قوم  از  بودن  دور  و  دورکاری  یا  اجباری  استراحت  و  نه 

کد    .به یاد دارند، با قدردانی بیشتری از فرصتها استفاده میکنند و سعی در جبران مافات دارندخویش را بسیار زنده 

پایان همه /    ۸4۷5۳خبر:   از  پس  بازمیگردد.  در چین  تولید  میلیاردی  و صدها  میلیونی  به رشد صدها  رو  آمارهای 



 
ر و تولید از سر گرفته میشود و زندگی  گیری کرونا در چین فعالیت عادی و روزمره در بسیاری از شهرها و اماکن کا

ردد. مردم که هنوز خاطرات دوران قرنطینه و استراحت اجباری یا دورکاری و دور  و فعالیت عادی به کشور باز میگ

بودن از قوم و خویش را بسیار زنده به یاد دارند، با قدردانی بیشتری از فرصتها استفاده میکنند و سعی در جبران 

ن که نخستین تعطیالت  در این بین تعطیالت هشت روزه از یکم اکتبر به مناسبت جشن روز ملی چی  .مافات دارند

بزرگیست که   بهار امسال در قرنطینه، آزمون  به ویژه سوختن تعطیالت عید  از شیوع کرونا و  بعد  طوالنی ساالنه 

ت چین را با همه گیری کرونا به نتیجه مثبت آن مجموعه ای از دستاوردهای مبارزه نزدیک به یک ساله دولت و مل

ام شکوفایی مجدد اقتصاد و کار و تولید کشور را با اطمینان بیشتر تسریع  نمایش خواهد گذاشت؛ که خود میتواند گ

در این بین، پدیده جدیدی که مردم دنیا و به خصوص مردم چین شاهد بودند، آمدن دوباره نیمی از مردم چین   .کند

به خود جلب    نقش آفرینی آنها بود که در شرایط عادی شاید نظرها را به این گستردگیبه جلوی صحنه جامعه و  

بلکه گاه    .نکند تنها دوشادوش مردان،  نه  بودند که در جایگاهها و نقشهای مختلف خود در جامعه،  زنان چین  آنها 

دگی دچار بحران کشور به وضعیت  پیشگامتر از آنان، کار کردند و هر کدام بخشی از کار و بار و وظایف بازگرداندن زن

فداکاریهای زنان چین در دوران قرنطینه و مبارزه با همه گیری نه تنها به دلیل حضور چند    .عادی را بر دوش گرفتند

تو از  بلکه  شد،  غرور  باعث  و  احساس  خوبی  به  خانواده  هر  در  مختلف  نقشهای  در  و  زن  هنرمندان  دقت  و  جه 

اخیراً شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین طی سخنانی در فرصتهای مختلف  .سیاستمداران دور نمانده است

وی تاکید کرد: زنان در جایگاه   .زنانی را که در خط مقدم مقابله با همه گیری کرونا جان انسانها را نجات دادند، ستود

بیماری پرسنل مهار  پرستار،  و  داوطپزشک  و  نواحی مسکونی  کارمندان  و فنی،  پرسنل علمی  بدون ،  لب خدمت 

ترس از خطر، شبانه روز برای مقابله با بیماری تالش کردند. آنها در خط مقدم پیشگیری و مهار کرونا کوشیدند و با  

شی جین پینگ    .پرکاری و ذکاوت خود از جسم و جان مردم دفاع کردند. همه ما باید آنها را مورد ستایش قرار دهیم

ویدیوی نیز در سخنرانی  اکتبر  یکم  و  در  بیست  به مناسبت  بلندپایه مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  ی نشست 

پنجمین سالگرد کنفرانس جهانی زنان در پکن، بر ضرورت کمک به زنان برای رهایی از تاثیر همه گیری و بیماری  

که در  ی و روانی، نیازهای اجتماعی و محیط کار زنان پزشک  وی به ویژه گفت که باید بر بهداشت جسم  .تاکید کرد

باید در موقعیتهای مهم بهداشت   خط مقدم تالش می کنند، توجه شود. حفاظت از حقوق و منافع زنان و دختران 

عمومی و ازسرگیری برنامه های کار و تولید قرار گیرد؛ به ویژه برای گسترش مجاری اشتغال زنان و مبارزه با نقض  

به ح اولویت  اجتماعی،  تقویت خدمات  آنها.  منافع  و  و    قوق  باردار  زنان  مانند  خاص  گروههای  وضعیت  از  اطمینان 

کودکان و توجه ویژه به گروه های محروم مانند زنان فقیر، زنان مسن و زنان معلول و اشتغال آنها، انجام کارهای  

