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اهمیت سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در نظام اقتصاد جهانی باعث شده مساله   : کامران کرمی  -اقتصاد  دنیای 

آمریکا محور و برجسته امنیت  تبدیل شود. استمرار نظم و  این منطقه به یک معضل  امنیت در  تهدید  تامین  سازی 

ادر به تامین امنیت این مجموعه نباشد، بلکه منبع رقابت و تخاصم میان ایران و  ین الگو نه تنها قایران باعث شده ا

و  دولت  ایران  قدرت  موازنه  راهبرد  میان  این  در  آورد.  فراهم  اخیر  دهه  چهار  طول  در  را  فارس  خلیج  عربی  های 

کنار طرح  در  پیشنهاد صلح هرمز  امنیت دستههمزمان  و مشارکتی  های  باعث  جمعی  و روسیه  رقابت چین  شده 

 .های امنیتی را در این منطقه شاهد باشیمطرح

ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس در مناطق جهانی و در استراتژی //    معضل امنیتی ژئوپلیتیک،  اهمیت 

ه کانون شود، بهای بزرگ باعث شده همواره این منطقه که شریان انرژی نظام اقتصاد جهانی محسوب می قدرت 

سازی تبدیل شود و از این  نظم   سازی وگر برای تامین امنیت، ائتالف ای مداخلهرقابت و منازعه بازیگران فرامنطقه 

دولت  بین  راهبرد  و  نگاه  اختالف  دولت رهگذر شاهد  و  ایران  بین  اختالفات  باشیم.  این مجموعه  در  واقع  های های 

ا تامین  الگوی  و  فارس درخصوص مدل  دو  عربی خلیج  تنها  نه  تا  باعث شده  که  اختالفات است  این  از  منیت یکی 

های سیاسی و اقتصادی مستمری داشته باشند، بلکه بروز اختالفات،  اری سوی ساحل خلیج فارس نتوانند همک

های مقطعی و رقابت با حاصل جمع صفر بکشاند. در این میان استمرار راهبرد امنیتی  طرفین را به سمت درگیری 

به دول عربی و برجستهآمریکامح بر فروش تسلیحات  مبتنی  اخیر سور  در طول چهار دهه  ایران  تهدید  بب  سازی 

های امنیتی مبتنی بر امنیت  نفوذ همچون چین و روسیه نیز با ارائه طرحای ذیشده اخیرا دیگر بازیگران فرامنطقه 

منطدسته در  آمریکا  تدریجی  حضور  کاهش  خأل  از  تا  برآیند  درصدد  و  جمعی  سیاسی  منافع  و  کرده  استفاده  قه 

 .اد منافع در این منطقه تامین کننداقتصادی خود را با نزدیک کردن دیدگاه بازیگران دارای تض

روسیه خلیج//    طرح  در  روسیه  امنیتی  منطقه طرح  همکاری  اولویت  بر  مبنی  همسایگان  فارس  مشارکت  و  ای 

تکیهبه  فرامنطقه   جای  بازیگران  مبر  امنیت دستهای است که  نظریه  بر  منطقه خلیجبتنی  در  فارس است. جمعی 

پیش  مسکو  پیشنهامقامات  چنین  نیز  دولت تر  استقبال  با  اما  کردند،  مطرح  را  مواجه دی  فارس  خلیج  عربی  های 

رایزنی  پیشنهاد کرده است  ابتکاری  نشد. طرف روسی  و یک گروه  انجام شود  براساس مذاکرات چندجانبه  هایی 

فارس شکل  المللی در زمینه امنیت و همکاری در منطقه خلیجسازی مقدمات برگزاری یک اجالس بین برای فراهم

گفت تقویت  مسکو،  پیشنهادی  اقدامات  جمله  از  کارشناسان گیرد.  و  نظامی  سیاسی،  مقامات  بین  وگوها 

آشنایی با تسلیحات  کشورهای منطقه، هماهنگی در زمینه اجرای مانورها و عملیات نظامی و پروازهای نظامی،  

گروه  استقرار  از  خودداری  و  طرفین  فرامنطقه نظامی  کشورهای  نظامی  درهای  به خلیج  ای  و  کلی فارس  طور 

عالقه  طرفین  که  باورند  این  بر  روسیه  مقامات  است.  منطقه  این  در  خارجی  نظامی  می کاهش حضور  توانند مند 

هایی را  و ایجاد مناطق غیرنظامی مشخص در منطقه رایزنی   ای در زمینه کنترل تسلیحات نامه برای انعقاد توافق 

ممکن   آینده  دورنمای  در  و  دهند  منطقه خلیجانجام  در  و همکاری  امنیت  یک سازمان  به است  که  فارس  آید  وجود 

خلیج حاشیه  کشورهای  نمایندگان  بر  عضو عالوه  کشورهای  هند،  چین،  آمریکا،  روسیه،  از  نمایندگانی  فارس، 

سیه اواخر عنوان ناظر در آن شرکت داشته باشند. نماینده روای بتوانند بهآفرینان منطقه وپا و دیگر نقش اتحادیه ار

فارس را به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی دکترین امنیت جمعی در خلیج(  ۲۰۲۰جوالی  )۹۹تیر ماه  

 .ارائه کرد



 
چین  به//    طرح  نیز  ذیچین  قدرت  دیگر  خعنوان  در  چندجانبنفوذ  چارچوبی  ایجاد  پیشنهاد  فارس،  برای  لیج  را  ه 

در نشست مجازی شورای امنیت    ۲۰۲۰یر خارجه چین، اول اکتبر  مذاکرات امنیتی خلیج فارس مطرح کرده است. وز

حل   در  ملموس  پیشرفت  با  که  کرد  مطرح  را  چندجانبه  مذاکرات  چارچوب  ایجاد  پیشنهاد  فارس،  خلیج  پیرامون 

، کشتیرانی، تجارت و حتی مواردی که از حساسیت کمتری برخوردارند، همراه باشد. در واقع  مسائلی چون انرژی

پایبندی بر حاکمیت قانون برای مشارکت در برقراری صلح در منطقه  طرح چین م بتنی بر سه بعد است: نخست: 

طور دوستی همسایگان به گرایانه سازمان ملل برای تسهیل مذاکرات. دوم: پایبندی بر  خلیج فارس با نقش میانجی 

راهبرد که کشورهای غیر عضو باید مشترک مبتنی بر همزیستی متعادل و سوم: پایبندی بر انصاف و عدالت با این  

 .موضعی صادقانه و متعادل اتخاذ کرده و نباید به دنبال اهداف شخصی خود باشند

همزمان با راهبرد موازنه قدرت و امنیت مبتنی بر   عنوان یکی از بازیگران مهم خلیج فارسایران نیز به//    طرح ایران

را  خ خود  پیشنهادهای  بارها  خود،  به  اتکا  و  دسته ودیاری  امنیت  تامین  گفتبرای  مجمع  قالب  در  وگوهای  جمعی 

از سوی    ۱۳۹۸ای، معاهده عدم تعارض و اخیرا ابتکار صلح هرمز ارائه داده است. این طرح که اوایل مهرماه  منطقه 

ع عمومی سازمان ملل با عنوان »طرح ابتکار صلح هرمز« مطرح شد، بنا دارد عالوه بر  وری ایران در مجمجمه رئیس 

گفتک یک  در  تا  کند  دعوت  نیز  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم  اعضای  از  منطقه  برای  شورهای  جمعی  وگوی 

ائ هدف  روحانی،  نگاه  دریچه  از  کنند.  مشارکت  درازمدت  و  پایدار  صلح  به  ثبات، رسیدن  صلح،  ارتقای  امید،  تالف 

های مختلف همکاری مانند تامین همگانی  هآمیز است. این ابتکار حوزپیشرفت و رفاه و تفاهم متقابل و روابط صلح 

امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع از یا به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن  

است که چتر حمایتی سازمان ملل متحد بر طرح  . در این طرح دو موضوع مهم دیگر نیز برجسته  گیردرا در بر می 

 .خوردورت خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه در آن به چشم می مذکور و ضر

سازی در منطقه است که همواره مورد  در کنار این سه طرح، طرح آمریکا برای امنیت //    طرح آمریکا و متحدان عرب

این طرح که در طول چهار دهه اخیر استمرااستقبال دولت  ر داشته است، مبتنی بر  های عرب قرار گرفته است. 

پایگاه  ایجاد  و  تسلیحات  برجسته فروش  با  منطقه  کشورهای  در  نظامی  سه  های  است.  بوده  ایران  تهدید  سازی 

هسته منطقه موضوع  و  موشکی  به ای،  ایای  سوی  از  منبعث  تهدیدات  حضور عنوان  توجیه  برای  دستاویزی  ران، 

های اخیر با نگه هرمز بوده است. در سالآمریکا به بهانه تامین امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و ت

ای، زمینه برای فشارهای بیشتر بر ایران فراهم آمده و باعث  سازی مضاعف موضوعات موشکی و منطقه برجسته 

هرگونه در  موضوعات  این  هسته   طرح  شورای  مذاکرات  حضور  طرح  است.  شده  آمریکا  جدید  دولت  در  جدید  ای 

آین در مذاکرات  فارس  از محورهای جدیدی است که همکاری خلیج  یکی  به برجام  آمریکا  بازگشت  در صورت  و  ده 

 .ای دارندعربستان و امارات و بحرین بر آن اصرار ویژه 

المللی، تصادی این آبراه بینفارس ناشی از اهمیت سیاسی و اقهای امنیتی برای خلیجرقابت طرح //    اندازچشم

همکاری و شکست تامین امنیت مبتنی بر تکیه بر هژمون و همچنین برداشت متفاوت از تهدید و الگوهای منازعه و  

هایی که بر  خصوص پس از کارشکنی ای و به های اخیر همزمان با مذاکرات هسته موازنه قدرت است که در سال

ه  ای بر برنامه جامع اقدام مشترک بعنوان تکملهای به عمل آمد، زمینه را برای طرح مذاکرات منطقه برجام به   سر

ای وگوی منطقه وجود آورده است. فارغ از اینکه ایران به این مذاکرات تکمیلی بپیوندد یا نه، موفقیت هرگونه گفت

های سیاسی و امنیتی دو سوی ساحل به منافع و دغدغه   فارس منوط به توجههای عربی خلیجمیان ایران و دولت 

با نظارت شورای امنیت عنوان  است. در واقع حضور آمریکا، چین و روسیه به   در چارچوب یک طرح جامع و فراگیر 

های عرب خلیج فارس  نفوذ در این منطقه در قالب شورای امنیت باید از سوی ایران و دولتسه قدرت بزرگ و ذی 



 
تر ادراک متفاوت از تهدید  ش قرار گیرد. هرچند با توجه به تضاد منافعی که بین این بازیگران و از همه مهممورد پذیر

نظم  الگوی  به  طرفین  رسیدن  دارد،  وجود  مجموعه  این  میان  تهدید  منابع  امنیت  و  تامین  بر  مبتنی  سازی 

 .جمعی همچنان دور از دسترس خواهد بوددسته

 فرصت معماری امنیت منطقه /   کنداقتصاد« بررسی میدنیای»

تر شدن احتمال بازگشت بایدن به برجام این سوال مطرح شده است  با قوی  : سعیده سادات فهری  -اقتصاددنیای 

دغدغه و  ایران  همسایگان  نگرانی  منطقه که  مسائل  درباره  آنان  رحمن  های  دکتر  شود.  برطرف  باید  چگونه  ای 

ای باید  های منطقه گووین باور است که تصمیم برای ورود ایران به گفتلل بر االمپور، متخصص مسائل بینقهرمان

تواند فرصتی در اختیار تهران قرار دهد تا معماری  گوید که این اقدام میدر سطوح عالی نظام گرفته شود. او می

»دنیای  بگیرد.  دست  در  را  منطقه  طرحامنیتی  خلیجاقتصاد« همزمان  امنیت  برای  برر  فارسها  کردرا  دکتر   .سی 

منطقه  مسائل  ارشد  کارشناس  قهرمانپور،  گفت رحمن  در  »دنیایای  روزنامه  با  احتمال  وگو  درباره  اقتصاد« 

ارات، آمریکا  ای گفت پذیرش حضور عربستان، ام ای و فرامنطقه های منطقه ای با حضور قدرت وگوهای منطقه گفت

  است که نظام سیاسی ایران در سطح کالن یک تصمیم استراتژیک   ها در این مذاکرات، منوط به اینو سایر قدرت 

ای در این رابطه از خود بروز نداده است. قهرمانپور با اشاره به اینکه باید منتظر باشیم  بگیرد؛ اما فعال ایران نشانه 

کید کرد که به خیر، تاای تغییر خواهد کرد یا  وگوهای منطقه ت ایران در مورد گفتببینیم آیا با آمدن جو بایدن، سیاس

می  تهدنظر  عین  در  مذاکرات  این  تارسد  است  فرصت خوبی  اما  باشد  داشته  ایران  برای  است  ممکن  که   یداتی 

گرایانه را در منطقه  بهفارس نقش ایفا کنیم و یک رویکرد چندجانبتوانیم در معماری آینده منطقه خاورمیانه و خلیج

 .در پیش بگیریم

ای بین ایران و کشورهای وگوهای منطقهاروپا و آمریکا اخیرا بر گفت  ه تاروسیه و چین گرفت  های جهانی ازقدرت 

به  تا همسایه  فارس  بهکید کرده ویژه کشورهای حاشیه خلیج  نیز طرحی  ایران  این راستا  در  عنوان طرح صلح اند؛ 

بای جو  تمایل  ابراز  به  توجه  با  اکنون  کرد.  ارائه  بههرمز  بازگشت  برای  اصو  دن  سیاست  برای برجام،  ایران  لی 

تواند ابتکار عمل را به  وگوها اگر صورت پذیرد، چه باید باشد و ایران چگونه میحداکثرسازی منافع خود در این گفت

بع یکسری مقدمات  ای درواقع موضوعی مربوط به بلندمدت است و تا وگوهای منطقه مساله گفت //    دست بگیرد؟ 

ای از نوعی که اشاره شد نیازمند  وگوهای منطقه تر ورود ایران به گفتبه عبارت ساده   عال مهیا نیست.است که ف

گیری انجام شود حضور ایران، عربستان  گیری در سطوح کالن نظام سیاسی است که قاعدتا اگر آن تصمیمتصمیم

به دیگر  و  بود  خواهد  معنادار  مذاکرات  این  در  اروپا  حتی  یک  یا  نخوعنوان  تلقی  شدتهدید  می  .اهد  نظر  رسد به 

جمهور آمریکا تالش دارند  عنوان رئیساز انتخاب جو بایدن به ها پسها و حتی روس ها، اروپاییها، چینیآمریکایی

در خلیج را  فرمول چندجانبه  بر گفتیک  مبتنی  که  کنند  پیاده  منطقه فارس  فرامنطقه وگوهای  و  این  ای  ای است. 

