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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ساله ۲۵های ظریف در چین برای سند رایزنی/  کندوزیر خارجه با مقامات پکن دیدار می

روز  : اقتصاددنیای  شد،  چین  جنوب  در  نان  یون  استان  وارد  جمعه  عصر  که  ایران  وزیرخارجه  ظریف،  محمدجواد 

وانگ  با  گفتگذشته  به  چین  در  خود  همتای  پیش یی،  نشست.  خطیبوگو  سعید  دستگاه تر  سخنگوی  زاده، 

تبادل  را  سفر  این  کار  دستور  و  داده  خبر  چین  به  ظریف  سفر  از  تحوالت  دیپلماسی  مورد  در  المللی،  بیننظر 

درخصوص  منطقه  اقیانوسیه  و  آسیا  امور  در  وزیرخارجه  دستیار  همچنین  کرد.  ذکر  دوجانبه  روابط  گسترش  و  ای 

نهایی کردن سند همکاری   در  بلندی  گام  امیدواری کرد که  ابراز  این سفر  برداشته    ۲۵اهداف  و چین  ایران  ساله 

اقتصادی روابط  پیشبرد  برای  خوبی  بسیار  مبنای  که  بود  شود  گ  .خواهد  محمدجواد به  فارس،  خبرگزاری  زارش 

ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران که در پاسخ به دعوت »وانگ یی« همتای چینی خود و برای رایزنی 

با و گفت نان در جنوب چین شد، روز گذشته  با وزیرخارجه چین روز جمعه و در راس هیاتی وارد استان یون  وگو 

ت. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه ظریف را در این سفر همتای چینی خود به رایزنی پرداخ

این همراهی می به  به دعوت همتای چینی خود  از سفر ظریف  ایران  در  این چانگ هوآ سفیر چین  از  پیش  کند. 

خطیب سعید  و  داد  خبر  رایزنی کشور  ادامه  در  که  گفت  باره  این  در  نیز  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی  های زاده 

جمهوری اسالمی ایران و چین، وزیر امورخارجه کشورمان به منظور دیدار با »وانگ یی« عضو شورای دولتی زدیک ن

روز جمعه   امورخارجه چین  وزیر  این کشور می  ۱۸و  در عرصه شود. خطیبمهر عازم  افزود: »دو کشور  های زاده 

یکجانبه با  مقابله  مانند  دمهمی  امور  در  آمریکا  مداخله  و  وزیر گرایی  همچنین  دارند.«  نظر  اتفاق  کشورها  اخلی 

ایران که اخیرا سفری به مسکو داشت در گفت به پکن را  امورخارجه  با شبکه روسی »راشاتودی« سفرش  وگو 

 .تایید کرد

همکاری   سند  درباره  دستیار //    ساله  ۲۵رایزنی  چین،  به  ظریف  سفر  از  پیش  شب  یک  که  است  درحالی  این 

 ۲۵و اقیانوسیه با اشاره به این سفر و در رابطه با رایزنی حول محور سند توافق همکاری    وزیرخارجه در امور آسیا

ساله با چین تاکید کرد: »از سال گذشته تا االن ارتباط مستمری در سطح کارشناسی بین دو کشور بوده است، در 

مبنای که  برداشته شود  این سند  کردن  نهایی  در  بلندی  گام  امیدواریم  پیشبرد    این سفر هم  برای  بسیار خوبی 

همکاری  بلندمدت  برنامه  بود.«  خواهد  اقتصادی  »سند روابط  را  آن  روحانی  حسن  دولت  که  چین  و  ایران  های 

نویس آن توسط علی ربیعی، سخنگوی دولت اعالم شد، با خواند، از سوم تیر ماه که تصویب پیش راهبردی« می 

فان داخلی آن را به قرارداد ترکمنچای تشبیه کرده و برخی نیز از  های بسیاری همراه بود؛ برخی مخالحرف و حدیث

پینگ،  جینگویند. هرچند نباید فراموش کرد که آغاز بحث این سند همکاری، به سفر شی آثار راهبردی آن سخن می 

ماه پیش  گردد، اما اقدامات جدی در راستای نهایی کردن آن از چند  برمی   ۱۳۹۴جمهور چین به ایران در سال  رئیس 

تیر ماه حسن روحانی، رئیس  نهایت در نشست سوم  به وزارت امورخارجه ماموریت داد که  آغاز شد و در  جمهور 

 .طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند

شنبه شب با حضور در بخش ا و اقیانوسیه پنجرضا زبیب، دستیار وزیرخارجه در امور آسی//    دستورکار سفر ظریف

شبکه یک سیما به تشریح جزئیات سفر وزیر امورخارجه کشورمان به چین پرداخت. به گزارش   ۲۱شامگاهی خبر  

اول،   کار  »دستور  گفت:  دارد،  مشخص  کار  دستور  دو  ظریف  محمدجواد  سفر  اینکه  بیان  با  وی  میزان  خبرگزاری 

ویژه برای ه سه محور را پیگیری خواهیم کرد؛ اول روانسازی تجارت بین دو کشور به اقتصادی است که در این حوز

آورد، اما خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی ها همه جا فشار می خصوصی است؛ متاسفانه تحریم کمک به بخش



 
خصوصی شرایط را  ویژه برای بخشکنیم که باید تالش کنیم، به برای تجارت با چین هستیم. در عین حال گمان می 

 «.هرچه بهتر کنیم

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه افزود: »محور دوم مساله روز دنیا  //    همکاری کرونایی با چین

های  های موثری به هم داشته باشند، کمکیعنی کرونا است، خوشبختانه دو کشور در دوره کرونا توانستند کمک

ای هستیم که  سر گذاشتیم و االن هم در مرحله ین دریافت کردیم تا موج اول را پشت فراوان مردمی و دولتی از چ

توانیم با یکدیگر همکاری موثری داشته باشیم.« زبیب محور سومی که در این سفر پیگیری  برای واکسن کرونا می

مرکی بین دو کشور مطرح  خارجه، اسناد گ خواهد شد را اسناد اقتصادی روابط عنوان کرد. به گفته این مقام وزارت 

می که  روابط  است  به  بخشیدن  انسجام  برای  سندی  پیشنهاد  باشد؛  داشته  روابط  توسعه  بر  کلیدی  تاثیر  تواند 

 .شاءهللا در این سفر پیگیری خواهد شد بهداشتی وجود دارد و اسناد دیگر که در ان

های ضدایرانی ارها مخالفت خود را با سیاستکه پکن تا به امروز بهمچنین باوجودی//    های آمریکاانتقاد از تحریم 

وزارت   سخنگوی  دیگر  بار  کشور  این  در  ایران  وزیرخارجه  حضور  با  همزمان  و  گذشته  روز  اما  کرده،  اعالم  آمریکا 

تحریم  پیامدهای  برشمردن  با  چین  تحریم امورخارجه  اعمال  به  آمریکا  اقدام  از  ایران،  علیه  آمریکا  های های 

یکجان و  وزارت »مستبدانه  توییتر سخنگویی  گزارش »ایسنا« صفحه  به  کرد.  انتقاد  ایران  به  به« علیه  خارجه چین 

وزارت  سخنگوی  چونینگ،  هوا  از  »محاصرهنقل  نوشت:  کشور  این  تحریمخارجه  و  اقتصادی  مالی  های  هالی 

بهبود وضع معیشتی را   جانبه و استبدادی آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها توان آنها برای توسعه اقتصادی ویک

تضعیف کرده و بر حقوق اولیه انسانی افراد غیرنظامی از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و دارای معلولیت  

هایی که آمریکا  ، محدودیت ۱۹-چونینگ ادامه داد: »با وجود تداوم شیوع کووید  «.گذاردای مخرب( تاثیر می )به گونه 

زشکی ایجاد کرده است، خطری جدی برای زندگی و سالمت مردم در بر دارد. چین ونقل تجهیزات پ در زمینه حمل

این گزارش، اظهارات وزیر امورخارجه دوباره خواستار حذف اقدامات قهری یک  ایران است.« براساس  جانبه علیه 

انی را تحریم کرده  بانک ایر  ۱۸داری آمریکا اعالم کرد  خزانه شنبه وزارت شود که روز پنجچین در پی این مطرح می

تحریم است  مدعی  آمریکا  دولتی  نهاد  این  کاالهای  است.  برای  مالی  تبادالت  در  مانعی  شده  اعالم  های 

 !کندبشردوستانه از جمله غذا و دارو ایجاد نمی

طور که اشاره شد اخیرا چین بارها در حمایت از جمهوری اسالمی ایران در مقابل همان//    آرای پکن به نفع تهران

خرداد ماه شورای حکام که به تصویب    ۳۰ریکا و حتی اروپا قرار گرفته است؛ از جمله اینکه در نشست روز جمعه  آم

ای ضدایرانی انجامید، چین کامال رودرروی آمریکا قرار گرفت و به همراه روسیه به این قطعنامه رای منفی قطعنامه 

خلق   جمهوری  دائم  نماینده  کان،  وانگ  خصوص  این  در  سازمان داد.  در  بینچین  روز  های  وین  در  مستقر  المللی 

المللی انرژی اتمی برای بررسی قطعنامه پیشنهادی  خردادماه در نشست شورای حکام آژانس بین  ۲۹شنبه  پنج

تروئیکای اروپایی )انگلیس، آلمان، فرانسه( علیه ایران، تاکید کرد که تصویب این قطعنامه عواقب بسیار نامطلوبی 

های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی  ها پیش بارها مخالفت خود را با تالش ت. همچنین چین از ماه خواهد داش

همچنین قطعنامه پیشنهادی آمریکا    .رسد اعالم کرده استایران در شورای امنیت که تا چند روز دیگر به پایان می 

مرداد ماه ارائه شد نیز با رای منفی چین   ۲۵های تسلیحاتی علیه ایران که در  در شورای امنیت برای تمدید تحریم

بود؛  دومینیکن  و جمهوری  آمریکا  خود  آرای  آن هم  که  داشت  موافق  رای  دو  تنها  قطعنامه  این  البته  بود.  همراه 

به آن رای و    روسیه و چین  را   ۱۱منفی دادند  اروپایی واشنگتن  از متحدان  امنیت که بسیاری  عضو دیگر شورای 

نیازمند  شامل می  برای تصویب  رای ممتنع. قطعنامه مذکور  نیز  و عدم مخالفت    ۹شود  اعضا  عضو    ۵رای موافق 

های  در تصویب تحریمدائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا بود. آمریکا پس از ناکامی  



 
)به برجام  به  استناد  با  امنیت،  شورای  در  ایران  و  تسلیحاتی  کرد  فعال  را  ماشه  مکانیزم  آن(  از  خود  خروج  رغم 

بانک ایرانی را شاهد بودیم. در عین    ۱۸هایی را علیه ایران به اجرا درآورد که در آخرین مورد نیز تحریم علیه  تحریم

ماشه توسط آمریکا در تاریخ یکم شهریور، چین مخالفت قاطع خود را با این موضوع   سازی مکانیزمحال پس از فعال 

اعالم و آن را مورد انتقاد قرار داد. »جانگ جونگ«، نماینده چین در سازمان ملل اقدام آمریکا را محکوم کرد و آن را 

ت آمریکا هیچ مبنای قانونی و  یک نمایش سیاسی از سوی آمریکا توصیف کرد. نماینده چین با بیان اینکه درخواس

و   نیست  برخوردار  امنیت  شورای  اعضای  میان  در  حمایتی  هیچ  از  درخواست  این  که  کرد  تاکید  ندارد،  عقالنی 

بین جامعه  در  لیمقبولیتی  »ژائو  این،  بر  عالوه  ندارد.  وزارت المللی  سخنگوی  یک  جیان«  طی  هم  چین  خارجه 

آمریکا ح اینکه  بر  تاکید  با  خبری  تحریمنشست  بازگشت  درخواست  برای  نیز  قی  را  آن  دلیل  ندارد،  ایران  علیه  ها 

هسته توافق  از  واشنگتن  یکجانبه  »مشارکتخروج  افزود:  ادامه  در  ژائو  دانست.  ایران  و  ای  برجام  در  کنندگان 

پایه  آمریکا  درخواست  که  موضوع  این  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  غالب  مکا اکثریت  و  دارد  قانونی  نیزم  های 

از برجام خارج شده، موضع  ماشه می  و  آمریکا عهد شکسته  اینکه  بیان  با  ندارند.« وی  اعتقادی  تواند فعال شود 

المللی دانست و تاکید کرد که تالش این کشور برای تضعیف  یکجانبه آمریکا را در تضاد با اجماع گسترده جامعه بین 

 .رسدبرجام به ثمر نمی

ایرنا: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته  //    گزارش ظریف از مذاکرات با چین

خو چینی  همتای  یی«  »وانگ  با  که  نوشت  توییتری  پیامی  درباره  در  چونگ  تنگ  شهر  در  سودمندی  مذاکرات  د، 

گرایی آمریکا  جانبه برنامه جامع همکاری راهبردی دو کشور داشته است. ظریف افزود: در این دیدار با سیاست یک

تالش  یکو  ایجاد جهان  برای  روابط  هایش  تقویت  درباره  دو طرف همچنین  نوشته ظریف،  به  مخالفت شد.  قطبی 

ای، حفظ برجام و تولید مشترک واکسن به توافق های منطقه ساله، همکاری   ۲۵مه راهبردی  دوجانبه شامل برنا

 .اندرسیده

 ظریف در توئیتش درباره دیدار با وزیر خارجه چین چه نوشت؟ 

محمدجواد    .وزیر خارجه کشورمان در توییتی اعالم کرد که دیدار پرثمری با همتای چینی خود داشته است : ايسنا

با دوستم خوبم  پرثمری  رویی  در  رو  دیدار  نوشت: همین حاال  توییتی  در  روز شنبه  وزیر خارجه کشورمان  ظریف، 

وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین داشتم. دیدارهای حضوری در این بازه زمانی خاص کافی است 

ک دو  میان  روابط  برای  زیادی  اهمیت  دو طرف  که  دهد  نشان  قائل تا  بر سر    .هستند  شور  اجماع  ما  گفت:  ظریف 

عمیقگستره  مسائل همچون  از  برنامه همکاری  ای  توسعه  دوجانبه،  روابط  کردن  توافق    ۲۵تر  از  حفاظت  ساله، 

یکجانبه هسته با  مخالف  و  ایران  کردیمای  تقویت  را  است  .گرایی  آورده  ادامه  در  پنجاهمین  وی  گرفتن  درنظر  با   :

دی روابط  سال  سالگرد  در  کشور  دو  جامع    ۲۰۲۱پلماتیک  مشارکت  مفهوم  که  دارم  باور  تازه،  فرصتی  عنوان  به 

وی در توییت دیگری به انگلیسی نوشت: مذاکرات پرثمری در   .تر خواهد شد غنی راهبردی بین دو کشور در آینده

داشتم جامع  استراتژیک  در خصوص شراکت  یی  وانگ  دوستم  با  زیبا  یکجانبه تنگچونگ  ما  آمریکا  .  تالش  و  گرایی 

های ساله، همکاری   ۲۵تک قطبی را رد کردیم. همچنین در خصوص تقویت روابط از جمله برنامه   برای ایجاد جهانی

وزیر امور خارجه کشورمان به دعوت وزیر امور    .ای، حفظ برجام و همکاری در خصوص واکسن توافق کردیم منطقه 

بعدازظهر جمعه با استقبال مقامات این کشور   ه چین سفر کرده است. اوخارجه چین و در راس هیئتی بلند پایه ب

 .وارد استان یون نان در جنوب چین شد 

 نگرانی پنتاگون از نفوذ چین، روسیه و ترکیه در شمال آفریقا 



 
یر دفاع آمریکا به شمال آفریقا، نوشت که پنتاگون نگران نفوذ چین، یک رسانه عرب زبان با اشاره به سفر وز : ايسنا

است منطقه  این  در  ترکیه  و  فرامنطقه   .روسیه  مارک  روزنامه  اخیر  سفر  درباره  یادداشتی  در  العربی  القدس  ای 

ای باثبات است که  الجزایر و مراکش نوشت: شمال آفریقای از نظر آمریکا منطقه  اسپر، وزیر دفاع آمریکا به تونس،

ا زیادی  نمیمشکالت  و  یجاد  روسیه  چین،  نفوذ  ویژه  به  جدید،  نظامی  عوامل  ظهور  دلیل  به  اخیراً  اوضاع  اما  کند 

افزایش می را  پنتاگون  نگرانی  تغییر کرده است که  ترکیه  این گزارش، چندین    .دهدسپس سیاست نظامی  طبق 

است   نکرده  سفر  شمالی  آفریقای  کشورهای  به  آمریکایی  جمهوری  رئیس  هیچ  که  است  وزرای  دهه  معموال  و 

کنند و در معدود مواردی شاهد سفر می خارجه این کشور در مراحل انتهایی هر دولت به آفریقای شمالی سفر  

های همکاری  القدس العربی در ادامه نوشت: اسپر در این سفر توافقنامه   .ایموزیر دفاع آمریکا به این منطقه بوده

را با مراکش و تونس و امضا کرد که   الجزایر به  نظامی  با  آمریکا  این درحالی است که روابط  امری عادی نیست. 

در ادامه این گزارش آمده است: سفر    .دلیل همکاری و ارتباط این کشور با مسکو، محدود به مبارزه با فساد است

 :های دولت ایاالت متحده نسبت به عوامل زیر صورت گرفتاسپر به شمال آفریقا به دلیل نگرانی 

وسوسهسیا - ۱ قبال  ست  در  پیشرفته  تسلیحات  فروش  و  گذاری  سرمایه  اقتصادی،  کمک  با  چین  که  انگیزی 

ایاالت   اخیراً  که  مسائلی  جمله  از  است.  گرفته  پیش  در  آفریقایی  کشورهای  جمله  از  جهان  مختلف  کشورهای 

السی قطار سریع  برای ساخت  مراکش  توسط  پیشنهاد چین  پذیرفتن  کرده است  نگران  را  و  متحده  مراکش  بین  ر 

 .آگادیر، در جنوب این کشور و فروش پرتاب کننده موشک به رباط است

از   - ۲ پس  آنکارا  چراکه  ندارد،  رضایت  مدیترانه  در  نفوذ  برای  ترکیه  نظامی  سیاست  از  پنتاگون  دیگر،  سوی  از 

وسوس سیاست  و  دوخته  چشم  تونس  با  همکاری  به  اکنون  لیبی  با  راهبردی  همکاری  به  و  دستیابی  نظامی  ه 

 .اقتصادی را با یکدیگر در هم آمیخته است

روسیه نیز پس از آنکه موفق به نفوذ نظامی برخی از مناطق آفریقا شد، اکنون درصد گسترش نفوذ خود بوده  - ۳

نزدیکی روابط نظامی مراکش به مسکو     .رودو شمال آفریقا یک منطقه استراتژیک برای این کشور به شمار می

سه سال پیش محمد ششم، پادشاه این کشور به مسکو آغاز شد اما غرب رباط را در این زمینه تحت  پس از سفر  

قرار   تحت فشار  از سوی غرب  السیر چین  قطار سریع  کنار گذاشتن طرح  برای  مراکش همچنین  داد.  قرار  فشار 

 .گرفت

 ترین تهدید برای امنیت جهان است بزرگچین: آمریکا 

داد   : فارس هشدار  سازمان  این  جهانی  امنیت  کمیته  جلسه  در  متحد  ملل  سازمان  در  چین  دائم  نماینده  معاون 

بزرگ  استآمریکا  جهان  راهبردی  امنیت  و  ثبات  برای  تهدید  در  »   .ترین  چین  دائم  نماینده  معاون  شوانگ«  گنگ 

به  .را رد کرد کرونا علیه پکن درخصوص کنترل تسلیحاتی و شیوع ویروس سازمان ملل متحد اتهامات نماینده آمریکا

پایگاه اینترنتی شبکه »سی اِن«، شوانگ در جلسه عمومی کمیته اول )کمیته خلع سالح و امنیت  تیجینوشته 

اهبردی ترین تهدید برای ثبات و امنیت ر»آمریکا بزرگ   جهانی( هفتاد و پنجمین نشست ساالنه سازمان ملل گفت:

این دیپلمات چینی گفت: »همین حاال نماینده آمریکا بار دیگر ویروس سیاسی را در فضای سازمان   .«جهان است

قبول هستند. باید اشاره کنم که  زند که کامالً غیرقابل اتهاماتی می به چین ۱۹-ملل منتشر کرد و درخصوص کووید

آمریکای از سوی  بار مسئولیت  زیر  از  با همهیشانه خالی کردن  گیری جهانی ]کرونا[  ها اشتباهاتی که در مبارزه 

شوانگ تأکید کرد چین با رقابت تسلیحاتی    .«اند نخواهد پوشاند و جامعه جهانی را فریب نخواهد دادمرتکب شده

گرایی اعتقاد دارد و همواره نسبت به تعهداتش ذیل معاهدات کنترل تسلیحاتی پایبند  مخالف است و به چندجانبه 



 
گفت  از  و  امنیتی حمایت میاست  بخش  در  و همکاری  خلع سالح  وگو  و  جهانی  امنیت  در  چین  مثبت  کند. سهم 

ترین تهدید امنیت جهانی خواندن آمریکا دالیلی را این مقام چینی در ادامه برای بزرگ   .شده استبخوبی شناخته

کرد بیمارگونه   :بیان  اشتیاق  آمریکا  نظااول،  توان  افزایش  در  هزینهای  صرف  در  را  رتبه  بیشترین  و  دارد  های  می 

درصد از کل    ۴۰های نظامی کرد که حدود  میلیارد دالر صرف هزینه  ۷۰۰آمریکا بیش از    ۲۰۱۹نظامی دارد. در سال  

استهزینه بیشتر  نیز  فهرست  این  بعدی  کشور  ده  مجموع  از  و  است  جهان  در  صرف شده  نظامی  دوم،     .های 

ب بازگشت  حال  در  میآمریکا  اغراق  خارجی  تهدیدات  درمورد  و  است  سرد  جنگ  ذهنیت  آمریکا     .کنده  سوم، 

می جانبه یک دنبال  را  سالحگرایی  گسترش  منع  معاهده  از  و  میان کند  اتمی  اقدام   (INF) بردهای  جامع  برنامه  و 

ندارد نیز  را  استارت«  »نیو  تسلیحاتی  معاهده  تمدید  قصد  و  خارج شده  )برجام(  ایران  با  آمریکا    .مشترک  چهارم، 

بار پاسخگویی شانه خالی کنمی زیر  از  این کشور در حال بروزرسانی زرادخانهخواهد  و  د.  های اتمی خود است 

های اتمی صحبت آستانه استفاده از سالح اتمی را پایین آورده است و حتی درخصوص از سرگیری آزمایش سالح 

دیگر کشورها می    .کندمی امور سیاسی  در  به مداخله  دوگانه  استانداردهای  داشتن  با  آمریکا  با  پنجم،  و  پردازد 

نگرانی اس از مسائلی همچون  را مورد تحریم قرار میهای هستهتفاده  ایران و کره شمالی  تا دستورکار  ای  دهد 

های ششم، آمریکا در حال برهم زدن توازن راهبردی جهان است. این کشور سیستم   .ژئوپولیتیک خود را پیش ببرد

برد نیز در  های میانموشک کرده و قصد دارداقیانوسیه و اروپای شرقی و مرکزی مستقر  -دفاع موشکی را در آسیا

هفتم، آمریکا درخصوص کنترل تسلیحات     .این مناطق مستقر سازد تا حضور نظامی و سلطه خود را گسترش دهد

هایی برای تقویت و تأیید پیمان کند و تنها کشوری است که بر سر مذاکره درباره پروتکلزیستی مانع تراشی می

اندازد. این  های شیمیایی را به تعویق میهشتم، آمریکا نابودسازی سالح  .کندتراشی میهای زیستی مانع سالح

دارد، ضرب  اختیار  در  که سالح شیمیایی  تنها کشوری  عنوان  به  نابودی سالحکشور  برای  تعیین شده  های  األجل 

آمریکا بزرگ  نبوده است.  پایبند  بارها تمدید کرده است و به تعهدات خود  را  راه جهانی  شیمیایی  بر سر  ترین مانع 

ها نیروی  اندازی مجدد برنامه جنگ ستارگان است. آمریکایینهم، آمریکا در حال راه    .عاری از سالح شیمیایی است

ایجاد کرده و به اجرای رزمایش و آزمایش فضایی به راه انداخته  های نظامی در اند و فرماندهی فضایی را مجدداً 

می  اقدفضا  چنین  صلحپردازد.  استفاده  با  وضوح  به  استاماتی  مغایر  فضا  از  ایجاد     .آمیز  حال  در  آمریکا  دهم، 

برنامه  طریق  از  کشور  این  است.  هکری  جنگامپراتوری  توان  توسعه  و  »پریسم«  نظیر  سایبری  هایی  افزارهای 

 .بیت برسدحمالت گسترده سایبری را در سرتاسر جهان ترتیب داده است تا بتواند در فضای سایبری به غال

 وگوی معنادار« با چین دنبال »گفتتایوان به

به رئیس  : رویترز  گذشته  روز  تایوان  تنش جمهور  گرفتن  باال  خواهان دنبال  کرد:  اظهار  چین  با  نظامی  های 

ای از سوی چین که فعالیت نیروی هوایی خود وگویی معنادار« با پکن است. جزیره تایوان تحت فشار فزاینده »گفت

  .ذشته افزایش داده، قرار گرفته استرا در نزدیکی این جزیره و خط میانی حساس در تنگه تایوان در چند هفته گ

جمهور تایوان در سخنرانی در مراسم گرامیداشت روز ملی وضعیت در تنگه تایوان را »نسبتا  تسای اینگ ون، رئیس 

نزاع در مرز هند و چین و   به همراه مناقشات در دریای چین جنوبی،  امر  این  ادامه داد،  او  متشنج« توصیف کرد. 