نرمندان نیز به نقش بزرگ زنان در جایگاههای  از طرفی دیگر ه  .مناسب و عملی و حل مشکالت آنها، ضروریست

»با هم«، مختلف   نام  با  اخیر  روزهای  در  چین  پرطرفدار  های  مجموعه  از  یکی  از جمله،  میپردازند.  دوران  این  در 

و   کادر  یا  داوطلب  و  عادی  و شهروند  جوان  و  پیر  از  اعم  زنان  غرورآفرین  و  و شیرین  تلخ  ماجراهای  کننده  روایت 

ست که هر کدام در عین حال مادر و دختر و  بهداشتی و پلیس و مراقب امنیت و دهها مورد دیگر ا  کارشناس امور

میگذارد نمایش  به  دشوار  گاه  و  مختلف  موقعیتهای  در  را  آنها  تصمیمات  و  زندگی  و  هستند  کسی  با    .همسر 

ت بهتر و دقیقتر از نقش زنان استقبالی که مردم چین از این مجموعه کرده اند، رابطه عمیقتری بین جامعه و برداش

دید با ادامه این نگاه درست در تولیدات هنری آینده، نقش بزرگی در نسل آینده زنان چین و  ایجاد میشود که بی تر

 .بالتبع آینده کشور بازی خواهد کرد

 

 پیشرفت چین، اقتصاد تاریک جهان را به سمت نور هدایت می کند 

تا پایان ماه ژوئن  ،  «CNNIC» بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز اطالعات شبکه اینترنت چین

از   بیش  میالدی  جاری  نسل    ۴۰۰سال  اینترنت  پایه  ایستگاه  برداری  هزار  بهره  به  و  شده  ساخته  چین  در  پنجم 



 
کد  .هزار ایستگاه پایه برسد  ۶۰۰رسیده است و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میالدی به بیش از  

ا/    ۸4۷5۱خبر:   احداث  رشد  به  رو  روند  نسل  این  اینترنت  پایه  های  د  ۵یستگاه  نشان  چین،  سراسر  هنده در 

ساخت   جدید،  های  زیرساخت  از  منظور  شوند؛  می  اجرایی  کشور  این  در  که  است  جدیدی  های  زیرساخت 

چندین  جدید شامل  زیرساخت های  این  متمرکز هستند؛  تکنولوژی  مهم  جنبه های  بر  که  است  هایی  زیرساخت 

ای .حمل و نقل و دیجیتال می شود  تباطات، برق،صنعت مهم از جمله صنایع ار  ن زیرساخت های جدید به توسعه 

 .معنای هموار سازی مسیر ایجاد یک پایه محکم برای توسعه اقتصاد چین در عصر هوشمندی و اطالعات است

قابلیت   هدف بلند مدت این است که صنایع بیشتری در چین بتوانند به مسیر تحول دیجیتالی، ارتقاء هوشمندی و

، شغلی و ..برسند و نهایتا با تامین نیروی محرکه بیشتر، بتوانند  ادغام ابتکارات حوزه های علمی، فنی، اجتماعی

در حال حاضر چشم انداز توسعه اقتصادی چین امیدوار کننده است اما   .به توسعه با کیفیت اقتصاد چین کمک کنند 

دی  ا و مشکالت ناشی از در هم تنیدگی مسائل ساختاری، نهامسیر توسعه اقتصاد این کشور همچنان با چالش ه 

روبرو است ادواری  و چالش   .و  تر  پیچیده  به مراتب  ویروس کرونا  اپیدمی  دلیل  به  نیز  براین، محیط خارجی  عالوه 

  برانگیزتر از قبل شده است؛ سیستم حمایت از تولیدات داخلی و یک جانبه گرایی افزایش پیدا کرده و اقتصاد جهان 

جهان نیز به دلیل عواملی غیر از مسائل اقتصادی، آسیب    رو به زوال گذاشته و زنجیره تامین زنجیره های صنعتی

اقتصاد چین به دنبال رشدی تازه است و تامین نیروی محرکه در این زمینه، از اولویت های برتر و کلیدی  .دیده است

اند که .برای دولت پکن محسوب می شود به نمایش    مردم شاهد بوده  اقتصاد چین که توسط اقتصاد دیجیتالی 

ه می شود، مقاومتی قاطعانه در برابر اثرات ناشی از اپیدمی کرونا، از خود نشان داد؛ شکل های مختلفی  گذاشت

از تجارت های آنالین در این بازه زمانی، با بکارگیری تکنولوژی های دیجیتالی از جمله اینترنت، افزایش پیدا کردند؛ 