گفت  به  منطقهوتمایل  بسیاری  ایگوهای  قدرت  از سوی  منطقه از  فرامنطقه های  و  زیادی می ای  دالیل  تواند  ای، 

هایی  فارس رخ داد، تنش توان به تحوالت و اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در خلیجداشته باشد که از جمله می 

نطقه  یش ناامنی در مرگ درباره افزاهای بزهایی که سایر قدرت که بین ایران و همسایگانش وجود داشته و نگرانی

ایران می بین  این  در  کرد.  این گفت داشتند اشاره  از  با حضور تواند  احتماال  که  از فرصتی  با هدف استفاده  وگوها 

شان از خاورمیانه  ریزی برای دوران پس از خروج تدریجیها در حال برنامه آید بهره ببرد. آمریکاییوجود میبایدن به 

ای دارند. در عین حال روسیه تالش دارد حضور خود را در  د محتاطانه خلیج فارس ورو  ها به منطقهنیهستند و چی

بین اتفاق  هر  که  است  طبیعی  کند.  تثبیت  فرصتمنطقه  هم  و  تهدید  هم  برآورد  المللی  باید  و  دارد  را  خود  های 

 .کشور ما کندتواند متوجه ی ها و تهدیداتی را مای چه فرصتوگوهای منطقه داشته باشیم که این گفت 



 
باید  //    موازنه قوا در منطقه به نفع هیچ کشوری تغییر نکند؟   تواند باشد تا نقش روسیه و چین در این میان چه می

و جنگ طوالنی درگیری  در منطقه  این هستند که  پکن طرفدار  و هم  ندهد.  توجه داشت که هم مسکو  رخ  مدتی 

چینیبه  مشخص  ایطور  نگران  خیلی  هست ها  موضوع  دان  سعی  و  منطقه  ند  در  درگیری  و  جنگ  وقوع  از  رند 

کند.  جلوگیری شود. چراکه پکن وقوع هرنوع منازعه و جنگی را به ضرر حضور بلندمدت خود در خاورمیانه تعبیر می 

سکو  رسد مدر این رابطه که آیا روسیه مخالف بحران در منطقه هست یا خیر، تردیدهایی وجود دارد اما به نظر می

طرفدار بروز جنگ در منطقه نیست. به موازات این، هر دو کشور در پی آن هستند که موازنه   کلیت موضوع،نیز در  

کنند حفظ این توازن قوا به نفع ثبات  قدرت موجود بین ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل حفظ شود و احساس می

 .در منطقه است

درخصوص منافع //    وگوها را تسهیل کنند؟ ین گفتتوانند امیند و چگونه  ها چه منافعی در این میان داراروپایی 

تواند به نفع منافع اقتصادی  فارس می توان اشاره کرد؛ نکته اول اینکه برقراری ثبات در خلیجاروپا به چند نکته می 

از خلیج را  از نفت خود  اروپا بخشی  زیرا  تااروپا باشد  از طرفی گفتمین می فارس  همکاری    ای شورایوگوهکند. 

دهد گسترش  را  روابطش  این شورا  با  بتواند  است  امیدوار  اروپا  و  داشته  وجود  گذشته  در  اروپا  با  فارس    .خلیج 

سرمایه می که  هستند  کشورهایی  جزو  کویت  و  بحرین  عربستان،  امارات،  قطر،  اروپا  گذاریدانیم  در  زیادی  های 

گذاری اروپا در این  تواند باعث افزایش سرمایه رس می فاخلیج  وزه جنوباند و بنابراین ثبات و امنیت در حانجام داده 

شود اروپایی   .کشورها  دیگر  چندجانبهمنفعت  تقویت  موضوع،  این  در  بین ها  نظام  در  اگر  گرایی  است.  الملل 

ای ه عات منطقوگوها را پیش ببرند و از این طریق بتوانند بخشی از موضوها بتوانند این گفت ها و آمریکاییاروپایی 

بین ند مساله هسته مان تقویت روابط فراآتالنتیکی  امر،  این  پیامد  را حل کنند،  تهران و ریاض  بین  و تنش  ایران  ای 

ها امیدوار هستند این موضوع باعث بازگشت روابط اروپا و آمریکا به دوران خوب  آمریکا و اروپا خواهد بود و اروپایی 

تواند حداقل از افزایش شکاف  قق این امر بعید است اما می هرچند تحمپ شود.  قبل از ریاست جمهوری دونالد ترا

این  از  بریتانیا  خروج  با  و  فعلی  شرایط  در  اروپا  اتحادیه  اینکه  سوم  مساله  کند.  جلوگیری  فراآتالنتیکی  روابط  در 

را ای  نطقه وگوهای ماتحادیه در صحنه سیاست خارجی تضعیف شده و اگر اروپا بتواند به همراه آمریکا این گفت

 .المللی خواهد شدصورت موفق پیش ببرد، این امر منجر به تقویت اعتبار اتحادیه اروپا در سطح بین به 

ای هستند؛ این در حالی است که حضور آمریکا  وگوهای منطقه عربستان و بحرین خواستار حضور آمریکا در گفت 

اما می ایران  شود.  تمام  سعودی  محور  نفع  به  ک  تواند  غاعالم  با  مذاکره  ربی رده  همسایگانش  مساله  درباره  ها 

قاعدتا اگر چنین  //    تواند این طرح را خنثی کند؟ کند؛ چراکه آنها خود منشأ مشکالت هستند. ایران چگونه مینمی

وگوهایی این شرط چنین گفتامری صورت بگیرد تمایل ایران برای حضور در مذاکرات کاهش خواهد یافت و پیش 

که مطرف  است  برابرهای  شرایط  که  بدهند  اطمینان  تهران  به  صورت    ذاکره  این  در  و  است  حاکم  مذاکرات  بر 

همانمی اما  برسد.  نتیجه  به  مذاکرات  بود  امیدوار  عربستان،  توان  حضور  پذیرش  شد  اشاره  مقدمه  در  که  طور 

قدرت  سایر  و  آمریکا  نظام  امارات،  که  است  این  به  منوط  مذاکرات،  این  در  یک ایرا  سیاسیها  کالن  سطح  در  ن 

ایران نشانه  اما فعال  بگیرد.  باید منتظر باشیم و تصمیم استراتژیک  نداده است. حال  بروز  از خود  رابطه  این  ای در 

رسد این ای تغییر خواهد کرد یا خیر. به نظر می وگوهای منطقه ببینیم آیا با آمدن بایدن سیاست ایران در مورد گفت 

تا  تی کههدیدامذاکرات در عین ت اما فرصت خوبی است  ایران داشته باشد  برای  بتوانیم در معماری   ممکن است 

 .گرایانه را در منطقه در پیش بگیریمفارس نقش ایفا کنیم و یک رویکرد چندجانبه آینده منطقه خاورمیانه و خلیج

می  چگونه  به ایران  و  اعتمادسازی  با  جملتواند  از  همسایگانش  با  مستقیم  عرب طور  تا ستان  ه  برای  امارات  مین  و 

انداز و  اعتمادی در روابط ایران با عربستان و امارات متاسفانه چشمفضای بی//    امنیت منطقه وارد مذاکره شود؟ 



 
امکان ورود این کشورها در مذاکرات دوجانبه و حتی چندجانبه را کاهش داده است اما با روی کار آمدن جو بایدن  

ر می دارند مسائلو    یاضتوان گفت محاسبات  تمایل  از گذشته  بیش  آنها  و  تغییر کرده  از  ابوظبی  را  ایران  با  شان 

به دلیل بی طریق گفت به اعتمادیوگو حل کنند. هرچند  از گذشته  ترامپ به هایی که  آمده، ویژه با مداخالت  وجود 

با ایران با حضور قدرت عربستان و امارات ترجیح می ای باشد و این  فرامنطقه   ی واه های منطقدهند مذاکراتشان 

ها و تعهدات خود پایبند باشد. اما باید توجه جمهوری اسالمی به توافق  امر از نظر آنها به نوعی تضمینی است تا

تمایلی به حضور قدرت  ایران  این یک سیاست اصولی در های خارجی در موضوعات منطقه داشت که  و  ندارد  ای 

 .شودهایی دال بر تغییر آن دیده نمی که هنوز نشانه ود  ریشمار مسیاست خارجی ایران به

 آپی با مدل آسیایی توسعه استارت/  مکنزی برای بازیگران صنعتی در عصر دیجیتال تجویز کرد 

تحلیلآپاستارت  : اقتصاددنیای  و  هستند  جهان  اقتصاد  تپنده  قلب  تکها  چشمگیر  اهمیت  از  تازه  یا  شاخهای  ها 

ارزش بیش از یک میلیارد دالر در نقشه توسعه اقتصادی و صنعتی جهان حکایت دارد. گزارش  های فناور با  شرکت

صاص داده که این نشانه بارز  دهد آسیا بیشترین سهم را از این بخش به خود اختتازه موسسه مکنزی نشان می

د مجموعه اقدامات دولت  کنهای جدید است. این بررسی تایید می وکار امن و باز برای توسعه ایده یک فضای کسب

سرمایه  از  باالیی  حجم  شدن  سرریز  موجبات  فراملی،  و  خصوصی  بازیگران  سایر  ایده و  در  در  گذاری  نوآور  های 

افزارها، مونتاژ روباتیک و اقتصاد  ها، نرمبر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ابرداده صنعت و تولید و تجارت را با تکیه  

است کرده  فراهم  دولتبنابرم  .دیجیتال  مناسب  »حمایت  مکنزی،  موسسه  پژوهش  اقتصاد  ی  از  آسیایی  های 

ی باال « و »سطح  های بزرگ مقیاس با درآمد جهاندیجیتال«، »منابع ارزان و فراوان«، » برخورداری از انبوه شرکت

قدرت  دالیل  جمله  از  مصرف«  خالباالی  تولید  و  فناور  صنایع  دیجیتال،  اقتصاد  اقلیم  در  آسیا  عنوان  نمایی  قانه 

ر  طبق این گزارش آسیا در حال تجربه یک تحول عمیق تکنولوژیک نسبت به دهه گذشته است و به نظ   شود.می

دهند. موسسه مکنزی در آخرین  هان را از اساس تغییر می ها شکل صنعت در این بخش از جآپرسد استارت می

های نو در  ها جهت تولید ایده آپمناسب برای استارت ها به ایجاد فضای  گزارش خود ضمن یادآوری لزوم توجه دولت 

گذاری گسترده این منطقه در  ی محصول سرمایه محیط صنعت و اقتصاد، خاطرنشان کرد که توسعه آسیا در دهه آت

منطقه آسیا که مالک بخش اعظمی از رشد اقتصاد جهانی طی دو     هاست.آپ های دیجیتالی و استارت وژی تکنول

گذاری« و »فعالیت  در برآورد این موسسه در سه بخش »مالکیت معنوی و تولیدات«، »سرمایه   دهه گذشته است،

شاخص با عناوین »درآمد   ۶ه از آپی دارد. این سه بخش کوبی از نظر توسعه استارت های نوآور« وضعیت خشرکت

»سرمایهشرکت فناور«،  »سرمایه های  اختراع«،  ثبت  »میزان  جسورانه«،  دگذاری  توسعه«،  گذاری  و  تحقیق  ر 

شرکت شده»تعداد  تشکیل  مهندسی«  و  علمی  مقاالت  »تعداد  و  دالری«  میلیارد  یک  نوپای  خوبی  های  به  اند، 

ط آنها  در  آسیا  رشد  سیر  که  آسیایی  دارد. جایگاه  بوده  مطلوب  بسیار  اخیر  دهه  دو  برمبنای     ی  که  گزارش  این 

از سه سال میانی در دهه اول قرن   میانی در دهه دوم قرن حاضر به دست آمده سهم سال    و سه  ۲۱برآوردی 

کند که سهم آسیا که  کند. موسسه مکنزی خاطرنشان میاقتصاد آسیا را از اقتصاد جهان رو به رشد توصیف می 

ا »باقی متشکل  و  »چین«  پیشرفته«،  »آسیای  قسمت  سه  همه  ز  در  است  بخش    ۶مناطق«  سه  و  شاخص 

است. بوده  فاصله   صعودی  در  از  ۲۰۰۸تا    ۲۰۰۶های  سال   آسیا  بیش  و    ۵۲،  صنایع  جهانی  رشد  کل  از  درصد 

  ۱۰از  های بازار سرمایه چهار شرکت  های فناور را به خود اختصاص داده است. در عین حال طبق شاخصشرکت

  به دست آمده که   ۲۰۲۰برند برتر جهان در این زمینه جزو برندهای آسیایی هستند. این پیشرفت در حالی در سال  

نماینده  ۲۰۱۰تا سال   نداشت. در عین حال شرکت آسیا هیچ  این بخش  در  در  ای  که  نوآور یک میلیارد دالری  های 

تکادبیات استارت  آنها  به  تا سال  گفته می (UNICORN) شاخآپی  بوده ولی هم  ۲۰۱۲شود  دو مورد  در  تنها  اینک 

آپی  های استارت شاخدرصد از کل تک  ۳۶نی وجود  مورد رسیده است. این عدد به مع  ۱۷۰به حدود   ۲۰۲۰پایان سال  



 
از سرمایه   .در قاره آسیاست از دو برابر  آپ گذاری در صنایع فناور و استارت سهم آسیا  تنها یک دهه بیش  ها طی 

رسیده    ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۷های  درصد در فاصله سال   ۴۰به حدود    ۲۰۰۸تا    ۲۰۰۶های  درصد در سال۱۶اشته و از  رشد د

این عد از رشد بساست.  این بخش مید که خبر  باالی قاره آسیا در  از کل ۴۳دهد، گویای سهم  یار  درصدی آسیا 

که   این بخش سهم عمده چین است  در  نکته جالب  این بخش است.  از    ۳۰رشد جهانی  واحد کل سهم   ۴۰واحد 

در آسیای جنوب   (venture capital) گذاری خطرپذیرآسیا را به خود اختصاص داده است. از آن سو رشد سرمایه 

ها با  آپشرقی سرعت چشمگیری دارد. اما آسیا در بخش تحقیق و توسعه برای صنایع نوآور، دیجیتالی و استارت 