سرکوب  چاقدامات  هنگآمیز  علیه  میین  نشان  چالش کنگ  با  منطقه  در  صلح  و  دموکراسی  که  بزرگ دهد  های 

آمیز وگویی صلحمواجه هستند. تسای اینگ ون خاطرنشان کرد: اگر پکن بتواند به خواسته تایوان توجه کرده و گفت

ای پکن متمایل به  های مطمئنا قابل حل شدن است. اگر مقام طور مشترک تسهیل کند، تنش منطقه و آشتی را به 

ها و بهبود روابط میان دو سمت تنگه تایوان در ضمن حفظ برابری و منزلت باشند، ما هم متمایل به  حل خصومت

برای تسهیل یک گفت یکدیگر  با   ۲۰۱۶وگوی معنادار هستیم. واکنش سریعی از سوی چین که در سال  همکاری 

اینگ   تسای  رسیدن  از  بعد  را  رسمی  مذاکرات  ریاست مکانیزم  به  است.  ون  نشده  مطرح  کرد،  قطع  جمهوری 



 
جمهور تایوان گفت که متعهد به حفظ ثبات در تنگه تایوان است، اما این مسوولیت برای هر دو طرف است. او  رئیس 

ادامه خواهد داد، در حالی که به اصل   این کار  به  اولویت دانست و گفت که  را یک  نیروهای مسلح تایوان  تقویت 

 .ی جنگ در ضمن نترسیدن از جنگ پایبند استوجوعدم جست

 قایق چینی را توقیف کرد  ۶مالزی 

خدمه آن با ادعای حضور    ۶۰نیروی دریایی مالزی شنبه از توقیف شش قایق ماهیگیری چین و دستگیری   : فارس

ها را در دو مکان مختلف در شرق  نیروی دریایی مالزی اعالم کرده که این قایق   .در آبهای سرزمینی خود خبر داد

پنجاه و  ناخدا  شش  مالزی،  دریایی  نیروی  اعالم  بنابر  است.  کرده  شناسایی  کشور  این  در  »جهور«  وچهار ایالت 

داشتند به دلیل حضور در آبهای سرزمینی مالزی و بی  سال سن    ۶۰تا    ۳۱خدمه آن که همگی چینی بودند و حدود  

های مالی قابل توجه این شود که دولت مالزی با اخذ جریمهپیش بینی می  .اندتوجهی به هشدارها دستگیر شده

قایق  و  استافراد  نداده  نشان  زمینه  این  در  واکنشی  تاکنون  چین  خارجه  وزارت  کند.  آزاد  را  به   .هایشان  مالزی 

ها بر سر مالکیت بر جزایر غنی از همراه چند کشور دیگر با چین بابت دریای چین جنوبی اختالف دارد. عمده اختالف

 .نفت و گاز »اسپراتلی« و »پاراسل« است

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند  ؛ ۹۹مهر  ۲۰

ارز عمده را به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر   ۴۷نرخ رسمی  بانک مرکزی امروز )یکشنبه(    -ایرنا  -تهران

کرد اعالم  روز گذشته  به  ایران  .نسبت  مرکزی  بانک  ایرنا،  گزارش  ) به  نرخ رسمی    ۲۰امروز  را  ارز عمده  ۴۷مهر( 

یه ارزها ثابت  ارز با کاهش قیمت روبرو شد. بهای بق  ۵ارز افزایش یافت و    ۳۲اعالم کرد که طبق این گزارش، بهای  

 هزار ریال قیمت خورد.  ۴۲اساس این گزارش، هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و   بر  .ماند

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر   .ریال اعالم شد  ۶۷۱هزار و    ۴۹ریال و هر یورو    ۸۰۶هزار و    ۵۴هر پوند انگلیس  

ریال، کرون دانمارک    ۵۹۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۳هزار و    ۴سوئد    ریال، کرون  ۱۷۳هزار و    ۴۶ فرانک سوئیس

هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۶ریال، روپیه هند    ۶۷۷هزار و    ۶

هزار و   ۵کنگ    ر هنگریال، دال  ۷۶۰هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۶۴۹هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۱۹۸

  ۲۸ریال، دالر نیوزیلند    ۱۶هزار و    ۳۲عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰

ریال، ریال    ۵۴۸ریال، روبل روسیه    ۳۴۵هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۵۲   ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۳هزار و  

 ۴۲۱هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹  هزار و  ۱۱قطر  

ریال، یکصد   ۹۹۸هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و   ۱۱ریال، ریال سعودی  

یکصد روپیه نپال   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰زار و  ه  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۳هزار و    ۴۹تاکای بنگالدش  

امروز نرخ     .ریال تعیین شد ۶۷۹هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی   ۵۵۷هزار و   ۸یکصد درام ارمنستان   ریال، ۸۰۸هزار و    ۳۵

ریال، یک هزار وون   ۱۴۸هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۵۶۱هزار  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۲۷۴هزار و  ۶یوان چین 

و    ۳۶کره جنوبی   اردن    ۷۲۵هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳۸هزار  تنگه  یکصد  و  ۹یال،  ریال، الری    ۸۲۹هزار 

ریال، روبل جدید    ۵۴۸ریال، افغانی افغانستان    ۸۵۹هزار و    ۲وپیه اندونزی  ریال، یک هزار ر  ۳۲هزار و    ۱۳گرجستان  

ریال، سامانی    ۸۰۳هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۱۲هزار    ۱۶بالروس  

ونزوئال    ۶۶و     هزار  ۴تاجیکستان   جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترک ریال،  ۲۰۶هزار  جدید  ریال    ۱۲منستان  منات  هزار 

 .گذاری شدارزش 
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 ظریف با همتای چینی دیدار کرد 

د جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که به دعوت همتای چینی به این کشور  »محم  -ناایر  -پکن

با وزیر امور خارجه چین دیدار کردسفر کرده است   ایرنا در این دیدار که با حضور هیات   به گزارش  .ساعتی پیش 

برگزار شد ظریف و »وانگ یی« در  های عالی رتبه دو طرف در شهر »تنگ چونگ« استان »یونن« در جنوب چین  

 .کردند ت و گومورد روابط و همکاری های تهران و پکن و مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی گف

 چین خواستار تعمیق مشارکت راهبردی جامع دوجانبه با ایران شد 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه در ارتباط با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به    -ایرنا    -پکن  

به گزارش ایرنا به نقل از   .کشورش گفت که چین خواستار تعمیق مشارکت راهبردی جامع دوجانبه با ایران است

این وزارت خارجه جمهوری خلق چین خانم هپا چون  برنامه  پایگاه خبری  به  اشاره  با  با خبرنگاران  وگو  گفت  در  گ 

دیدارهای وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در سفر به چین گفت: "محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در  

حالی به چین سفر کرده است که ما دوست داریم برای تعمیق مشارکت راهبردی جامع دوجانبه با ایران همکاری 

پا  ."کنیم با نادیده  وی در  ایران، گفت که واشنگتن  آمریکا علیه  سخ سوال خبرنگاری در خصوص تحریم های اخیر 

به دست  خودسرانه  الملل،  بین  حقوق  اصول  و  ملل  سازمان  منشور  اصول  و  اهداف  جانبه     گرفتن  یک  اقدامات 

است زده  کشورها  سایر  علیه  مالی  های  تحریم  و  اقتصادی  محاصره  مانند  توجیهی  وزارت   .غیرقابل  سخنگوی 

المللی و  بین  اقتصادی  و  باعث تضعیف نظم سیاسی  به شدت  اقدامات  این  اظهار داشت:  ادامه  در  خارجه چین 

تضعیف حاکمیت جهانی شده و توانایی کشورهای تحریم شده برای توسعه اقتصاد خود و بهبود زندگی مردم را نیز 

و اقدامات آمریکا حقوق اساسی غیرنظامیان بی گناه    هپا چون اینگ همچنین گفت: این تحرکات  .کاهش داده است

وی تصریح کرد: از آنجا که همه     .از جمله زنان، کودکان، کهنساالن و معلوالن را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد

هنوز در سراسر جهان در حال گسترش است، اقدامات یک جانبه بی دلیل ایاالت متحده حمل و نقل    ۱۹گیری کووید  

ند انتقال دارو و تجهیزات پزشکی را محدود می کند و مانع تالش کشورهای تحریم شده برای مهار این ویروس و رو

مهلک و همچنین بازیابی اقتصاد کشورها می شود و به زندگی و سالمتی مردم در این کشورها و همچنین حقوق  

خارجه چین گفت: دبیرکل سازمان ملل و  سخنگوی وزارت    .این افراد به ویژه گروه های آسیب پذیر صدمه می زند

کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار آرامش و رفع اقدامات یک جانبه بی دلیل بوده اند. در طول نشست های  

وی افزود: چین      .مجمع عمومی، رهبران کشورها بارها خواستار حذف اقدامات یک جانبه گرایانه بی دلیل شدند

کشور جهان خواستار حذف   ۲۶اکتبر، از طرف    ۵ته سوم مجمع عمومی در تاریخ  نیز در جریان نشست عمومی کمی

و  موثر  جامع،  طور  به  را  کرونا  ویروس  بتواند  المللی  بین  جامعه  تا  جانبه شد  یک  اجباری  اقدامات  کامل  و  فوری 

لت بین المللی پاسخ هپا چون اینگ تاکید کرد: چین از ایاالت متحده می خواهد که به صدای عدا    .کارآمد کنترل کند

 .دهد، اقدامات یکجانبه را متوقف کند و در اسرع وقت به مسیر همبستگی جهانی و همکاری بین المللی بازگردد

 ظریف مذاکرات با چین در باره همکاری راهبردی را سودمند خواند 

خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه در پیامی توئیتری نوشت که با  محمد جواد ظریف وزیر امور    -ایرنا  –تهران  

»وانگ یی« همتای چینی خود، مذاکرات سودمندی در شهر تنگ چونگ در باره برنامه جامع همکاری راهبردی دو  

ظریف افزود: در این دیدار با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا و تالش هایش برای ایجاد جهان   .کشور داشته است

  ۲۵به نوشته ظریف، دو طرف همچنین در باره تقویت روابط دوجانبه شامل برنامه راهبردی  .یک قطبی مخالفت شد
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ان توافق رسیده  به  واکسن  تولید مشترک  و  برجام  روز شنبه   .دساله، همکاری های منطقه ای، حفظ  به گزارش 

ظریف که به دعوت همتای چینی به این کشور سفر کرده است، ساعتی پیش با وزیر امور خارجه چین دیدار   ایرنا؛  

در این دیدار که با حضور هیات های عالی رتبه دو طرف در شهر »تنگ چونگ« استان »یونن« در جنوب چین   .کرد

در مورد ر و »وانگ یی«  بین  برگزار شد، ظریف  و  ای  پکن و مسایل مختلف منطقه  و  تهران  و همکاری های  وابط 

 .المللی گفت و گو کردند

 ظریف: مناسبات با چین تعمیق شده است 

در  محمد جواد ظ  -ایرنا-پکن روز شنبه  از چین است،  روزه  دو  دیداری  انجام  ایران که درحال  امور خارجه  ریف وزیر 

به گزارش    .ساله خبر داد  ۲۵توییتی به زبان چینی از تعمیق مناسبات دو کشور برای اجرای برنامه همکاری جامع  

با دوست پرباری  آورده است: امروز مالقات چهره به چهره  این توییت  خوبم آقای »وانگ یی« عضو   ایرنا ، وی در 

داشتم چین  خارجه  امور  وزیر  و  دولتی  اندازه     .ارشد شورای  به  برهه خاص  این  در  مالقات  این  است:  افزوده  او 

در توییت وزیر خارجه ایران     .هستند کافی گویای آن است که دو طرف برای روابط دوجانبه اهمیت بسیاری قایل

ساله، حراست   ۲۵تعمیق مناسبات دوجانبه و اجرای برنامه همکاری جامع    آمده است: ما در این دیدار در خصوص

یافتیم نظر خوبی دست  اجماع  به  گرایی  یکجانبه  با  و مخالفت  ای  توافق هسته  ارتباطات    .از  به  ادامه  در  ظریف 

یک ایران و  نزدیک دو کشور اشاره کرده و خاطر نشان ساخت که با نظر به پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلمات

میالدی به عنوان یک فرصت جدید، اعتقاد بر این است که مفهوم همکاری مشارکتی راهبردی    ۲۰۲۱چین در سال  

با وانگ یی همتای چینی   .بین دو کشور غنی تر خواهد شد وزیر خارجه ایران دیروز جمعه وارد چین شد و امروز 

و دیدار  چین  غرب  جنوب  در  واقع  نن«  »یون  استان  در  دوجانبه،    خود  عالقه  مورد  مسایل  مهمترین  درباره  وی  با 

 .منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد

 ساله توافق کردیم  ۲۵ظریف: با چین بر تقویت روابط دوجانبه از جمله طرح 

دوجانبه   -ایرنا    -تهران   روابط  تقویت  بر  گفت:  خارجه  امور  طرح    وزیر  جمله  از  چین  و  همکاری   ۲۵ایران  ساله، 

کردیممنطقه  توافق  واکسن  درباره  همکاری  و  برجام  حفظ  کل   .ای،  اداره  از  نقل  به  ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 

یف پس از گفت وگو با وزیر امور خارجه چین در  رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظراطالع

تنگ در  نوشت:  توییتر  در  کاربری خود  زیبا گفتحساب  یی در خصوص  چانگ  وانگ  با دوستم  ثمری  مثمر  وگوهای 

های آن برای گرایی ایاالت متحده و تالش ظریف تاکید کرد: با یکجانبه   .مشارکت جامع راهبردی ایران و چین داشتیم

ت جهانی  کردیمایجاد  مخالفت  قطبی  دوجانبه   .ک  روابط  تقویت  بر  کرد:  تصریح  طرح  وی  جمله  از  ساله،   ۲۵مان 

وارد  -جمعه  -وزیر خارجه ایران روز گذشته  .ای، حفظ برجام و همکاری درباره واکسن توافق کردیمهمکاری منطقه 

ب غرب چین دیدار و با وی درباره  چین شد و امروز با وانگ یی همتای چینی خود در استان »یون نن« واقع در جنو

 .المللی گفت و گو کردای و بینمهمترین مسایل مورد عالقه دوجانبه، منطقه 

 وانگ یی: چین مخالف تضعیف برجام است 

وزیر خارجه چین اظهار کرد: پکن با هرگونه اقدام یک جانبه ای که برجام را تضعیف کند مخالف است و    -ایرنا  -نتهرا

شورای امنیت و حل و فصل سیاسی مساله هسته ای    ۲۲۳۱همچنان به حمایت از اجرای این توافق و قطعنامه  

گ یی روز شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود در  وان به گزارش ایرنا از وزارت خارجه چین،  .ایران ادامه خواهد داد

اینکه پکن بیان  با  ایران  استان »یون نن« چین  اثربخشی توافق جامع هسته ای  و  اقتدار  به حفظ  همیشه متعهد 

https://www.irna.ir/news/84071198/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84071255/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
https://www.irna.ir/news/84071329/%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
بوده است گفت: ما بر این باوریم که حفاظت از توافق جامع به معنای حفاظت از دستاوردهای چند جانبه گرایی، 

سودمند حل مسائل از طریق گفتگو و مشاوره و حفاظت از اقتدار سازمان ملل و شورای امنیت   حفاظت از روش

برای تأمین دغدغه های امنیتی مشروع همه طرفها، پیشنهاد می کند یک بستر گفت و  او گفت: کشورش    .است

این بستر همه ذینفعان   گفت: در وزیر خارجه چین  .گوی چند جانبه منطقه ای با هدف حفاظت از برجام ایجاد شود

به طور مساوی مشارکت داشته باشند و از طریق گفت و گو و بحث در مورد راه حل های سیاسی و دیپلماتیک به 

بپردازند خاورمیانه  در  فارس  خلیج  منطقه  روی  پیش  امنیتی  مسائل  عنوان شرکای    .حل  به  ایران  و  چین  از  وی 

برد   نام  ایران، تشدید همکاری در زمینه  استراتژیک و دارای روابط راهبردی  با  ارتباط  تقویت  به  و گفت: چین مایل 

های مختلف از جمله مبارزه به کرونا و همکاری با سایر کشورها برای دفاع از چند جانبه گرایی، مخالفت با قلدری  

توسعه است در حال  منافع مشترک کشورهای  و  المللی  بین  با اشا»  .یک جانبه و حفظ عدالت  به  وانگ یی«  ره 

اینکه جهان امروز دستخوش تغییرات عمده ای است که در یک قرن گذشته مشاهده نشده است افزود: جهان با 

او گفت: بیش از هر زمان دیگری، جامعه بین المللی نیاز به      .یک سری تهدیدها و چالش های جدید روبرو است

وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار    .اری ها داردحمایت از چندجانبه گرایی، رعایت انصاف و عدالت و افزایش همک

چین را به خاطر دستاوردهای بزرگش در مبارزه با اپیدمی کرونا و توسعه ملی مورد ستایش قرار داد و گفت: جهان 

ظریف افزود: چین در حال تبدیل شدن      .چند قطبی روند اجتناب ناپذیری است و هژمونی تک قطبی پایدار نیست

وی با بیان اینکه ایران از حمایت     .وی بزرگ جهانی است و نقش بسیار مهمی در تغییر ساختار جهان داردبه یک نیر

گسترده چین از مبارزه ایران با بیماری همه گیر کرونا سپاسگزار است گفت که تهران مایل است همکاری با چین را  

گرایی مخالفت کرده و از چند جانبه گرایی حمایت در زمینه های مختلف تقویت کند تا به طور مشترک با یک جانبه  

او ادامه داد: ایران از اعالمیه چین مبنی بر کمک به کشورهای در حال توسعه برای دریافت واکسن قدردانی    .کند

ظریف همچنین نقش مهم چین را در حفاظت از توافق برجام یاداوری کرد و افزود: تهران در مورد مسئله    .می کند

ای   را  هسته  نامه جامع  توافق  اثربخشی  موثر  به طور  اروپا  اتحادیه  و  روسیه  با همکاری چین،  مایل است  ایران 

از ابتکار چین برای ایجاد یک سکوی گفتگوی چند جانبه در منطقه خلیج  گفت: تهران وزیر خارجه ایران  .حفظ کند

شان دهند و به طور مشترک صلح و ثبات فارس استقبال می کند و امیدوار است که همه طرف ها انعطاف پذیری ن 

کنند حفظ  را  ای  مشترک   .منطقه  عالقه  مورد  ای  منطقه  و  المللی  بین  موضوعات  مورد  در  همچنین  طرف  دو 

 .دیدگاههای عمیقی رد و بدل کردند

 های ماندگار گیر گردشگری سرزمین خاطرهکرونا سرعت

ندی پیش و اماکن باستانی و تاریخی تا چ  ثار و مناظر دیدنیسیستان و بلوچستان با وجود داشتن آ  -ایرنا  -زاهدان

ای بین  ژه دولت و ثبت آثار متعدد در فهرست آثار ملی و جهانی آوازه کمتر مورد توجه بود، اما رفته رفته با توجه وی

یمی یک باور قد  .گیری بزرگ سدراهش شد المللی پیدا کرد و گردشگری رونق گرفت که یکباره کرونا چون سرعت

سرزمین  گویمی این  جنوب  و  شمال  و  آفریده  اهورامزدا  که  است  سرزمینی  یازدهمین  بلوچستان  و  سیستان  د 

نام های سیوستان، باست با  ادوار مختلف دارای اسامی گوناگونی بوده که منطقه شمال آن »سیستان«  انی در 

ا نصف النهار، زاول، زابل و منطقه جنوب آن سکستان، سیستن، ماساژت، آریا پلیس، درانگیانا، زرنگ، زرنج، نیمروز ی

دارای در محدوده    شناخته می شود، بلوچستان های مکا، مکران، سرحد و در نهایت بلوچستان»بلوچستان« با نام 

دارای دیدنی   این استان یکی از بخش های تاریخی ایران محسوب می شود که .شامل »سرحد« و »مکران« است

جلوه های زیبا و دیدنی سیستان    .ریخی متعددی است و تاکنون کمتر شناخته شده است ها و اماکن باستانی و تا 

قلعه های    .تا دریاچه هامون در فصول مختلف سال، تنوع دل انگیزی را به همراه دارداز دریای عمان   و بلوچستان

گلی و  خرما خشت  درختان  کشیده  فلک  به  سر  قامت  با  سبز  طبیعت  مستحکم،  همچنین اما  بام  تم و  اشای 

https://www.irna.ir/news/84064720/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1


 
همراه  گردشگران به  سیستان و بلوچستان »تفتان« سربلند می تواند لحظات خاطره انگیزی را برای مسافران و  

 .داشته باشد

دریاچه یا   -تفتان   کوه آتشفشان نیمه فعال-)سیستان(   سوخته  شهر -قلعه سب  //    آثار باستانی و اماکن دیدنی

هامون المللی  بین  خ -)سیستان( تاالب  دزک -)سیستان( واجهکوه  ناپگ -)بلوچستان( قلعه  فشان  زیارتگاه     -گل 

محوط  -)سیستان( دوستبیبی و  )بلوچستان(قبرستان  اسپیدژ  تاریخی  بلوچستان(  -ه  خضر)  سد   -کوه 

زیردان)چابهار(  -  پیشین)بلوچستان( شیطان -سد  دقیانوس -جزیره  قلعه   -شهر  کهنه  چهل   -مسجد  قلعه 

بی -)سیستان( دختر نیمه  -رک  کوه  عدالت -)سیستان( چاه  کوهه -)سیستان( تخت  قلعه  -)سیستان( سه 

اسپکه -)سیستان( رامرود )میرجاوه(   -)بلوچستان( قلعه  الدیز  )سیستان(    -غار  غالمان  خان    -دهانه  ملک  ارگ 

)سیستان( -)سیستان( کیانی سکوهه  سام -ارگ  رستم -)سیستان(   قلعه  چه  -)سیستان( قلعه  قلعه 

سیستان( رئیس)قل مچی  سیستان( -عه  خواجه  کهزاد)کوه  سیستان( -کهک  خواجه  دختران)کوه  بقایای     -چهل 

کرکویه )سیستان(   آتشکده  هیرمند  ورمال-شهرستان  کنگ -آتشکده  کل  گرد -آتشکده  تاسوکیتپه  -کالت  -های 

بیابان  رود  )سیستان( -اقالع  محمدحسین  سردار  )سیستان( -ارگ  انگلیس  و  ایران  فرنگیوان کار   بانک   -سرای 

فنوج بلژیکی  -رودخانه  )سیستان( -هاگمرک  انگلیس  شارستان -سفارت  کهنه -تپه  رنده -)سیستان( زاهدان  -تپه 

کالنتر  میرجمال  ورمال -ارگ  ایرانش -ارگ  ناصری  )بلوچستان(قلعه  خاش    هر  ایرندگان  یا  -قلعه  مکس  قلعه 

)سیستان( -مهرستان خواجه  کوه  در  واقع  کافرها  )بلوچستان(ق  -قلعه  نیکشهر  سوران -لعه  سیب  قلعه   -قلعه 

چابهار هری -)بلوچستان(  پرتغالیها  الشار دوکقلعه  چانف -در  بنت -قلعه  بگ -قلعه  مسکوتان  -قلعه  قلعه 

قلعه  -قلعه بلوچ گت تیس )بلوچستان( -قلعه تیس -محوطه هاتین یا خاتون -دخترانمحوطه چهل    -)بلوچستان(  

پهل( بمپور سرباز -دقصرقنقلعه   -)بن  سنگان-)بلوچستان(   قلعه  نوشیروان  آباد -قلعه  نصرت  قلعه  -کاروانسرای 

خاش  -دامن مدانچ -قلعه  مدانچ -قلعه  دختران  خاش -گورستان  آباد  حیدر  هفت -قلعه  مالگورستان  آتشکده   -اد 

سراوان تیس -مهرگان  جامع  آباد -مسجد  خوش  گو  در  جوقنوک  ایرندگان -قلعه  گواتامک  غار  -اش  خ غار 

دزک)موزه  موزه تاس و کپل   -مسجد دزک سراوان-غارهای بان مسیتی  --غار خوش آباد گو -ایرندگان خاش صداکی

سراوان   سراوان-آب(  کلپورگان  سفال  زنده  سرا -موزه  محلی  چابهار -وان موزه  محلی  سرجو،   -موزه  سرو  باغ 

پر گردشگری امروزه  .دریاچه سردریا -تخت جنکان -سراوان از  دنیا محسوب می شود کهسودترین صیکی  از   نایع 

با استفاده از منابع کشورشان گردشگران بیشتری را   کنندتالش می  دولت ها و همه اهمیت زیادی برخوردار است

 .را باال ببرند ن درآمدشانو میزا به سمت خود کشانده

سرعت بلوچستانکرونا  و  سیستان  گردشگری  بلوچست//     گیر  و  سیستان  دیار  بی  کهن  های  ظرفیت  دارای  ان 