داوم در حال افزایش اند و ادغام آنها با فناوری های  ازهای مربوط به ساخت زیرساخت های ارتباطاتی به طور منی

پیش بینی می شود که چنین روندی در دوره پس از پایان اپیدمی   .دیجیتالی نیز به مراتب گسترش پیدا کرده است

ر تسریع ورودش به دوره اقتصاد دیجیتالی جامع  کرونا در چین همچنان ادامه داشته باشد و چین را به سمت مسی

پیشرفت قدرتمند اقتصاد جدید چین، می تواند فرصت   .فرصت های جدید برای توسعه اقتصادی سوق دهد و ایجاد

های سرمایه گذاری زیادی فراهم کند و در عین حال، به روند ایجاد صنایع جدید و ساختارها و الگوهای تجاری جدید  

و   پائسرعت بخشد  در حال  برابر فشاری که  در  کننده  تثبیت  تبدیل  به یک عامل  اقتصاد جهانی است،  ین کشیدن 

برنامه    ۲۰۲۰سال   .شود اجرای سیزدهمین  آخرین سال  در    ۵میالدی،  چین  وارد   ۵ساله چین است؛  آینده  سال 

ای با کیفیت ادامه مرحله توسعه جدید می شود و اقتصاد این کشور به حرکت رو به جلوی خود به سمت توسعه  

ر و  پیشرفت  آن،  الزمه  که  داد  استخواهد  نوآوری  و  ابتکار  بر  مبتنی  قدرت  پر  جدید   .شدی  توسعه  تردید  بدون 

اقتصادی چین که با اقتصاد دیجیتالی نمایش داده می شود، یک جریان پایدار از انرژی و نیروی محرکه برای اقتصاد  

زنجیره صنعتی و در این صورت شرایط ارتقاء    ز جدیدی از توسعه می کند؛این کشور فراهم می کند و آن را وارد فا

تبدیل انرژی های جنبشی قدیمی و جدید فراهم و نهایتا زنجیره تامین زنجیره صنایع جهان اصالح می شود و جهان  

 .تاریک فعلی با این اقتصاد به سمت نور حرکت خواهد کرد

 

 : یساالرمردم -

همزیستی ایران و چین با   / ساله ایران و چین را بررسی کرد  ۲5د توافقنامه ساالری عوامل انعقامردم

 چاشنی نفت 

گروه اقتصادی: رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور چین سران این کشور را واداشته است تا   *حسن شرافتی 

ضای چین برای مصرف ها تقابینیر طبق پیشهای بلندمدتی را برای تامین حجم باالی انرژی اتخاذ کنند.بسیاست



 
افزایش خواهد یافت .از طرف    ۲۰۳5میلیون بشکه در روز تا سال    ۱۳میلیون بشکه نفت در حال حاضر به    6روزانه  

بدلیل تحریم  را در اختیار داشته ولی  ایران چهارمین ذخایر نفتی جهان  بهره  دیگر،  این ذخایر  از  نتوانسته است  ها 

های شغلی برای مردم خود هست.  یک چیز دارای کمبود هستند آن هم فرصت  .ایران و چین هر دو دربرداری نماید

استان در  چین  زمانیکه  میلیونتا  ایجاد  به  نیاز  شرقی  بخش های  در  باال  افروده  ارزش  با  شغلی  فرصت  های ها 

ز بر ایجاد  های غربی نیاز به تمرکتولیدی و خدماتی به منظور تغییر الگوی مشاغل با درآمد متوسط دارد در استان

ای تولیدی مانند خط تولید، تولید مستمر، تولید سفارشی و تولید متمرکز که از  مشاغلی مبتنی بر فرآیندهای پایه 

های شغلی  شود دارد.اما از طرف دیگر ایران به منظور ایجاد فرصت ها استفاده میها و کشتیآن در تولید هواپیما

ر خود مبادرت ورزد.در نتیجه خروج آمریکا از توافق موسوم به برجام شاهد ه اصالحات در بازار کابایست ببیشتر می 

ایم که این مسئله ایران را بیشتر از هر زمان دیگری  ای بین ایران و کشورهای غربی بودهاضمحالل توافقنامه هسته 

ت به  منوط  که  چین  و  ایران  اخیر  توافق  و  کرده  خارجی  شرکای  دولت نیازمند  اصویب  طرفین  میهای  تواند  ست 

پاسخی به این نیاز باشد. از سوی دیگر، در چهار سال گذشته شاهد وخامت روزافزون روابط اقتصادی و سیاسی 

ایم. حتی اگر بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در سیزدهم بین ایاالت متحده آمریکا و چین بوده 