توان از کل جهان،  در فاصله سالافزایش چشمگیر سهم  به    ۲۰۱۷-۲۰۱۹تا    ۲۰۰۶-۲۰۰۸هایسته  را  واحد    ۳۴خود 

درصد از کل رشد جهان را در این بخش از آن خود کرده است.    ۵۱دهد آسیا به تنهایی  برساند. عددی که نشان می

شرکت  ویژه  توجه  لطف  به  حال  عین  اینک  در  هم  دیجیتال،  اقتصاد  و  صنعت  به  آسیایی  کل   ۸۷های  از  درصد 

های ثبت شده در این بخش در جهان را به خود اختصاص داده است. چین هم که سودای تسلط بر اقتصاد  راعاخت

واحد آسیا را به دست    ۶۷واحد از مجموع    ۴۵شدن به بازیگر شماره یک این حوزه را دارد، به تنهایی    جهان و تبدیل

اره آسیا که سه برابر آمریکاست، زمینه برای ظهور  تریلیون دالری دیجیتالی در ق   ۱/  ۴به مدد یک بازار    .آورده است

های آسیایی با رگوالتوری مناسب و  ز دولت های جدید صنعتی، تجاری و اقتصادی مهیا شده است. بسیاری اغول

اند. دولت چین با اجرای  وجهی کردهتاجرای سیاستی صحیح، در زمینه تسهیل و رشد اقتصاد دیجیتال کمک شایان 

ای مشابه در  میلیارد دالری در این حوزه را دارد و هندوستان نیز با هزینه   ۱۵۰گذاری  گ قصد سرمایه یک برنامه بزر

سرمایه اجتماعی را نیز در خالل توسعه صنعتی و رشد فناوری در کشورش بازمهندسی کند. حتی  تالش است تا  

صاد و صنعت از طریق دیجیتال، فرصت  تری دارد در تالش است تا با تحول در اقتمالزی که به مراتب اقتصاد کوچک

از دست ندهد. در عین حال آسیا در ح  ۶۵ را  به بزرگ میلیارد دالری تولید کاال و خدمات  تبدیل شدن  ترین مالک  ال 

بشرکت جنوبی  کره  است.  جهان  مخابراتی  مدد  های  پتانسیل   ۴ه  و  کند  رشد  اینجا  تا  توانسته  مهم  های فاکتور 

تقاضای مصرفی باال:   :اشد. اما وضعیت برخی از این عوامل در آسیا به این شرح هستندخوبی برای آینده داشته ب

های جدید بنیان و فناوری ت دانشها، تولیداآپان آسیایی با روی گشاده از استارت کند که مشتریمکنزی تاکید می 

می  ب استقبال  تامین  زنجیره  تا  کرده  کمک  دیجیتال  کاالهای  مصرف  باالی  سطح  صنایع  کنند.  برای  باثباتی  و  زرگ 

استارت  و  داشتن  آپ دیجیتال  با  آسیا  به۴۱ها خلق شود.  تقاضای مصرفی جهان  کل  از  برای درصد  پشتیبان  ترین 

رقم   ۲۰۳۰رود تا سال  صنایع نوآور و خالق در بخش دیجیتال است. این در حالی است که انتظار می  صنایع به ویژه

های ر نتیجه این اتفاق و عبور از پرداخت نقدی به پرداخت اعتباری وحتی شیوهدرصد برسد. د  ۵۶مذکور به بیش از  

بازاریابی  کل متحول شود و ساختاری متفاوت پیدا کند. کاهش هزینه  تازه پرداخت، خدمات و حتی صنایع به های 

س به  احتماال  که  است  مواردی  از  یکی  میصنایع  کمک  صنعتی  توسعه  و  تحقیق  بخش  در  درآمدها    .کند رریز 

انبوه شرکت از  کارخابرخورداری  تولید  زمینه  باالی آسیا در  پتانسیل  باال:  با درآمد جهانی  بزرگ مقیاس  ای  نه های 

به شرکت بزرگی  بین  کمک  در  تا  باعث شده  عامل  کرد. همین  بزرگ صنعتی خواهد  هزار شرکت صنعتی   ۵های 

بابزرگ جهان، سهم عمده برندهای آسیایی تعلق داشته  به  و  ای  بنگاه   ۴۱شد  این  به  درصد کل درآمدهای  نیز  ها 

کارخابنگاه  باالی  پتانسیل  مدد  به  جز  مهم  این  برسد.  آسیایی  تولید  نه های  از  پشتیبانی  برای  آسیا  در  موجود  ای 

سشرکت وضعیت  این  تشریح  در  مکنزی  است.  نشده  حاصل  بزرگ  شرکتهای  زیاد  »تقاضای  دلیل  ها«، ه 

عنوان دالیل اصلی این وضعیت  پذیر« را به مند و گسترده تولید« و »زنجیره تامین انعطاف »اکوسیستم یا اقلیم قدرت

ها، نمایشگرها، قطعات فنی و موارد مشابه در آسیا را همین موارد  لید حجم باالی باتری ذکر کرده و دلیل عمده تو

یعی که در معرض تغییرات تکنولوژیک  صت بزرگی را در اختیار آسیا قرار داده تا در صنادانسته است. همین عامل فر 

در صنعت سا نمونه  برای  کنند.  با قدرت بیشتری عمل  دارند،  قرار  پیوسته  و  تلفن همراه هوشمند هم  سریع  خت 

درصد کل زنجیره تامین جهان در آسیا قرار دارد و همین عامل به چیرگی آسیا در صنایعی که با محوریت    ۹۰اینک  



 
می  ۵Gاینترنت   کایجاد  زیست  شوند  تنش  از  سطح  باالترین  آسیا  که  آنجا  از  نهایت  در  کرد.  خواهد  شایانی  مک 

رسد توجه این قاره و بازیگرانی که دارد روی توسعه  کند، به نظر میمی محیطی را در مناطق مختلف خود تجربه  

رار بگیرد و همین ضوعاتی باشد که بدون سکته و توقف در دستور کار قهای سبز یکی از موصنایع پایدار و فناوری 

 .فراهم شودهای نوآور های دارای ایده های خالق و شرکتآپعامل باعث خواهد شد تا زمینه برای کار استارت 

 اقتصاد بزرگ جهان از کرونا  ۱۰مقایسه زیان 

زیان   به مقایسه  کپیتالیست  ویژوال  از  نقل  به  بانکی  و  پولی  پرداخت.   ۱۰پژوهشکده  از کرونا  اقتصاد بزرگ جهان 

میبررسی نشان  رسمی  خساهای  کمترین  چین  و  بیشترین  آلمان  شدهدهد  متحمل  کرونا  از  را  ویژوال  رت  اند. 

می نقاط جهان را درگیر کرده و تاثیر زیاد خود را روی  اعالم کرد، اکنون حدود یک سال است که کرونا تما  کپیتالیست

فعالیت و  کارها  و  مدلکسب  است.  داده  نشان  اقتصادی  میهای  نشان  گرفته  صورت  تمامی  سنجی  که  دهد 

 .اندرونا متحمل خسارات جدی شدهاقتصادهای بزرگ از شیوع ک

زیان کرونا به اقتصاد     میلیارد دالر/  ۷۰۰تریلیون و    ۲۳لص داخلی برآوردشده بدون کرونا:  ن تولید ناخا آمریکا: میزا -۱

 درصد  ۱۴/ ۵این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: 

صاد  زیان کرونا به اقت   میلیارد دالر/  ۸۰۰تریلیون و    ۱۸چین: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا:   -۲

 درصد  ۷/ ۳ت ناخالص داخلی: این کشور طبق سطح کنونی تولیدا

ن کرونا به اقتصاد  زیا   میلیارد دالر/  ۳۰۰ژاپن: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: چهار تریلیون و   -۳

 درصد ۶این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: 

زیان کرونا به اقتصاد     میلیارد دالر/  ۸۰۰ون و  برآوردشده بدون کرونا: سه تریلی  آلمان: میزان تولید ناخالص داخلی -۴

 درصد  ۲۱/ ۵این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: 

تول -۵ میزان  و  انگلیس:  تریلیون  کرونا: سه  بدون  برآوردشده  داخلی  ناخالص  دالر/  ۳۰۰ید  به     میلیارد  کرونا  زیان 

 درصد  ۱۳/ ۹سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: اقتصاد این کشور طبق 

و   -۶ تریلیون  دو  کرونا:  بدون  برآوردشده  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  دالر/  ۷۰۰فرانسه:  به     میلیارد  کرونا  زیان 

 درصد ۱۲/ ۸د این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: اقتصا

بدو -۷ برآوردشده  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  دالر/هند:  میلیارد  تریلیون  دو  کرونا:  کرو    ن  این زیان  اقتصاد  به  نا 

 درصد ۲۰/ ۸کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: 

زیان کرونا به اقتصاد     میلیارد دالر/  ۹۰۰ردشده بدون کرونا: یک تریلیون و  کانادا: میزان تولید ناخالص داخلی برآو -۸

 درصد ۱۳خالص داخلی: این کشور طبق سطح کنونی تولیدات نا

زیان کرونا به اقتصاد     میلیارد دالر/  ۸۰۰ایتالیا: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: یک تریلیون و   -۹

 درصد  ۱۵/ ۸نی تولیدات ناخالص داخلی: این کشور طبق سطح کنو



 
زیان کرونا به     میلیارد دالر/  ۷۰۰کره جنوبی: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: یک تریلیون و   -۱۰

 درصد ۲۰/ ۶اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد  ۲۳نرخ رسمی  ؛ ۹۹دوم دی 

ارز کاهش و    ۲۳کرد که بر اساس آن، نرخ  ارز را اعالم   ۴۷بانک مرکزی امروز )سه شنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

هر دالر آمریکا برای امروز )اول   کزی،بانک مر به گزارش ایرنا از  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۳ارز افزایش یافت، نرخ    ۱۱نرخ  

هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کمی افزایش به    ۴۲ماه( بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  دی

ریال،   ۳۷۷هزار و    ۴۷امروز هر فرانک سوئیس    .ریال اعالم شد ۳۶۱هزار و    ۵۱   ریال و هر یورو  ۳۱۴هزار و    ۵۶قیمت  

  ۵۶۹ریال، روپیه هند  ۹۰۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۸۵۹هزار و  ریال، کرون نروژ چهار ۸۸هزار و کرون سوئد پنج 

  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۹۰۵هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ    ۶۱۴هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۷۵هزار و  

 ۶۶۴هزار و    ۲۹در تابلوی بانک مرکزی، امروز نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۶۴۴هزار    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۰۳

  ۱۱ل قطر  ریال، ریا  ۵۶۱ریال، روبل روسیه    ۴۸۸ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۸۶۶هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

ریال،   ۷۶۵هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۸ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱ریال سعودی   بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار  و    ۳۱ریال،  یکصد    ۴۶۳هزار  ریال، 

ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۴۷هزار و   ۲پیه سریالنکا  رو  ۱۰ریال،    ۴۸۳هزار و   ۴۹تاکای بنگالدش  

هزار و   ۳۱ریال، دینار لیبی    ۷۲۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    .ریال تعیین شد  ۳۳۶هزار و    ۳۵

ریال،   ۳۶۰هزار و    ۱۰الزی  ریال، رینگیت م  ۲۸۶هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند    ۴۱۳هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۳۰۷

  ۲هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۵۸هزار و    ۳۷هزار وون کره جنوبی  یک

ریال،    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۵۶هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ریال، یک   ۸۵۴هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۲۴۷۹۸۰ریال، منات آذربایجان  ۴۸۱هزار   ۱۶روبل جدید بالروس 

 

 چین: آمریکا بی قید و شرط به برجام باز گردد 

کرد:   -ایرنا  -نتهرا تاکید  برجام  خارجه عضو  امور  وزیران  با  کنفرانس  ویدئو  در  چین  خارجه  امور  وزیر   " یی  "وانگ 

به گزارش دوشنبه شب تار نمای شبکه    .ه توافق هسته ای باز گرددآمریکا باید بدون قید و شرط در زودترین زمان ب

اصلی برنامه   ی و فشار حداکثری به ایران را مانع  ، وانگ یی خروج آمریکا از توافق هسته اسی جی تی ان خبری

به مقطع حساسی رسیده است ایران  ای  برنامه هسته  و اشاره کرد که وضعیت  دانست  ایران  ای  وزیر   .هسته 

چین پیشنهاد کرد که طرف آمریکا باید بزودی بدون شرطی به بر جام باز گردد و تحریم ها علیه ایران، نهادها    خارجه

ثال اشخاص  داردو  بر  را  و    .ث  عادالنه  صورت  به  برجام  اجرای  با  مرتبط  منازعات  برای حل  درخواست  ضمن  وانگ 

وی با اشاره به لزوم گفتمان      .هسته ای شد  عینی، خواستار گفتمان و همکاری برای رفع موانع پیش روی توافق

ج فارس برای رسیدگی به مسائل  برای حل منازعات در منطقه خلیج فارس، گفتمان چند جانبه ویژه در منطقه خلی

کرد پیشنهاد  را  ای  منطقه  و    .امنیت  آلمان  فرانسه،  چین،  ایران،  روسیه،  خارجه  وزیران  مشترک  کنفرانس  ویدئو 

اتحادیه اروپا امروز دوشنبه برگزار گردید که در پایان این نشست مشترک بیانیه ای با مضمون انگلیس با عاملیت  

قطعنامه   بودن  االجرا  گردید  ۲۲۳۱الزم  خاطرنشان    .صادر  خارجه  امور  وزرای  است:  شده  تصریح  بیانیه  این  در 

تأیی (  ۲۰۱۵)  ۲۲۳۱ساختند برجام که توسط قطعنامه   د شده، همچنان به عنوان شورای امنیت سازمان ملل متحد 

https://www.irna.ir/news/84157117/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84157117/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84156857/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF


 
صلح و  ای جهانی و یک دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه است که در  کلیدی در نظام عدم اشاعه هسته عنصر

 .المللی نقش داردای و بینامنیت منطقه 

 

 روسیه: آمریکا بدون هیچ پیش شرطی به برجام بازگردد 

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای به برگزاری اجالس وزیران برجام اشاره کرد و افزود که آمریکا    -ایرنا    -مسکو  

پی گونه  بازگرددبدون هیچ  برجام  به  باید  :    .ش شرطی  آمده است  روسیه  وزارت خارجه  بیانیه  در  ایرنا  به گزارش 

در   روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی  )دوشنبه(  شرکت  امروز  کشورهای  غیررسمی  و  وبیناری  نشست 