از چندین سال قبل یری در بخشنظ این صنعت  و  را در پیش   گردشگری است  به توسعه  این استان روندی رو  در 

رو  با استقبال بیشتر گردشگران  بود که هر سال  مانند یک  گرفته  ویروس کرونا  اما متاسفانه شیوع  برو می شد، 

شد سریع  حرکت  این  مانع  گیر  در  .سرعت  واقع  گردشگری  پهناورتری  در  شامل  گردشگری  انواع  ایران  استان  ن 

انواع   و غیره، گردشگری هنری شامل  زبان  و معنوی، مذهب،  از مواریث فرهنگی مادی  ای  با مجموعه  فرهنگی 

دستی، صنایع  و  شامل  هنرها  طبیعی  جغرافیایی، گردشگری  و  اقلیمی  های  ظرفیت  و  منابع  گردشگری   انواع 

های   ورزش  مذهبی،  ورزشی شامل  گردشگری  تجاری،  گردشگری  غیره،  و  کوهپیمایی  رالی،  دریایی،  ساحلی، 

 .دارای ظرفیت است و انواع مختلف دیگر عشایری، گردشگری خالق گردشگری شهری، روستایی و

اخراج ۷۰ معرض  در  گردشگری  دفاتر  کارمندان  و   رییس//    درصد  هوایی  مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن 

ی و  شیوع کرونا بخش هوانورد  وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از زمانو بلوچستان در گفتگردشگری سیستان  

گردشگری بیشترین خسارت را متحمل شدند و متاسفانه در این استان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 

و هیچگونه کامال گیرد دچار مشکل شدند  نمی  نیز صورت  تنها تسهیالت  مسعود کرباسچی گفت:    .حمایتی  دولت 



 
دهدا می  که   که رائه  مشکالتی  با  را  بانکی  پروسه  نتوانسته  کسی  کندهنوز  طی  کنند،  می  افزود:   .ایجاد  وی 

درصد کارگران و کارمندان که بیمه بودند در خطر خروج اجباری از سیستم کاری هستند زیرا دفاتر به مدت    ۷۰ تقریبا

هیچگونه ماه  نداشته هشت  هیچ درآمدی  نیزت و  نشده وری  برند برگزار  می  سر  به  اسفباری  وضعیت  در    .و 

خدمات رییس دفاتر  صنفی  دولتی    انجمن  های  دستگاه  که  تدابیری  افزود:  بلوچستان  و  سیستان  گردشگری 

ُمّسکن نگاه  بیشتر  دهند  می  آژانس دارد پیشنهاد  یک  به  مثال  عنوان  به  نیست،  کارساز  مساله  این  پنج   که  با 

فس  میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود و این تسهیالت یک سال تن  ۱۲ه که به ازای هر نفر  اعالم شد کارمند

باید بازپرداخت شود و زمانیکه  ۱۲و سپس با سود   درآمد نباشد پرداخت تسهیالت با مشکل جدی مواجه و   درصد 

 خریدها را نقدی از ایرالین ها  قبال وی بیان کرد: بسیاری از آژانس ها  .کند ایجاد تعهد بیشتری برای آژانس ها می

و به حساب بستانکاری   ایرالین ها پول را عودت نداده یژه ایرالین های خارجی انجام دادند و در این دوران کرونابه و

چی ادامه داد: از زمان کرباس  .لحاظ کردند و به همین دلیل نقدینگی آژانس ها در این مدت کامال از بین رفته است

اکثرافرت ها بیشتر به صورت اجباری بوده کشیوع کرونا مس  اینصورت  از سایت ها خریداری ه در  را  بلیط  و   مردم 

که با   بسیار کم شد ماهه پروازها در یک مقطع چهار وی گفت:  .کننددولتی ها نیز از همان تهران بلیط را تهیه می 

مسافر به سیستان و بلوچستان سفر   ایدجمن به تعداد پرواز افزوده شد زیرا ب همکاری فرودگاه استان و تالش ان

تا هیچ  کند  مدت  این  در  متاسفانه  که  کنند  استفاده  غیره  و  ها  رستوران  ها،  هتل  ها،  آژانس  دفاتر  طریق  این  از 

مان شیوع کرونا  وی افزود: هیچگونه آمار خروجی نیز از سیستان و بلوچستان در ز.  ورودی به استان نداشته ایم

عمان و امارات سفر می کنند که پروازی صورت نگرفته    این استان به دلیل نوع کار بیشتر به  نداشتیم زیرا مسافران

 .است

مدیر شرکت توسعه بازرگانی آیدا  //    میلیارد تومان کرونا به تنها هتل پنج ستاره سیستان و بلوچستان  ۱۰ت  خسار

گردشگری به ویژه در حوزه جنوب شرق کشور صنعت   بهره بردار هتل لیپار در چابهار به خبرنگار ایرنا اظهار داشت:

سیزن )فصل گردشگری( چابهار تحت  های گذشته  که متاسفانه سال فروردین رونق دارد  ۱۵زمستان تا   و چابهار از

از تاثیر به دلیل شیوع کرونا  .بین رفت سیل، کرونا و سایر حوادث  لیپار  پنجم   حسین طالبی گفت: فعالیت هتل  از 

میلیارد تومان خسارت    ۱۰شد که در این مدت  سالجاری مجددا آغاز مل تعطیل و در خردادور کابه ط  ۹۸اسفند سال  

آمد اتاق   وی   .وارد  ویروس  این  شیوع  از  قبل  فروختهافزود:  نوروز  برای  هتل  حدود   های  و  بود  شده  رزرو  و 

و بخشی از پرسنل   ت خوردو پول ها برگش میلیارد تومان برای اسفند و فروردین رزرو داشتیم که همه کنسل چهار

مدیر شرکت توسعه    .ده استدار مریز پرداخت کرنیز مرخصی بدون حقوق رفته و بخشی را نیز بیمه به صورت کج

پنج هتل  تنها  هتل  این  کرد:  بیان  لیپار  هتل  بردار  بهره  آیدا  بیشتر   بازرگانی  و  است  بلوچستان  و  ستاره سیستان 

حتی یک مسافر نداشتیم و ورودی به سمت   ا شیوع پیدا کرد و در این مدتدر ایامی انجام می شد که کرون  کارها

صدمات که  بود  شده  بسته  کامال  صورت    هتل  دولتی  سیستم  سوی  از  حمایتی  هیچ  و  شدیم  متحمل  را  زیادی 

ومان  میلیون ت ۱۰هر نفر   وی ادامه داد: قرار بود پرسنل بیمه بیکاری به مدت سه ماه دریافت کنند که تقریبا  .نگرفت

هیچ   ورت یعنیدهند تا از بیمه بیکاری استفاده نشود که در این صمیلیون وام می ۱۵شد اما اعالم کردند نفری می 

و نشده  نگرانی  کمکی  کرونا  مجدد  گرفتن  اوج  با  البته  که  کنیم  خسارت  جبران  بتوانیم  امسال  ها امیدواریم 

بهمن و اسفند و عیدی این افراد   حقوق کارمند دارد که  فر ن  ۱۰۰طالبی گفت: هتل لیپار بیش از    .وجود دارد همچنان

وی افزود: هتل در اجاره شرکت توسعه بازرگانی    .راوان پرداخت شدمیلیارد تومان بود که با مشکالت ف  ۲نزدیک به  

 .شده است کند و بر همین اساس شرکت دچار ضررهای بسیار زیادیآیدا است و مالک هتل نیز اجاره دریافت می 

یمدی از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا و ر  نیز اظهار داشت:  از واحدهای بومگردی سیستان و بلوچستان  کی 

وی که خواست نامش فاش نشود گفت: متاسفانه با    .و مجبور به تعطیلی این واحد شدم مسافر متحمل ضرر  نبود

از جوانان بومی منط تعدادی  برای  ایجاد اشتغال  باعث  این واحد  اینکه  اما هیچ حمایتی صورت  وجود  بود  قه شده 



 
بر حمایت و اعطای وام داده شد اما بانک   وی افزود: در ابتدا قول هایی مبنی  .نگرفت و هم اینک همه بیکار هستیم

 .ها با شرایط سختی که دارند دریافت وام نیز غیرممکن شده است

معاون گردشگری اداره کل میراث  //    بلوچستان در سیستان و   پروژه گردشگری تا پایان دولت تدبیر و امید  ۴۴افتتاح  

گفت: بلوچستان  و  سیستان  دستی  صنایع  و  گردشگری  گردشگری فرهنگی،  توسعه  که   مسیر  استان 

شرایط   بعد از در چند سال اخیر رشد خوبی را آغاز کرده بود  ۱۴۰۰با افق   سند اجرایی توسعه گردشگری براساس

مجتبی میرحسینی گفت: با شیوع کرونا و اعالم تعطیلی کامل تاسیسات    .کرونا با تاخیری چند ماهه روبه رو شد

نیمه دوم اسفند   از  اردیبهشت سالجاری    ۹۸گردشگری  پایان  وارد   ۲۰تا  تاسیسات  این  به  تومان خسارت    میلیارد 

ایت  مراکز اقامتی و دفاتر گردشگری با رع  ها،وی افزود: بعد از اردیبهشت، تاسیسات گردشگری، هتل  .شده است

هایی که  ت به خسارت سالجاری برآوردی نسب تا پایان مهر های بهداشتی به چرخه ارائه خدمات بازگشتند وپروتکل 

اردیبهشت  در از  بعد  و  به دلیل   بر تاسیسات گردشگری این دوره  بندی اعالم  از جمع  بیماری کرونا وارد شده پس 

شداطالع خواهد  میراث    .رسانی  کل  اداره  گردشگری  دستی  معاون  صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی،  سیستان 

کرد: بلوچستان استاندارد  هم بیان  و  فعال هستند  مسافران  به  در چرخه خدمات  گردشگری  واحدهای  اینک همه 

تاسیسات و  خدمات  ا سازی  شده برای  ایجاد  گردشگران  برای  هوشمند  سفرهای  قالب  در  اطمینان  زنجیره  یجاد 

و مشارکت مردم و سرمایه   افزایش ردشگری استانها در صنعت گگذاریسرمایه وی ادامه داد: در این مدت    .است

است برداشته  در  را  در  .گذاران  گفت:  سنت میرحسینی  خانه  سفره  و  غذایی  مجموعه  بزرگترین  کرونا  ی دوران 

افتتاح زاهدان  در  بومگردی، استان  های  اقامتگاه  قالب  در  دولت  هفته  در  مختلفی  های  پروژه  های  و    مجتمع 

با   پروژه نیز تا پایان دولت ۴۴ گردشگری و سایر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد بهره برداری قرار گرفت و

ت که این نشان از ظرفیت های مختلف گردشگری میلیارد تومان در حال انجام اس  ۸۰۰حجم سرمایه گذاری حدود  

افزود:  .سیستان و بلوچستان در نگاه سرمایه گذاران دارد های گذشته سرمایه  ی مسافر در سالحجم ورود  وی 

گذاری سیستان و بلوچستان بازگشت سرمایه خوبی را در حوزه سرمایه  گذاران را به این باور رساند که می توانند

که باشند  پنج ستاره،ای داشته  و  چهار  امر شامل هتل های  بومگردی، ن  اقامتگاه  گردشگری،  دفاتر   مجتمع های 

و   آموزشی استخدمات مسافرتی  و صنایع   .موسسات  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 

داشت: حدود   اظهار  بلوچستان  و  ف  ۵۵۰دستی سیستان  و  کل  اداره  استان،  گردشگری  از سایت  نفر  ضای  هزار 

ظرفیت سایر  و  اینستاگرام  در  ومجازی  کننده  کمک  امر  این  که  کردند  بازدید  گردشگری  خوبی  های  فرصت 

ه و به همین تناسب تولید محتوا با ایجاد استودیو گردشگری در زاهدان ب معرفی سیستان و بلوچستان است رایب

در کنار   وی گفت:  .توا در حال انجام استعنوان اولین استودیو گردشگری کشور شروع به فعالیت کرد و تولید مح

یش ملی و سفر به این استان در مجموعه در قالب پو این موارد معرفی ظرفیت گردشگری سیستان و بلوچستان

سعدآباد فرهنگی  نمایشگاه تاریخی  و  بلوچستان    معرفی  و  سیستان  شد  ۱۱و    ۱۰عکس  برگزار    .مهرماه 

نگاه   و این تصویر در ذهنی نسبت به این استان با کمک رسانه ها شکل جدیدی گرفته میرحسینی افزود: تصویر

جهان اسالم دعوت شد تا با حضور   ه مهدوی نادر« نخستین بانوی جهانگردتثبیت شد که در همین راستا از »پوپ  ها

هانی شهرسوخته در شمال سیستان و بلوچستان با  ج روی صلح خود را از شهر صلح، اثر در این استان برنامه پیاده 

تاریخ و   مدن،توجه به اینکه دیوار دفاعی در آنجا وجود ندارد و نشانی از خشونت در این مکان دیده نمی شود و ت

وی اضافه کرد: با این   .هویت مردمان این استان با هوش فرهنگی باال سرشار از صلح و دوستی است، آغاز کند

پایدار استان را به تصویر کشیده شد بطوری که این بانو بعد از شهرسوخته در بیابان لوت به سمت اقدام امنیت  

حل مکران نیز پیاده روی انجام داده و پیام صلح و دوستی ملت  نیکشهر و سوا کمربند گردشگری تفتان، ایرانشهر،

به عنوان سفیر گردشگری سیس از شهرسوخته و  نماد صلح  به عنوان  را  به همه جهانیان ایران  تان و بلوچستان 

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزش گردشگری گفت: دوره های آموزش گردشگری به منظور    .خواهد رساند



 
ر  مقدم ب   زیرا مهارت انجام می شود دانش و مهارت سازی جوامع محلی و فعاالن گردشگری برای ارتقای  توانمند

و   ترنا کسب و کارهایی موفق هستند که مدیران و شاغالن آنها ذهن منعطف اشتغال است و امروز در دوران کرو

جهان این افراد حضور یابند می توانند    دهد و در هر گوشهمهارت داشته باشند و مهارت به آنها موقعیت جهانی می 

دهند رونق  و  توسعه  را  خود  کارهای  و  و    .کسب  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  صنایع  معاون 

کرد: خاطرنشان  بلوچستان  و  سیستان  جدید دستی  شرایط  در  گردشگری  تاسیسات  و   مدیران  دانش  ارتقای  با 

رو می   مهارت خود  کار  و  کسب  به  وتوانند  دهند  را   نق  خود  که  اندازه  همان  به  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 

معیشت کسانی که در حوزه گردشگری  تابه همان اندازه نیز مکلف است   داندنسبت به سالمت مردم مکلف می

و چمدان سالمت  وی گفت: ترویج سفر هوشمند  .و اقتصاد آنها از این مسیر می گذرد را تامین کند شاغل هستند

قرار گرفته و سفرهاد کار  ت ر دستور  مبدا  پروتکل های   مقصد ا از  رعایت  و  با همکاری بخش خصوصی گردشگری 

که با ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، مراکز اقامتی و استاندارد   ریزی شدنامه ای طراحی و بربهداشتی به گونه 

زنجیره  قالب  در  آنها  بخشسازی  اطمینان  شود شرایطی   ای  سفر تا ایجاد  نگرانی  و  دغدغه  بدون  را  مردم  خود 

تغییر  ی در ایران وآغاز سده جدید گردشگر میرحسینی افزود: بعد از کرونا  .انجام دهند و نگران شیوع کرونا نباشند

در جغرافیای فکری مردمان اتفاق خواهد افتاد که به همان تناسب جغرافیای گردشگری نیز تغییر خواهد کرد و با  

و با  مقاصد گردشگری استان و اعتمادسازی برای مسافران و گردشگران و تصویرسازی مناسب از  ایجاد اطمینان

متنوع سازی محصوالت،  باز تغییر  تغییرات  کرونا  و  از  بعد  جدید سفرهای  موج  در  را  مناسبی  جایگاه  تالشیم  در  ار 

وی اظهار   .، اختصاص دهیمهمین دوران کرونایی که نیمه دوم سال و فصل سفر به سیستان و بلوچستان است و

به موقعیت خاص منطقه  با توجه  بتوانیم   ای داردهای ویژه ای ظرفیتداشت: سیستان و بلوچستان  اینکه  و برای 

پروژه های مختلفی برای این موضوع پیشنهاد دادیم و قبل از  میلیون گردشگر را وارد بازار ایران کنیم،  ۱۰ساالنه  

پاکس بازار  در  کرونا  گیری  کارگزاری  شکل  دفاتر  کارگزاران  و  بودیم  کرده  فعال  را  زیارتی  و  گردشگری سالمت  تان 

و بودند  نیز حرکت فعال شده  دریایی  دریانوردیهادر بحث گردشگری  و  بنادر  اداره کل  با  برنامه   ی خوبی  در حال 

ود که همین مسیر  ریزی است زیرا هم اینک کشتی باربری به سمت اندونزی و تایلند از هندوستان ترانزیت می ش

میلیون گردشگر را از بستر اقیانوس هند   ۱۰را پیشنهاد دادیم تا گردشگری دریایی شکل گیرد و زمینه جذب همین  

اند و ونزی،با  چین  هند،  باشیم مالزی،  داشته  منطقه  مسلمان  میراث   .کشورهای  کل  اداره  گردشگری  معاون 

بلوچستان و  سیستان  دستی  صنایع  و  گردشگری  خارجی  فرهنگی،  گردشگر  جذب  در  معتقدیم  ایران   گفت:  باید 

ردن فانوس گردشگری دریایی  روشن ک کنیم و مدن دریایی خود را در این حوزه احیاو ت جدید را از بستر دریا ساخته

از این طریق   و این استان می تواند ها است که می تواند در آینده اقتصاد ایران تاثیرگذار بودهیکی از انواع ظرفیت 

هزار گردشگر    ۳۵۰وی افزود: تا قبل از شیوع کرونا ساالنه حدود    .در بازار گردشگری دنیا داشته باشد سهم ویژه را

و گردش مالی   شدند و در شاخه های مختلف گردشگری تاثیرات اقتصادی متفاوتی داشته یخارجی وارد استان م

الش در روستا  امید و ت مگردی فصل تازه ای از حرکت،اقامتگاه های بو میرحسینی ادامه داد:  .خوبی ایجاد کرده بود

اقامتگاه  از  یکی  در  روستایی  توسعه  آغاز  نقطه  عنوان  به  و  بومگردیبود  بین  ساالن های  یکهزارو    ۷۰۰ه  تا 

گردشگر خارجی اقامت داشتند که یک درآمد خوب و اشتغال پایدار و انتقال فرهنگ و هویت و پیام صلح مردم   ۵۰۰

بویژه   بودایران  ممکن شده  طریق  از همین  کشورها  مردم سایر  با  بلوچستان  و  گفت:  .سیستان  به   وی  توجه  با 

اقامتگاه های   خوبی برای برپایی ط روستایی و عشایری، استقبالدرصد جمعیت استان در نقا  ۵۰اسکان بیش از  

دازی است که فرد همان  بومگردی شده و شاخه جدید گردشگری به عنوان گردشگری کشاورزی نیز در حال راه ان

مکان مورد نظر و فروش محصوالت  در کنار آن یک ظرفیت جدید برای معرفی بیشتر مزرعه کشاورزی خود را دارد و

گردشگران این نظیر گردشگری را نیز  و از آن طرف در بحث گردشگری خالق و تجربه گرا و فرصت برای اینکه  خود

ایجاد می شود کنند،  اداره کلمعاون گردشگ  .تجربه  و   ری  و صنایع دستی سیستان  میراث فرهنگی، گردشگری 



 
ه گردشگری فصل جدیدی بود که باعث  و اقامتگا  بلوچستان بیان کرد: این نوع گردشگری در کنار ایجاد دهکده ها

شود می  عشایری  و  روستایی  توسعه  در  اینک    .حرکت  هم  افزود:  و    ۵۱وی  سیستان  در  بومگردی  اقامتگاه 

به  فعا بلوچستان نزدیک  و  که  ۸۰ل  دیگر در حال تکمیل مدارک هستند  ویژه پرونده  پایان سال سهم  برای  تا  را  ای 

 .ت اقامت مسافران و گردشگران خواهد داش

 

 ساله در یک حراجی  ۷۰۰فروش استثنایی طومار 

نگ به قیمت کساله متعلق به سلسله یوان چین، در حراجی ساتبیز در هنگ   ۷۰۰طوماری    یک نقاشی  -ایرنا  -تهران

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از آسوشیتدپرس، این طومار دو     .هزار دالر چکش خورد  ۸۰۰میلیون و    ۴۱

پنج شاهزاده چینی را به  است که   از هنرمندان مشهور و مقامات دولتی چین (Ren Renfa) رن رنفا متری اثری از

است که بعدها  شوان زونگ اول کشد؛ یکی از این شاهزادگانهمراه چهار مالزمشان سوار بر اسب به تصویر می 

شد  ۴۴با   تانگ  دودمان  در  زمامداری  مدت  رکورددار  فرمانروایی،  کلکسیون  .سال  در  طوماری  نقاشی  های این 

  ۱۹۲۲ی چند امپراطوری بر آن خورده است. این اثر هنری در سال  سلطنتی ثبت شده و تعدادی مهر از جمله مهرها

رقم تخمینی فروش   .چینگ توسط پویی، آخرین امپراطور چین، از شهر ممنوعه خارج شدوط سلسله  پس از سق

بین   اثر  و    ۱۵تا    ۱۰این  بود  ۵۰۰میلیون  برآورد شده  دالر  از  .هزار  مانده  جا  به  اثر  یک  و  بیست  رنفا اکثر  در   رن  یا 

 .داران خصوصی استشود یا متعلق به مجموعهها نگهداری می موزه

 

 ظریف در چین در پی چیست؟ 

اد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حالی به دعوت همتای چینی خود برای سفر به آن  محمدجو  -ایرنا    -تهران  

تحریم از  پس  که  گفت  لبیک  بیشتر  کشور  چه  هر  توسعه  بر  کشور  دو  هر  ایران،  علیه  آمریکا  جدید  ظالمانه  های 

ی انجام دیداری دو روزه از  در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی برا  وی که  .مناسبات دوجانبه تاکید کردند

چین وارد استان "یونن" در جنوب این کشور شد، در حالی مورد استقبال مقامات آن کشور قرار گرفت که یک روز  

تحریم ایران،  ملت  علیه  ظالمانه خود  تحریم های  ادامه  در  آمریکا  داری  وزارت خزانه  علیه  قبل  را    ۱۸های جدیدی 

بود بانک کرده  وضع  معاند سعی اگرچ  .ایران  رسانه های  برخی  تاریخی  دیدار  این  برنامه  اعالم  زمان  از  قبل  تا  ه 

کردند از این اقدام ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران به عنوان تکمیل انزوای سیاسی و اقتصادی ایران نام ببرند، اما  

با دومینیک راب وزیر امور  شنبه نیز این شایعه را به سخره گرفت و حتی  روز پنج  رئیس دستگاه دیپلماسی ایران

گفت تلفنی  صورت  به  انگلیس  بارهخارجه  در  او  با  و  دوجانبه وگو  عالقه   »مسائل  مورد  مهم«  موضوعات  دیگر  و 

کرد نظر  تبادل  المللی  بین  و  ای  تحت    .منطقه  عمدتا  که  زبان  فارسی  بعضا  و  خارجی  رسانه های  از  دسته  این 

رار دارند، مدعی بودند که با شروع همه گیری کرونا، نه تنها ایران  هدایت صهیونیست ها و مترجعین منطقه ای ق

روابط   در  بلکه  ببرد،  المللی سود  بین  و  ای  منطقه  و  داخلی  برای حل مسائل  موفق  دیپلماسی  از یک  نتوانست 

بر    الملل نیز منزوی شده است؛ درحالی که رایزنی های حضوری و حتی تلفنی چند روز اخیر وزیر خارجه ایرانبین

این رسانه ها حتی مدعی بودند که با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و    .این ادعاها خط بطالن کشیده و می کشد

اجرای از  چین هم  ماشه"، حتی  "مکانیسم  اصطالح  به  اجرای  برای  واشنگتن  تر  یکجانبه  راهبردی  برنام ادعای  ه 

ساله با ایران عقب خواهد نشست و ایران را از هر زمان دیگر تنها تر خواهد کرد، زهی خیال باطل! چرا    ۲۵همکاری  

که دیدار امروز وزیر خارجه ایران با وانگ ویی همتای چینی اش همه آن تبلیغات و در واقع شایعات را نقش بر آب  

وقت چشم دیدن روابط حسنه ایران و دیگر کشورها و این بار چین را   که معموال هیچ این دسته از رسانه ها  .کرد

نداشته و ندارند امروز با دیدن و شنیدن مفاد مذاکرات ظریف و وانگ در این دیدار که با حضور هیات های عالی رتبه  

روا این  تنها  نه  دریافتند که  برگزار شد،  در جنوب چین  بط دوجانبه  دو طرف در شهر »تنگ چونگ« استان »یونن« 

https://www.irna.ir/news/84070828/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84071218/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
از خیلی ماه این مناسبات حتی  بلکه  برای اجرایراهبردی متوقف نشده است  ادامه  ها قبل هم  اهداف مشترک 

تا جایی که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران    .محرمانه نگه داشته شده بودند یافته و فقط مفاد آنها