دی بین ایاالت متحده آمریکا و چین رو به بهبودی گذارد بدلیل اجماع  گزار گردد روابط اقتصاآبان ماه سال جاری بر

آرای سیاسی در آمریکا مبنی بر جلوگیری از خیزش چین برای تبدیل شدن به قدرت اول جهان هر دو کشور در خطر 

را   نیاز چین  نوبه خود  به  امر  این  که  بود  به سمت جنگ سرد جدیدی خواهند  و حرکت    به شرکای جدید سیاسی 

است داده  افزایش  صنایع     .تجاری  در  چین  گسترده  بسیار  مشارکت  باعث  چین  و  ایران  بین  اخیر  توافقنامه 

ها در ایران آهن و بسیاری از دیگر پروژه گردشگری، بانکداری، مخابرات، حمل و نقل شامل بنادر و کشتیرانی، راه 

ر صنایع خود، تعهد نموده است تا به مدت بیست  ت و حضور گسترده چین دخواهد شد. اما ایران در قبال این مشارک

قصد   است  کرده  اعالم  اخیرا  نماید.چین  تامین  مالحظه  قابل  بسیار  تخفیف  با  را  چین  نیاز  مورد  نفت  سال  پنج  و 

امه اخیر بین  سرمایه گذاری دویست و هشتاد میلیارد دالر در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایران را دارد که توافقن

میلیارد دالر در    ۱۲۰تواند به اجرایی شدن این سرمایه گذاری و سرمایه گذاری دیگر چین به میزان  چین میایران و  

زیر ساخت میتوسعه  حتی  چین  و  ایران  بین  اخیر  شود.توافقنامه  منجر  ایران  تولید  و  نقل  و  حمل  به های  تواند 

و انرژی  در صنایع  بیشتر چین  گذاری  منجر    سرمایه  ایران  تحریمپتروشیمی  دلیل  به  که  به  شود  نیاز  به شدت  ها 

از  تشدید تحریم  .سرمایه گذاری دارند برداری  بهره  ایران در  توانایی  باعث محدود شدن هر چه بیشتر  آمریکا  های 

اشته و  ذخایر طبیعی خود گردیده است قابل ذکر است ایران حدود ده درصد ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار د

باشد.توافقنامه اخیر بین ایران و چین همچنین  زرگترین میدان گازی جهان به نام پارس جنوبی میهمچنین دارای ب

باشد.ایران داری ذخایر عظیم نفت و  در هماهنگی کامل با پروژه عظیم چین موسوم به برنامه کمربند و جاده می

، ایران را به گزینه بسیار مناسبی برای  باشد که این امرها می گاز و نیروی کار جوان بوده که چین فاقد هر دو این

قرار گرفتن در برنامه کمربند و جاده چین تبدیل کرده است. بنابر این گزارش، در زنجیره تولید پلی استر به تشریح 

خود را با پردازیم: همانطور که ذکر شد ایران نفت  تر شدن روابط اقتصادی بین ایران و چین میچگونگی مستحکم

اتیلن نماید. سپس چین نفت ایران را به پارازایلین و پس از آن به پلیقابل مالحظه به چین صادر می  تخفیف بسیار

شود. الیاف پلی استر تولید شده در  استرها استفاده مینماید که از آن در ساخت و تولید پلیترفتاالت تبدیل می

تر از چین است صادر شده تا کار به مراتب پایین های نیروی  ن آن هزینهچین به ایران جایی که به سبب جمعیت جوا 

پیراهن و منسوجات خانگی  بلوز،  انواع  از آن  ایران مورد استفاده قرار گیرد.پس  در کارخانجات نساجی و پوشاک 

ه کمربند و  مانند ملحفه، روتختی، بالش، فرش و پرده تولید شده توسط ایران به چین و دیگر کشورهای عضو برنام

المللی که تقریبا چهل درصد اقتصاد جهان و اغلب کشورهای در حال  کشور و سازمان بین  ۷۰ه شامل  جاده چین ک

می  شامل  را  می توسعه  صادر  پایین  بسیار  ترجیحی  تعرفه  یا  و  صفر  واردات  تعرفه  با   .گرددشود 



 
متانول دارد.در سال  گین، پلی اتیلن سبک و  ایران رابطه خیلی قوی تجاری با چین در زمینه صادرات پلی اتیلن سن

با    ۲۰۱۹ برابر  که  اتیلن سنگین  پلی  تن  میلیون  نیم  و  یک  این   ۱۹میالدی، چین  از  این کشور  واردات  کل  از  درصد 