»ژان ایو  رجه چین،وزیر خا »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران، »وانگ یی« کننده در برجام شرکت کرد و

»دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس و   خارجه فرانسه، »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان، امور وزیر لودریان« 

به او پیوسته و در اجالس هماهنگ ( Josep Borrell) «»جوسپ بورل اروپا  اتحادیه  کننده عالی سیاست خارجی 

پایبندی تغییرناپذیر همه کشورهای   یادآورشد کهوزارت خارجه روسیه     بیانیه   .شرکت کردند بر  امروز  در نشست 

جایگز  غیرقابل  مورد  در  کامل  تفاهم  شد.  تاکید  خود  تعهدات  به  برجام  در  کننده  در  شرکت  های  توافق  بودن  ین 

آن در  چارچوب برجام و ضرورت حفظ آن و تامین یکپارچگی این توافق بین المللی و ایجاد شرابط برای اجرای پایدار  

طرف روسی در این نشست افزودکه نسخه هایی برای بهبودی برجام در این توافق     .حالت توافق اولیه وجود دارد

برای   مسیر  طی  که شامل  است  را  نهفته  آن  که  می شود  برجام  کشورهای عضو  ازسوی همه  مستمر  اجرای 

بی ثبات کننده اصلی در روند اجرای توافق  عامل   بیانیه وزارت خارجه روسیه ادادمه داد که  .تنظیم و امضا کردند

برجام هنوز حفظ    هسته ای همچنان اقدام های مخرب آمریکا است و به رغم فشارهای حداکثری ایاالت متحده ،

در حالت قبلی اجرا می شود و بازگشت تحریم های لغو شده عملی نشده، آسوده خاطر    ۲۲۳۱شده و قطعنامه  

این نشست   الوروف     .نیست اجرای در  به  فوری  بازگشت  برای  آمادگی  از  که  را  ایران  رهبری  اظهارات  ما  گفت: 

برجام در صورت اقدام مشابه آمریکا سخن گفته است، تمجید می کنیم. امیدواریم که این پیام را نه فقط شرکت 

بشنوند واشنگتن  در  بلکه  برجام  کنونی  یادآ   «.کنندگان  روسیه  خارجه  کهوزیر  م ورشد  کامل  قطعنامه  اجرای  فاد 

منشور    ۲۵شورای امنیت از سوی آمریکا، یک مساله گزینشی نیست بلکه تعهد هر کشور است که در بند    ۲۲۳۱

که بازگشت آمریکا به برجام باید بدون هر گونه پیش   وی افزود:معتقدیم  .سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است

در مورد جزییات این مسیر کار کنیم و به طرف آمریکایی برای  ا به همراه سایر شرکا  شرط صورت گیرد. آماده ایم ت 

است ما  همه  نفع  به  این  کنیم.  کمک  آن  جریان   .پیمودن  در  که  داد  ادامه  همچنین  روسیه  خارجه  وزارت  بیانیه 

وزارت     .د یافتنشست وزیران برجام بیانیه مشترکی صادر شد و تماس ها بین کشورهای عضو برجام ادامه خواه

طرف روسی، تالش های فشرده برای اجرای برنامه ریزی شده برجام در همه ابعاد آن  روسیه یادآورشد کهخارجه  

  .بین منافع و تعهدات و اصل اقدام متقابل تکیه می کند را هدف قرار داده است و بر موازنه سنجیده

 

 روابط جامع راهبردی؛ فصل جدید همکاری ها و ماموریت های ایرنا و شینهوا 

تهران    –ایرنا    –پکن   اینکه  بیان  با  رئیس جدید خبرگزاری رسمی چین  پینگ”  “دوستانه سنتی”   –“خه  روابط  پکن 

کشور، فصل جدیدی را  دارند، گفت: ایران و چین تکمیل کننده اقتصاد یکدیگر هستند و سند جامع روابط راهبردی دو

گشود خواهد  پکن  و  تهران  دوستانه  مبادالت  ایرنا،  .در  گزارش  حاکم  خه“ به  حزب  سیاستمداران  از  که  پینگ” 

رئیس   عنوان  به  وزیری(  نخست  )دفتر  چین  دولتی  شورای  حکم  با  تازگی  به  است،  چین  کمونیست 

مدت   شینهوا خبرگزاری به  این  از  پیش  او  است.  شده  م  ۶منصوب  پیشین  «جاو مین سای» عاونسال  رئیس 

ساله ایران و چین یکی    ۲۵رنامه جامع همکاری راهبردی  ب  .بود که اکنون بازنشسته شده است شینهوا خبرگزاری

پکن همچنان   و  تهران  خارجه،  امور  وزارت  گفته سخنگوی  به  که  است  کشور  دو  روابط  در  مهم  بسیار  تحوالت  از 

https://www.irna.ir/news/84156704/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://newpr.irna.ir/news/84156342/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88


 
در حا باره در قرارداد  این  در  شینهوای رئیس جدید خبرگزاری رسمی  .گو هستندل گفتجزئیات  روز دوشنبه  چین 

اخ گوی  و  همکاریگفت  درباره  ایرنا  خبرنگار  با  تمدنتصاصی  ایران  و  چین  افزود:  کشور  دو  باستانی های  های 

ژانویه   در  برخوردارند.  سنتی  دوستانه  رابطه  یک  از  و  » ۱۳۹۴بهمن  )   ۲۰۱۶هستند  رئیس (  پینگ«  جین  شیء 

هبردی جامع بین دو  مهوری چین سفری رسمی به ایران داشت که در نتیجه این سفر »ایجاد روابط و مشارکت راج

های اخیر روابط بین  وی با تاکید بر اینکه در سال   .«کشور فصل جدیدی را در مبادالت دوستانه چین و ایران گشود

از گفت:  است،  بوده  برخوردار  ثابتی«  و  مثبت  »اصول  از  کشور  سطوح   دو  همه  در  ایران  و  چین  سیاسی،  نظر 

کنند؛ های عمده یکدیگر حمایت می ت مربوط به منافع اصلی و نگرانی مبادالت نزدیکی دارند و از یکدیگر در موضوعا

نیز  المللی پینگ” تصریح کرد: در سطح بین خه“  .از نظر اقتصادی نیز دو کشور تکمیل کننده اقتصاد یکدیگر هستند

د و از انصاف و  کنند، به طور مشترک با قلدری یک جانبه مخالف هستن با چند جانبه گرایی مقابله میدو کشور کامالا 

بین می المللی عدالت  فرهنگی،   .کنندمحافظت  نظر  از  گفت:  نیز  فرهنگی  بعد  از  کشور  دو  روابط  تشریح  با  وی 

ها، جوانان، روزنامه نگاری و … بسیار  شگاه هایی مانند اتاق فکر، دان های چین و ایران در زمینه مبادالت و همکاری 

ن حزب حاکم کمونیست چین است، به تازگی با حکم شورای دولتی  پینگ« که از سیاستمدارا خه»  .متنوع است 

 سال معاون  ۶منصوب شده و پیش از این به مدت   شینهوا چین )دفتر نخست وزیری( به عنوان رئیس خبرگزاری

 .بود که اکنون بازنشسته شده است شینهوا گزاریرئیس پیشین خبر «جاو مین سای»

ایران و چین شینهوا ایرنا و ارتباطی میان  از خبرگزاری شینهوای رئیس جدید خبرگزاری//    پل  و  شینهوا هایچین 

برای تقویت صلح و توسعه جهانی و  ها مأموریت دارند  ایرنا به عنوان پل ارتباطی دو کشور یاد کرد و گفت که رسانه

)کوو کرونا  گیر  ویروس همه  با  کنند(  ۱۹  -یدمقابله  آغاز  را  نوروزپور«   خه»  .تالش مشترکی  رضا  و »محمد  پینگ« 

خبرگزاری  پیام رؤسای  در  ایران  و  چین  رسمی  و  های  تقویت  ضرورت  بر  یکدیگر  انتصاب  مناسبت  به  تبریکی  های 

همکاری رسانه تحکیم  تهای  و  منطقه الش ای  دوجانبه،  سطوح  در  مشترک  بینهای  و  کرده  المللی ای   .نداتاکید 

در شرایط حاضر چیست؟  شینهوا ای میان ایرنا وهای رسانه پینگ” در پاسخ به اینکه جدیدترین زمینه همکاری  خه“

هم به  و  است  جاده”  و  “کمربند  امتداد  در  و  خاورمیانه  منطقه  مهم  کشورهای  از  یکی  ایران  دلیل گفت:  ین 

وی    .اندهای ایرانی اهمیت زیادی داده همیشه به تبادل نظر و همکاری با رسانه  شینهوا های چینی از جملهرسانه 

رسانه  شینهوا :افزود همکاریو  گذشته  سال  چند  در  ایران  اصلی  زمینههای  در  را  خود  عکس، های  اخبار،  های 

رسانه  شبکهویدئو،  جدید،  تبادال های  و  اجتماعی  دادههای  گسترش  فعاالنه  پرسنلی  بیان  خه“  .اندت  با  پینگ” 

داشته شینهوا اینکه مدت  طوالنی  همکاری  و  دوستانه  رابطه  ایرنا  خاطرنشانو  اولین   اند،  خبرگزاری  دو  که  کرد 

سال   در  را  خود  خبری  همکاری  نامه  کردند(  ۱۳۶۶)  ۱۹۸۷توافق  روز  به  بار  چندین  را  آن  بعد  و  کرده   .امضا 

اکتبر سال   اشینهو رئیس ایران در ماه  به  با مدیرعامل (  ۱۳۹۳مهر  )  ۲۰۱۴با اشاره به سفرش  ایران و دیدارش  به 

اند و  ها را تقویت کرده و ایرنا به طور مستمر مبادالت و همکاری شینهوا خیر،های اوقت ایرنا، تصریح کرد: در سال

ماه  سپتامبر  در  و  آگوست  شهریور    ۲۰۱۷های  و  )مرداد  برای  (  ۱۳۹۶میالدی  طبیعی  »شرکای  عکس  نمایشگاه 

ارتقای بیشتر درک متقابل و د برگزار کردیم که در  بین  ساخت کمربند و جاده« را همزمان در پکن و تهران  وستی 

داشتملت مؤثری  نقش  کشور  دو  بین  دوستانه  و  متقابل  همکاری  ارتقای  و  ایران  و  چین  وی   .های 

ایرنا شینهوا اینکه  یاداوری با بر  با سایر رسانه عالوه  و همکاری خوبی  روابط  داشته است، ،  نیز  ایران  اصلی  های 

سیمای جمهوری اسالمی ایران و خبرگزاری مهر  به ترتیب با صدا و    ۲۰۰۹و    ۲۰۰۴های  در سال  شینهوا :اظهار کرد

سال   در  و  کرد  امضا  خبری«  همکاری  نامه  انگلیس  ۲۰۱۸»توافق  متن  خبری  خدمات  ارائه  نامه  توافق  با نیز  ی 

 .روزنامه تهران تایمز امضا کرد

رسانه  در  ایران  اخبار  ویژهافزایش  به  برنده   شینهوا رئیس//    شینهوا های چین  عنوان  به  و همکاری«  »اعتماد  از 

ست آمده است و افزود:  روابط چین و ایران یاد کرد که توسط دو کشور و در سایه ابتکار »طرح کمربند و جاده« به د



 
فزاینده به طور  در چین  ترتیب، ای خوانندگان  به همین  مند هستند  ایران عالقه  در  گزارش شینهوا به  را  های خود 

افز ایران  همکاری مورد  آینده  در  و  داده  رسانه ایش  با  را  خود  می های  گسترش  بیشتر  ایران  اصلی    .دهدهای 

درب خه“ سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  رسانه پینگ”  در  ایران  اخبار  پوشش  وضعیت  داشت:  اره  اظهار  چین  های 

ه ایران و چین از روابط  اند. دلیل اول این است کهای چین همیشه به چند دلیل توجه زیادی به ایران داشتهرسانه 

ر ایران به  اند. دوم، اخبااز یکدیگر حمایت کرده المللی سنتی دوستانه برخوردار بوده و در بسیاری از موضوعات بین

هسته  مساله  مثال  موضععنوان  و  متحده  ایاالت  و  ایران  بین  تنش  ایران،  از   گیری ای  بسیاری  مورد  در  ایران 

بین قرار گرفته است  ایو منطقه المللی موضوعات  دلیل سوم   شینهوا رئیس  .و غیره، همیشه مورد توجه جهان 

ت که »تاریخ طوالنی، تمدن باشکوه و مناظر زیبای ایران  های چینی به اخبار ایران را این موضوع دانس توجه رسانه 

هوا، همیشه به  شین های اصلی چین از جملهتوجه مخاطبان چینی را به خود جلب کرده است« و از این رو، رسانه 

یان  وی با ب  .های مخاطبان چینی را برآورده کننداند تا بتوانند خواستههای مربوط به ایران اهمیت زیادی دادهگزارش

اخبار محورهای  از  یکی  همیشه  ایران  گزارشگران شینهوا اینکه  کرد:  تصریح  است،  تهران  شینهوا بوده  در 

منعکگزارش ایران  درباره  عمیقی  و  جامع  می های  نمایندگیس  اخبار  که  طوری  به  نظر   شینهوا کنند  از  تهران  در 

 .م در سطح باالیی قرار دارددر خاورمیانه به طور مداو شینهوا نمایندگی  ۲۰تعداد بین بیش از 

از دو هزار و   ایران طی سال  محتوای رسانه   ۷۰۰انتشار بیش  با  شینهوا رئیس//    شینهوا توسط  ۲۰۱۹ای درباره 

منتشر کرده    ۲۰۱۹خبر مربوط به ایران را در سال    ۷۰۰در تهران، بیش از دو هزار و   شینهوا ایندگیبیان اینکه »نم

از یک هزار و   و    ۲۰۰است« گفت: بیش  افزون بر    ۱۰۰گزارش متنی، یک هزار  خبر در    ۳۶۰قطعه عکس و فیلم و 

(  ۲۰۱۹در سال گذشته میالدی )میلیون دنبال کننده    ۲۰۰با بیش از   شینهوا های شبکه اجتماعی خبرگزاریحساب 

همی در  رویدادهای م(  ۲۰۲۰اینکه در سال جاری ) یاداوری با شینهوا این مقام ارشد خبرگزاری  .منتشر شده است

های به موقع و جامعی در مورد ایران را تقویت کردیم و گزارش شینهوا ایران اتفاق افتاده است، افزود: ما پوشش