د  همواره  پکن  و  تهران  که  است  گفته  خصوص  این  در  سند  نیز  به  مربوط  اسناد  کردن  بدل  و  رد  و  رایزنی  حال  ر 

دستور کار این سفر را تبادل نظر در مورد تحوالت  وی .ساله خود هستند تا آنرا به نتیجه نهایی برسانند ۲۵همکاری 

در عرصه المللی، منطقهبین افزود: دو کشور  روابط دوجانبه ذکر کرد و  و گسترش  با  ای  مقابله  مانند  های مهمی 

در واقع در طول دو سال و نیم گذشته از   .یکجانبه گرایی و مداخله آمریکا در امور داخلی کشورها اتفاق نظر دارند

های مختلفی را بطور ظالمانه بر تهران ای خارج کرد و تحریمدونالد ترامپ ایاالت متحده را از توافق هسته مانی کهز

به همین    .هایی که ایران برای مقابله با آمریکا به آن چشم است روابط با چین بوده استتحمیل کرد، یکی از گزینه 

یی از سوی دستیار وزیر خارجه در امور آسیا همراه شد. در دلیل در چنین شرایطی اعالم سفر ظریف با محورها

بانک  که  روزی  زبیبهمان  رضا  آقای  شدند  تحریم  ایرانی  کشورمان،   های  امورخارجه  وزیر  سفر  این  در  گفت: 

کند و اسناد اقتصادی، گمرکی و سازی تجارت بین دو کشور را به ویژه کمک به بخش خصوصی پیگیری میروان

های مردمی و دولتی چین در شرایط وی گفت: با توجه به کمک  .هداشتی در دستور کار قرار داردگسترش روابط ب

افزایش همکاری  برای  این سفر  به کشورمان، در  شود. آقای  های موثر در تولید واکسن کرونا گفت وگو میکرونا 

همکاری   سند  موضوع  برای  افزود:  ارتبا  ۲۵زبیب  گذشته  سال  از  چین  و  ایران  سطح ساله  در  مستمری  ط 

ایجاد شده است بین دو کشور  نظر می  .کارشناسان  به  ایران تالش  با وجود چنین  رسد دست کم فعال سیاست 

برای حداکثرسازی روابط با چین است که طبق شواهد موجود و دستور کار اعالم شده برای سفر دکتر ظریف هم  

ای یکجانبه گرایی آمریکا در مقابله با کشورهایی چون اصل بر همین قرار خواهد داشت، یعنی مقابله با سیاست ه

ها علیه ایران مخالفت کرده است، زیرا چین که با تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگشت تحریم   .ایران و چین

امروزه و  شده  روبرو  مشکل  با  آمریکا  با  گذشته  سال  چند  در  نیز  نفت   خود  ایران  از  هنوز  که  است  قدرتی  تنها 

رسد که در سفر ظریف به چین راهکارهایی برای تبادل مالی بین تهران و پکن  بنابراین به نظر می  .خرد. است می

ایران   خود ظریف در این خصوص گفته است که  .ساله اندیشیده و تدبیر شود  ۲۵قبل از نهایی شدن سند راهبردی  

پیشبرد همکاری   مانند  موضوعاتی  درباره  چین  و سرمایه   ۲۵و  چینی  ۴۰۰ذرای  گساله  دالری  ایران میلیارد  در  ها 

دیدار رو در   وی حتی امروز بعد از دیدار با همتای چینی خود در توییتی به زبان چینی اعالم کرد:  .توافق نظر دارند

پرثمری با دوستم خوبم وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین داشتم. دیدارهای حضوری در این  روی

زمانی خا قائل بازه  دو کشور  میان  روابط  برای  زیادی  اهمیت  دو طرف  که  دهد  نشان  تا  کافی است    .هستند  ص 

  ۲۵تر کردن روابط دوجانبه، توسعه برنامه همکاری  ای از مسائل همچون عمیقظریف گفت: ما اجماع بر سر گستره 

توافق هسته از  یکجانبهساله، حفاظت  با  مخالف  و  ایران  کردیمای  تقویت  را  است   .گرایی  آورده  ادامه  در  با وی   :

سال   در  کشور  دو  دیپلماتیک  روابط  سالگرد  پنجاهمین  گرفتن  که    ۲۰۲۱درنظر  دارم  باور  تازه،  فرصتی  عنوان  به 

آینده در  کشور  دو  بین  راهبردی  جامع  مشارکت  شد غنی مفهوم  خواهد  انگلیسی   .تر  به  دیگری  توییت  در  وی 

زیبا تنگچونگ  در  پرثمری  مذاکرات  داشتم  نوشت:  جامع  استراتژیک  شراکت  خصوص  در  یی  وانگ  دوستم  ما با   .

تک قطبی را رد کردیم. همچنین در خصوص تقویت روابط از جمله  گرایی و تالش آمریکا برای ایجاد جهانییکجانبه 

 به تازگی  ظریف  .ای، حفظ برجام و همکاری در خصوص واکسن توافق کردیمهای منطقه ساله، همکاری   ۲۵برنامه  

تحریم  درباره  دیگر  توئیتری  پیام  یک  در  کوویدنیز  شیوع  بحبوحه  »در  نوشت:  آمریکا  جدید  آمریکا  ۱۹-های  رژیم   ،

های اخیر  ها این بی رحمیهای باقی مانده ما برای پرداخت هزینه غذا و دارو را از بین ببرد. ایرانی خواهد کانالمی

د گرسنگی  برای  چینی  توطئه  آورد.  خواهند  دوام  و  را  مقصران  است.  بشریت  علیه  جنایتی  جمعیت  یک  به  ادن 

وی     .«.با عدالت مواجه خواهند شد   -کنند کسانی که پول ما را بلوکه می کنندکسانی که این اختیار را ایجاد می

گفت: جمهوی خلق چین و جمهوری اسالمی ایران مورد فشار تحریمی آمریکا هستند و اکنون فشار روی چین در 



 
هایی که آمریکا در موضوع تایوان، هنگ گنگ  ری، دیپلماسی و روابط سیاسی به چشم می خورد، دخالت حوزه تجا

های دهد چین را هم تحت فشار قرار داده و پکن به همین دلیل درصدد پیدا کردن شریک و دیگر مناطق انجام می 

ه تقریبا هر مانع علیه ایران صورت  های آمریکا کپس چنین می توان گفت که سفر ظریف به چین، تحریم  .تازه است

توانند همکاری اقتصادی و سیاسی رو به  ای میکند و ایران و چین به عنوان دو قدرت منطقه گیرد را خنثی میمی

باشند داشته  تحریم   .رشدی  بازگشت  دنبال  به  واقع  کشورهای  در  تجاری  تعامالت  شدید  کاهش  و  آمریکا  های 

 .ترین و بزرگترین شریک تجاری تهران شده استمهم خارجی با ایران، پکن تبدیل به 

 

ی تاثیری بر مبادالت تجاری  های جدید بانک تحریم  :وگو با ایرنا رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت

 ایران ندارد 

مسیرهای    -ایرنا  -تهران از  کشور  بازرگانان  استفاده  به  اشاره  با  چین  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 

مجیدرضا حریری« روز شنبه در  »  .های جدید بانکی بر تجار تاثیر نداردت تجاری، گفت: تحریمغیررسمی برای مبادال

بانک ایرانی از سوی آمریکا، تصریح کرد: کشورمان پیش از این   ۱۸وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به تحریم جدید  گفت

جهان حضور نداشت، پس شرایط فعلی ، در شبکه گسترده بانکی  FATF نیز به دلیل تحریم های پیشین و شرایط

آورد نمی  وجود  به  کشور  اقتصاد  برای  شدیدی  از    .تکان  خارج  فعالیت  ایرانی  تجار  اخیر  سال  چند  در  افزود:  وی 

و   ها  صرافی  شبکه  جمله  از  تجاری  مبادالت  غیررسمی  مسیرهای  از  استفاده  با  و  اند  یافته  را  بانکی  سیستم 

خود   معامالت  اعتباری،  های  تحریمصندوق  اساس  همین  بر  و  دهند  می  انجام  به  را  توجه  با  بانکی  جدید  های 

با دانستن شرایط بانکی،  نیز  تاکنون  این گروه  زیرا  ندارد  ایرانی  بازرگانان  بر فعالیت  تاثیری  مشکالت موجود دیگر، 

شور با جهان از جمله حریری با اشاره به اینکه تاکنون مراودات مالی ک  .فعالیت های تجاری خود را ادامه داده اند

به   ایران  این دسترسی  از  پیش  کرد:  بود، خاطرنشان  تحریم شده  بانک های  بر سیستم همین  متکی  اینستکس 

شبکه مالی جهان بسیار محدود بود اما در حال حاضر همین روزنه های کوچک با خارج از مرزهای ایران از طریق  

اینکه مشکل اعمال تحریم های جدید، حل آن در آینده است،  وی با بیان    .سیستم های بانکی نیز بسته شده است 

تاکید کرد: زمانی که رفع موانع میان دو کشور مورد توجه قرار بگیرد محدودیت های کمتر در پیشبرد مذاکرات تاثیر 

 .دخواهد داشت اما افزایش تحریم های اینچنینی می تواند در آن زمان مواضع دو طرف را با چالش هایی مواجه کن

با مشکالتی همراه  را  آن  رفع  و  دارد  نیاز  را  بسیاری  زمان  و  انرژی  نوع محدودیت،  برداشتن هر  گفته حریری،  به 

 .خواهد کرد زیرا کاهش هر تحریم نیازمند تبادل امتیاز میان دو کشور است

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه تحریم //    تاثیر روانی تحریم بیشتر از تاثیر آن بر تجارت است

های بانکی علیه ایران آثار روانی بر کشور تحمیل می کند، تصریح کرد: این شرایط جدید امروز بر ارز تاثیر داشته و 

بانکی ارتباطی   وی افزود: تحریم های .بازار را با تغییراتی مواجه کرده است که موجبات آزار مردم را فراهم می کند

با بازار ندارد اما فضایی برای تنش در جامعه ایجاد می کند که اطمینان بخشی های لفظی نمی تواند به آن سر و  

حریری با بیان اینکه رییس جمهوری آمریکا قصد دارد در آخرین روزهای فعالیت خود موانعی را برای    .سامان دهد

ریح کرد: دونالد ترامپ قصد دارد زمینه مشکالت را فراهم کند تا در صورتی  بعد از انتخابات این کشور ایجاد کند، تص

پنجشنبه شب   به گزارش ایرنا،  .که فرد دیگری بر مسند قدرت بنشیند مشکالت با ایران به راحتی قابل حل نباشد

ر شد تا این کشور  بانک ایرانی در لیست تحریم های جدید آمریکا منتش  ۱۸ مهرماه( اخباری مبنی بر قرار گرفتن  ۱۷)

این در   ایران را وادار به نشستن بر سر میز مذاکرات جدیدی پس از توافق برجام کند اما با اعمال فشارهای بیشتر

سال گذشته به ویژه پس از خروج از توافق برجام، همچنان به نتیجه ای در این زمینه    ۲حالی است که آمریکا در  

تمام موانع ایجاد شده توانسته با سر بلندی از شرایط فشار حداکثری عبور   دست پیدا نکرده است و ایران با وجود

کند و نه تنها مشکلی برای تامین کاالهای اساسی مردم و تجهیزات پزشکی نداشته باشد بلکه با افزایش تولید و  
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کنش به اعمال  همچنین رییس جمهوری در وا  .توجه بیشتر به منابع داخلی، مشکالت در این زمینه را مدیریت کند

ایرانی، بانک های  بر  آمریکا  ثانویه  و   تحریم های  ایجاد موانع و مشکالت جدی در نقل  برای  این کشور  تالش های 

انتقال ارزی برای تامین دارو و غذا را ظالمانه، تروریستی و غیرانسانی خواند و تاکید کرد که آمریکایی ها تاکنون 

تند انجام داده اند و با این نوع اقدامات ضدانسانی و حقوق بشری نمی هرکاری علیه ملت بزرگ ایران می توانس

 .توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند

 

 خصوص برجام دوگانه عمل کردمقام چینی: آمریکا در 

معاون نمایندگی دایم چین در سازمان ملل ضمن بی اساس خواندن اتهامات آمریکا علیه  »گنگ شوانگ«  -ایرنا-پکن

کشورهای دیگر از جمله چین و ایران، آنرا بزرگترین تهدید برای امنیت و ثبات راهبردی جهان دانست و گفت: آمریکا  

استف شمالی  کره  ای  هسته  مساله  همچنین  و  برجام  قبال  در  دوگانه  استانداردهای  اجرای از  با  و  کرده  اده 

به گزارش ایرنا، او در اظهارات روز شنبه در    .دستورکارهای ژئوپلتیک به دنبال پیشبرد انحصارگرایی سیاسی است

نشست کمیته اول هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که تلویزیون مرکزی چین آنرا منتشر کرده  

به ذهنیت جنگ سرد است و از پیمان های مختلفی چون برجام و    است خاطر نشان کرد: امریکا در حال بازگشت

قبال  در  عملکردهایش  و  دارد  جدید  استارت  پیمان  تمدید  به  نسبت  منفی  نگرش  و  است  شده  خارج  اف  ان  آی 

گنگ شوانگ در    .معاهدات و رژیم های کنترل تسلیحاتی دوجانبه و چندجانبه نیز به هیچ وجه مطلوب نبوده است

گ خصوص  و  این  استراتژیک  رقبای  را  روسیه  و  چین  بارها  راهبردی  امنیتی  های  گزارش  در  حتی  آمریکا  فت: 

او گفت: آمریکا در تالش است تا از زیر بار    .تهدیدهای خارجی دانسته است و به تقابل بین کشورها دامن می زند

نیز کاهش آستانه استفاده از   مسئولیت ها شانه خالی کند و در حال به روزرسانی زرادخانه های هسته ای خود و

سالح های هسته ای است و همچنین به بهانه مذاکرات به اصطالح سه جانبه از مسئولیت ویژه خود در زمینه خلع  

است آورده  میان  به  سخن  نیز  ای  هسته  آزمایشات  سرگیری  از  از  حتی  و  رفته  طفره  ای  هسته  معاون   .سالح 

در کنترل تسلیحاتی و آلوده   ات آمریکا علیه چین و در مورد کوتاهی پکننمایندگی دایم چین در سازمان ملل اتهام

در   خود  های  مسوولیت  از  بخواهد  آمریکا  اینکه  گفت:  و  دانست  قبول  غیرقابل  کامال  کرونا  ویروس  به  دنیا  کردن 

این مقام     .ستمبارزه با همه گیری کرونا شانه خالی کرده و به دنبال گمراه کردن دنیا باشد، زیبنده این کشور نی

با مسابقه تسلیحاتی مخالف است، از چند جانبه گرایی حمایت   چینی در خصوص کنترل تسلیحاتی نیز گفت: چین

می کند، تعهدات خود را تحت معاهدات و توافق نامه های مربوط به کنترل تسلیحات اجرا و از گفت وگو و همکاری 

امنیت و خلع سالح بین المللی را مثبت  ن را در زمینه حفظگنگ شوانگ نقش چی  .در زمینه امنیت حمایت می کند

وی در ادامه با اشاره به شماری از دالیل     .دانست که مورد ارزیابی و پذیرش کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است

می  وارد  چین  به  که  اتهاماتی  برخالف  واشنگتن  گفت:  آمریکا  ضدامنیتی  اقدامات  و  راهبردی  اشتباهات  متعدد 

افزایش نیرو های نظامی دارد. در هزینه های نظامی رتبه اول را در دنیا در اختیار   ،کند زیادی در زمینه  وسواس 

 ۴۰هزینه های نظامی کرده است که معادل تقریبی   میلیارد دالر صرف  ۷۰۰میالدی بیش از    ۲۰۱۹دارد و در سال  

کل هزینه های جهان است از  دایم  .درصد  نمایندگی  معاون  گفته  ملل،  به  در سازمان  در حال  چین  متحده  ایاالت 

راهبردی توازن  کشور شکستن  این  آسیا است.  در  موشکی  دفاع  های  و  -سامانه  مرکزی  اروپای  و  اقیانوسیه 

اقیانوسیه و اروپا مستقر کند و هدف آن  -شرقی مستقر کرده و قصد دارد موشک های میان برد زمینی را در آسیا

س ایجاد  و  نظامی  حضور  استتقویت  مطلق  آمریکا  .لطه  داشت:  اظهار  شوانگ  های   گنگ  سالح  کنترل  مانع 

می شود و تنها کشوری است که مانع از راه اندازی مجدد مذاکرات برای پروتکل های شامل   بیولوژیکی )میکربی(

تأیید  رژیم تأیید برای این نوع   تقویت کنوانسیون سالح های بیولوژیکی و جلوگیری از تالش های بین المللی برای 

»مانع« است آمریکا یک  میکربی می شود  تسلیحات  کنترل  از  وقتی صحبت  بیولوژیکی است.  وی   .فعالیت های 
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تأخیر می اندازد. تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد. مهلت تخریب  گفت: آمریکا در از بین بردن سالح های شیمیایی

ت خود طبق کنوانسیون مربوطه عمل نکرده است. ایاالت سالح های شیمیایی را چندین بار تمدید کرده و به تعهدا

است شیمیایی  سالح  از  عاری  جهانی  برابر  در  مانع  بزرگترین  کرد   .متحده  تصریح  چینی  دیپلماتیک  مقام  این 

مجدد برنامه جنگ ستارگان است و نیروی فضایی ایجاد، فرماندهی فضایی را   ایاالت متحده در حال راه اندازی که

یس کرده و آزمایش های تسلیحاتی و تمرین های نظامی در فضا را افزایش داده است. این اقدامات  دو باره تأس

ماورای جو کامال امنیت فضای  و  کند  تهدید می  این فضا را  از  آمیز  راهبرد استفاده مسالمت  دارد با  گنگ   .منافات 

در سراسر   است. این کشور و سایبریایاالت متحده در حال ایجاد یک امپراتوری هک های اینترنتی   شوانگ گفت:

مانند برنامه هایی  از طریق  و همزمان  PRISM جهان  نظارت گسترده سایبری است  و  درگیر حمالت  با   )پریسم( 

اعالم این فهرست  وی به دنبال  .تالش برای تسلط بر فضای مجازی، ظرفیت جنگ سایبری خود را توسعه می دهد

روشی شفاف، مسئولیت پذیر و سازنده در این   ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از اقدامات ضدبین المللی آمریکا،

روند کنترل تسلیحات و خلع سالح بین المللی و حفاظت از امنیت و ثبات   نشست ها داشته باشد و برای پیشبرد

 .با سایر کشورها همکاری کند راهبردی دنیا

 

 رهبر تایوان در چرخشی جدید خواستار کاهش تنش ها با چین شد 

خانم تسای اینگ ون رهبر تایوان در چرخشی جدید نسبت به مواضع گذشته خود درقبال چین، این بار بر    -ایرنا-پکن

تا  .کاهش تنش ها میان دو سوی تنگه تایوان تاکید کرد تایپه تایمز، او در  به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه  یوانی 

که کرد  تاکید  تایوان  ملی  روز  مناسبت  به  اش  شنبه  روز  نموده  سخنرانی  توجه  تایپه  های  نگرانی  به  پکن  اگر 

تایوان و با دمکراسی  را  وگو  و گفت  داده  تغییر  را  و منطقه وجود  رویکرد خود  با چین  تنش های کمتری  کند،  آغاز 

در یک پیام ویدیویی به مجمع   »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین  اظهارات اخیر تسای به  .خواهد داشت

عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که »چین هرگز به دنبال سلطه، گسترش یا ایجاد یک منطقه نفوذ نخواهد 

: از  در این سخنرانی ساالنه که در دفتر ریاست جمهوری در مرکز شهر تایپه ایراد شد مدعی شد رهبر تایوان  .«بود

و سلطه آنجا گسترش هژمونی  نگران  جهان  و سراسر  منطقه  کشورهای  اکنون  این  که  امیدواریم  چین هستند، 

صدای تایوان را بشنود، نحوه برخورد با روابط بین  او در عین حال ادعا کرد: اگر پکن بتواند .آغاز تغییرات واقعی باشد

صالحه بین دو طرف و گفت و گوی صلح آمیز را تسهیل کند،  دو سوی تنگه را تغییر دهد و به طور مشترک آشتی و م

چین بارها تاکید کرده است که جزیره تایوان بخشی از قلمرو   .من معتقدم که تنش منطقه ای قطعاً قابل حل است

درآید مادری  با سرزمین  وحدت  به  باید  قهریه  قوه  از  استفاده  با  ولو  صورت  در هر  که  است  انتخاب    .چین  از  پس 

میالدی روابط دو طرف بسیار پر تنش بوده و بسیاری از بخش    ۲۰۱۶در دوره اول ریاست جمهوری در سال    تسای

خانم تسای از حزب حاکم     .های مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان طرفین قطع و یا متوقف و مختل شده است

نامه ساوت چاینا مورنینگ پست متعلق روز  .ترقیخواه تایوان است که به اعتقاد پکن دیدگاهی استقالل طلبانه دارد

به چین امروز در تحلیل اظهارات تسای نوشت: چنین اظهاراتی تا زمانی که وی و حزبش از پذیرش اصل چین واحد 

کند ایجاد  تایوان  فعلی  دولت  با  چین  برخورد  و  تایوان  تنگه  وضعیت  در  است شرایطی  بعید  ورزند  این    .خودداری 

م مطرح  در شرایطی  و  اظهارات  ها  رزمایش  کشور  این  ارتش  چین،  تایمز  گلوبال  روزنامه  گزارش  به  که  ی شود 

تمرینات نظامی در تنگه تایوان را افزایش داده است و به نظر می رسد مالیمتر شدن لحن رهبر تایوان بی ارتباط با  

روابط بسیار نزدیکی با    خانم تسای رهبر تایوان که خریدار بزرگ تسلیحات از آمریکاست و  .این اقدامات پکن نباشد

منطقه   صلح  و  تایوان  امنیت  تضمین  برای  راهی  را  جزیره  این  دفاعی  توان  تقویت  دیگر  بار  امروز  دارد،  واشنگتن 

تسو چن دونگ « استاد دانشگاه ملی تایوان می گوید که اظهارات رهبر تایوان با اقداماتش همخوانی  »   .دانست

وانی هایی که در همایش های دو سوی تنگه تایوان شرکت کنند ممکن است  ندارد. چون او بتازگی گفته بود تای
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رهبر تایوان همچنین درحال خریدهای بزرگ تسلیحاتی از آمریکاست و شماری از مقام های    .حتی زندانی شوند

به  آمریکایی در سال های اخیر تحت رهبری تسای دیدارهای رسمی از این جزیره انجام داده اند که خشم پکن را  

  .دنبال داشته است

 

 :ری صدا و سیماگزاخبر -

 سیروان، شهرستانی با جاذبه های گردشگری فراوان

ر غرب ایران و در استان ایالم قرار دارد. این شهر از شرق با استان لرستان و در شهر تاریخی و باشکوه سیروان د

دارد قرار  آن  جنوب  در  بدره  شهر  و  آن  شمال  در  چرداول  شهر  و  است  همسایه  ایالم  شهرستان  با  به    .غرب 

ی ساسانی است و تاریخ کهن ایالم را  ی سیروان مربوط به دوره تاریخچه خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایالم؛ گزارش

آثار باستانی به  در  باستانی ها و راهها، سکونت گاه ها، محوطهها، قلعهپل  .توان مشاهده کردخوبی میآن  های 

اصلی است.  آن  عظمت  و  قدمت  گویای  شهر  کا این  به  ماده  بنا ترین  در  رفته  گچ  ر  و  سنگ  سیروان  تاریخی  های 

های بسیار زیبا و سرسبز استان ایالم است و منابع آبی فراوانی دارد. این شهرستان از جمله شهرستان   .است

دیگر   به  که  دارد  زیادی  انار  تولید  ساالنه  که  است  شهرستان  این  ثمر  پر  مناطق  از  یکی  رودبار  عرب  منطقه 

کند و به علت آبگیری سد سیمره رود سیمره نیز از این شهرستان عبور می  شود.در میهای استان صاشهرستان

 های این شهرستان که در حوضه آبریز سد هستند به زیر آب خواهند رفت. بعضی از روستا 

یا این که برای نخستین بار است که نام این//    دیدنی های شهرستان سیروان   اگر با سیروان آشنایی ندارید و 

  شهر را می شنوید در ادامه با معروفترین و دیدنی ترین جاذبه های گردشگری آن آشنا شوید.

آهنگران   آهنگران//     قبرستان  محلی( گورستان  زبان  به  گران  حدود   )آسن  پیشینه  آثار    ۵با  از  یکی  هزار ساله 

ابع همین بخش قرار گرفته و بر  کیلومتری روستای سراب کارزان از تو  ۲تاریخی با ارزش استان ایالم است که در  

این مقبرهاساس کاوش  باستان شناسی قدمت  باز میهای  آهن  به عصر  این قبرستان   گردد.های خانوادگی  در 

به   ب  ۱۰۰نزدیک  یک خانواده  اعضای  قبر  در هر  که  و قبر کشف شده است  اند  دفن شده  ه صورت دسته جمعی 

های این قبرستان یک تکه و بسیار بزرگ است که هر سنگ قبر بین یک تا پنج تن وزن دارد که به صورت  سنگ قبر

اند. فته  گر  قرار  هم  روی  هرم  شکل  به  و  وار  دایره  مالت(،  )بدون  چین   خشکه 

ها در این گورستان به صورت نامنظم  وه دفن ها بدون حفر زمین بر روی سطح زمین چیده شده است، نحسنگ گور

ها به سرقت رفته  ها توسط حفاران غیر مجاز حفاری شده و اشیا داخل قبراست که البته این گورستان تاریخی بار 

قبرستان آهنگران یکی از آثار باستانی شاخص استان ایالم و شهرستان سیروان است که بعنوان یکی از   است.