زمینه  محصول می در  تجاری چین  بزرگ  دومین شریک  به  را  ایران  امر،  این  که  نموده است  وارد  ایران  از  را  باشد 

نماید. همچنین در سال میالدی فوق، واردات پلی اتیلن سبک چین از  میعربستان سعودی تبدیل    ها بعد ازپلیمر

شود  درصد از کل واردات چین از این محصول را شامل می  ۲۲ میلیون تن بوده است که این رقم    ۲/۳ایران برابر با  

تبدیل می تامین کننده خارجی چین  بزرگترین  به  را  ایران  این مسئله  میالدی ذکر ید. همچنین در طی سال  نماکه 

درصد از نیاز خود به این ماده را از ایران وارد نموده است.    65میلیون تن متانول از ایران    ۱/۳شده، چین با واردات  

ها ممکن است با پشتیبانی  های پتروشیمی خود بوده است که این تالشایران مدتها در تالش برای توسعه ظرفیت

به ثمر نشیند از  شود صادبینی می. پیش چین  اتیلن ایران    6/5میلیون تن در سال جاری میالدی به    6/۱رات پلی 

هایی که در حال حاضر  میالدی افزایش پبدا نماید.حال اگر رقم تولید پلی اتیلن پتروشیمی  ۲۰۳۰میلیون تن در سال  

قم صادرات خالص پلیمر اضافه نماییم ر  در ایران در حال احداث هستند را به مقدار صادرات حال حاضر ایران از این

از   به    ۸/۲ایران  میالدی  جاری  سال  در  تن  سال    ۳/۱۰میلیون  در  تن  رسید.میزان    ۲۰۳۰میلیون  خواهد  میالدی 

های پلی اتیلن ایران به چین بدلیل روابط نزدیک دو کشور و نیاز شدید چین به این پلیمر ظرف ده  صادرات محموله 

افزایش خواه آینده  یافت. عملی شدن سرماسال  پروژه یه گذارید  در  در  های چین  متانول  تولید  پتروشیمی  های 

تواند فشار بزرگی بر تجارت جهانی این محصول وارد نماید.حال با توافقنامه اخیر بین ایران و چین و اعالم  ایران می

وضعیت   گاز و پتروشیمی ایران،گذاری دویست و هشتاد میلیارد دالری در صنایع نفت،  این کشور مبنی بر سرمایه 

ریزی چین تحت پروژه  تولید کنندگان پلی اتیلن در آمریکا به چه صورت خواهد بود؟ براساس این گزارش، با برنامه 

عظیم موسوم به برنامه کمربند و جاده برای ایجاد بلوکی تجاری که خود کفا بوده و محصوالت پتروشیمی مورد نیاز  

یی ممکن است نه تنها بازار چین را از دست بدهند بلکه ممکن است  د تولیدکنندگان آمریکاکنخود را خود تولید می 

در   کنند.  را صادر  اتیلن خود  پلی  و جاده  برنامه کمربند  توسعه عضو  دیگر کشورهای درحال  به  نتوانند  دیگر حتی 

تر از روشیمی بسیار با اهمیتهای پتفضای جدید تجارت جهانی، آنالیز ژئوپولیتیکی در مکان یابی ساخت کارخانه 

ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی به معنی تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار    .آنالیز استاندارد منحني هزينه خواهد بود

ها و این که چگونه موقعیت مکانی، اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت و یک تکه زمینی که یک دولت روی آن قرار  دولت 

کند بیشتر از ها تعیین میو جایگاه آن را در سلسله مراتب دولت سیاست خارجی آن دولت    هایاست، گزینهگرفته 

های جدید پتروشیمی زمانی که آنها وارد مدار تولید شوند  هر عامل دیگری تعیین کننده میزان سود آوری کارخانه 

کنندگان تولید  چنانچه  بود  بازار  خواهد  بزرگترین  به  نتوانند  پتروشیمی  همحصوالت  که  جهان  صادراتی  مگی  های 

مزیت  خام،  مواد  نمایند  صادر  را  خود  محصوالت  هستند  چین  جاده  و  کمربند  برنامه  و  عضو  لجستیکی  های 

 صادرکننده و فعال اقتصادی *  .تکنولوژیکی ایندسته از تولیدکنندگان اهمیت چندانی نخواهد داشت

 

 : زانیم -

سالۀ ایران و چین| حضور    ۲۵بردی ورود مجلس به بررسی برنامه مشارکت جامع راه  |اختصاصی

 زمان شورای نگهبانهم

برنامه  در  تعریف شده  گانۀ  پنجاه  مناسبات  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون    عضو 