انت  مانند  مهمی  وقایع  تحریمدرباره  و  ایران  پارلمانی  کردیمخابات  منتشر  و  تهیه  ایران  علیه  آمریکا  شدید   .های 

خبر به   ۸۳۶خبر به زبان چینی،   ۱۲۴ شینهوا یالدی نیز شعبه تهرانپینگ« ادامه داد: در نیمه اول سال جاری م خه»

های اجتماعی خود  بکهخبر را در حساب ش ۳۳۷فیلم منتشر کرده است و  ۴۸عکس و همچنین  ۸۰۳زبان انگلیسی، 

در   مواضع چین را شینهوا» اینکه  یاداوری وی با  .منتشر کرده که همه این ارقام بسیار باالتر از سال گذشته است

های ای ایران به طور کامل پوشش داده است« اظهار داشت: نمایندگی مورد موضوعات مهمی مانند مساله هسته 

در واشنگتن، مسکو، پاریس،   شینهوا سازمان ملل در وین و ژنو و دفاتر  از جمله در مقرهای  شینهوا خارج از کشور

و کشورهای  (IAEA) انرژی اتمی المللی ل، آژانس بینلندن، برلین و … اخبار مربوط به ایران را توسط سازمان مل 

کرده  منتشر  دیگر،  .اندمهم  سوی  از  افزود:  چین  رسمی  خبرگزاری  مبادالت   شینهوا رئیس  گزارش  برای  همیشه 

منتشر  باره دوستانه به ویژه مبادالت سطح باال، بین چین و ایران اهمیت زیادی قائل بوده و اخبار زیادی را در این

رئیس جمهوری اسالمی ست. به عنوان مثال، پوشش اخبار سفر حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی  کرده ا

قرار   شینهوا برای اولین بار به چین و دیدار وی با »شیء جین پینگ« در شانگهای در صدر اخبار  ۲۰۱۴ایران در سال  

با  .گرفت سال   یاداوری او  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  سازمان ب   ۲۰۱۸اینکه  اجالس  هجدهمین  در  دیگر  ار 

دیدار کرد، گفت این   چینگدائو جین پینگ” رئیس جمهوری چین در ”شیآقای همکاری شانگهای شرکت و دوباره با

 .پوشش داده شده است شینهوا دیدار نیز به صورت ویژه از سوی خبرگزاری

در پاسخ به سوال دیگری  شینهوا رئیس جدید خبرگزاری//    کرونا گیری ههای متقابل ایران و چین در دوره همکمک

تأثیری در روابط رسانه  اینکه شیوع ویروس کرونا در جهان، چه  بر  ایران و چین داشته  مبنی  ای و حتی سیاسی 

بیماری همه گیر از شیوع  یکدیگر همکاری کرده و در ۲۰۲۰در سال   ۱۹- کووید است؟ گفت: پس  با  ایران  و    ، چین 

در چین، رئیس جمهوری  گیری کردند، به طوری که پس از شیوع همه ها به یکدیگر کمکهنگام مشکالت و دشواری 



 
اسالمی ایران در اولین فرصت با “شی جین پینگ” رئیس جمهوری چین تماس تلفنی گرفت و با او و ملت چین ابراز 

  میلیون ماسک به چین در اسرع وقت به   ۳دای  همدردی کرد و دولت و مردم ایران نیز به طرق مختلف از جمله اه

با اشاره به کمک خه»  .پکن کمک کردند ویروس  گیری های متقابل چین به ایران، گفت: پس از شیوع همهپینگ« 

کرونا در ایران نیز، رئیس جمهوری چین هم با آقای روحانی تماس گرفت و ابراز همدردی صمیمانه و حمایت قاطع  

ا اعالم کرد و همچنین با اعزام نخستین تیم متخصص  از همتایان ایرانی خود در مبارزه با کروندولت و مردم چین را  

کرد ایران کمک  به  پزشکی، خیلی سریع  تجهیزات  اهدای  و  ایران  به  از کشور خود  بر    .پزشکی خارج  تاکید  با  وی 

کاری بین دو کشور در سطوح و  توجه زیادی به رویدادهای مهم و مبادالت دوستانه و هم شینهوا اینکه خبرگزاری

مختلف   داشتمناطق  اظهار  است،  برنامه شینهوا داشته  تهیه  در   ریزی با  ایران  اخبار  انتشار  و  ویژه  موضوعی 

در وب   شینهوا ها که عالوه برهای مربوطه را برجسته کرد. این گزارش های اصلی و صفحات کلیدی، گزارشستون

رسانه سایت و  منتشها  چین  دیگر  اهای  کرده  جلب  خود  به  را  بسیاری  توجه  شده،  برخی ر  که  طوری  به  ست 

افزود: بسیاری از مردم چین  شینهوا رئیس  .اندهای مربوط به ایران بیش از یک میلیون بازدید کننده داشتهگزارش

گزارش از خواندن  بیماری شینهوا هایپس  مورد شیوع  به ۱۹- کووید در  را  آرزوهای خود  بهترین  ایران،  صورت    در 

کمک و  داشتند  ابراز  ایرانیان  برای  از  آنالین  عبور  برای  ایران  مردم  به  تا  کردند  سازماندهی  را  خود  مالی  های 

 .مشکالت کمک کنند

لیت  پینگ« در پاسخ به اینکه مسئو خه»//    ای از تنش میان چین و آمریکا داشته باشندها پوشش منصفانه رسانه 

های سراسر جهان به تنش خیر میان چین و آمریکا چیست؟ گفت: رسانه های بی طرف در تنش بی سابقه ارسانه 

زیادی نشان می  توجه  متحده  ایاالت  و  روابط چین  گزارش در  و  منتشر میدهند  زیادی  یک  های  من،  نظر  به  کنند. 

ی  اهای رسانه ش خود در نظر بگیرد. سازمانرسانه مسئول باید عینیت و حقیقت را به عنوان اصول اساسی گزار

او گفت:   .باید احساس مسئولیت و وظیفه خود را در این زمان خاص بیشتر تقویت و نقش کامل خود را بازی کنند

ها باید پوشش هدفمند، درست و منصفانه و نیز تبادل جامع، کامل و سالم اطالعات بین چین و ایاالت متحده  رسانه 

ای و منطقی،  با انتشار مطالب خبری منصفانه، حرفه   کشورهای مختلف را گسترش دهند. آنها بایدو همچنین میان  

را میان گروه  تفاهم  اینکه  ارتباط و  را انتخاب کنند و به جای  ها و مناطق مختلف جهان تسهیل و حقیقت و عدالت 

ب عدالت  از  دفاع  در  گیرند،  قرار  استفاده  سو  مورد  غربی  سیاستمداران  آمریکا  توسط  قلدری  کردن  آشکار  رای 

کن رسانه شینهوا رئیس  .ندروشنگری  »برخی  اینکه  بیان  گزارشبا  ایران های غربی  یا  درباره چین  نادرستی  های 

امر در مورد گزارش  «اند منتشر کرده نیز صدق می افزود: همین  آمریکا  آنها در مورد روابط چین و  کند. دولت  های 

ویروس کرونا و اختالفات تجاری سرزنش   ریگی دن چین انداخته و چین را در مورد همهآمریکا مشکالت خود را به گر

های بی اساس دولت آمریکا علیه چین را تکرار  های خود سرزنشهای غربی نیز در گزارش کند و اغلب رسانه می

ی مغرضانه یا حتی هادهند و مخاطبان غربی و جهانی را با تهیه گزارشکنند. آنها فقط به یک طرف گوش میمی

 .کنندو در واقع اصل اساسی عینیت و حقیقت را در گزارش اخبار نقض میکنند نادرست گمراه می 

گزارش در  انصاف  و  حقیقت  افزایش  به  جهانی  مخاطبان  خبریتمایل  شرایط   خه“//    های  در  کرد:  اضافه  پینگ” 

، آمریکا هنوز »فشار شدیدی« را علیه ایران  ۱۹  -علیه بیماری کووید المللی نحساس مبارزه همه جانبه جامعه بی

تنها به شدت مانع تالش کند و تحریموارد می  نه  تهران تشدید کرده است که  را علیه  ایران و های یک جانبه  های 

وی با بیان    .ندکشده بلکه به وضوح روحیه انسان دوستی را هم نقض می  گیری جامعه جهانی در مبارزه با همه

های به موقعی منتشر کرده  های غیرقانونی آمریکا در تحریم ایران گزارش برای آشکار کردن فعالیت  اشینهو اینکه

رسانه  برخی  جاری  سال  در  افزود:  گزارشاست،  غربی  شدههای  تحریف  قاسم های  ژنرال  ترور  مورد  در  ای 

تحریم  گیری سلیمانی، همه و  آمریکا ویروس کرونا  و    های  کردند  ایران منتشر  از جمله علیه  نگاران چینی  روزنامه 

گزارش شینهوا نمایندگی صحت  از  اطمینان  برای  تهران،  رسانه در  به  کرده ها  مراجعه  ایرنا  مانند  معتبری   .اندهای 



 
بین شینهوا رئیس پیچیده  وضعیت  با  که  جهانی  مخاطبان  داد:  حقیقت،  المللی ادامه  افزایش  به  هستند،  روبرو 

ها باید به خط و اصول خود پایبند باشند، وی تصریح کرد: رسانه   .خبری تمایل دارندهای  ینیت و انصاف در گزارش ع

واقعیت  جهانی  به  نظم  ایجاد  رو،  این  از  دهند.  ارائه  مخاطبان  به  را  عینی  و  درست  اطالعات  و  بگذارند  احترام  ها 

صول پیروی کرده و بر عینیت و  همیشه از این ا شینهوا کنندای جدید توأم با رویکرد انصاف و عدالت کمک می رسانه 

ای  پینگ« با بیان اینکه جهان امروز دستخوش تغییرات عمده خه»  .ها تأکید داشته باشدجامعیت بر اساس واقعیت

بین نابسامان  در شرایط  داشت:  اظهار  است،  نشده  دیده  قرن  یک  در  که  رسانه است  باید  المللی،  مسئول  های 

پیشروظیفه   ارتقا  و  از سوگیری، خنثی  حفظ صلح جهانی  ناشی  اختالفات  برای حل  و  باشند  داشته  را  بشر  فت 

کردن خصومت ناشی از سو تفاهم، از بین بردن تقابل عاطفی، رفع تردیدها و سردرگمی تالش بیشتری کنند و در  

 .اشندای با آینده مشترک بشر، سهیم بحفاظت از صلح و توسعه جهانی و ایجاد جامعه 

رئیس خبرگزاری رسمی چین در پاسخ به  //    ای ایران و چین امیدوار کننده استرسانه   هایهمکاری  انداز چشم

ها نه تنها به عنوان ای در جهان چیست؟ گفت: رسانه های رسانهاین سوال که راهکار شما برای تقویت همکاری

“چشم” برای درک متقابل   بلکه به عنوان “پنجره” ویک پل و پیوند مهم برای ارتباط و همکاری بین کشورهای جهان، 

در یک قرن گذشته مشاهده می کار می  را  تغییرات عمیقی  امروزه که جهان  به کند، رسانه کنند.  باید همچنین  ها 

کنند  عمل  مشترک  توسعه  ارتقا  و  جهانی  صلح  از  حفاظت  برای  کننده  تثبیت  و  کننده  تسهیل  که   .عنوان  گفت  او 

بر ذهن، آثار   ای را افزایش داده و تأثیرات فزاینده المللی فرهنگ بینسیاست، اقتصاد، جامعه و  ها پوشش  رسانه 

اند. به همین دلیل ارتقا وفاداری، صحت، جامع بودن و عینیت انتقال اخبار، به منظور حفاظت  و زندگی مردم داشته 

است برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مشترک،  توسعه  ارتقا  و  جهانی  صلح  کرد: شینهوا رئیس  .از  در رسانه   تاکید  ها 

و   مبادالت  تقویت  برای  مشترک  توسعه  همچنین  و  سود  و  متقابل  اعتماد  برابری،  اصول  از  باید  جهان  سراسر 

های توسعه، باید از  های مختلف، سطوح و مقیاس ها صرف نظر از فرهنگهمکاری پیروی کنند. همه انواع رسانه 

اعتماد   و  احترام  برابری،  تا ضمروح  کنند  پیروی  رامتقابل  تنوع، قلمرو مشترکی  ایجاد  و  جستجو ن  تبادالت  و  کنند 

طرف موقعیت  باید  آنها  دهند.  گسترش  را  متقابل  برای  یادگیری  دهند،  قرار  توجه  مورد  کامالا  را  مختلف  های 

« با بیان اینکه  پینگ خه»  .ها را تأمین کنندهای مختلف هماهنگ شوند و منافع همه طرفپاسخگویی به خواسته

تجربه هرسانه  باید  آنها  افزود:  باشند،  یکدیگر  کننده  کمک  و  مکمل  همکاری،  و  رقابت  بر  عالوه  باید  های ا 

ها را رفع و توسعه مشترک را دنبال  را به اشتراک بگذارند، محیط توسعه را بهینه کنند، با هم چالش  آمیز موفقیت

رسانه  شینهوا رئیس  .کنند گفت:  پایان  زمینه در  ایران  و  چین  کرده هاهای  ایجاد  همکاری  برای  محکمی  و  ی  اند 

 .ر کننده استهای بعدی آنها دارای ظرفیت بسیار زیاد و چشم اندازهای امیدواهمکاری

 

 چین با کمبود کارگر مواجه شد

به دنبال افزایش تقاضای مصرف کنندگان خارجی، بخش صادراتی چین شاهد روند احیای چشمگیری   -ایرنا  -نتهرا

در مقایسه با سایر کشورهای جهان است به طوری که جدیدترین گزارش ها حاکی است که کارخانه های تولیدی  

به رشد بخش صادرات روبرو شده   چین با چالش کمبود نیروی کار و کارگران یقه آبی برای مدیریت سفارشات رو

به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین، بسیاری از کارخانه داران اقدام به خرید خطوط تولید اتوماتیک با هدف    .اند

  .جبران کمبود کارگر کرده اند و استخدام ها در بخش های تولیدی و صنعتی چین نیز روندی افزایشی داشته است

د حالی  در  چین  در  توجه  قابل  چرخش  این  افزاید:  می  زیادی  گزارش  بسیار  حد  تا  کشور  این  که  است  جریان  ر 

ویروس کرونا را ریشه کن کرده است و این روند در تضاد با احیای کند سایر همتایان مهم صنعتی پکن و دست و 

-پنجه نرم کردن کارخانه های این کشورها با اختالالت پیش آمده ناشی از همه گیری کرونا و ضربه ناشی از کووید