   ان گردشگران و مهمانان است.مناطق گردشگری میزب 

های به جای مانده از  شهر تاریخی سیروان به عنوان مرکز ایالت ماسبذان یکی از شهر//    شهر تاریخی سیروان 

از   روزگاری  آبی  منابع  به خاطر وجود  که  واقع است  ایالم است که در شهرستان سیروان  دوره ساسانی استان 

شرقی شهر تاریخی سیروان )شیروان( در حوزه شمالی استان ایالم و شمال   رونق و آبادانی برخوردار بوده است.

های زیرین سراب کالن واقع در شهرستان سیروان به صورت نیمه مدفون با  های اطراف و الیه شهر ایالم در دامنه 

ز ایالت این شهر در دوران شکوه و عظمت خود مرک  بقایای آثار معماری ارزشمند موقعیت کنونی این شهر است.

های فراوان و  ها، قلعهها، محوطههای مهم و آباد ایران در دوره ساسانی بوده و وجود پل ها، راه ماسبذان از شهر

های باستانی در این محوطه گویای اهمیت این شهر است و بعد تسخیر ایران توسط مسلمانان شهر گاه سکونت

به حیات   تا قرن چهارم هجری همچنان  داده است.تاریخی سیروان  ادامه  ویرانه   باشکوه خود  در  این امروزه  های 

توان کیفیت شهرسازی و ذوق معماری عصر ساسانی را مشاهده کرد و روستای فعلی سراب کالن روی شهر می
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ساختار معماری شهر تاریخی شیروان   های متعدد و مختلف باقی مانده از این شهر تاریخی ساخته شده است.بنا 

ب  نزدیکی  بنا قرابت  دیگر  و ا  شهر(  )دره  سیمره  باستانی  شهر  همچون  ساسانی  دوره  از  مانده  جای  به  های 

 های کبیر کوه از جمله قلعه شیخ مکان و بهرام چوبین و نیز پل چم آب دارد.های موجود در پشته قلعه

سیروان و در کالن که بر روی بافت شهر تاریخی  روستای سراب//    روستای تاریخی و هدف بوم گردی سراب کالن 

قرار دارد و این روستا از جنوب به کوه سیوان و از شمال شرقی به تپه کاله     کیلومتری جنوب غربی شهر لومار  ۱۲

  ۱۶۰۰تا    ۱۴۰۰های باستان شناسی این روستا دارای قدمت بیش از  طبق مطالعات و کاوش   شود.کالن محدود می

بنا  دیمی به جای مانده و موقعیت طبیعی و جغرافیایی منطقه و بر  های قساله است و با توجه به آثار تاریخی و 

زنی  گمانه  است. اساس  بوده  ساسانی  انوشیروان  تفریحگاه  مکان  این  تاریخی  شهر   های  بقایای  و  آثار  کشف 

این   در  انسان  سکونت  طوالنی  قدمت  از  نشان  کالن  سراب  روستای  جوار  در  )ماسبذان(  سیروان  شده  مدفون 

در وسط   های باستانی اهمیت این روستا را دوچندان کرده است. ها و قلعهوجود بقایای پل ها، راه  روستا دارد و

های منظم  شود که بر فراز آن پی اتاق ای به صورت یک تل بزرگ دیده می های به هم پیوستهروستا مجموعه اتاق 

پای یا طبقات  و طبقه  و معلوم است  باالیی ساختمان مشخص  کاهدان مربع شکل طبقات  و  انبار  به عنوان  ین که 

باقی مانده است.مورد استفاده اهالی قرار می پابرجا  و  به    گرفت، هنوز سالم  روستای کوهستانی سراب کالن 

های سرسبز و پوشیده های جذاب و متنوع طبیعی مانند جنگل، رودخانه و کوهستاندلیل برخورداری از چشم انداز 

ارنگ، شرایط مناسبی را برای بازدید گردشگران از این روستا را به ویژه در فصل های رنگاز گیاهان دارویی و گل

  بهار فراهم آورده است.

تل شیروان یکی از آثار تاریخی سیروان و چهارمین اثر ثبت شده در آثار ملی ایران است که در کنار  //    تل شیروان 

واقع شده اس تاریخی سیروان  نزدیکی شهر  در  و  دوره   ت.رودخانه سیروان  به  تاریخ تل شیروان مربوط  ماقبل  ی 

  خورد.ی ساسانی نیز به چشم می های باالیی آن آثاری مربوط به دوره عصر حجر یا عصر سنگی است و در الیه 

این اثر باستانی به علت ارتفاع و مشرف بودن بر شهر تاریخی سیروان و همچنین آب و هوای بکر این منطقه یکی 

های ساسانی در فصل بهار بوده است که البته تاکنون مورد کاوش قرار نگرفته و برخالف قدمت دیرین از تفرجگاه 

 داخلی و خارجی و حتی بومی گمنام و بکر مانده است. خود هنوز برای گردشگران

سازبن     تنگه  و  تنگه//    قلعه  سیروان  شهرستان  قلعهدر  وجود  به  توجه  با  که  گرفته  قرار  سازبن  نام  با  ای  ای 

ای منشعب از رودخانه سیمره در درون این  های ورودی آن و نیز جریان رودخانه باستانی با همین نام بر روی تیغه

م برد.ی تنگه  پی  دور  روزگاران  در  آن  اهمیت  به  قسمت   توان  در  و  ورگچ  روستای  در شمال  قلعه سازبن  و  تنگه 

شرقی شهر لومار قرار دارد و این قلعه یکی از آثار به ثبت رسیده ملی است که موقعیت، جنس مصالح بکار رفته و  

است که روزگاری از مراکز  های بکر و طبیعت چشم نواز بیانگر این موضوع  همچنین شکل قلعه و وجود شکارگاه 

ها و ها از ساخت، اما دیوارها، ستونبا گذشت قرن  نظامی و تفریحی شاهان و حاکمان عهد ساسانی بوده است.

های کوه آن ... این قلعه همچنان باقی مانده است و با توجه به موقعیت جغرافیای و مکان ساخت آن بر روی دیواره 

ا  اما نکته قابل تامل اینکه این منطقه زیبا ب   های منحصر به فرد دوران ساسانی تبدیل کرده است.را به یکی از قلعه

های قوی برای تبدیل به یک قطب گردشگری فاقد امکاناتی هچون جاده دسترسی مناسب و محل  وجود پتانسیل

 اکنون به یکی از نقاط پربازدید در ایام سال تبدیل شده است. اسکان گردشگران است هرچند هم

شمشهتنگه   و  برنجان  پایین //    های  در  برنجان  عربتنگه  منطقه  شیر  چم  روستای  از  که    تر  گرفته  قرار  رودبار 

های این تنگه و همچنین وجود قایق تفریحی در این تنگه چشم  ها و جاذبه گذرد و زیبای رودخانه سیمره از آن می

های زیبای طبیعی سیروان است که کوه چرمین را تنگه شمشه نیز از مکان  هر گردشگر را به خود خیره می کند.

ای خاطره سب آب زالل آن در دو فصل بهار و تابستان برای هر بازدید کننده کند و هوای منابه دو قسمت تقسیم می

این محل در محل برش عرضی کوه لنه که سبب خروج رودخانه زنگوان از آن به سمت زهکش رودخانه    انگیز است.



 
سنگ بر  آب  تأثیرات  خاطر  به  است  شده  شکلچرداول  خود  بستر  آهکی  استخر، های  صورت  به  زیبایی  های 

بر  رودخانه  که  قدیمی  آثار  با  که همراه  داده  قابل  دیواره ای شکل  جذابیت  دارای  مانده  جای  به  تنگه  اطراف  های 

های تاریخی و همچنین وجود  گذرد و بنا وجود چشمه آب شیرین و رود زیبایی که از وسط تنگه می   توجهی است.

  کند.ای را به خود جلب میپرندگان گوناگون در این منطقه زیبایی بخصوصی به آن داده است که نظر هر بیننده 

از  //    متبركه  بقاع را  اين منطقه  امامزادگان مدفون در شهرستان سیروان  از  وجود بقعه ها و حرم مطهر چند تن 

لحاظ گردشگري مذهبي و ديني غني ساخته و همه ساله در طول ماه هاي مختلف سال زائران زيادي براي زيارت  

امامزاده صورت بانو يكي از زنان گرامي منتسب به خاندان رسالت در    اين قبور مطهر به سیروان سفر مي كنند.

و   درويشان  محله  و  لومار  شهر  به  مشرف  بلندي  در  علي  سید  چون  ها  امامزاده  ديگر  بقعه  و  گوراب  روستاي 

به لحاظ ساختار تاريخي ثبت ملي رودخانه سیمره، امامزاده عباس عرب رودبار در روستاي چم شیر كه بقعه آن  

جنوب  در  باقر  محمد  سیروان،  رودخانه  به  مشرف  و  آباد  عباس  روستاي  كنار  در  شیروان  عباس  امامزاده  شده، 

روستاي سفید خاني، حاجي حاظر در بین روستاهاي لريني و سراب كالن ، زيد بن علي كه بر روي تپه اي مشرف  

  به رودخانه سیمره ساخته شده است.

ها برنج "عنبربو" است که  ترین آنهای مختلفی دارد که یکی از اصلی سیروان سوغاتی//    سوغات سیروان ایالم

روغن حیوانی و کره محلی با طعم بسیار لذیذ، عسل کوهی، نان محلی، گردو،   انگیزی دارد.طعم خاص و بوی دل 

گنجشکی، کهک و حلوائی  ها بژی برساق، کله ترین آنهای محلی که معروفکشک، کنجد و ترخینه و انواع شیرینی

یکی از مناطق پر ثمر این شهرستان است که    منطقه عرب رودبار  بگل )که ترکیبی از کشک خشک و خرما است(.

   شود.های استان صادر میساالنه تولید انار زیادی دارد که به دیگر شهرستان

های آن است، زیرا مردم سیروان بسیار  فرهنگ زیبای مردم سیروان یکی از جاذبه //    آداب و رسوم مردم سیروان

دا گرمی  برخورد  گردشگران  با  و  هستند  نواز  آن میهمان  بیشتر  لهجهرند.  و  کردی  زبان  به  صحبت ها  کلهری  ی 

برند. زبان، موسیقی، لباس، های آن مردم زبان عربی را برای صحبت کردن به کار می کنند؛ اما در برخی روستا می

ار دارد و  شهرستان ایوان در شمال استان ایالم قر  های این شهر است.ها و مراسم خاص از بارزترین جذابیت جشن

مرکز آن شهر ایوان است، این شهرستان از شمال به استان کرمانشاه از خاور به شهرستان چرداول و از باختر به  

 کشور عراق محدود است.

 

 ضد کرونا پیوست   چین به سازوکار بین المللی تامین واکسن/   وزارت امور خارجه چین

های بالینی طرح در مرحله آزمایش   ۱۱طرح برای تهیه واکسن کرونا در جهان چین هم اکنون با    ۶۰از مجموع حدود  

فرانس  ، به نقل از خبرگزاري  خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل     .جزو پیشتازان این عرصه است

های درحال توسعه به کشور   ۱۹های ضد کووید  پرس، چین جمعه اعالم کرد به سازوکار بین المللی تامین واکسن 

اواخر سال گذشته ظهور    ۱۹که در آن کووید  ن  چی  که مورد حمایت سازمان جهانی بهداشت قرار داد پیوسته است.

تهیه واکسن در جهان است. تهیه واکسن کرونا در    ۶۰مجموع حدود    از  کرد پیشتاز تحقیقات مربوط به  برای  طرح 

شی جینپینگ رئیس   های بالینی جزو پیشتازان این عرصه است.طرح در مرحله آزمایش   ۱۱جهان چین هم اکنون با  

  لید شود یک منفعت عمومی جهانی خواهد بود. عده داد هر واکسنی که در این کشور توجمهوری چین ماه مه و

ای اعالم کرد این کشور به سازوکار سازمان ملل در خصوص دسترسی جهانی به  در بیانیه  وزارت امور خارجه چین

کووید   با کووید    ۱۹واکسن ضد  مبارزه  واکسن  به  )دسترسی جهانی  کواکس  به  این   است.  پیوسته(  ۱۹موسوم 

ی )ائتالف  است به تشکل موسوم به گاو  ۱۹کشور فقیر به واکسن ضد کووید    ۹۲ابتکار که هدف از آن دسترسی  

واکسن به    ایجاد شد سپرده شده است.  ۲۰۰۰ها( که سال  برای  دارد چه مقدار  نکرده است قصد  پکن مشخص 

کند. دارد کشور   کوواکس کمک  انتظار  پایان سکوواکس  تا  این منظور مشارکت  های مختلف  به  میلیارد دالر  دو  ال 

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


 
میلیون دالری ژاپن را به دست آورده است. با این   ۱۳۰ گاوی پنجشنبه در پایگاه اینترنتی خود تصریح کرد وعده کنند.

نام امریکا و فرانسه در    شود.میلیون دالر بالغ می  ۸۰۰کشور به یک میلیارد و    ۲۰مشارکت مالی حدود    وعده کمک

 خورد. نمیهای اعطا کننده کمک به چشم شورفهرست ک

 

 وضعیت سرمایه گذاری چین در غرب آسیا 

ی جابجایی قدرت در جهان در اولویت اول قرار  جایگاه اول اقتصادی را کسب کرده، و در عرصه   ۲۰۱۸چین از سال  

بینی می  پیش  اما  تا سال  دارد.  به  با محوریت کشور جهان    ۲۰۵۰شود  و…  روسیه  ژاپن،  آمریکا،  هند،  های چین، 

 .سمت چند قطبی شدن خواهد رفت

تاکنون بیش از    ۱۹۷۹با تغییر استراتژی کالن چین به توسعه گرایی، سیاست خارجی این کشور از سال  //    چکیده

دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت   ۱۹۹۰پیش اقتصاد محور شده است، به طوری که دهه 

نه ای که اوج بلند پروازی اقتصادی چین در  آمیز چین یاد میکند. البته این روند با آغاز هزاره سوم تداوم یافت به گو

به نحوی که اکنون اقتصاد   مشاهده کرد.  ۲۰۱۲می توان با تغییر استراتژی کالن چین در سال     عرصه بین المللی را

چین به قدری رشد کرده است که به دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل شده است. این پیشرفت اقتصادی باعث  

و هم سایر دولتهای جهان نقش بیشتری را برای این کشور قائل شوند و در این میان،   شده است هم خود چین 

دولت چین نیز میکوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود و به ویژه با استفاده از بخش خصوصی فراملی 

در   ویژه  به  نفوذ  برای گسترش  تالش  این  دهد.  در سایر کشورها گسترش  را  نفوذش  اقتصادی  شده خود،  حوزه 

اقیانوس   از  رفته  رفته  جهانی  اقتصادی  های  پویش  گرانیگاه  که  است  آورده  بار  به  جهانی  عرصه  در  را  وضعیتی 

در این چارچوب تالش می شود به بررسی      اطلس به اقیانوس آرام و منطقه شرق و غرب آسیا منتقل می شود.

نطقه غرب آسیا بپردازیم. در این گزارش استدالل می  توسعه نفوذ و قدرت چین در عرصه بین المللی بخصوص در م

با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی   شود که چین در دیپلماسی اقتصادی خود 

بین   نهادهای  در  فعال  گرایی  جانبه  وچند  آمریکا  قبال  در  خزنده  سازی  موازنه  اقتصادی،  دیپلماسی  و  عمومی 

و همچنین   توانسته سیاست  المللی  آسیا  و غرب  مرکزی  آسیای  میانه،  آسیای  با کشورهای  روابط خود  توسعه 

  خارجی خود را سامان بخشد.

چین پس از یک دهه از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ توانست به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار  //    مقدمه

ط در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ بدین وسیله، به ، توسعه گرایی رویکرد مسل۱۹۸۰بگیرد. لذا، از اواخر دهه  

جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از  

طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشمگیری رسیده است. اما نخبگان نسل پنجم  

را کامل ندانسته و در پی اصالحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند، به طوری  چین سیاست خارجی 

الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی (  ۲۰۱۲که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ )

ا کشور  این  خارجی  سیاست  تا  گردید  موجب  چین  گرایی  توسعه  تغییرات  این  است.  شده  سال  مواجه    ۱۹۷۹ز 

دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش   ۱۹۹۰تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شود، به طوری که دهه  

بلندپروازی   اوج  که  ای  گونه  به  یافت  تداوم  سوم  هزاره  آغاز  با  روند  این  البته  کند.  می  یاد  چین  آمیز  مسالمت 

  مشاهد  ۲۰۱۲هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال  اقتصادی چین در عرصه بین المللی را می توان در  

کرد. در این میان، دولت چین نیز می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود نفوذش را در سایر کشورها  

گسترش دهد. در این چارچوب تالش میشود تبیینی هرچند مختصر در مورد ابعاد و پیامدهای عملکرد چین در حوزه 

ذاری خارجی در آسیا ارائه شود. در این گزارش، استدالل می شود که چین در حوزه سیاست گذاری  سیاست گ

خارجی خود با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، 



 
ال بین  نهادهای  در  فعال  گرایی  جانبه  چند  و  آمریکا  قبال  در  خزنده  سازی  سیاست موازنه  است  توانسته  مللی 

 سیاستگذاری خارجی خود را سامان بخشد. 

تاکنون، دو پارادایم اصلی را تجربه کرده  (  ۱۹۴۹سیاست خارجی جمهوری خلق چین از زمان تأسیس )//    تاریخچه

شیائوپینگ. دنگ  آمدن  کار  روی  از  بعد  عملگرایانه  نگاه  دوم،  و  مائو  دوران  در  ایدئولوژیک  نگاه  نخست،   است: 

اولیه   برداشت  آنها،  براساس  که  بود  واقعه  دو  از  متأثر  گیری  بدو شکل  در  چین  خارجی جمهوری خلق  سیاست 

بیجینگ از نظام بین الملل بدبینانه شکل گرفت. نخست، تالش ناموفق جمهوری خلق چین برای شناساندن خود به  

سیونالیست چین( که به تایوان منتقل عنوان نماینده واقعی چین در سازمان ملل به جای حکومت قبلی )حزب نا

میان دو کره ) و دوم، جنگ  بود  بر  (  ۱۹۵۰  -۵۳شده  بیشتر  برای سلطه  امپریالیستی  بود یک جنگ  که مائو معتقد 

با   تقابل  بر مبنای عدم اعتماد و  بدو تأسیس  المللی چین در  بین  این اساس، رویکرد  بر  آسیا و کنترل چین است. 

. لذا دنیای خارج به عنوان منبعی از تهدید برای چین محسوب می شد. برای در امان نظام بین الملل شکل گرفت

ماندن از تهدیدات خارجی، »گرایش به یک سمت« رویکرد غالب در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ در ابتدا به 

ن خروشچف روابط  به شوروی گرایش پیدا کرد، ولی با روی کار آمد  ۱۹۵۰علت بازسازی اقتصاد خود تا اواسط دهه  

براتی،    ۱۹۶۰دو کشور در دهه   و  به  (.  ۱۲۴:  ۱۳۹۲تیره شد )شیرخانی  تفاوت نظرها با شوروی و  از  مجموعه ای 

ویژه اختالف بر سر نحوه مدیریت جنبش های آزادی بخش در جهان، باعث شد که بیجینگ کمونیست چینی را نوع 

ج رهبری  ادعای  با  چین  لذا  کند.  معرفی  کمونیسم  روابطاصیل  سوم،  آورد.     هان  روی  انزواطلبی  سیاست  به 

انجامید. در این برهه چین دو دشمن بزرگ داشت.    ۱۹۶۹ماهه در    ۷اختالفات این دو کشور نهایتاً به درگیری مرزی  

شوروی در مرزهای شمالی و ایاالت متحده در شرق و جنوب، موجب می شد تا محیط امنیتی چین را تهدید کنند.  

این راستا، روابط چین لذا مائو مج با قطب دیگر رها کند. در  برای رویارویی  را  بر یک قطب  تکیه  بور شد سیاست 

ناپایدار مائو در   آمریکا با بود. گفتمان  تاکتیکی  امپریالیست صرفا یک حرکت  با شیطان  البته سازش  بازتعریف شد. 

ادامه یافت. ماحصل رقابت میان مخالفان و طرفداران مائو،    ۱۹۷۶عرصه سیاست خارجی تا زمان مرگ وی در سال  

با جهان   ناپذیری چین  اگرچه سازش  بود.  دنگ شیائوپینگ  آمدن  کار  که روی  بود  باعث شده  مائو  دوران  در  خارج 

نسل دوم نخبگان چینی (.  ۵۰۹  -۵۱۳:  ۱۳۸۶سیاست خارجی به بخشی از راه حل توسعه تبدیل شود)شریعتی نیا،

در واقع سیاست مدارانی توسعه گرا بودند که کماکان در قالب حزب کمونیست چین قرار داشتند و با استفاده از  

کاف بوروکراتیک  قدرت  از  دیگر،  حزبی  سوی  از  بودند.  برخوردار  خود  محور  توسعه  های  سیاست  پیگیری  برای  ی 

ماهیت اقتدارگرایانه حکومت در چین باعث استقالل نسبی دولت از جامعه مدنی نیز شده بود. به عالوه، در جریان  

تف  ایدئولوژیکی  تمایالت  اساس  بر  را  ملی  منافع  که  نفره  مائو، گروه چهار  برای جانشینی  کردند،  رقابت  سیر می 

تک   برخوردار شد. همچنین سیستم  ملی  منافع  تعریف  در  نسبی  استقالل  نوعی  از  دولت  بنابراین،  حذف شدند. 

حزبی در چین و فضای بسته سیاسی در طول سالهای متمادی باعث تضعیف جامعه مدنی در چین شده است.  

وجود چین  در  گرا  توسعه  دولت  گیری  شکل  چهار شاخصه  هر  توسعه    داشت.  بنابراین،  چارچوب  در  شیائوپینگ 

گرایی، چند اصل کلی در سیاست خارجی چین را بنیان نهاد. از جمله، مشاهده بی سروصدای رخدادها، پاسخ و  

توانایی ها، صبوری و تالش در  پنهان نگه داشتن  از سرزمین چین،  مدیریت مالیم در قبال وقایع، پاسداری راسخ 

اصول است که رعایت آنها نوعی سیاست خارجی کم هیاهو را برای چین به ارمغان  راستای اهداف، از جمله این  

 به خود دید شامل: ۲۰۱۲الی  ۱۹۷۹در نتیجه، تغییراتی که شوروی از سال   (Glaser,2014:2آورد.)

لوژی تا فروپاشی شوروی: در این برهه، معیار تعیین دوست و دشمن در روابط خارجی چین از ایدئو  ۱۹۷۹از سال  -

  به منافع ملی تغییر یافت.

تا  - شوروی  فروپاشی  و :  ۲۰۰۱از  جهان  با  تعامل  به  هیاهو  کم  خارجی  سیاست  حفظ  با  بیجینگ  دوره  این  در 

  دیپلماسی اقتصادی ادامه داد.

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
تحوالت اقتصادی چین در دو دهه قبل، زمینه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی :  ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۱از سال  -

کرد.را   بزرگ     فراهم  های  قدرت  با  روابط  توسعه  صرف  بیشتر  را  خود  خارجی  سیاست  بیجینگ  سال  آن  از 

بر قد آمریکا و تأثیرات توسعه گرایی در سیاست خارجی  این دوره،  پایان  نمایان شد. کرد. در  المللی چین  بین  رت 

حفظ و تداوم این دستاورد بزرگ، ضرورت اعمال برخی تغییرات را در سیاست خارجی برای نخبگان چینی به وجود  

  آورد.

چین  قرن  //    اقتصاد  هفتاد  دهه  اواخر  از  چین  اساس    ۲۰اقتصاد  بر   . است  رشد  حال  در  و  کرده  تغییر  تندی  به 

ارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است . حجم اقتصاد برابری قدرت خرید ، چین د

در مقام سوم در جهان یعنی   آمریکا بالفاصله پس از اتحادیه اروپا و(  ۲۰۱۲در سال    ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰چین )$  

. گیرد  در حال رسیدن    قرار می   ، اقتصادی  نظر  از  ، چین  یابد  ادامه  اقتصادی چین همچنان  کنونی  چنانچه رشد 

و آمریکا به است  جهان  اقتصاد  ترین  بزرگ  این   یعنی  اقتصادی  و  سیاسی  پیامدهای  با  مقابله  برای  را  خود  باید 

موضوع آماده کند . این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب  

بانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کالن این کشور را با    قوی تری در منطقه در آمده .

افزایش  ث وجود  با  اما،  کرده است  توصیف  پیشرفت عمده  یک  را  آمار جدید  بانک جهانی   . کرده است  توصیف  بات 

سطح   به  چین  اینکه  برای  و  است  پایین  بسیار  هنوز  اقتصادی  تولید  سرانه  نرخ   ، داخلی  ناخالص  تولید  میزان 

 کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند . 