در کمیسیون  ۲۵مشارکت جامع راهبردی   و چین  ایران  میان  بررسی  ساله  و  بحث  در حال  های تخصصی مجلس 

ارد برخی از مباحث با حضور نمایندگان شورای نگهبان مورد بررسی  است، گفت: به لحاظ حساسیتی که موضوع د

 ۲۵نامه مشارکت جامع راهبردی  وگو با میزان، در خصوص آخرین وضعیت بردر گفت مهدی سعادتی  گیرد.قرار می

https://www.mizanonline.com/fa/news/662369/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%7C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/662369/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%7C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/662369/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%7C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/662369/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%7C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86


 
گانه  پنجاه  مناسبات  گفت:  و چین  ایران  میان  کمیسیونساله  در  تعریف شده  توافق  این  در  که  تخصصی  ای  های 

آنکه نظر وزارتخانه مجل پروتکل س در حال بحث و بررسی است ضمن  تدوین  این  ها جهت  برقراری  برای  هایی که 

تهیه   اثناء مختلف  در  بحث گذاشته میارتباط الزم است  به  و  اخذ  با   شود.شود  توافق کلی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

هنوز نهایی نشده و الزم است نظامات کلی، موافقت دو کشور انجام شده تصریح کرد: در مقام اجرا، این تفاهم  

ور دو کشور های چگونگی انجام کار تنظیم و بسته شود و نهایتا مورد توافق روسای جمهآئین نامه اجرایی و روش 

سعادتی با تاکید بر اینکه این توافق از حمایت نظام برخوردار است افزود: به کوری چشم دشمنان نظام،  قرار گیرد.

ب اسالمی  روابطمان  نظام  جایگاه  و  ملی  منافع  حفظ  با  را  است  استراتژیک  و  راهبردی  روابط  سطح  که  چین  ا 

داد. خواهیم  ملی    گسترش  امنیت  کمیسیون  به  این عضو  اشاره  با  اسالمی  مجلس شورای  خارجی  و سیاست 

حس  لحاظ  به  کرد:  بیان  است  بندی  دسته  و  بحث  حال  در  هم  کمیسیون  این  به  مربوط  مباحث  که اینکه  اسیتی 

تر گیرد تا این توافق سریع موضوع دارد برخی از مباحث با حضور نمایندگان شورای نگهبان مورد بررسی قرار می

توان برای نهایی وی در پایان با بیان اینکه تاریخ مشخصی را نمی  طی کرده و به تصویب برسد.روند قانونی خود را  

کر خاطرنشان  کرد  اعالم  این سند همکاری  برنامه مشارکت  شدن  نهایی سازی  در  تسریع  کشور  دو  د: سیاست 

است. کشور  دو  راهبردی   جامع 

جمهوری خلق چین در صدر یک جین پینگ« رییسبود که »شی    ۹۴سوم بهمن  //    جمهور چین به ایرانسفر رییس 

عالی میانهیئت  دیدار  در  شد؛  تهران  وارد  اقتصادی  و  سیاسی  حسن  حجت رتبه  والمسلمین  االسالم 

هایی، ری از جمله در زمینهسند و یادداشت تفاهم همکا  ۱۷اش،  جمهور کشورمان با همتای چینیرییس  روحانی

صلح  مصارف  ابریشم،  جاده  اقتصادی  کمربند  ارتقاء  همکاری چون  انرژی،  اطالعات،  آمیز  فناوری  و  ارتباطات  های 

زیست کاریهم همکاری های  تحکیم  سرمایه محیطی،  رسید.های  امضا  به  پکن  و  تهران  میان   ... و  از    گذاری  پس 

نشس جریان  در  تفاهم،  اسناد  این  روسایامضای  خبری  روابط  ت  نوین  آغاز فصل  از  طرفین  چین،  و  ایران  جمهور 

دو کشور   میان  راهبردی«  جامع  »مشارکت  بنا شدن  به  و  گفتند  روابط سخن  این  راهبردی شدن  و  پکن  و  تهران 

جامع   آن سند  که ستون  بنایی  کردند؛  ایساله همکاری   ۲۵اشاره  و میهای  است  چین  و  مبادالت  ران  رقم  تواند 

 میلیارد دالر برساند. ۶۰۰سال به سقف  ۱۰ی دو کشور را طی تجار

ای نیز صادر شد که در  جمهور چین به ایران بیانیه در جریان سفر رییس //     ساله  ۲۵بیانیه؛ نقشه راه جامع    ۶بند  

میم سعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته و تصاین بیانیه دو کشور صراحتا اراده سیاسی خود را برای تو  ۶بند  