کارگران یقه آبی کارگرانی هستند که الزمه حرفه آنها انجام حجم زیادی    .اضا در این کشورها استبه چرخه تق   ۱۹
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، سهم صادرات جهانی چین در سه  (Nomura) «بر اساس داده های شرکت مالی »نومورا    .از کارهای یدی است

گذشته رسید که این میزان   درصد سال  ۱۱درصد در مقایسه با    ۱۳ماهه دوم و سوم سال جاری میالدی به بیش از  

در حالی که محرک های اضطراری    .میالدی تاکنون محسوب می شود  ۲۰۰۶باالترین رشد سه ماهه از حداقل سال  

روی   آثار کرونا  مهار  برای  این کشورها  تقالی  کند،  روانه می  پول های مشتریان  کیف  به  را  پول  اروپا  و  آمریکا  در 

اضای غربی های حبس شده در خانه برای دسترسی به تجهیزات محافظت  باعث افزایش سطح تق بازارهایشان،  

است گجت های ساخت چین شده  و  تقاضای    .شخصی  ردیابی  محور  با  مین«  »ژن  دانشگاه  شاخص خصوصی 

دسترسی به نیروی کار یقه آبی در سه ماهه سوم سال جاری میالدی در چین رکورد زده است؛ بر اساس گزارش 

چین، برخی از مدیران کارخانه های این کشور به منظور مدیریت سفارشات رو به رشد،    های رسانه های محلی

این افزایش و رونق   .دالر( در ماه رسانده اند  ۱۵۳۰هزار یوان )  ۱۰درصد افزایش داده و به    ۲۵دستمزد کارگران را  

است شده  روبرو  چینی  سیاستگذاران  استقبال  با  ک  صادرات  باورند  این  بر  آور  تحلیلگران  حیرت  پذیری  انعطاف  ه 

میلیون نفر را استخدام کرده است، نیاز به تزریق محرک های عظیم برای احیای   ۱۸۰بخش صادراتی چین که حدود  

  ۱۰میالدی )  ۲۰۲۰مسئوالن چین تا پایان نوامبر سال    .اقتصاد این کشور در سال جاری میالدی را کاهش داده است

 .ساالنه خود را محقق کردند درصد از هدف اشتغالزایی ۱۲۲آذر(، 

 

 آمریکا محدودیت ویزایی بر مقامات حزب کمونیست چین اعمال کرد 

ارجه آمریکا اعالم کرد همه مقامات حزب کمونیست چین فارغ از موقعیتشان که از نظر آنها  وزیر خ  -ایرنا  -نیویورک

مسالمت اجتماعات  و  مذهب  بیان،  آزادی  نقض  میبه  متهم  قرار  آمیز  آمریکا  به  ورود  محدودیت  تحت  شوند، 

ین را به استبداد متهم کرد  به گزارش ایرنا، مایک پمپئو روز دوشنبه با انتشار بیانیه مطبوعاتی، دولت چ  .گیرندمی

محدودیت  او،  نظر  از  سختگیرانهکه  اجتماعات  های  حق  و  اجتماعات  عقاید،  یا  مذهب  بیان،  آزادی  مورد  در  را  ای 

می مسالمت اعمال  چین  مردم  می   .کندآمیز  بشری  قاضی حقوق  موضع  در  را  آمریکا  که  امروز  وی  افزود:  پندارد، 

بند  محدودیت  تحت  اضافی  مقامات چینی  (C) (۳) (a) ۲۱۲های  برای  ویزا  مورد صدور  در  ملیت  و  مهاجرت  قانون 

ها یا اقداماتی با هدف سرکوب امور مذهبی و معنوی، سیاست رود مسئول یا شریککنم که گمان میاعمال می

گروه  سازماناعضای  نگاران،  روزنامه  بشر،  حقوق  مدافعان  مخالفان،  قومی،  اقلیت  نهادها های  کارگری،  ی  های 

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد ممکن است اعضای خانواده این افراد نیز    .جامعه مدنی و معترضان صلح طلب هستند

محدودیت این  بگیرندتحت  قرار  اضافی  حزب    .های  به  پاسخ  در  را  آمریکا  دولت  عزم  اقدام،  این  کرد  اضافه  پمپئو 

های ویزا و  دهد. در این سال، آمریکا محدودیتمیکمونیست چین در مورد سرکوب فزاینده علیه مردم چین نشان  

استفاده تحریم سوء  در  دخیل  چین  کمونیست  حزب  مقامات  علیه  را  مالی  کیانگ،  های  سین  در  وحشتناک  های 

وی ادامه   .های دسترسی به تبت و از بین بردن خودمختاری وعده داده شده هنگ کنگ اعمال کرده استمحدودیت 

محد امروز،  اقدام  فعالیتودیت داد:  چنین  در  دخیل  چین  کمونیست  حزب  مقامات  همه  برای  را  اضافی  های های 

می اعمال  آنها،  موقعیت  به  توجه  بدون  از   .کندسرکوبگرانه،  برخی  آزادی  خواستار  همچنین  آمریکا  خارجه  وزیر 

 .زندانیان و عمل دولت چین به اعالمیه جهانی حقوق بشر شده است

 

 پکن: مقر اتحادیه آفریقا را شنود نکرده ایم 

اظهار داشت که خبر شنود مقر اتحادیه آفریقا توسط چین، خبری   سخنگوی وزارت امور خارجه چین  -ایرنا  -تهران

است و توسط دوستان آفریقایی از جمله کمیسیون اتحادیه آفریقا و رهبران بسیاری از   و مضحککامال ساختگی  

ریخته شده است دان«  به »زباله  آفریقایی  در نشست    .کشورهای  دوشنبه  روز  بین"  "وانگ ون  ایرنا،  گزارش  به 

د گفت: چین ضمن همکاری با با اشاره به فرصت های آتی چین و آفریقا برای توسعه روابط خو خبری روزانه در پکن

https://www.irna.ir/news/84156903/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84156665/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


 
چین همکاری  مجمع  برگزاری  برای  آفریقا  را  -اتحادیه  توسعه  برای  طرف  دو  راهبردهای  آینده،  سال  در  آفریقا 

جاده خبر داد که چین شرکت   -وی با تاکید بر تعمیق همکاری ها در چارچوب ابتکار کمربند    .هماهنگ تر خواهد کرد 

های خود را به افزایش سرمایه گذاری در آفریقا تشویق می کند و واردات از آفریقا را افزایش خواهد داد و سعی 

ابله با تغییرات اقلیمی نیز همکاری می کند تا در زمینه های تجارت اقتصادی آزاد، اقتصاد دیجیتال، فقرزدایی و مق

به این اتهام که همکاری چین با   این مقام چینی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش .های برجسته ای آغاز کند

تاکنون  کشورهای دیگر در قالب "کمربند و جاده" با هدف بدهکار کردن آن کشورها صورت می گیرد اظهار داشت:

کمربند و   گفت: وانگ    ."کمربند و جاده" به اصطالح "دام بدهی" را تایید نکرده است هیچکدام از کشورهای مسیر

از  جاده کشورها  مشترک همه  توسعه  به  دستیابی  آن  هدف  که  است  المللی  بین  اقتصادی  ابتکار همکاری  یک 

برقراری طی   طریق  پیشنهاد  این  است.  متقابل  ا  ۷ارتباط  مورد  آن  شدن  مطرح  زمان  از  گذشته  و سال  ستقبال 

تاثیر اپیدمی و رکود اقتصاد جهانی، برخی از   وی عنوان کرد: تحت  .جامعه بین المللی قرار گرفته است حمایت گرم

بهره   به رو هستند. دولت چین بدهی های وام های بدون  با مشکالت بدهی رو  کشورهای در حال توسعه واقعا 

شود را لغو کرده و به این ترتیب، چین کشوری است که    پرداخته  ۲۰۲۰کشورهای آفریقایی که باید تا پایان سال  

کمک گروه   بیشترین  بدهی  کاهش  طرح  به  است  ۲۰را  کرده  از    .ادا  داشت:  اظهار  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

مالی چندجانبه و طلبکاران تجاری   سازمان های   ساختار بدهی کشورهای بدهکار، بیشتر بدهی ها از طریق نظر

 .ه است. آن ها باید در اقدامات مربوط به کاهش بدهی شرکت کننددر کشورهای پیشرفت

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های روس و چینی مرتبط با بخش نظامی انتشار فهرست شرکت/   خبرگزاری رویترز گزارش داد

های کا اعالم کردند، دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه قصد دارد تا فهرست شرکتمقامات ارشد وزارت بازرگانی آمری

می ادعا  که  را  چینی  و  کندروس  منتشر  هستند،  مرتبط  نظامی  بخش  با  گزارش  .شود  الملل   به  بین  سرویس 

از خبرگزاری زاری صداوسیماخبرگ نقل  دونالد    به  دولت  کردند،  اعالم  آمریکا  بازرگانی  وزارت  ارشد  مقامات  رویترز، 

تا فهرست شرکت  برنامه دارد  روز دوشنبه  ادعا می ترامپ  که  را  و چینی  با بخش نظامی مرتبط  های روس  شود 

محدود  های آمریکایی  از اجناس و فناوری   ایهستند، منتشر کند. اسامی این فهرست در زمینه خرید طیف گسترده 

های مرتبط به ارتش چین و روسیه منتشر شده بود. ماه گذشته گزارشی از پیش نویس فهرست شرکت شوند.می

انتقاد پکن قرار گرفت.  این نهایی شامل    گزارش مورد  به فهرست پیش  شرکت می   ۱۰۳فهرست  شود که نسبت 

ویلبور    کت در روسیه مستقر هستند.شر  ۴۵شرکت در چین و    ۵۸این تعداد  مورد کمتر دارد. از مجموع    ۱۴نویس  

کند تا »به صادرکنندگان به نظارت بر مشتریانشان  راس، وزیر بازرگانی آمریکا گفت، این اقدام روندی جدید ایجاد می

کند.« می   کمک  انتظار  کردند،  اعالم  آمریکایی  پایگاهمقامات  در  دوشنبه  روز  نهایی  فهرست  وزارت    رود  اینترنتی 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع ود.بازرگانی منتشر ش

 

 :ایسنا -

 پکن: آمریکا باید بدون هیچ قید و شرطی به برجام بازگردد 

توافق   از  متحده  ایاالت  خروج  کرد:  نشان  خاطر  برجام  به  آمریکا  بازگشت  لزوم  بر  تاکید  با  چین  امورخارجه  وزیر 

به گزارش   .ای ایران استای و اعمال فشار حداکثری بر تهران ریشه اصلی مشکالت پیرامون موضوع هستههسته

باید آمریکا  که  کرد  تاکید  چین  امورخارجه  وزیر  یی  وانگ  به   ایسنا،  شرطی  پیش  هیچ  بدون  و  زودتر  هرچه 

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


 
بازگردد برنامه )برجام(  اقدام مشترک  اعمال    .جامع  و  از برجام  آمریکا  اینکه "خروج یک جانبه  بر  تاکید  با  یی  وانگ 

فشار حداکثری بر ایران دالیل اصلی انحراف موضوع هستهای ایران از مسیر درست است" ابراز نگرانی کرد که این  

دیپلمات ارشد چین افزود: با این حال، آمریکا در حال تشدید فشارهای خود    .حساسی قرار دارد  مسئله در شرایط

قید و شرطی به  وی همچنین تصریح کرد: بنابراین، آمریکا باید در کوتاه ترین زمان ممکن بدون هیچ  .بر ایران است

وزیر امور خارجه چین در ادامه خواستار  .لغو کندتوافق بازگردد و تحریم ها علیه ایران و افراد و نهادهای ثالث را نیز  

های کند که طرف بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات هسته ای اش ذیل برجام شد و گفت: چین پیشنهاد می 

رایزنی  آغاز  برجام  توافق  این  به  آمریکا  بازگشت  روند  تا  باشند  داشته  وقت  اسرع  در  این موضوع  درباره  را  هایی 

یی    .شود تالش وانگ  داشت:  انتظار  اظهار  مورد  مسیر  در  شرایط  ارتقاء  و  برجام  پایدار  حفظ  برای  مشترک  های 

بین و فصل  جامعه  با بی طرفی حل  و  به شکلی عادالنه  باید  برجام  اجرای  اختالفات درخصوص  نیاز است.  الملل 

حمایت از کار آژانس بین شود. ما خواهان گفت وگو و همکاری برای رسیدگی به این موضوعات، ازجمله از طریق  

ایران هستیم آزمایی فعالیت های هسته ای  اتمی در راستی  انرژی  تواند    .المللی  اینکه "برجام نمی  بیان  با  وی 

ای را در  ای به برجام سد خود ساختهتمام مشکالت را حل کند"، هشدار داد که مرتبط کردن مسائل امنیت منطقه 

رئیس دستگاه دیپلماسی چین در اظهارات خود گفت: پکن پیشنهاد می کند   .ندکروند احیای اجرای توافق ایجاد می

راه که یک بستر گفت   برای  )فارس(  در منطقه خلیج  ویژه  فرایند گفت وگوی چندجانبه  در  اندازی یک  فراگیر  وگوی 

ایجاد شود ای  منطقه  امنیتی  مسائل  به  بهتر  رسیدگی  گروه    .جهت  و  ایران  امورخارجه  نشست  د   4+۱وزیران  ر 

 انتهای پیام  .کمیسیون مشترک برجام بر لزوم حفظ توافق و اجرای کامل تعهدات تمام طرف های برجام تاکید کردند

 

 کنند؟ آمریکا جاسوسی میپهپادهای چینی از 

کند که حزب کمونیست چین از  ای استفاده میدولت آمریکا در سطوح محلی، ایالتی و فدرال از پهپادهای چینی"

های وزارت امنیت کشور  برد. این یک نتیجه گیری عمومی یکی از شاخهده برای جاسوسی بهره میاین وسایل پرن

های امنیتی چنین ادعایی را مطرح کرده و برخی نیز پا را  ها نیز با اشاره به این نگرانی آمریکاست. سایر وزارتخانه 

ا چینی  پهپادهای  خرید  کردن  محدود  برای  را  اقداماتی  و  گذاشته  داده فراتر  ربکا    ".اندنجام  ایسنا،  گزارش  به 

های  نویسد: »پهپادها، ساخت چین هستند و در بخشدر گزارشی می National review هاینریش در پایگاه خبری

راه نقشه  جمله  از  آمریکا  زیرساخت مختلف  و  کشاورزی  آهن،  خطوط  ساختمانها،  نیروگاه ها،  دولتی،  های  های 

و امداد  عملیات  برق،  می  تولید  قرار  استفاده  مورد  قانون  اجرای  نیروهای  تحرکات  و  می نجات  گمان  رود  گیرند. 