بهره//    سیاست خارجی چین    با   ، دهه گذشته  دو  در  ابر  چین  رقابت  و   » » جنگ سرد  از فضای  مناسب  گیری 

بینقدرت  امکانات  دوران،  آن  کاتالیزوری  های  از  استفاده  با  و  داد  قرار  خود  فرسوده  اقتصاد  اختیار  در  را  المللی 

نام به  چینی   مناسب  اقتصادی »  توسعه  استراتژی   ،» بحار  ماوراء  بین  های  موقعیت  ارتقاء  پی و  را  خود  المللی 

در این راستا، حزب کمونیست با کنار گذاردن آرما نگرایی مبتنی بر تفکرات حزبی و سوسیالیستی در روابط   گرفت.

ها حاصل ارزیابی  اتخاذ این سیاست   المللی، تمرکز بر تأمین منافع ملی و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید.بین

گرایا از سیاست واقع  اجتناب  و  پکن  قدرت  و  توان  از  ، نه  بنابراین  بود.  بازده  زود  و  الوصول  ، سریع  های شتابزده 

، تحقیقات و تجارت ،  های علوم ، فناوری ریزی شده در حوزههای هدفمند وبرنامه روشن است که برگزیدن سیاست

گ بتوان  و شاید  فراهم ساخته است  را  پیشرفت چین  و  به رشد  رو  المپیک  شرایط  برگزاری  نقطه    ۲۰۰۸فت  پکن 

. بود  خواهد  نوین  صنعتی  و  مدرن  دوران  به   » سنتی  دوران   « از  چین  گذار  در  دیگری  حزب واقع   عطف  گرایی 

باکی دنگ شیاثونیگ و فشارهای اقتصادی سه عامل اصلی برای گذار چین از کمونیست چین ، خطر پذیری و بی

  ( او(    ۴۹-۷۹قطعه  دوره   « به  که  جماهیر بود  اتحاد  دوران  آن  در  چین  توسعه  الگوی  و  است  مشهور   » چین  ل 

شود و سفر دنگ به ایاالت متحده و در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می  ۱۹۷۹ژانویه     شوروی بود .

چین  به  جهان  علمی  تجارب  انتقال  برای  نوینی  پیوندهای   ، جانبه  دو  فنی  و  علمی  همکاری  قراردادهای   انعقاد 

تیم قالب  در  چینی  هزار  صدها  مرحله  این  در   . کرد  و  فراهم  رفتند  خارج  به  تحصیلی  و  کاری  و  آموزشی  های 

  ۸۴، در فاصله سالهای    از نظر اجرایی   سان نو اندیش چینی پدیدار شد .هندای از دانشمندان و مدیران و مسلسله

و طرح  ۹۵تا   گردید  دنبال  فناوری  پارکهای  و  اقتصادی  ویژه  مناطق  ویژه میالدی  این  های   . گذارده شد  اجرا  به  ای 

مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از : رشد اقتصادی و رفاه     اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت.

ه تمامی  هندهای تدریجی اجتماعی ؛ این الگو جهت دتی ، همراه با گشایشعمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنی

ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقالنیت و نظم عقالیی و  برنامه 

بخشهای  سود محور غ در  قانونی  و  نهادی  اصالحات  این مسیر  در   . بومی چینی است  ویژگیهای  با  ، همراه  ربی 

. دارد  ادامه  اصالحات همچنان  این  و  گرفت  و همه جانبه صورت  به شکلی وسیع  دولتی  ،    مختلف  قانع  جمعیت 

بی ، امنیت اجتماعی و روانی کاری ، صبور ، سازمان پذیر و امیدوار چین ، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حز
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برای جذب سرمایه  زبان مسالمتمناسبی  که  آورد  فراهم  در سیاست  های خارجی  و سیاستآمیز  های خارجی 

توان  بندی کلی میدر یک جمع   ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود .آتشی جویانه منطقه 

ه دنیا « تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فناوری و جهانی شدن این  گفت که آنچه امروز چین را به » کارخان

گیری مناسب و بهنگام از امکانات  اقتصاد انجامیده است ، شناخت همه جانبه و دقیق تحوالت اقتصادی دنیا و بهره 

های و توانایی این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافته حزبی     المللی است .جهانی و اقتصاد بین 

مدیریت کارآمد چین قادر   های ماوراء بحار حاصل شده است .ای و اطالعاتی چینیمدیریتی ، ارتباطاتی ، سرمایه

با فراهم ساختن زیر ساخت ها ، شرکتهای چند ملیتی و صاحبان های آن سوی آبهای الزم ، با جذب چینیشد 

پس باید گفت ، توان رقابتی چین امروز     مند سازد .دیوار چین عالقههای  سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره 

از جمله می که  بسیاری است  توانایی های  بر  برنامهمتکی  و  توسعه هدفمند  بر  مراکز توان  توسعه  ریزی شده، 

ی تحقیق و توسعه ، همسان سازی قوانین و مقررات با تحوالت عرصه تولید و تجارت جهانی ، دیپلماسی اقتصاد

این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید  فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره نمود .

 المللی قرار دهد . های جدید بینو کشور اژدهای بیدار را در آستانه » توسعه اقتصادی « و پذیرش نقش 

به //    ان به ویژه کشورهای درحال توسعهجذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورهای جه 

دنبال اصالحات اقتصادی در چین به ویژه در طی دو دهه اخیر، وضعیت سرمایه گذاری چین سرمایه گذاری های  

دهه   اوایل  در  است.  دیده  خود  به  را  زیادی  تغییرات  به   ۱۹۸۰چین  را  خود  خارجی  های  گذاری  سرمایه  چین 

خت و همین سیاست باعث میشد سرمایه گذاران خارجی ناگزیر باشند با  فعالیتهای صادرات محور محدود می سا

سیاستهای اقتصادی دولت چین گشایش های بیشتری    ۱۹۹۰شرکتهای چینی مشارکت داشته باشند. اما در دهه  

را در زمینه سرمایه گذاری خارجی انجام داد، به نحوی که عمالً جذب سرمایه گذاری خارجی قانونی اعالم شد. در 

آغاز هزاره جدید،  در  در همین چارچوب،  را تجربه کرد.  نتیجه، جذب سرمایه های خارجی هرساله رشد تصاعدی 

از   بیش  خارجی  گذاری  سرمایه  بر  مبتنی  اقتصادِی  خود   ۶۰فعالیتهای  به  را  کشور  این  صادرات  و  واردات  درصد 

به اجرا   ۱۹۹۰ت چین در اوایل دهه  اختصاص داده است. این رشد ثمره برنامه ها و سیاست هایی است که دول

است. سال  درآورده  در  چین  دولت  نتیجه  از  ۲۰۱۴،  ۱۹۹۷در  بیش  و  تصویب  را  خارجی  گذاری  سرمایه    ۴۵پروژه 

های   سال  فاصله  در  کرد.  جذب  را  خارجی  مستقیم  سرمایه  دالر  دومین    ۲۰۰۱تا    ۱۹۹۳میلیارد  آمریکا  از  پس   ،

ری مستقیم خارجی را جذب کرد. ارقام مربوط به جذب سرمایه گذاری  کشوری بود که بیشترین حجم سرمایه گذا

در   ای که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی  گونه  به  داشته است،  مستقیم خارجی هر ساله سیر صعودی 

از   این اوصاف، میتوان    ۲۰۰۴میلیارد دالر در سال    ۶/۱۱۹به    ۲۰۰۵میلیارد دالر در سال    ۸۰چین،  با  رسیده است. 

   ل کرد که سرمایه گذاری خارجی عاملی مؤثر در ارتقای سریع جایگاه چین در تجارت جهانی بوده است.استدال

دیپلماسی  ابعاد  از  دیگر  یکی  نیز  جهان  کشورهای  در سایر  چین  خارجی  مستقیم  گذاری  دیگر، سرمایه  ازسوی 

میک تشویق  را  چینی  های  شرکت  چین  دولت  دهد.  می  تشکیل  را  کشور  این  کشورهای  اقتصادی  در  هم  تا  ند 

توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند. این سیاست چین که در طی سه دهه اخیر 

به  در سایر مناطق جهان شده است؛  این کشور  آن، سیاسی  تبع  به  و  اقتصادی  نفوذ  افزایش  باعث  دنبال شده 

ای در سال     گونه  گذاری مستقیم خارج  ۲۰۱۴که  گذاری  سرمایه  بر جذب سرمایه  مرزهایش  از  در خارج  ی چین 

مستقیم خارجی به درون مرزهایش پیشی گرفت و این کشور را برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده سرمایه در  

جهان تبدیل کرد. همان طور که ذکر شد، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در بیرون از مرزهای این کشور  

رشد ده درصدی را نشان می دهد. انتظار    ۲۰۱۳میلیارد دالر رسید که نسبت به سال    ۱۲۰ه حدود  ب  ۲۰۱۴در سال  

می رود این رشد سریع در سال های آینده نیز تداوم یابد. زیرا شرکتهای چینی بیش از پیش دریافته اند که سرمایه  

در همین چارچوب، به   ها به شمار می آید.گذاری در خارج از چین استراتژی کارآمدی برای ارتقا و رقابتی تر شدن آن



 
 طور کلی، میتوان گفت چین دو الگو را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها در پیش گرفته است: 

تا رویه غالب چین  از سرمایه گذاری  نوع  این  یافته:  توسعه  در جهان    ۱۹۹۰اواسط دهه     نخست، سرمایه گذاری 

این برهه،   تا  را در کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا متمرکز بوده است.  چین سرمایه گذاری های خارجی خود 

می ساخت و توجه کمتری به کشورهای درحال توسعه در این زمینه می کرد. هدف اصلی از این سرمایه گذاری  

سرمایه گذاری ها    ها عمدتاً دریافت دانش فنی الزم برای انتقال آن به داخل خاک چین بوده است. بخش اعظم این

برتر متمرکز می شود. فناوری  با  و  تولید محصوالت صنعتی  در  فعالیت  درحال      به  در جهان  گذاری  دوم، سرمایه 

توسعه و توسعه نیافته: با تنوع یافتن نیازهای اقتصادی چین و به موازات آن افزایش حجم سرمایه های شرکت 

ر، الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در خارج از  های چینی در اثر رشد شتابان اقتصادی این کشو

مرزها به سرمایه گذاری ها در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز بیش از پیش سوق یافت. هدف چین در این نوع  

   سرمایه گذاری ها متعدد و متنوع بوده است:

  ه نشان دهد.بتواند خود را به عنوان مرجعیت توسعه دادن کشورهای درحال توسع -۱

   سبک زندگی چینی را اشاعه دهد. -۲

با تخفیف های ویژه و برخوردهای ترجیحی با این قبیل کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ابزاری برای    -۳

   پیشبرد دیپلماسی عمومی خود قرار دهد.

ویژه کشو  -۴ به  قبیل کشورها  این  ارزان  و غذایی  منابع طبیعی  به  آسان  تأمین  دسترسی  برای  آفریقایی  رهای 

باشد. به سمت چند قطبی   نیازهای وارداتی خود داشته  افزایش سرمایه گذاری خارجی  با هدف  نتیجه چین  در 

 شدن می رود.

جایگاه اول اقتصادی را کسب کرده ،و در عرصه ی جابجایی قدرت در    ۲۰۱۸چین از سال  //    چند قطبی شدن چین 

، آمریکا ،هند جهان با محوریت کشورهای چین،  ۲۰۵۰جهان در اولویت اول قرار دارد.اما پیش بینی می شود تا سال  

. رفت  خواهد  شدن  قطبی  چند  سمت  به  و…  روسیه  است  ژاپن،  معتقد  نای  چین  آمریکا جوزف  به  را  قدرت  باید 

انتقال دهد ،تا بتواند رقابت و همکاری در مناسبات دو کشور را ، راهبردی تر کند تا از این منظر، توان کنترل تهدیدات 

تاثیر انقالب اطالعات و جهانی شدن، قادر به دستیابی به   آمریکا ناشی از انتشار قدرت را ممکن سازد. زیرا تحت 

و هوا، مواد مخدر،  آب  تغییرات جهانی  دارد.  دیگران  به همکاری  نیاز  و   ، باشد  نمی  المللی خود  بین  اهداف  همه 

نظی بزرگی  قدرت  همکاری   ، قدرت  پراکندگی  از  ناشی  سایبری  تهدیدات  تواندتروریسم،  می  چین،  به   آمریکا ر  را 

کند. نزدیک  به یک قطب   آمریکا اما  اهدافش  تبدیل شدن چین  نگران   ، در جهان  تفکر قدرت یک قطبی  در راستای 

به سمت    نیرومند اقتصادی است ، و سپس قدرت نظامی است که بر جهان مسلط شود. لذا سعی دارد با چرخش

 شرق آسیا، راه را برچین دشوار سازد. در مقابل سیاست چین، ناشی از پیشرفت های داخلی و تحوالت درونی

به شرق آسیا و نزدیک شدن به مرزهای   آمریکا قدرت است ،و لذا نفوذ درغرب آسیا پاسخی به سیاست چرخش

به بهانه ی کاهش هزینه ها در غرب آسیا و تمرکز   آمریکا چین با استفاده از سیاست چرخش سیاسی  چین است.

بر مهار چین ، و از دست دادن متحدان خود ، با سیاست حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله و احترام به حاکمیت  

ک این  مشارکت  توانسته،  کشورها  جملهملی  از  آورد. ایران شورها،  بدست  سابقه     را  نداشتن  دلیل  به  چین 

به گونه ای جلب کند،که  را  این منطقه  ،توانسته اعتماد کشورهای  تاریخی و استعماری در غرب آسیا  سیاسی، 

تفکر راهبردی چین در غرب آسیا، با انگیزه های اقتصادی و بر مبنای سیاست اقتصادی    قاد رقبا قرار نگیرد.مورد انت

کشورش برنامه ریزی شده و سیاست کشورهای منطقه تاثیری درآن ندارد. همین سیاست سبب شده که چین 

و تثبیت    رای حفظ امنیت اقتصادیبدون کمترین تنش در تمام کشورها از جمله کشورهای غرب آسیا نفوذ کند، و ب

ارتباط داشته باشد. ثبات  با  با دولت های  ، فقط  راستا  خود  با   در همین  در    ۱۷۷چین  میلیارد دالر سرمایه گذاری 

حوزه فارس  کشورهای  با  خلیج  پیمان همکاری  و  و    ۱۷،  خارجی  نفوذ سیاست  گسترش  دنبال  به   ، عربی  کشور 
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درصد انرژی دنیا    ۲۰مصرف کننده ی    است. چون کشور چین خاورمیانه منافع اقتصادی خویش در آسیای غربی و

روزانه   و  به    ۶است،  نزدیک  که  نفت  بشکه  از    ۵۱میلیون  و    ۴درصد   ، آسیا  غرب  در  طبیعی   ۴۰کشور  گاز  درصد 

از می قطر مصرفی  تأمین  یمن  تر  کند.و  بزرگ  گرچه  کشورهای  چین  اما   ، آسیاست  غرب  از  نفت  کننده  وارد  ین 

بازار بزرگ فروش کاالی مصرفی هستند. اکثر کشورهای غرب آسیا شریک اقتصادی   ثروتمند نفتی، برای او یک 

باشند.  می  کشورهای  چین   ، آسیا  درغرب  استراتژیک  و  اتحاد  و  روابط  گسترش  برای  سعودی،  عربستان چین 

توسعه  را در اولویت قرار داده ، و با سیاست باقی ماندن در لیست کشورهای درحال  ترکیه ، مصر وایران پاکستان،

، کشورش را از معرض بازخواست کشورهای توسعه یافته دور کرده است، و برای رقابت ساختاری و ایمن ماندن  

اختالل ازآمریکا از  انرژی  تأمین  در  با   ،  تعامل  انرژی،  های  زیرساخت  در  گذاری  سرمایه  با  آسیا،  غرب  کشورهای 

افزایش     شرکت های چینی را در غرب آسیا کشورهای منطقه و حوزه نظامی، با ابتکار طرح “یک کمربند یک جاده”

و مولفه اصلی این راهبرد عبارت از کمربند اقتصادی جاده ابریشم نوین و جاده دریایی ابریشم است.  د داده است.

به   اروپا  به  چین  اتصال  نوین«  ابریشم  »جاده  اقتصادی  کمربند  از  و  هدف  است  غربی  و  مرکزی  آسیای  واسطه 

شرق جنوب  آسیای  کشورهای  به  را  چین  که  است  دریایی«  ابریشم  »جاده  دوم  متصل مؤلفه  اروپا  و  آفریقا  ی، 

  گذاری زیرساختی تعیین کرده است. کشور را به عنوان هدف سرمایه  ۶۵کند. در این راستا چین به طور خاص  می

   ها در انعقاد قراردادهای مشارکت با کشورها این پارامترها، منفعت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی ،جایگاهچینی

المللی و فاصله را ظام اقتصادی و سیاسی، بعد ایدئولوژیک و نگاه به نظم بینای و ژئوپلیتیک، شباهت نوع نمنطقه 

کنند با جریاناتی ها به دلیل نفوذ چین در سراسر دنیا سعی میو برخی از اروپایی آمریکا اما دولت  کنند.لحاظ می

کنند. دار  را خدشه  چین  اقتصادی  منافع  داخلی  طلبی  تجزیه  از طرفی  چون  تحریم آمریکا و  بر  تجاری  عالوه  های 

کمونیست چین دست واژه حزب  بیان  با   ، در حالی    علیه چین  این  بزند.  لیبرال ها  مقابل  در  این کشور  تخریب  به 

های شرکت  دهه  چندین  که  بهرهآمریکا است  چین  تولیدات  از  خزانه یی  بهادار  اوراق  هم  چین  و  شده،  مند 

بدین ترتیب چین توانست با افزایش سرمایه گذاری خارجی در    را در حجم وسیع خریداری کرده است. آمریکا داری

 ت مشارکت کند.تجارت جهانی خود را ارتقا داده و در مجامع بین المللی در خصوص اقتصاد و تجار 

افزایش قدرت اقتصادی چین سبب شده است //     مشارکت در مجامع بین المللی در موضوعات اقتصادی و تجاری 

این کشور احساس مسئولیت بیشتری در مورد شکل دهی به نظم اقتصادی بین المللی در دنیای جهانی شده از 

درآید. المللی  بین  اقتصادی  های  ائتالف  و  ها  تشکل  در  عضویت  به  دارد  امکان  که  جایی  تا  و  دهد  نشان     خود 

، روسیه  هند توان در حضور این کشور در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی )شاملمهمترین جلوه این تمایل را می  

( برزیل(  ای، BRICSو  فراقاره  ائتالف  یک  عنوان  به  بریکس  اوالً  که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از  عضویت  یافت.   )

آمریکا  ساختاربندی   و  اروپا  مشارکت  بدون  جهانی  قدرتمند  ائتالف  تنها  و  جهانی  سیاست  و  اقتصاد  برای  جدیدی 

و  باشد  المللی  بین  سیاسی  و  اقتصادی  مهم  مباحث  و  مجامع  در  قوی  صدایی  تا  دارد  را  ظرفیت  این  که  است 

روس و  چین  یعنی  بریکس  عضو  کشور  دو  ثانیاً  بکشد.  چالش  به  را  فعلی  مسلط  نظم  دائم سیطره  عضویت  یه، 

یعنی دیگر  و هر سه کشور  دارند  را  امنیت  دائم در شورای هند شورای  داعیه عضویت  آفریقای جنوبی  و  برزیل   ،

نق از  ثالثاً  دارند.  را  جهانی  مالی  و  ساختارهای سیاسی  اصالح  و  سال امنیت  تا  نیز  اقتصادی  نظر  سه    ۲۰۳۰طه 

خوا بریکس  عضو  جهان،  اصلی  اقتصاد  چهار  از  حجم  هند کشور  به  توجه  با  بلوک  اعضای  نیز  حاضر  حال  در  بود. 

لی و اقتصادی جهانی تأثیرگذار باشند. تمامی این سه عامل اقتصادهای خود، این ظرفیت را دارند تا بر تحوالت ما 

را می توان در مقابله با سیطره جویی غرب به رهبری آمریکا و تالش برای برقراری نظم اقتصادی عادالنه در نظام  

زیربنایی اقتصادی سیاست خارجی  از مؤلفه های  این هدف غایی بریکس در واقع یکی  الملل جستجو کرد.  بین 

  یز به شمار می آید.چین ن
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چین با هدف  //   میلیارد دالری چین در منطقه غرب آسیا ۲۰۰ گذاریسرمایه/   سرمایه گذاری چین در منطقه آسیا 

سال اخیر بیش از    ۱۵موسوم به »ِمنا«، در طول   منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا توسعه روابط خود با کشورهای

سرمایه   ۲۰۰ کشورها  این  در  دالر  میمیلیارد  انتظار  همچنین  است.  نموده  در گذاری  داخلی  جنگ  پایان  با  رود 

های آتی این رقم به صورت  ، در طول سالجاده ابریشم چین و توسعه ابرپروژه سوریه و عراق کشورهایی همچون

اند. از های داخلی بودهاخیر همواره درگیر جنگهای  کشورهای منطقه غرب آسیا در طول سال  نمایی رشد نماید.

های جدید های حیاتی همچون شبکه توزیع آب و برق، جاده و پل، به اجرای پروژه این رو در زمینه توسعه زیرساخت

می  محسوب  چین  همچون  کشوری  برای  امتیاز  یک  کشورها  این  زیرساختی  ماندگی  عقب  دارند.  که نیاز  شود 

در سریعتریمی پروژه تواند  این  زمان ممکن  نیروی  ن  بکارگیری  با  و  فناوری  انتقال  به  نیاز  بدون  را  زیرساختی  های 

های های چینی به پشتوانه حمایت دولتی، در مقایسه با شرکت متخصص چینی اجرایی نماید. عالوه بر این شرکت 

جنگ زده در غرب آسیا و    دیگر کشورها، تمایل بیشتری دارند در مناطق با سطح امنیت کمتر، همچون کشورهای

پروژه  اجرای  به  آفریقا،  امتیاز  قاره  نوبه خود یک  به  نیز  این مسئله  و  گردند؛  زیرساختی مشغول  و  اقتصادی  های 

 شود. های چینی محسوب میبرای شرکت

پاکستان، با  چین  اقتصادی  و  تجاری  روابط  برخی //    سوریه و عراق توسعه  روی  بر  چین  آسیا  غرب  منطقه  در 

مهم که  است؛  کرده  باز  ویژه  حساب  اقتصادی  و  تجاری  روابط  سریعتر  توسعه  برای  آنکشورها  ها  ترین 

سال  هستند. سوریه و عراق پاکستان، طول  در  چین  خاص  طور  با  به  را  خود  روابط  است  کرده  تالش  اخیر  های 

اقتصادی چین کریدور  زمینه  این  در  و  پاکستان توسعه دهد؛  ابری-کشور  قالب طرح جاده  در  در  پاکستان  شم جدید 

سال   از  آمار  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  کشور  دو  از    ۲۰۰۵دستورکار  بیش  چین  حال  به  در    ۵۶تا  دالر  میلیارد 

های اقتصادی فراوانی  آغاز به کار این کریدور اقتصادی برای هردو طرف مزیت  گذاری کرده است.پاکستان سرمایه 

 های چینی در پاکستان منجر شده است. و شرکت به همراه داشته و در عین حال به تقویت حضور دولت

کشور دیگری در غرب آسیاست که   عراق//    عراق برنامه ریزی ویژه چین برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با 

ماه  اواخر سال گذشته در  در  راستا  در همین  قرار گرفته است.  توجه مقامات چینی  ویژه مورد  به طور  اخیر  های 

مقامات پیوسته  یعراق میالدی  چین  ابریشم  جاده  پروژه  ابر  به  کردند  اعالم  رسمی  طور  اما همکاریبه  های  اند. 

نمی تنها به سال  عراق اقتصادی چین و داخلی مربوط  از جنگ  اهای پس  آمار  بر اساس  به طوریکه  ز سال  شود؛ 

 گذاری کرده است.سرمایه عراق میلیارد دالر در ۲۴تا به حال چین بیش از  ۲۰۰۵

، از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور، برای همکاری با چین عراق به تازگی مقامات متعددی از کشور

پروژه  نموده در  تمایل  ابراز  زیرساختی  نظامیهای  گسترده  حضور  وجود  با  همچنین  حال  عراق در  آمریکا اند.  در   ،

رتبه دوم را در بین تأمین کنندگان جهانی  عراق شود وحاضر چین بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می

 نفت چین به خود اختصاص داده است.

کشور دیگری در منطقه غرب آسیا است که   سوریه//    سوریه برنامه ریزی چین برای حضور گسترده اقتصادی در 

های زیرساختی است. از این گذاری خارجی در پروژه به تازگی از بحران جنگ داخلی رهایی یافته و تشنه سرمایه 

ویژه ریزی  برنامه  نیز  چین  کشور  چین  رو  حضور  است.  داده  انجام  کشور  این  در  خود  حضور  توسعه  برای  ای 

 ل بشار اسد رئیس جمهور این کشور نیز قرار گرفته است.های زیرساختی مورد استقباو اجرای پروژه  سوریه در

ای ، دولت مستقر در این کشور هیچ گونه رابطهعراق در آن است که برخالف سوریه نکته مهم در خصوص کشور

شرکت آمریکا با نظر  این  از  و  پروژه ندارد  اجرای  برای  چینی  سادههای  کار  زیرساختی  روی  های  پیش  خود تری 

  دارند.