جامع   راه  نقشه  یک  روابط    ۲۵گرفتند  جانبه  همه  و  منسجم  توسعه  مبنای  تا  شود  تدوین  کشور  دو  بین  ساله 

خود   ۹۴»شی جین پینگ« در همان سفر بهمن ماه    های آتی قرار گیرد.سیاسی و اقتصادی تهران و پکن در سال 

له شنید که دولت و ملت ایران همواره به دنبال  نیز حضور یافت و از معظم رهبر معظم انقالب به تهران، به محضر

کشور  با  روابط  توافق گسترش  اساس،  همین  بر  و  هستند  و  بوده  چین  همچون  اطمینان  قابل  و  مستقل  های 

در   رهبر انقالب  آمیز است.ست و حکمتساله، کامالً در  ۲۵رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  

سیاست به  اشاره  با  دیدار  سلطهآن  کشورهای  برخی  به گرانه  غیرصادقانه ها  همکاری  و  آمریکا  آنویژه  با  ی  ها 

کشور کشور  که  است  موجب شده  وضعیت  این  افزودند:  دیگر  به های  مستقل،  همکاری های  با  دنبال  بیشتر  های 

ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی   ۲۵و چین برای روابط استراتژیک    یکدیگر باشند و توافق ایران

 ی عملیاتی برسند. ها حتماً به مرحلهدو طرف، توافق 

، در مقاطع  ۹۴جمهور چین به ایران در بهمن  اما پس از سفر رییس //    نویس اولیه سند جامع راهبردیپیش  تدوین

 خصصی دو کشور تهیه شد.های تجامع راهبردی با مشارکت نهاد  نویس اولیه سندزمانی مختلف پیش

، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئتی دیپلماتیک به  ۹۸شهریور    ۴  //  ظریف به چین  ۹۸سفر شهریور  

»وانگ  با  و  کرد  راه همکاری یی« همتای چینیپکن سفر  نقشه  کرد.  دیدار  محور   ۲۵های  اش  از  یکی  های ساله، 

https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125635


 
ساله را    ۲۵نویس سند همکاری  ورمان در آن سفر به چین، پیش ریف در چین بود. وزیر امور خارجه کشمذاکرات ظ

نویس سند همکاری هم به پکن برد تا مورد مداقه و تایید طرف چینی نیز قرار گیرد؛ پس از آنکه طرف چینی پیش

 های پیام/ انت  ز ادامه دارد.ساله را مورد تایید قرار داد، مذاکرات در باب آن آغاز شد و هنوز نی ۲۵

 

 : اسپایس -

 چین از توسعه یک حامل فضایی جدید با هدف اعزام فضانوردان به ماه خبر داد 

چین از ساخت یک حامل فضایی جدید و در حال توسعه خبر داده که قصد دارد در آینده توسط آن فضانوردان را به 

با یک فضاپیما  پرتاب  برای  که  این حامل  بفرستد.  برخاست    ۲۷.۶وزن    ماه  وزِن  دارای  تُن    ۲۲۰۰تُن طراحی شده، 

 Long)  ۵-ترین حامل فضایی فعلی این کشور یعنی النگ مارچمتریک است؛ وزنی که حدوداً سه برابر وزن بزرگ 

March-5  ) ۵ای به قطر  پرتابگر مذکور که هنوز نام آن مشخص نشده، دارای هسته مرکزی سه مرحله باشد.می 

( و فالکون هوی Delta IV Heavyاز این نظر در سبکی مشابه با دو حامل فضایی آمریکایی دلتا هوی )متر بوده و  

(Falcon Heavy می توسعه  با یابد.(  جدید  فضایی  کلی   حامل  به متر  ۸۷طول  موسوم  موتورهایی  و    YF-100K از 

اولی  ۵-ای مشابه النگ مارچبدنه  برای  این موتورها  از  برد. چین  بار در سال  بهره خواهد  و در پرتابگر النگ    ۲۰۱۵ن 

دار  (، از مسئوالن برنامه پروازهای فضایی سرنشین Zhou Yanfeiگفته ژو یانفی )به   استفاده کرده است.  ۶-مارچ

ها به  های النگ مارچ قادر به برآورده کردن نیاز این کشور در اعزام فضانوردان به ماه و بازگرداندن آنچین، حامل

نیستند؛ اضافه می ازاین  زمین  او  بود.  یک حامل جدید  توسعه  به  نیاز  آنرو  که  یک  کند  به  نیاز  منظور  این  برای  ها 

فضایی النگ   فرودگر هم دارند. چین در مه سال جاری میالدی طی یک پرتاب آزمایشی، فضاپیمایی را توسط حامل