های مدنی و  شود؛ جایی که تفاوتی بین بخشهای جمع آوری شده توسط این پهپادها به چین هم ارسال می داده 

ندارد وجود  شرکت  .نظامی  از  یکی  حضور  از  روز جمعه  آمریکا  بازرگانی  وزارت  بزرگ  فهرست  پهپاد های  ساخت 

های آمریکایی  چینی در فهرست نهادهای ایاالت متحده خبر داد که خرید محصوالت این کمپانی را از سوی شرکت

دهد. اما وقت آن است که فراتر برویم. دولت آمریکا در  کند و دسترسی آن را به آمریکا پایان میبا مشکل روبرو می 

های سازنده این پهپادها را  ی را متوقف کند و دسترسی کمپانیتمامی سطوح باید به سرعت خرید پهپادهای چین

دهد پایان  آمریکا  تجارت  بازار  که    .به  آنجا  از  است.  ناپایدار  آن  قطعات  و  چینی  پهپادهای  به  آمریکا  وابستگی 

ای آمریکایی منتظر درخواست ساخت پهپاد در صورت توقف حضور پهپادهای چینی در بازارهای آمریکایی کمپانی

کمپانی از  برخی  و  نداده  داخلی  کمپانی  به  چندانی  آمریکا سفارش  دولت  هنوز  اما  پهپااست،  ساخت  در  های  د 

تراشه  و  قطعات  به  هنوز  آمریکا  باعث  داخل  که  است  مواردی  از  یکی  این  هستند.  وابسته  چین  ساخت  های 

شود تا بسیاری به دسترسی به بازار پهپاد چین انتقاد کنند. اما خطر این مساله برای امنیت ملی آمریکا بسیار  می

های موجود پنتاگون را برای ساخت  مریکا باید فعالیت آبزرگتر است و عالوه بر قطع دسترسی به بازار پهپاد چین،  

توان فهمید که پهپادهای تماما آمریکایی گسترش دهد تا دیگر به قطعات ساخت چین وابسته نباشد. به راحتی می



 
یا درگیری بر سر دفاع از تایوان نیاز به افزایش سطح تولید هواپیماهای بدون  چگونه یک وضعیت اضطراری ملی 

لرد"، معاون دستیار وزارت  "  .گذاردارد. اما مساله وابستگی به چین جایی برای سوال باقی نمیسرنشین د الن 

پایگاه صنعتی   با توسعه یک  آمریکا  از سرمداران تقویت حق حاکمیت  دفاع در امور خرید و حفظ و نگهداری، یکی 

او اخیرا در موسسبرای فناوری  آمریکا و کشورهای متحد است.  بود،های مهم در  بازار سرمایه    ه هادسون گفته 

های مربوط به تضمین ساخت پهپادها را در نظر دارد. این ابتکارعمل به اولویت اصلی امنیت  معتمد پنتاگون گزینه

هایی نظیر دا این مساله مهم است که بتوان با کمپانی   .های خصوصی باید بدل شودملی در دولت آمریکا و بخش 

دولتی چینی ساخت پهپاد مستقر در شنژن مقابله کرد. این کمپانی بر بازار پهپادی آمریکا  جیانگ چین، یک کمپانی  

های کم آن بازار آمریکا و سایر بازارها را قبضه کرده و تقریبا دو سوم سهام را در آمریکا و کانادا  تسلط دارد و هزینه 

دارد اختیار  ه  .در  و  است  بازار  پیشروی  و  رهبر  یک  از  بیش  جیانگ  برنامه دا  سایر  و  مانند  چینی  فناوری  های 

کیانگ  های کار اجباری سینهایی چون هوآوی وضعیت جاسوسی و شناسایی چین را به ویژه در اردوگاه کمپانی

هایی دریافتی  دفتر اداره مهاجرت و گمرک لس آنجلس آمده است: اکثر داده  ۲۰۱۷در یادداشت اوت    .کندتقویت می

د ذخیره  و  اشتراک  بخش  ترافیک، از  کنترل  دفاعی،  امور  مسئول  دفاتر  جانب  از  چین  دولت  دفاتر  جیانگ  ا 

های آمریکایی تقریبا مطمئن هستند که پهپادها و نرم افزار این  های حساس و دفاع سایبری است. مقامزیرساخت

کنند. یکسری های حساس آمریکا را به دولت چین ارسال میهای نیروهای اجرای قانون و زیرساختپهپادها داده 

ها حاال بیش از اند که مقام های دولتی آمریکا استفاده از پهپادهای دا جیانگ را به این دلیل محدود کردهاز آژانس 

اتفاقی در ارسال داده  به دولت چین رخ میگذشته مطمئن هستند که چنین  آژانس   .دهدها  از  سایر  های دولتی 

اند. همچنین وزارت دادگستری هم جلوی تامین مالی  ی را متوقف کردهجمله وزارت دفاع استفاده از پهپادهای چین

کند، وزارت  ای که از پهپادها استفاده میاین وزارتخانه را برای خرید این پهپادها گرفته است. بزرگترین وزارتخانه 

آنها برای این پهپاد دارد که همگی آنها یا ساخت چین هستند یا قطعات    ۸۰۰کشور است. این وزارتخانه بیش از  

ها و رسیدگی به بالیای طبیعی  کشور است. آنها از این پهپادها برای جستجو و نجات، عملیات اطفای حریق جنگل

کنند. در اکتبر، وال استریت ژورنال با اشاره به  که ممکن است تهدیدی برای جان یا مال مردم باشد، استفاده می

نوشت که این وزارتخانه در حال متوقف کردن تمام یگان پهپادی خود   های چینیخطر امینت ملی از جانب این سازه 

و درست   ۲۰۱۷ما نسبت به برخی از عملیات مخفیانه کمپانی دا جیانگ در داخل خاک چین مطلع هستیم. در  .است

مقام  که  خودمختار وقتی  منطقه  عمومی  امنیت  اداره  با  را  توافقی  کمپانی  این  دادند،  هشدار  آمریکایی  های 

، ۲۰۲۰کیانگ به منظور استقرار پهپادهای خود و با هدف حفظ ثبات و مقابله با تروریسم امضا کرد. در تابستان  سین

پهپادی منتشر شده در رسانه  این کمپانی در تصاویر  به  پهپاد متعلق  آمریکایی نشان داد که یکی  های اجتماعی 

بند با چشم  اویغور آن هم  بر اسکورت مسلمانان  پلیس شبه نظامی چین در یک    حال نظارت  بند توسط  و دست 

های کار اجباری و بازپروری شهره است و دولت چین در کیانگ است؛ شهری که بابت اردوگاه ایستگاه قطار در سین

هم طماع است. در  ۱۹-کمپانی دا جیانگ همچنین در نفع بردن از کووید  .موارد نقض حقوق بشر در آن دخیل است 

ایالت آمریکا داد تا به آنها در راهکار رعایت فاصله    ۲۲آژانس اجرای قانون در    ۴۳دهای مجانی به  بهار امسال، پهپا

گذاری اجتماعی کمک کرده باشد. این درست است: این کمپانی چینی که دولت پکن را در نظارت بر مسلمانان این  

اردوگاه  در  انطباق  برای  دنبالکشور  به  ساخته،  توانمند  اجباری  کار  دولت   های  در  توانمندسازی  آمریکایی  های 

کووید جریان  در  قوانین  از  تبعیت  در  کشور  این  مردم  رفتار  بر  است  ۱۹-نظارت  این   .بوده  کنگره  اعضای  از  برخی 

کنند تا به صورت قانونی دولت واشنگتن را به توقف استفاده از پهپادهای چینی مساله را پیگیری کرده و تالش می

قطعات یدکی برای بازار پهپاد سوق دهند. سال گذشته میالدی، سناتور ریک اسکات و مایک  و پایان وابستگی به  

گاالگر، از مجلس نمایندگان آمریکا ائتالفی دو حزبی را برای ارائه قانون پهپاد امنیتی آمریکا رهبری کردند. اگر این  

آژانس شود،  اجرایی  پهپاد  قانون  هرگونه  خرید  از  را  فدرال  ادارات  و  سیستمها  یا  سرنشین خارجی  بدون  های 



 
یا مونتاژ شده در کشورهایی که تهدید امنیت ملی برای آمریکا محسوب می  به دالیل    .کندشوند، منع میساخته 

نامشخص و با وجود اتفاق نظر دو حزبی که به قرار دادن مفاد مربوط به امنیت پهپادی در نسخه نمایندگان مجلس  

این مشکل را    رد، سنا آن را حذف کرد. الیحه نهایی که برای امضا به ترامپ رسیده،در الیحه دفاعی اخیر کمک ک

می  باقی  و  الینحل  تصاویر  و  هستند  در حرکت  آمریکا  بازار  در  هنوز  چینی  کمپانی  این  پهپادهای  بنابراین،  گذارد. 

ن مساله باید گسترش یابد و  کنند. تمرکز ائتالف دو حزبی بر ایهای خود را به حزب کمونیست چین ارسال میداده 

به  باید در سال جدید  پایان ریاست جمهوری   کنگره هم  به  به چند هفته مانده  با توجه  آن رسیدگی کند. درضمن، 

امنیت   برای  پهپادهای چینی که  این  با رسیدگی به خطرات  و  را در یک دستور اجرایی  این مساله  باید  او  ترامپ، 

گ دارند، مورد رسیدگی قرار دهد. هر چه قدر زودتر بتوانیم این پهپادهای چینی را  ملی و به ویژه پهپادهای دا جیان

 انتهای پیام «.تر خواهیم شداز بازار آمریکا خارج کنیم، ایمن

 

 : میتسن یخبرگزار -

 سابقه ژاپن با هدف رقابت با چین بودجه دفاعی بی

 .سابقه برای رقابت با قدرت نظامی چین در کابینه این کشور تصویب شدبودجه دفاعی دولت ژاپن با افزایشی بی 

الملل بین  نق خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه  بودجه سال  به  برای  ای  ژاپن طرح بی سابقه  الجزیره، دولت  از  ل 

میلیارد دالری   ۳۰تریلیون و    این طرح یک   آینده میالدی تصویب کرد که ارزش آن به حدود یک تریلیون دالر می رسد.

میلیارد دالر افزایش   ۳۸که امروز در جلسه کابینه دولت این کشور به تصویب رسید در مقایسه با سال مالی کنونی 

به    دارد. نزدیک  کهنسالی  به سمت  کشور  این  به حرکت جمعیت  مخارج    ۳5۰باتوجه  برای  بودجه  از  دالر  میلیارد 

میلیارد دالر نیز برای مخارج دفاعی درنظر گرفته شده است. بودجه دفاعی با    5۲  تامین اجتماعی اختصاص یافته و

دولت یوشیهیده سوگا با تایید این بودجه   میلیون دالر افزایش یک رقم بی سابقه در نوع خود به شمار می رود. 5۹۰

نوع جنگنده یک  تهیه  برای  بودجه الزم  تامین  دنبال  به  م    دفاعی  و  رادارگریز  به  پیشرفته  ناو  دوربرد ضد  وشکهای 

فزاینده چین است.  نظامی  با قدرت  رقابت  به    منظور  توجهی  قابل  با ویروس کرونا بخش  ژاپن  درگیری  به  باتوجه 

 /انتهای پیام میلیارد دالر برای مقابله با این ویروس در نظر گرفته شده است. 4۸میزان 

 

 کند گذاری خارجی در بخش انرژی را محدود میچین سرمایه

به سرمایه چین  دسترسی  کردن  محدود  استدنبال  کشور  این  انرژی  بخش  در  خارجی  گروه    .گذاری  گزارش  به 

تسنیم المللبین بخش به خبرگزاری  از  یکی  سفید(  )کتاب  به  موسوم  دولتی  گزارش  طبق  رویترز،  از  های نقل 

نرژی  سنگ، نفت، گاز و تولید اگذاری خارجی در بخش ذغال های دسترسی سرمایه اقتصادی چین، پکن محدودیت 

یک مقام ارشد بخش انرژی چین   .ای و کسب و کارهای انرژی جدید را کامالا افزایش خواهد دادبه جز انرژی هسته 

نیز به خبرنگاران گفت کمبودهای اخیر انرژی در برخی از مناطق چین مواردی نادر هستند و منابع انرژی این کشور  

گذاری خارجی در بخش انرژی  این اقدام دولت چین در محدودکردن سرمایه   .طور کل پابرجا هستندازجمله برق به

های بزرگ آمریکایی در بخش انرژی و  رود باتوجه به حضور شرکتاین کشور درحالی رخ داده است که احتمال می

فی و کاهش دنبال تالهای چینی از بورس آمریکا، پکن نیز با این اقدام به اقدام اخیر ترامپ در اخراج برخی شرکت

 /انتهای پیام .های آمریکایی به بازار انرژی چین باشددسترسی شرکت

 

 : مهر -
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 ثابت ماندن نرخ بهره چین باعث نوسان سهام آسیا شد  در معامالت امروز؛ 

سهام آسیا اقیانوسیه در معامالت امروز دوشنبه پس از آن دچار نوسان شدند که بانک مرکزی چین اعالم کرد نرخ  

گذاشت خواهد  باقی  نخورده  دست  را  خود  گزارش  .بهره  مهر به  از خبرنگار  نقل  آسیا بیانسی به  سهام  سی، 

ت روز دوشنبه پس از آن دچار نوسان شدند که بانک مرکزی چین اعالم کرد نرخ بهره خود را  اقیانوسیه در معامال

گذاشت خواهد  باقی  نخورده  اقیانوسیهجامع  .دست  آسیا  سهام  شاخص  ژاپن  آیسیاسام  ترین  سهام  جز  به 

درصد رشد کرد در    ۰.۷۶  در بازار چین، کامپوزیت شانگهای  .درصد افت کرد  ۰.۱۸درصد پایین آمد و نیکی ژاپن    ۰.۱۴

استرالیا با   اکساسای  .درصد از ارزش خود را از دست داد  ۰.۷۲کنگ  در هنگ سنگهانگ حالی که شاخص سهام

در بازار ارز، دالر در برابر ارزهای    .درصد رشد کرد  ۰.۲۳جنوبی  کره کوسپی درصدی روبرو شد اما  ۰.۰۸افت جزئی  

درصد تقویت    ۰.۲۱درصد و    ۰.۲۰چین را به ترتیب   یوآن در مقابل ین ژاپن و  مهم آسیا تقویت شد و نرخ برابری خود

 5101136 کد خبر .واحد رساند ۶.۵۴۵۸واحد و  ۱۰۳.۵۰کرد و به 

 

 : لنایا -

 ها کارگر زیر خط فقر هستند انجماد دستمزد کارگران چینی بعد از کرونا/ میلیون 

به  .کارگران چینی خواهان افزایش دستمزد هستند. آنها معتقدند، دریافتی فعلی پاسخگوی نیازهای زندگی نیست

های کشور  گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از بولتن کارگری چین، برای اولین بار در دهه گذشته، هیچ کدام از استان

خبرها حاکی از آن است که کارگران چینی حداقل   چین، افزایش دستمزد در سال جاری را عملی نکردند. همچنین

، پیش از شیوع کرونا، حداقل ۲۰۱۹سال    کنند.های این کشور دریافت میدستمزد تعیین شده را در بیشتر استان

شیا« و »گوانگشی« از سوی مسئوالن محلی چینی تعیین شد.  دستمزد کارگران در سه استان »فوجیان«، »نینگ

ها برگزار نشد و دریافتی کارگران بر مبنای همان دستمزد سال  اکرات مزدی در این استان، جلسات مذ۲۰۲۰سال  

یوآن را به عنوان حداکثر دستمزد    ۱۸۰۰، مقامات محلی استان فوجیان، مبلغ  ۲۰۲۰یکم ژانویه سال    گذشته است.