انداز سرمایه   ۲۰در     چین//    چشم  کاال،  فروش  بازار  و  تجارت  انرژی،  بازار  در  توانسته  اخیر  جذب  سال  و  گذاری 

از غرب آسیا به شرق  آمریکا سرمایه، تبادالت تکنولوژی در غرب آسیا نفوذ و روابط خود را گسترش دهد. با چرخش
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عنوان به  چین   ، منطقه    آسیا  اقتصاد  بازیگر  نقطهتنها  این  شد.  خواهد  شناخته  سیاست ای  در  عطفی  ی 

به   خارجی اقتصادی،  امنیت  تأمین  ضمن  راه  این  از  و  کرد  خواهد  تبدیل  فعال  کنشگر  یک  به  را  او  که  است 

شود، باید تعهدات گسترده ای را     در غرب آسیا آمریکا اما چین اگر بخواهد جایگزین  اهد پرداخت.نمایی نیز خوقدرت 

مبادله   در  نظر می رسد کشورها  به  باشد.  اقتصادی کشورش  در روند توسعه  پرداخت هزینه  به  و حاضر  بپذیرد، 

 .های مشارکت و توسعهکاالهای تجاری از چین، امنیت اقتصادی بیشتری داشته تا سرمایه گذاری با عنوان پروژه 

های کالن و  رای ایجاد و تقویت زیرساخت کشورها، از طریق قراردادهای مشارکت و پرداخت وامچون سابقه چین ب

بین صندوق  و  جهانی  بانک  از  باالتر  سودهای  دریافت  و  مرز  سنگین  به  را  کشورها   ، پاریس  گروه  و  پول  المللی 

، و ر قراردادها در نظر گرفتهها را به عنوان ضمانت دبدهکاری کشانده است، و گاهی با تعهدات مشارکت ، پروژه 

پروژه  این  نداشتهبعضاً  بازدهی  اساساً  یا  نبوده  بازده  زود  یا  چینی  اند.ها  و  قراردادهای  دولتی  صورت  دو  به  ها 

مجبور   کشورها  بعضی  که  ای  گونه  به  شود  می  بسته  شفاف  غیر  مالی  سیستم  با  خصوصی  های  شرکت 

اختیارمی در  را  خود  استراتژیک  منابع  د  شوند  قرار  جانب  .هندچین  از  اخیر  که   هند انتقاد  است  مطلب  این  موید 

دیگر با  چین  توسط  شده  منعقد  طرح  قراردادهای  در  مشارکت  هزینه  و  نبوده  شفاف  توسعه  کشورها  های 

ها به صورتی است که کشورها قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. بیش از نیمی از کشورهایی که  زیرساخت

پذیرفته  را  طرح  نظیراین  پایینوسالئ اند،  اعتباری  سطح  سرمایه ،  میزان  از  پروژه تر  به  گذاری  قادر  و  دارند  ها 

پروژه  این  تواند    ها و کارگران  ها عمدتاً توسط شرکتبازپرداخت دیون خود نیستند.  چینی اجرا می شود که نمی 

به شرق آسیا برای تضعیف قدرت چین ،  آمریکا چرخش  سطح اشتغال زایی در کشورها را نیز ارتقا یا تقویت نماید.

می ترجیح  چین  رسد  می  نظر  به  بود.  خواهد  امنیتی  تهدید  یک  واقع  سیاسی  در  ناپایداری  از  آسیا  غرب  تا  دهد 

متحدین از آمریکا خصوصاً  بیشتری  توان  تا  باشد  آسیا   آمریکا برخوردار  شرق  در  را  او  امنیت  نتواند  و  شود  صرف 

دار تهدید   ی غرب آسیا،از منطقه  آمریکا با خروج  کند.  خدشه  آن مورد  انرژی  منافع  به خصوص  تجاری چین  منافع 

ی مضاعفی خواهد داشت و   هزینهتری در منطقه خواهد شد، این برای چین  قرار گرفته و مجبور به حضور فعال 

امنیتی از چتر  کنون  تا  قرار می دهد. چون چین  تأثیر  تحت  را  آن  اقتصادی  گونه  آمریکا رشد  در منطقه بدون هیچ 

 ای نفع برده است.هزینه

، برای تداوم توسعه اقتصادی چین حیاتی است. لذا چین قصد ندارد در  آمریکا خورداری از یک روابط خوب بازیرا بر

ه اعتراف و اذعان آن به  هندعلیه چین، نشان د آمریکا چالش ایجاد کند. اما شروع جنگ های سرد آمریکا روابطش با

برای حفظ ثبات و تامین   آمریکا از طرفی   از رقابت با آن است. آمریکا افزایش قدرت چین در سطح جهان و ناتوانی

وگو  گفت  و  مذاکره  وارد  چین  با  باید  اوراسیا  منطقه  کل  همچنین  و  آسیا،  شرق  شمال  منطقه  امنیت 

می داند رشد قدرت نظامی چین ، و نیروی هسته ای او که عمدتاً قابلیت بازدارندگی دارند، تهدیدی   آمریکا شود.

  نیست و فقط قدرت نظامی چین، در سطح منطقه ای باقی خواهد ماند. آمریکا علیه

چین رتبه اول را در مصرف نفت خواهد داشت. و در همان    ۲۰۳۰المللی انرژی، تا سال  بینی آژانس بینبنابر پیش

تامین شود. لذا برای رشد اقتصادی که مهم ترین هدف  خلیج فارس  درصد از انرژی وارداتی آن می باید از  ۹۰سال،  

چین و تعیین کننده جهت گیری سیاست خارجی این کشور است ، غرب آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع  

خشی از یک استراتژی کالن در راستای اهداف اقتصادی چین قرار طبیعی و بازار مناسب فروش کاال ،به عنوان ب

دارد. چین برای تامین انرژی خود با توجه به چند قطبی شدن جهان به قراردادهای طویل المدت با کشورهای نفت  

  خیز آسیای غربی احتیاج دارد.

چین نمونه بارز یک کشور ضدنظام سلطه است که با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی توانسته  //    نتیجه گیری

است اهداف و منافع ملی خود را به نحو کم و بیش موفقیت آمیزی پیش ببرد. در این چارچوب، می توان گفت که 

اوایل دهه   از  ویژه  به  به  ۱۹۹۰چین  اقتصادی سیاست خارجی خود  ابزارهای  از  کرده   تاکنون  برداری  بهره  خوبی 
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است. رویکرد اقتصادی سیاست خارجی چین که در دیپلماسی اقتصادی این کشور تبلور یافته است به گونه ای 

برای  ای  زمینه  پیش  به عنوان  را  آن  و  اصالت میدهد  ای  روابط منطقه  به  المللی خود  بین  در مناسبات  است که 

آورد می  حساب  به  جهانی  سطح  در  روابط  بعد    .تسهیل  دو  را  عمومی  دیپلماسی  و  اقتصادی  دیپلماسی  اگر 

دیپلماسی بدانیم، از یک سو چین از هر دو بعد به موازات یکدیگر بهره می گیرد و از سوی دیگر، این کشور هر یک  

سی را ابزار دیگری قرار داده است. به بیان بهتر، چین از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد دیپلما

عمومی بهره گرفته است و از دیپلماسی عمومی برای نیل به اهداف اقتصادی خود در سایر کشورها سود جسته  

است. در این چارچوب، می توان استدالل کرد که این دو فرآیند در عرصه سیاست خارجی چین تقویت کننده یکدیگر 

عرصه سیاست خارجی با بهره گیری از ابزار اقتصادی  ولی در     گرچه چین آمریکا را بزرگترین و مهمترین    بوده اند.

بر   غیرمستقیم  طور  به  و  نرم  ابزارهای  با  است  کوشیده  یابد،  می  نمود  کشور  این  اقتصادی  دیپلماسی  در  که 

المللی مجبور  بین  پکن در عرصه  ارتقایافته  پذیرش جایگاه  به  را  آن  و  بگذارد  تأثیر  تصمیمات خصمانه دشمن خود 

ر که در رویکرد اقتصادی منطقه ای چین نیز اشاره شد، رفتار این کشور هم در سطح منطقه ای و همانطو   سازد.

هم در سطح بین المللی بر پایه چندجانبه گرایی استوار است. عضویت در مجمع اقتصادی آسیا و پاسیفیک )اَپک(،  

البته دیپلماسی اقتصادی چین     است.  اجالس آسیا ـ اروپا، گروه بیست و بریکس از جلوه های بارز این رویکرد چین

از یک نارسایی مهم غیربومی بودن و به عبارت بهتر، غربی ـ آمریکایی بودن رنج می برد که در آینده می تواند این  

کشور را دچار تناقضات شدیدی کند، به طوری که می تواند چین را در ورطه هضم شدن در نظام سلطه سرمایه  

بیافکند. از  داری  آفت    برخی  را  ناامنی  و  تاجرپیشه، جنگ  به عنوان یک دولت  باورند که چین  براین  سیاستمداران 

به    ۲۰۴۹سیاست خارجی توسعه گرایانه خود می داند. بنابراین، پیش بینی می شود که صلح و توسعه تا سال  

ن پس از دوران  عنوان دو عنصر محوری در سیاست خارجی چین باقی بماند. بر اساس نظریه بازگشت تاریخ، چی

( ژئوپلیتیک  بلوغ  به  رسیدن  و  فعالً    ۲۰۴۹گذار  البته  دهد.  نشان  خود  از  تهاجمی  رفتارهای  است  ممکن  بعد(،  به 

قضاوت در این مورد زود است. شواهد ارائه شده در این پژوهش، از جمله رفتار چین در دریای جنوبی، طرح جاده  

گونه و آمار اقتصادی نشان می دهد که چین در یک دهه اخیر در  ابریشم، مسائل نظامی، چندجانبه گرایی مقاومت

   بستر سیاست خارجی توسعه گرایانه رفتارهای قاطعانه تری از خود بروز داده است. به بیان رابرت کیگن، قدرت

نخوا رضایت  اقتصادی  گری  توان  به  صرفاً  حال رشد  در  نفوذ   هندهای  فکر کسب  به  زود  یا  دیر  کشورها  این  داد. 

ب  افتاد. نگارندگان ضمن موافقت با دیدگاه مذکور، معتقدند که حرکت چین برای کس هندسیاسی و بین المللی خوا

نکته اشاره می این  به  نیز  پایان  تدریجی و در بلندمدت علنی خواهد شد. در  المللی بسیار  بین     نفوذ سیاسی و 

شود که برخی از کشورهای مخالف وضع موجود در نظام بین الملل به جسورانه تر شدن سیاست خارجی چین  

با کشور هژمو را  بتوانند مخالفت خود  این طریق  از  تا  ن و مجموعه غرب به شکل مؤثرتری نشان  امیدوار هستند 

که ذکر شد، چین برای بلندمدت در مدار سیاست خارجی توسعه گرا باقی خواهد ماند. بنابراین،     . اما چنانهندد

ر خود  اقتصادی  منافع  که  رسد  می  نظر  به  دهد. بعید  قرار  ثالث  های  طرف  سیاسی  انتظارات  الشعاع  تحت   ا 
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 تاکید رئیس جمهور چین بر توسعه روابط با کره شمالی /  در پیامی خطاب به رئیس کره شمالی 

شی جینپینگ در پیامی خطاب به کیم جونگ اون اعالم کرد ما قصد داریم از روابط میان چین و کره شمالی دفاع و  

کنیم مستحکم  را  خود  گز  .روابط  الملل ارشبه  بین  صداوسیم سرویس  خبرگزاری   اخبرگزاری  از  نقل  به 

ر پیامی خطاب به  م کرد شی جین پینگ، رئیس جمهور چین دخبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه اعال رویترز؛

  .کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کارگران در کره شمالی، تبریک گفت

 .و روابط خود را مستحکم کنیم  رئیس جمهور چین اعالم کرد: ما قصد داریم از روابط میان چین و کره شمالی دفاع
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ای با موفقیت توسعه دهیم و توسعه پایدار و با  خواهیم روابط خود را با دوستان کرهافزود ما می هور چینرئیس جم

کره شمالی روز شنبه برای رژه نظامی بزرگی به مناسبت هفتاد و    .ثبات آرمان هاي دو کشور را پویایی ببخشیم

حزب تاسیس  سالگرد  می   پنجمین  آماده  این  حاکم  از  احتماال  و  موشکشود  معرفی  برای  بالستیک فرصت  های 

کردجدی خواهد  استفاده  از    .دی  گفت  جینپینگ  شی  شمالی،  کره  رسمی  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 

در سالپیشرفت  کره شمالی  که  چالش هایی  با  مقابله  منظور  به  خارجی  تبادالت  با  اخیر  آورده های  عمل  به  ها 

 .سیار خرسند“ استاست، ”ب

 

 رویارویی چین و آمریکا و اهرم فشار تازه آنها 

کند تقویت  را  یانگ  پیونگ  با  روابط  خواهد  می  کرد  اعالم  چین  جمهور  از .رئیس  نقل  به  امروز  رویترز  خبرگزاری 

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعالم کرد: "شی جین پینگ, رئیس جمهور چین در پیامی خطاب به کیم جونگ اون, 

دارد,  در دست  در کره شمالی  را  را که قدرت  تاسیس حزب کارگران  پنجمین سالگرد  و  رهبر کره شمالی, هفتاد 

بر   ".نامه همچنین اعالم کرده می خواهد روابط با پیونگ یانگ را تقویت کندتبریک گفت. رئیس جمهور چین در این  

اساس سخنانی که خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرده است, شی جینپینگ گفت ”ما قصد داریم از روابط  

ما می خواهیم   گفت  رئیس جمهور چین همچنین  کنیم.  را مستحکم  روابط خود  و  دفاع  کره شمالی  و  میان چین 

روابط خود را با رفقای کره ای با موفقیت توسعه دهیم و توسعه پایدار و با ثبات آرمان سوسیالیستی دو کشور را  

استقبال رئیس جمهور چین از توسعه مناسبات با پیونگ یانگ بعد از سال ها روابط بسیار سرد    .“پویایی ببخشیم

عمال تحریم های بین المللی علیه کره شمالی به ها برای امیان دو کشور صورت گرفته است. چین در این سال

اما ظاهرا با افزایش   .علت برنامه های هسته ای و بالستیک این کشور, به آمریکا و سایر کشور ملحق شده بود

ترامپ، چینی آمریکا  تنش در مناسبات پکن و واشنگتن در دولت  بر ضد  به عنوان اهرم فشاری  از کره شمالی  ها 

ر آخرین تحول در این زمینه آمریکا دیروز از اهرم هند و برخی تحرکات نظامی در دریای چین برای  د  .جویدبهره می

کرد برداری  بهره  چین  بر  فشار  درباره    .اعمال  آمریکا،  و  هند  مذاکرات  آستانه  در  و  دیروز  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 

داد هشدار  چین  واشن  .تهدیدهای  از  فرانسه  خبرگزاری  امروز  گزارش  خواستار به  جمعه،  روز  پمپئو  مایک  گتن، 

داد چین هشدار  توان  افزایش  درباره  و  هند شد  با  تر  نزدیک  روابط  بسیج    .برقراری  اکنون  ها  چینی  افزود،  پمپئو 

از زمان وقوع جنگ تن به تن در منطقه الداخ هیمالیا در ماه ژوئن    .نیروهای خود ضد هند را در شمال آغاز کرده اند

نیروی هندی منجر شد، تنش ها میان چین و هند افزایش یافته است. چین هم اعالم کرد در    ۲۰  که به کشته شدن

کرد آنها خودداری  تعداد  بیان  از  اما  است  داشته  تلفاتی  خبری   .این جنگ  در  دیروز  الجزیره هم  تلویزیونی  شبکه 

رد منطقه ای نزدیک به جزایر باراسیل، فوری به نقل از وزارت دفاع چین اعالم کرد، ناو آمریکایی بدون اجازه ما، وا

این وزارتخانه افزود، از واشنگتن می خواهیم از   .در دریای چین جنوبی، شد و ما تدابیر ضروری را اتخاذ خواهیم کرد

با    .اینگونه رفتارها ماجراجویانه دست بکشد سخن گوی وزارت خارجه چین هم همزمان بار دیگر بر مخالفت خود 

زورگویانه آمریکا علیه کشورهای دیگر تاکید کرد و از کاخ سفید خواست تا با کنار گذاشتن این    واقدمات یکجانبه  

 عبدالرضا خلیلی .رویه نادرست، در مسیر همبستگی و همکاری جهانی گام بردارد

 

 : فارس  یخبرگزار -

 گذاری چین المللی اقتصاد و سرمایهزبکستان در نمایشگاه بینر ا حضو

روزهای   که  گذاری سازمان همکاری شانگهای  و سرمایه  اقتصادی  المللی  بین  نمایشگاه  در    ۱۸و    ۱6ازبکستان 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند،   .کندشود، شرکت میدائو« چین برگزار می اکتبر در شهر »چینگ



 
و سرمااز اقتصادی  المللی  بین  نمایشگاه  در  روزهای  بکستان  که  گذاری سازمان همکاری شانگهای    ۱۸و    ۱6یه 

امسال در این مراسم برنامه ریزی شده نمایندگان   .کندشود، شرکت میدائو« چین برگزار میاکتبر در شهر »چینگ

شرکت کاال و    6۰۰ین نمایشگاه بیش از  کشور سازمان همکاری شانگهای شرکت کنند. در ا  ۱۸کشور از جمله    ۲۸

بازدیدکنندگان قرار می   خدمات خود های مالیاتی، این نمایشگاه به کاال و خدمات در زمینه   .دهندرا در معرض دید 

خواهد اختصاص  سبک  صنایع  همچنین  و  گردشگری  و  فرهنگی  چارچو   کشاورزی،  در  نمایشگاه  یافت.  این  ب 

سازمان      .کندز به کار میهای چین و سازمان همکاری شانگهای نیز آغاکاریدائو« در همهمچنین مرکز »چینگ

میالدی در شانگهای    ۲۰۰۱ژوئن سال    ۱5همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ  

روسیه،   قرقیزستان،  چین،  قزاقستان،  سوی  از  استچین  شده  تاسیس  ازبکستان  و  نشست    .تاجیکستان  در 

روزهای  سازمان ک و    ۲۰۱۷ژوئن سال    ۹و    ۸ه  برگزار شد، هندوستان  قزاقستان  پایتخت  آستانه  در شهر  میالدی 

اکنون جمهوری اسالمی ایران، افغانستان، مغولستان و    .پاکستان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای شدند

فت وگو با  ربایجان، نپال و کامبوج شریک گترکیه، سریالنکا، ارمنستان، آذ  .سازمان هستند  بالروس اعضای ناظر این

 انتهای پیام/ح .این سازمان هستند

 

 :سنایا -

 تاک را ممنوع کرد پاکستان فعالیت تیک

ها به منظور توسعه یک  تاک چین را بابت عدم رعایت موازین و دستورالعملپاکستان، برنامه رسانه اجتماعی تیک

غیرقان مفاهیم  کنترل  در  موثر  ممکانیسم  آسوشیتدپرس،    .کردسدود  ونی  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 

ای اعالم کرد، پس از دریافت شکایت به خاطر مفاهیم غیراخالقی و ناشایست در  اداره ارتباطات پاکستان در بیانیه 

"تیک ویدئوی  اشتراک  استپلتفورم  داده  انجام  باره  این  در  را  اقداماتی  ا  .تاک"  همچنین  اداره  این کرد،  عالم  این 

تیکشکایت  در  که  مفاهیمی  ماهیت  که  شده  متوجه  و  کرده  دریافت  را  و ها  بوده  غیراخالقی  شده،  منتشر  تاک 

ها و سپس به این کمپانی هشدار نهایی صادر شده و به آن زمان قابل قبولی برای پاسخ و تبعیت از خط مشی 

تیکدستورالعمل اما  است.  شده  داده  دسها  و  موازین  را  هعملتورالتاک  ارتباطات  اداره  سوی  از  شده  ارائه  ای 

کند ممنوع  پاکستان  در  را  آن  فعالیت  تا  گرفته  تصمیم  مذکور  اداره  و  است  نکرده  اعمال    .رعایت  از  پس  کمی 

تاک به این کشور  اداره ارتباطات پاکستان راه را برای بازگشت تیک  .ممنوعیت، این برنامه با تصاویر خالی دیده شد

ماعی مکانیسمی را در  و اعالم کرد برای توافق با این کمپانی آماده است و اگر این کمپانی رسانه اجتباز گذاشته  

ن همچنین در اداره ارتباطات پاکستا  .کندروی مفاهیم منتشر شده داشته باشد، در تصمیم خود تجدیدنظر میمیانه 

تیک  به  خود  نهایی  غیرهشدار  مفاهیم  تا  خواسته  کمپانی  این  از  توهینتاک  و  این  اخالقی  کند.  حذف  را  آمیزش 

 انتهای پیام  .های دو کشور منع شده استمشیبابت نقض خط رسانه اجتماعی پیشتر در هند و آمریکا  

 

 : میتسن یخبرگزار -

 اعالم آمادگی تایوان برای مذاکره با چین 

به نقل از   خبرگزاری تسنیم مللالبه گزارش گروه بین  .رئیس تایوان برای مذاکرات جدی با چین اعالم آمادگی کرد

رویترز، رئیس تایوان امروز )شنبه( به نشانه تمایل تایوان برای توقف تنش نظامی با پکن گفت که خواستار "مذاکره 

توجه به    ی تایوان شرایط این تنگه را باتسانگ اینگ وی در مراسم روز مل  .معنی دار" با پکن در شرایط برابر است

تنش ها در دریای چین جنوبی "بسیار بغرنج" خواند. وی گفت اگر پکن صدای تایوان را بشنود و دو طرف مذاکرات  

https://www.tasnimnews.com/


 
منطقه  تنش  باشند،  داشته  آمیزی  است صلح  فصل  و  حل  قابل  مسلما  زمانی  .ای  تا  گفت:  باره  این  در  که    وی 

به حل   پکن عالقمند  تنمقامات  دو  بین  روابط  بهبود  و  )تایوان( حفظ خصومت  اقتدار  و  برابری  درحالیکه  باشند،  گه 

تسانگ گفت که وی متعهد به   .شود، ما عالقمند به همکاری با یکدیگر برای تسهیل گفتگوهای معنی دار هستیم

 /پیام  انتهای .ف خواهد بودحفظ ثبات در تنگه تایوان است اما این کار مسئولیت دو طر

 

 : نیس آنالدق -

 FATF تخریب روابط ایران و چین با آدرس غلط /یادداشت

بین  روابط  کارشناس  براتی/  تحریم/    المللمسعود  شدیدترین  تحت  ایران  حاضر  حال  به  در  دارد  قرار  آمریکا  های 

ها با فراموشی این  شکلی که هیچ کشوری به این شدت تحت تحریم نبوده است. هر از چند گاهی برخی جریان 

در حال حاضر   :قدس آنالین  .ددهننسبت می  FATF وضوع، مشکالت اقتصادی کشور و روابط تجاری را به موضوعم

های آمریکا قرار دارد به شکلی که هیچ کشوری به این شدت تحت تحریم نبوده است.  ایران تحت شدیدترین تحریم

به موضوع  ها با فراموشی این موضوع، مشکالت اقتصادی کشور و روابط تجاری را  جریانهر از چند گاهی برخی  

FATF   نیز نسبت می و چین  ایران  روابط  درباره  ارشد حوزه سیاست خارجی  مقامات  از  یکی  اخیر  اظهارات  دهند. 

تحریم با  همزمان  موضوعات  این  طرح  شود.  مطرح  مسئله  این  دیگر  بار  شد  بانکیسبب  جدید  نیز    های  آمریکا 

های چینی هم مانند بقیه  های بانکی اعمال شد، بانکاالن که تحریمتا همین  ۹۰و    ۸۹های  از سال   توجه است.قابل 

ای و اجرای برجام هم این مسئله کشورها از همکاری با ایران خودداری کردند؛ حتی با نهایی شدن توافق هسته

نکه آمریکا در ساختار نظام بانکی جهانی یک تسلط و یک قدرت بالمنازع  ها و ایحل نشد، البته این به ساختار تحریم

، ۹۱و    ۹۰های  ها در این دوره تحریمی یعنی سالها با دیگران این است که چینیاما تفاوت چینی  گردد.د برمی دار

ایران همکاری تحریمبا  زدن  دور  با  را  از مسائل  بخشی  و  داشتند  بانکی  تعامالت  ایجاد  های جدی مخصوص  و  ها 

ه تشدید شد، این همکاری کاهش که تحریم دوبار  ۹۸و    ۹۷کردند اما متأسفانه در سال  پوشش برای ایران حل می

کرد. تحریم  پیدا  و چین  ایران  این کاهش همکاری  اصلی  به  عامل  ربطی  و  بود  زمان    FATFها  در  که  نداشت، چرا 

از برجام و تشدید تحریم آمریکا  ایران هنوز  خروج  از لیست سیاه  ها  با    بود.  FATFخارج  ضعف همکاری فعلی چین 

گردد، به نحوی که دولت حتی روابطی هم  های داخلی برمیتدبیریبه برخی بی ۹۱و  ۹۰های ایران به نسبت سال

ترین مصداق این بی  چین از میدان آزادگان مهم  CMPCکه از قبل وجود داشت را تضعیف کرد. اخراج شرکت نفتی  

عالوه    بود.  کرد، هم همین شرکت نفتیاری می ود؛ چون سهامدار اصلی بانک کونلون چین که با ایران همکتدبیری ب

تاجران چینی جمله این،  را عنوان می بر  توافق هسته ای  از  را به غربی کنند که »ایران پس  اروپایی ای ما  و  ها ها 

های تدبیری، همکاریهرچند به خاطر این بی  فروخت« و این به معنای یک دلخوری جدی و غیر قابل کتمان است. 