)۵-مارچ به Long March-5Bبی  که  فضایی  کپسول  یک  فرستاد؛  فضا  به  مأموریت منظ(  انجام  و ور  قمری  های 

هنوز تاریخی برای پرتاب آن   حامل جدید که های فضای عمیق ساخته شده است. گفتنی استهمچنین مأموریت 

  China Academy of Launch Vehicle Technologyتوسط آکادمی فناوری حامل فضایی چین ) به فضا اعالم نشده،

میCALTاختصار  به  توسعه  حال  در  ها  Space :منبع  باشد.(   China Academy of Launch Vehicle | سازمان 

Technology  /افراد | Zhou Yanfei 
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 (: ۲9)هفته  یثدح - خبرنامه:

 (اربعين حسينی)بمناسبت  «)ع(  دالشهدا ي س  یکردن در راه عزادار نهی ثواب هز »

 :ودرمف ،نی ام   لی جبرئاز  ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد سالم که    اسالم   یامبرگرام ی پ

هَبَطَ مِنَ   نِیالْأَمِ  لَین عَبدِاهللِ بنِ داودَ، عنِ الثَِِّقاتِ، عَنِ ابنِ عَبِّاسِ، قالَ: ... وَ إذا بِجَبْرَئِصاحِبُ ذَخائِرِ األفهامِ عَ   یحَکَ

وَ   یکَ: ...، فَوَعِزَّتِلَ  قُولُیَوَ اإلکرَامِ، وَ  هِیَّبِالتَّحِ خُصُّکَیَالسَّلَامُ، وَ  ْقرِؤُکَیُ یاألعلَ یُّمُحَمَّدُ، الْعَلِ ایَوَ قَالَ:  لِ،یالرَّبِّ الْجَلِ

وَ    ارَتِهِ،یَزِ  یوَ أَرْوَاحَهُمْ عَلَ  نِ،یْعَزَاءِ الْحُسَ  یأَمْوالَهُمْ عَلَ  نِْفُقونَیُ  نَ،یمُطَهَّرِ  نَیطَاهِرِ  عَهًیلَأَخلُقُ لَهَا )فاطمه( شِ  یأَنِّ  یجَلَالِ

فِ  مُونَیِقیُ لَ  قَلِّلُونَ یُوَ  الدُّمُوعَ،    سْبِکُونَیَوَ    هِمْ، مَجَالِسِ  ی عَزَاءَهُ  أَنَْفقَ    سَیْالهُجُوعَ،  مَنْ  وَ  أَلَا   ... رُجُوعٌ،  ذَلِکَ  مِنْ  لَهُمْ 

بَنَ  نَیسَبْعِ  رْهَمٍبِکُلِّ دِ  یعْطِیُوَ    نِْفُقهُ،یُ  مایفِ  امَهِیالِْق  وْمِیَ  یلَائِکَهُ إلَتَاجَرَتْ لَهُ الْمَ  ارَتِهِیَعَزَائِهِ وَ زِ  یدِرْهَماً عَلَ   ی حَسَنَهً، وَ 

 الْجَنَّهِ  یاللَّهُ لَهُ قَصْراً فِ 

 یهبوط کرد و گفت: ا   لیاز جانب پروردگار جل   نیام  لی کند: جبرئ  یعباس نقل م  ابن

  ی رساند و تو را به درود و اِکرام مخصوص م   ی به تو سالم م   ی َاعل   یِّعل  یمحمِّد، خدا 

تو م به  به عزِّت و جاللم سوگند، برا دیفرما  ی گرداند و  پاک    انی ع ی فاطمه ش   ی:  پاک و 

کنند و    یانفاق م  نی حس  یاموالشان را در راه عزا   انیعیش  نیکنم، ا   یخلق م   یشده ا 

ز راه  م  ن ی حس   ارتیدر  عزا   یجان  و  م  یو  یدهند  پا  به  مجالسشان  در  کنند،    یرا 

گردند   یباز نم وهی ش  نیکنند و از ا  یخوابشان را کم م زند،ی ر یاشک م   یخالصانه بر و

باش آگاه  د  د،ی ...  زهرکس  و  عزا  راه  عل   نی حس  ارتیر  مقدار    م السال   هیعل   یبن  به 

نما  یدرهم ق  د،یانفاق  تا روز  انفاق نموده است  او داد و ستد    امتیمالئکه در آنچه  با 

در    یاو قصر  ی خداوند برا دهند و    یم   یبه و  ۀر درهم هفتاد حسنه   ی کنند و به ازا   یم

 .بهشت بنا خواهد کرد

 اب همراه با محرم و صفر از کت برگرفته یاوحد نیام :منبع



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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