استان  در  مسئول  مقامات  مارس،  ماه  آغاز  در  گرفتند.  درنظر  چینی  مبلغ    شیانینگ  کارگران  به    ۱۶۶۰نیز  را  یوآن 

مزد   گوانگشی،  استان  مقامات  مارس،  ماه  نخست  روز  کردند.  تعریف  کارگران  دریافتی  دستمزد  حداکثر  عنوان 

، شهرداری ۲۰۲۰جوالی    یوآن رسید.   ۱۸۱۰یوآن افزایش دادند و حداکثر دریافتی کارگران به مبلغ    ۱۳۰کارگران را  

ریزی شده« منتشر کرد. این نهاد در گزارش خود نوشت: تمزد برنامه پکن گزارشی در خصوص »تنظیم حداقل دس

نام کووید   به  ویروسی  تاثیر  تحت  تمامی اعضای جامعه  و  اقتصاد  روزها،  دریافتی سال    ۱۹این  هستند. دستمزد 

معادل   گذشته  همچون  می   ۲۲۰۰جاری،  فعالیت  »شانگهای«  شهرداری  در  که  چینی  کارگران  است.  کنند،  یوآن 

این شهر  وآن در ماه مزد می ی  ۲۴۸۰ گیرند که بیشترین میزان حداقل دستمزد است. ماه ژوئن، مقامات محلی در 

با تبعیت از مقامات    اعالم کردند، دستمزد سال جاری افزایش نخواهد یافت. مقامات محلی در شهر »شنزن« نیز 

در سال        یوآن خواهد بود.  ۲۲۰۰همان  پکن و شانگهای اعالم کردند، مزد سال جاری تغییر نخواهد کرد و دستمزد  

منابع    ۲۰۰۸ وزارت  زمان  آن  بودند.  کرده  تجربه  مالی جهانی«  »بحران  دوران  در  را  این شرایط  کارگران چینی  هم 

را اعالم کرد. کارگران چینی   افزایش حداقل دستمزد  و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین توقف موقت  انسانی 

نداشت افزایش حقوق  را مطالبه  یک سال  دریافتی  افزایش  تورم،  نرخ  و کاهش  اقتصادی  بهبود وضعیت  با  ولی  ند 

سو« در ساحل شرقی این کشور، یکی از پیشگامان افزایش مزد کارگران بود و  ، استان »جیانگ۲۰۱۰کردند. فوریه  

را حدود   آنها  افزای  افزایش داد.   درصد  ۱۲دریافتی  تعویق  به  امروز نسبت  کارگران چینی  اعتراض  اما  ش دستمزد 

رسد، نرخ بیکاری رسمی شهری چین در ماه  دارند و معتقد هستند کاهش درآمد آنها غیرمنصفانه است. به نظر می 

کاهش  ۵.۲نوامبر   میلیوندرصد  و  باالست  همچنان  چین  در  جوانان  بیکاری  نرخ  تفاسیر،  این  با  کارگر  یافته  ها 

https://www.mehrnews.com/news/5101136/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5101136/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1013046-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1013046-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1013046-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
دولت چین باور دارد، اقتصاد این کشور تحت تاثیر   تی فعلی تامین کنند.های زندگی خود را با دریافتوانند هزینهنمی

پیامدهای ناشی از ویروس کروناست ولی توانسته نرخ تورم را مهار کند. مسئوالن چینی باور دارند سطح درآمد 

گذشته،   گویند بیش ازفعلی کارگران پاسخگوی نیازهای روزمره آنها هست ولی کارگران نظر مخالفی دارند و می

 شود. نیاز به افزایش دستمزد احساس می

 

 :وزیسالمت ن -

 هشت واکسن جهانی، کرونا را مهار می کند؟ 

دومین واکسن کروناست  (Moderna) ، واکسن مدرنا(Pfizer)بعد از واکسن فایزر :سالمت نیوز  /۳۰4۹۳6کد خبر:  

به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایسنا از ایندین تایمز،    .است  که روز شنبه مجوز استفاده اضطراری دریافت کرده 

واکسن فایزر در انگلیس، کانادا، مکزیک و بحرین تاییدشده است. روسیه نیز مجوز دو واکسن تولید بومی را برای  

ی و دیگری  استفاده اولیه، چین نیز چهار واکسن خود را برای استفاده محدود و دو مورد دیگر در امارات متحده عرب

تایید شده است نفر    ۲۷الریه مشکوک در  سال گذشته مقامات بهداشتی ووهان چین، مواردی از ذات   .در بحرین 

را در   این مورد  و  به دنبال آن  (WHO) به سازمان بهداشت جهانی  ۲۰۱۹دسامبر    ۳۱شناسایی  گزارش کردند که 

کرونا ویروس  ژان (Sars-CoV-۲) دانشمندان  هفت  در  را  در  جدید  آن  ژنتیکی  توالی  و  شناسایی  به    ۱۱ویه  ژانویه 

گذاشتند  تاییدشده،    .اشتراک  واکسن  دو  امروز  و  کردند  تولید  واکسن  فناوری  کمک  با  دانشمندان  بعد   ۶مدتی 

محدود،   یا  اولیه  استفاده  تایید  با  آزمایش   ۱۸واکسن  در  حداقل  مورد  و  پیشرفته  اولیه    ۶۰های  مراحل  در  مورد 

 RNA رساناز تکنیک پیام  (Pfizer-BioNTech) بیو ان تک  -دانشمندان در واکسن مدرنا و فایزر  .ارندآزمایش وجود د

(mRNA) نشده بود، آکسفورد، اسپوتینک ویاستفاده کردند که قبال هرگز استفاده (Sputnik V)بیوتک ، (Biotech) ،

-ها برای مبارزه با سارساز آدنوویروس چین   ( CanSino) و کانسینو (Johnson & Johnson) جانسون و جانسون

کووید۲-کوو بیماری  عامل  ویروس  درحالی   ۱۹-،  کردند.  توسعهاستفاده  بیوتککه  بهارات  مانند  دیگری   دهندگان 

(Bharat Biotech ) در حیدرآباد هند و سینوواک (Sinova)سینوفارم ووهان ، (Sinopharm-Wuhan)   و سینوفارم

طی هفته گذشته، موارد جدید ابتال به    .در چین در حال کار با ویروس غیرفعال هستند (Sinopharm-Beijing) پکن

هاست و دولت هند تا تابستان سال  میلیون نفر عبور کرد. اکنون همه امیدها به واکسن  ۱۰در هند از مرز    ۱۹-کووید

کرد  ۲۵۰،  ۲۰۲۱ خواهد  واکسینه  را  خطر  معرض  در  نفر  آزمایشی    .میلیون  واکسن  پیشرفته  پنج  مراحل  در 

هندآزمایش  سروم  موسسه  دارند.  قرار  هند  در  بالینی  واکسن   (SII) های  برای  اضطراری  استفاده  تایید  برای 

ترین تولیدکننده آن در جهان است و بهارات بیوتک در حیدرآباد  که بزرگ  (Oxford-AstraZeneca) آسترازنکا-آکسفورد

سازی جهانی خود نیازمند واکسینه  هند برای برنامه ایمن   .ه آخر است های آزمایش مرحلسازی داده در حال آماده 

از   بیش  و    ۲۶کردن  تازه متولدشده  نوزاد  باردار، گروه   ۲۹میلیون  زن  دارند شامل  میلیون  قرار  اولویت  در  که  هایی 

ر دسترس بودن سال به باالست البته این مورد به د  ۵۰های بهداشتی، کارکنان خط مقدم و افراد  کارکنان مراقبت

داردواکسن  بستگی  اولیه  دولتی  .های  آژانس  عضو  پائل،  کا  وی  که   NITI Aayog دکتر  هند   ۱۰گفت  از  کشور 

کرده  واکسن  سروم  درخواست  موسسه  گرفته،  صورت  معامالت  از  غیر  از    ۲۰۰اند.  بیشتر  واکسن  دوز  میلیون 

نوواکس یا  استرازنکا  آکسفورد/  کو(Novavax) نامزدهای  برای  کوواکس،   (Covax) واکس،  کرد.  خواهد  فراهم 

  ۱۹-و ابتکار جهانی برای اطمینان از دسترسی عادالنه به واکسن کووید (CEPI) گیردر آمادگی همه  ائتالف نوآوری 

کشورهاستصرف همه  برای  درآمد  از  برای    .نظر  آسترازنکا  با  خرید  قرارداد  امضای  از  جمعه  روز    ۱۷۰کوواکس 

دوز( خبر داد.  میلیون دوز )واکسن تک   ۵۰۰با جانسون و جانسون برای   (MoU) نامهو یک تفاهممیلیون دوز واکسن  

میلیون دوز دیگر برای   ۲۰۰میلیون دوز و    ۲۰۰این معامالت عالوه بر معامله موجود کوواکس با موسسه سروم برای  



 
ن تاییدشده توسط اهداکنندگان را در  میلیارد دوز واکس  ۱.۳ها حداقل  نامه این توافق   .است Sanofi / GSK واکسن

کنندگان واکسن  رود اولین دریافت دهد. انتظار میقرار می  ۲۰۲۱در اوایل سال  درآمد و متوسط  اقتصاد کم   ۹۲اختیار  

بر اساس مصوبات نظارتی و    ۲۰۲۱کشور در نیمه سال    ۹۲های بهداشتی و کارکنان خط مقدم در  کارکنان مراقبت

درصدی جمعیت تا پایان سال باشند. دوزهای بیشتر واکسن برای   ۲۰ی تحویل، باهدف پوشش آمادگی کشورها برا

عنوان بخشی از نمونه تحقیق و توسعه کوواکس، ائتالف  به   .در دسترس خواهد بود  ۲۰۲۲پوشش بیشتر در سال  

های ها در آزمایش آنگذاری کرده است که هفت مورد از  واکسن تجربی سرمایه   ۱۰گیر در  در آمادگی همه   نوآوری 

های مورد دیگر در مرحله تولید است. اکنون در حال ارزیابی نامزدهای اضافی برای حمایت از واکسن   ۹بالینی و  

تواند در جنگ  ها جهان میباوجود واکسن  .ها و در دسترس بودن استآزمایشی نسل بعدی برای افزایش گزینه

پذیر خواهد بود که ماسک را کنار نگذاریم و مراقب خود باشیم رتی امکانپیروز شود، اما این مورد در صو  ۱۹-کووید

 .تا همه واکسینه شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :39  هفته یثدح

 (والدت آنحضرت)بمناسبت   «اسالمامّت   نیوالِدَ»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد م ال س  کهامیرالمومنین دختر گرامی  حضرت زینب 

ِمنَ الْعَذابِ الدّاِئمِ إنْ   نْقِذانِیُأَودَّهُمْ، وَ  مانِیقْیُ ،یأَبوا هِذِهِ االْمَّهِ ُمحَمَّدٌ وَ عَل

 .الدّائم إنْ واقَفُوهُما مَیالنَّع حاِنهِمُیبیُأطاعُوهُما، وَ 

انچه از آن دو  اّمت هستند، چن نیا نی)ع(، والِدَ یمحمّد )ص( و عل حضرت

آخرت نجات   یشگیو عذاب هم یو یها را از انحرافات دن کنند آن  یرویپ 

 .سازندیبهره مندشان م  یمتنوّع و وافر بهشت  یهاو از نعمت دهند؛یم 

 ( ۸، ح  2۵9، ص  23)بحاراألنوار، ج 

 ( رستار)بمناسبت روز پ «ماري از ب  یپرستار  لتي فض »   :دوم  یثدح

 :ودرمف ،دبا  شنندا و خا او رب ا خد م ال س  کهاکرم    امبری پ

 .وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وٍْمَیخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَ قْضِهَایَقَضَاهَا أوْ لَمْ  فِی حَاجَةٍ ضٍی لِمَرِ یسَع  مَنْ

بکوشد ، چه آن را برآورده سازد ، چه نسازد ،  یماریب ازین یبرا یکس هر

 .ودش یکه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  یمانند روز

 16، صفحه 4صدوق، جلد   خیش ه، یالفق حضرهیال من



 

 ( "ع"دت حضرت مسيح وال)بمناسبت  «مت قياروز در  اصالح کنندگان خوشحال »   :وم س یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیه مریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

 قَرَّبونَ یَومَ القِیامَةِ ؛ طُوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ ، اُولئكَ هُمُ المُ

ان میان مردم ؛ اینان در روز قیامت  گا به حال اصالح کنندخوش

 مقرّبان اند .

 ۵01تحف العقول ، ص  

 

 ( "ع" حيحضرت مسوالدت )بمناسبت «دینداری کامل»:مچهار یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیهمریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

تَّحَرُّجِ  ل الدِّینُ إالّ بِامُلُرَةٍ طَیِّبَةٍ کَذلِكَ الیَک إنَّ الشَّجَرَةَ التَکمُلُ إالّبِثَمَ

 عَنِ المَحارِمِ ؛  

درخت کامل نمى شود مگر با میوه اى گوارا . همچنین دین دارى  

 کامل نمى شود مگر با دورى از حرام ها . 

   ۵11، ص   تحف العقول



 

 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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