اما برخالف سایر کشور از سال  ایران و چین محدود شد  تقریباً  به   ۹۷ها به صفر نرسیده است.  باید  دولت فهمید 

بی یک  با  اما  کرد،  توجه  روبه چین  عمیق  بی اعتمادی  این  کرد  تالش  نظام  مجموعه  بنابراین  شد.  را  رو  اعتمادی 

این   بتواند  تا  کرد  به چین سفر  نماینده حاکمیت  عنوان  به  در سال گذشته  رئیس مجلس  که  تا جایی  کند  برطرف 

را ترمیم کند، حتی اما متأسفانه در    روابط دچار اختالل شده  ایران و چین مطرح شد  توافق راهبردی میان  تدوین 

فضای داخلی موجی علیه این توافق ایجاد شد که به نهایی شدن این توافق لطمه زده است. در این شرایط باز  

به    صورت عامدانه. متأسفانه به نظر، برخی بهگیردای قرار میهای ایران و چین مورد تخریب رسانه هم همکاری

اقدام   برنامه  تکمیل  به  را  این موضوع  و  ترمیم هستند  در حال  روابط  این  تخریب  باید   کنند.مرتبط می   FATFدنبال 

که   پلنی  اکشن  کرد  می   FATFاذعان  ایجاد  ایران  برای  مشکالتی  بود،  ایران  به  دیکته  حال  آن در  مجموعه  و  کرد 

ل تحریمی بود. برای همین شخص ترامپ و پمپئو اصرار داشتند  کننده فشار آمریکا و پازها کامالً تکمیلدستورالعمل

http://www.qudsonline.ir/


 
از منظر کارشناسی کامالً    کردند.ها هم به زبان دیگری آن را عنوان میایران باید اکشن پلن را اجرا کند و اروپایی 

با تحریم نمیتنها کمکی به ما در مقابلنه  FATFروشن است استانداردهای   ادرات  شدت در بخش صکند بلکه بهه 

حتی آقای ظریف هم به این نکته    گاه ما در بحث صادرات است، فشار خواهد آورد.ترین تکیهغیرنفتی که االن مهم

به  آمریکا  که  ابزاری است  دو  تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی  که  داشته است  اقتصاد  اشاره  آن فضای  وسیله 

توجهی به این  بی  وضوع دیگر بر کسی پوشیده نیست.شدت امنیتی کرده و این م فع منافع خود بهجهانی را به ن

خواهند جلو همکاری ایران و چین که اکنون در حال نهایی ای میشود که عدهواقعیت، سبب ایجاد این تردید می

تحریم مقابل  در  این همکاری  چراکه  گرفته شود؛  است،  آن  مراحل  آمریکاشدن  آمریکایی های  خود  و   ها هم ست 

دا اذعان  تحریم بارها  خالف  قرارداد  این  تحریم شتند  را  قرارداد  این  طرفین  حتماً  ما  کردند  تأکید  و  ماست  های 

باتدبیر و مراعات تمام مسائلی که کمترین هزینه را در  عقل سلیم حکم می  کنیم.می کند این مدل همکاری کامالً 

باید تکمیل   FATFگویند اکشن پلن  دروغ میه ای دارند باما متأسفانه عده  انجام شود.  های آمریکا دارد، مقابل تحریم 

توانیم هیچ همکاری خارج از پلن را کامل کنیم نمیشود تا ایران بتواند با چین همکاری کند. اتفاقاً اگر ما این اکشن

 ر برابر آمریکا خواهد بود. آنچه آمریکا بخواهد، انجام دهیم و تنها گزینه در چنین شرایطی تسلیم د

 

 :شفقنا -

 اصلی کاهش کرونا در چین دلیل 

دلیل اصلی    -شفقنا از  او  کند.  بیان می  را  واقعیت  آمار کرونا  اعالم  در  باور است که چین  براین  پروفسور روسی 

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به    ر سخن به میان آورد.در این کشو  ۱۹کاهش شمار مبتالیان به ویروس کووید  

و   کانون شیوع  چین  عربی،  آرتی  از  به خوبی  نقل  که  است  ماه  کشور چند  این  اما  بود  کرونا  ویروس  شناسایی 

ویروس را کنترل کرده است تا جایکه در چند ماه اخیر هیچ فردی در چین جان خود را به خاطر کرونا از دست نداده  

کسن را  بسیاری براین باور هستند که چین یا وا  زانه هم انگشت شمار بوده است.است و شمار مبتالیان داخلی رو

تولید کرده است و یا اینکه واقعیت را درباره کرونا بیان نمی کند اما پروفسور روسی دلیل دیگری را بیان می کند و  

الی روسیه گفت:به نظرم  آناتولی التستاین، استاد ویروس شناس انستیتوی گام  به تقلب چینی ها اعتقاد ندارد.

این کشور بزرگ است. دلیل اصلی کاهش کرونا در چین نظم و انضباط عا  لی چینی ها و فعال بودن قرنطینه در 

در کشور   اما  بماند  باقی  در همان مکان  ویروس  تا  کند  به خوبی قرنطینه  را  کانون شیوع کرونا  توانست که  چین 

 کرد و ما نتوانستیم که آن را کنترل و مهار کنیم. به نظر من چین آمارما)روسیه( ویروس در همه جا رشد و پیشرفت 

کند. می  بیان  را  واقعیت  و  کند  نمی  دستکاری  دانشکده    را  در  سالمت  اقتصاد  انستیتوی  مدیر   ، پوپوویچ  الریسا 

است. موافق  روسی  پروفسور  این  نظر  با  اقتصاد  تکمیلی  شی  تحصیالت  میزان  در  مختلفی  عوامل  او  نظر  وع  به 

تأثیرگذار بوده است. او گفت: چین به خوبی دره ای خود را بست و اکنون با قدرت و اقتدار  ویروس کرونا در چین 

سه استراتژی ترافیک، تست و ردیابی و پیگیری را اجرا می کند. انضباط و نظمی که در چین وجود دارد بسیار باالتر  

از جمله روسیه است. اروپایی  افزایش سطح   او همچنین  از کشورهای  از دالیل  یکی  را  کارگیری طب سنتی  به 

بدن ایمنی  و  کرد.  مقاومت  بین چینی ها عنوان  تنها    ۲۴در    در  اخیر  ویروس کرونا مبتال    ۵۴ساعت  به  در چین  نفر 

بودند. آنها مسافران خارجی  به ویروس کرونا در بیمارستان    شدند که بیشتر  بیمار مبتال  اوتدیگر هیچ  پایان ماه  در 

 انتهای پیام  پکن وجود نداشت. های

 

 : اسپتنیک -



 

 ی گردد با همت آمریکا عظمت چین برم 

به صورت تاریخی چند نوع سیاست در جهان وجود دارد که /    عماد آبشناس تهیه شده توسط/    گزارش و تحلیل  

و ابر قدرت  به  تبدیل شدن  برای  و قدیمی   کشورها  ترین  متعارف  کنند که  دیگر استفاده می  بر کشورهای  تسلط 

این روش از زمانی که ماکیاولی بنیان سیاست   .ترین آنها جنگ افروزی، اشغال و استعمار کشورهای دیگر است

را بنا نهاد کم کم منسوخ شد و کشورها به سمت راه های کم هزینه تر برای تسلط بر جهان روی  های نوین غرب  

سوی      آوردند. و  سمت  به  اخیر  دهه  سه  دو  طی  اخیرا  متحده  ایاالت  سیاسی  رهبران  کنیم  می  مشاهده  البته 

کره و ... بی نتیجه   راهکارهای قدیمی یعنی لشکر کشی و اشغال کشورها، که حتی در جنگ هایی مانند ویتنام و

نبودند و سواد سیاسی نداشتند و ندارند و  بودن خود را نشان داد روی آورده اند چون بسیاری از آنها سیاستمدار  

بیشتر با ساختار معروف به ساختار گاوچران های آمریکایی و فیلم های هالیوودی بزرگ شده اند و تصور می کنند  

 لم ها می بینند و یا در خیابان های آمریکا مافیاها به آنها نشان می دهند.جهان واقعی هم همانی است که در فی

آمریکا هستند که تصور می کنند همانگونه که می برخی هم عمال   دست نشانده رهبران مافیاهای اقتصادی در 

طره فرهنگی  راهکارهای دیگر مانند سی  توانند درون ایاالت متحده عمل کنند می توانند در سطح جهانی عمل کنند.

یا دینی و مذهبی بر دیگر کشورها است هم وجود داشت  یا اقتصادی و   ه و هم امروزه وجود دارد. و یا سیاسی و 

مسیحیت   جهان  و  اروپا  کل  بر  واتیکان  و  پاپ  تاثیر  زمان  از  ای  دوره  در  کنیم  می  مشاهده  مثال  عنوان  به  یعنی 

کاتولیک در حدی بود که بودن و یا نبودن یک پادشاه و یا شاهزادگان وابسته به رضایت پاپ بود و عمال واتیکان بدون 

 خود داشت.  ات این کشورها را تحت سلطهلشکر کشی کل اروپا ومستعمر

یا اینکه مثال فلسفه ای مانند فلسفه مارکسیستی و یا اشتراکی در دوره  //    چین از نژادپرستی در آمریکاشکایت  

ای آنقدر در جهان گسترش پیدا می کند که بسیاری از کشورها تحت تاثیر آن قرار می گیرند، وتا به امروزه هم هنوز 

حکومت اسالمی به حدی زیاد بود که بسیاری از    در پی انقالب اسالمی در ایران موج فلسفه  تحت تاثیر آن هستند.

ملت های مسلمان به فکر تاسیس نظام هایی مبتنی بر این فلسفه بودند و در واقع به همین دلیل بسیاری هم با  

بپذیریم که امروزه کل جهان   از هر خط و مشی فکری، موافق یا مخالف باشیم باید  این انقالب دشمنی پیدا کردند.

تا از مردمان مسلمان در کل جهان به دنبال تاسیس حکومت  اسالم تحت  ثیر همین فلسفه قرار گرفته و بسیاری 

اسالمیت   و  ساالری(  )مردم  جمهوریت  اساس  بر  که  هایی  حکومت  هستند،  خود  کشورهای  در  اسالمی  های 

بالط خوب  و  باشد،  شده  بنا  اسالم(  مبین  دین  ح)اصول  دارند،  واهمه  آن  تاسیس  از  هم  بسیاری  های بع  کومت 

اختیار  در  ای که  با هر وسیله  و  تفکر هستند  این  دلواپس گسترش  و استعمارگر همه  و دست نشانده  خودکامه 

دارند تالش می کنند به تخریب تفکر حکومت اسالمی بپردازند و همه شان به خوبی می دانند موفقیت جمهوری  

ان تبدیل شود و به همین دلیل نوک حمله های خود  ی تواند به الگویی برای دیگر مسلمانان جهاسالمی در ایران م

نوع دیگری از سیطره، سیطره فرهنگی ورسانه ای بر دیگر کشورها    را به سمت ایران و ایرانیان نشانه گرفته اند.

به دلیل کمبود تعدادشان است که سیاست عمومی کشورهای غربی طی دهه های اخیر بوده و البی های یهودی 

 قل دو قرن است که از آن استفاده می کنند.در سطح جهان حد ا

به این ترتیب نیاز نیست که کشور یا لشکری بخواهد //    توسعه ی روابط ایران و چین، نتیجه ی تحریم های آمریکا

تاثیر   دیگر  کشور  رهبران  و  مردم  بر  ای  رسانه  و  فرهنگی  نظر  از  است  کافی  فقط  کند،  اشغال  را  دیگری  کشور 

با استفاده از ابزار رسانه ای به راحتی می توان   داشته باشد تا بتواند هر کاری می خواهد در آن کشور انجام دهد.

بر علیه حکام وا  مردم دی را  گر کشورها را به سمت و سوی شورش  را وادار کرد سیاستی  آنها  اینکه  یا  داشت و 

بپذیرند، حتی اگر این سیاست بر علیه منافع ملی و شخص خودشان هم باشد، وخوب بالطبع حکام را وادار کرد  

قرار آنها  مورد غضب  مبادا  تا  باشند  پرده  این البی های پشت  فرمان  به  توان حتی    گیرند.  گوش  ابزار می  این  با 

را حرام   را حالل کرد.حاللی  در    کرد و حرامی  دیگر کامال کشور  باشد  اقتصادی همراه  با سیطره  این سیطره  اگر 
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البته البی های یهودی در سطح جهان از سه ابزار اخیر یعنی سیطره فرهنگی   اختیار سیطره کننده قرار می گیرد.

ه اند و با استفاده از این ابزار نفوذ خود در  ر علیه دیگر کشورها بهترین بهره را تا به حال بردو رسانه ای و اقتصادی ب

ملیارد    ۱.5ملیون یهودی موجود در جهان بیش ازتاثیر    ۱4در حدی که تاثیر    سطح جهان را به حد اعال رسانده اند.

ی در این بوده که در طول تاریخ توانسته  قدرت البی های یهود  ملیارد مسیحی در جهان است.   ۲مسلمان و یا حتی  

 رده بمانند و افرادی را به عنوان ابزار عاملیت خود پیدا کنند تا هر چه بد است متوجه عوامل آنها گردد.اند پشت پ

امروزه دیگر همه می دانند که ابر قدرت هایی مانند ایاالت متحده و یا قبل از آن انگلیس و حتی آلمان و فرانسه و  

مروزه در کشورهای غربی امکان ندارد فردی بتواند  و... همه توسط البی های یهودی کنترل می شدند و ا  اتریش

بدون حمایت البی های یهودی و رسانه ها و حمایت های مالی آنها به جایگاهی برسد، امری که بالطبع موجب آن 

نکته قابل تامل در این است که    شند.می شود همه سیاستمداران آن کشورها مطیع و گوش به فرمان این البی با

اخیر چینی ها موفق شده اند با سرعت خیره کننده ای در زمینه اقتصادی رشد کنند و به رقیب  طی دو سه دهه  

رشد خیره کننده چین به قدری سرعت باالیی دارد که طبق همه    اول اقتصادی ایاالت متحده در جهان تبدیل شوند. 

نی که د اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد و دوباره به چیطی یکی دو دهه آینده به راحتی می توان چین بر آوردها

در حالی که آمریکایی ها با ورود به جنگ های پر هزینه    صدها سال پیش ابرقدرت اقتصادی جهان بود تبدیل گردد.

بر   با اشغال و تحریم کشورها موجبات دشمنی ملت ها  و  به روز بیشتر می کنند  را روز  مختلف هزینه های خود 

ادی مسالمت آمیز می تواند نفوذ خود در جای جای جهان را  علیه آمریکا را بیشتر می کنند چین با ایجاد روابط اقتص 

دهد.گست که    رش  کنند  می  کارهایی  تدبیری های خود  بی  با  آمریکایی  تجربه  بی  مداران  که سیاست  حالی  در 

آمریکا جایگاه خود در میان کشورهای دیگر را از دست دهد چینی ها دست دوستی و همکاری اقتصادی را به دیگر  

دراز  را گسترش    کشورها  در جهان  نفوذ خود  و صدایی  وبدون هیچ سر  کنند  موارد    می دهند.می  از  بسیاری  در 

مشاهده می کنیم که کشورهایی که آمریکا مجبور شده به آنها لشکر کشی کند تا تحت سلطه خود قرار دهد و در 

به سمت   اند، دست دوستی  تبدیل شده  آمریکا  به دشمنان  این کشورها  ملت های  و نهایت  کنند  دراز می  چین 

 ن می کنند.چینی ها را دعوت به ورود به بازارهایشا

آمریکا واکسن کرونا نسازدادعای واش ایران تالش می کنند  و  آمریکای التین    از//    نگتن: روسیه ، چین  ونزوال در 

گرفته تا کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و شرق آسیا امروزه همه چشم امیدشان به همکاری با چین است 

غربی. کشورهای  یا  و  متحده  ایاالت  با  همکاری  ه  نه  که  است  حالی  در  از  این  بسیار  اخیر  دهه  چهار  سه  مین 

آمریکا تا کی می تواند نخست وزیر   همکاری با ایاالت متحده بود.کشورها، حتی خود چینی ها، چشم امیدشان به  

آمریکا تا کی می تواند قوانین    کشور عراق یا لبنان یا... را به دلیل انعقاد تفاهم نامه اقتصادی با چین سرنگون کند؟ 

آمریکا    مکاری کنند؟ ن سزار که برای سوری ها وضع کرده، بر کشورها وضع کند تا نتوانند با چین ه کذایی مانند قانو

این روش، یعنی روش زورگویی، دیگر   تا کی می تواند کشورهای مختلف را تحریم کند تا مبادا با چین تعامل کنند؟

آمریکا هست که خود را محدود می کند و   منسوخ شده و دیگر جواب نمی دهد و با اتخاذ این اقدام ها در واقع این

ورای امنیت که طی آن سیزده عضو شورای امنیت در مقابل خواست ایاالت همین جلسه ش  در انزوا قرار می دهد.

متحده برای بازگرداندن تحریم های این شورا بر علیه ایران ایستادند خود نشانه ای از وضعیت جایگاه ایاالت متحده 

تجارت با غرب  به صورت سنتی و تحت تاثیر فرهنگ غربی بسیاری از ایرانی ها تمایل به    اشد.در سطح جهان می ب

آن   با  مقابله  برای  اروپایی  کشورهای  بودن  فلج  و  آن  های  تحریم  و  آمریکا  کتاب  حساب  بی  فشارهای  اما  دارند 

بیاور  روی  با چین  پیش  از  بیش  به سمت و سوی همکاری  امروزه  ایران  که  آن شده  که    د.موجب  همکاری هایی 

فکر به  فعال  ایرانی ها  نبود  آمریکا  تحریم های  اگر  افتادند.  شاید  نمی  نمونه خروار.  آن  ماجرا    گویند مشت  همین 

وقتی که کشورها می بینند که افرادی در ایاالت متحده به قدرت    درباره دیگر کشورهای جهان نیز صدق می کند.

متوجه و  ندارند  که سواد سیاسی  رسند  به    می  یکی کشورها  یکی  کنند،  کار می  در جامعه جهانی چه  نیستند 
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ا از  دوری  همین سمت  خود  به  خود  و  آورند  می  روی  چین  آن  اقتصادی  رقیب  با  بیشتر  همکاری  و  متحده  یاالت 

سیاست ها موجب آن می شود که رشد اقتصادی چین در کنار رشد نفوذ مسالمت آمیز اش در جهان چین را به 

 جهان تبدیل کند.ابرقدرت اول 

 

 :قلم -

دیارخودرو تا زمانی که وابسته به چین باشد خط   :رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان 

 تولیدش مستمر نیست 

ابسته به شرکت چینی باشد قلم/اصفهان_ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان گفت: تا زمانی که و

تول وقتی  نیست چون  تولید مستمر  پیدا میخط  کمتری  مشکالت  باشد  داخلی  میثم    : qalamna.ir | قلم  .کندید 

می  رابطه  این  در  گلپایگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  به  سلیمانی  دیارخودرو  مشکل شرکت  گوید: 

گیری انجام شود، ورت کشوری باید تصمیمای نیست که در سطح شهرستان و استان قابل حل باشد، به صونهگ

برای نیروهای تعدیل شده در اداره کار پرونده تشکیل دادیم و رأی نیز صادر شده است تا بیمه بیکاری دریافت کنند، 

سا مطالبات  هنور  اما  کرده  پرداخت  تیرماه  تا  را  کارگران  است  ۹۵ل  حقوق  مانده  معوق  می  .هنوز  با وی  افزاید: 

ان در مجلس و اداره کل استان مکاتبات و پیگیری الزم انجام دادم تا وضعیت شرکت رسیدگی شود  نماینده شهرست

برای شرکت باشند به دنبال سرمایه گذار جدید  اینکه    .یا  با بیان  تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان  رئیس اداره 

نیز مشغول تولید در کارخانه نیستند بلکه  نیرو مشغول کار هستند و این تعداد    ۲۲۵نیرو تعدیل شدند و    ۶۵اکنون  

افزاید: این شرکت همواره در سلیمانی می.کنند و ثبت سفارش جدید نداردماشین آالت قبلی را رفع نقص فنی می

رفع مشکالت شرکت دیار خودرو برگزار شده  خورد، جلسات متعددی برای رونق و  نوسانات نرخ ارز به مشکل برمی

شود در قصه تحریم با مشکل  ور چین قطعات »سی کی دی« وارد و در شرکت مونتاژ می است منتها چون از کش

سازی دهد: وزیر سابق صمت شرط حمایت از شرکت دیارخودرو را بومی وی ادامه می   .شودارز مشکل مواجه می 

د، تا زمانی که  شودرصد »سی کی دی« از چین وارد و در این شرکت مونتاژ می ۹۰تولیدات عنوان کرد چون بالغ بر 

پیدا   کمتری  مشکالت  باشد  داخلی  تولید  وقتی  چون  نیست  مستمر  تولید  خط  باشد  چینی  شرکت  به  وابسته 

 /انتهای پیام .کندمی

 

 : خبرمهم -

 چین-اقتصاد نیمه پنهان ایران 

های اخیر  ایاالت متحده علیه ایران در سال هایتحریم درحالی که حلقه ،خبرمهم سایت اقتصادی به گزارش بخش

بوده که تهران دنبال  تر شده است، توسعه روابط با چین به عنوان دومین اقتصاد جهان یکی از اهدافی  تنگ و تنگ 

از تحریمکرده است. در همین حال چین خو تبعیت  به  به عنوان یک دولت ملزم  را  ایاالت متحده  دش  یکجانبه  های 

داند و از اینکه ارتباطات تجاری ایران به پکن منحصر بشود نیز احتماال رضایت خواهد داشت. با این حال به دلیل نمی

نین با توجه به ادعای ه واشنگتن در دوره ترامپ علیه پکن داشته است و همچفشارهای اقتصادی و تهدیدهایی ک

ها از اقداماتی که منجر به آشکار شدن تجارت آنها با ایران شود یا  آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه چینی

است که میزانی از    کنند. هرچند به رغم این نگرانی، چین یکی از معدود کشورهاییزیانی به پکن برسد دوری می

تنها قولی  به  و  دارد  را  می  تبادالت  نفت  تهران  از  همچنان  که  است  چنین  کشوری  در  است  طبیعی  البته  خرد. 

کنند. دریافت می ایران های خاصی را نیز احتماال برای خرید نفت ازشرایطی وقتی آنها تنها مشتری هستند تخفیف

https://qalamna.ir/fa/news/174707/%d9%87%d8%b4%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7
https://qalamna.ir/fa/news/174707/%d9%87%d8%b4%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7
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درنظر می از همین طری تهران  برای  نزد خود  را  اعتباراتی  پکن  که  آن  ق است  از  را  بتواند خریدهایی  ایران  تا  گیرد 

کشور داشته باشد و وارد کند. اما این تبادالت به عبارتی ذیل یک اقتصاد نیمه پنهان هستند و به دلیل نگرانی از  

هیچ   پایتحریم  پایا  اتاق  در  مراودات،  این  از  انعکاسی  و  نمی  سابقه  ثبت  نیویورک  یا  بنابراین فرانکفورت  شود. 

پکن نخواهد داشت، ایران همچنان  -بانک ایرانی اعمال شده نیز تاثیر زیادی بر روابط تهران  ۱۸های جدید که برتحریم

 قتصاد نیمه پنهان در این شرایط است. با این حال در باید گران بخرد و ارزان بفروشد و این درواقع بخشی از قواعد ا

قع بارقه  شود. در واجو بایدن و تاثیر آن بر روابط تهران و پکن نیز مطرح می ریاست جمهوری چنین فضایی احتمال

گفته   بایدن  که  است  این  باره  این  در  هستهامید  توافق  گفتگوهای به  قالب  در  چنین شود  اگر  و  گردد  برمی  ای 

برجامی و با حضور همه طرفین شاید بتوان امید داشت که وضعیت فرق کند. با این حال حضور بایدن به خودی خود 

آنچه مسلم است نمی برای بررس  تواند چندان کلید راهگشایی باشد.  باید آمادگی الزم  نیز مسئولین  تهران  ی  در 

را داشته باشند و بتوانند برسر موضوعات متنوع اختالفی به یک   برجام ها در صورت بازگشت آمریکا بهبرخی گزینه

یابند. درجمع با ریاست جمهوری بایدن نیز   بندی واحد دست  تفاوتی در وضعیت ایران و    غیر این صورت بعید است 

 روزگار ایرانیان شاهد باشیم/آفتاب یزد 

 

 : نیقدس آنال -

 رایزنی ظریف و وانگ یی در یون نان چین 

وگو وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و همتای چینی امروز در استان یون نان چین بر سر یک میز به گفت

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که در پاسخ به دعوت »وانگ یی« همتای چینی   :س آنالینقد  .نشستند

وگو با وزیر خارجه چین دیروز )جمعه( و در رأس هیأتی وارد استان یون نان در جنوب چین  خود و برای رایزنی و گفت 

دقایق به گفتشد،  میز  یک  بر سر  استان  این  در  چینی خود  با همتای  قبل  عراقچی    .توگو نشسی  سید عباس 

پیش از این چانگ هوآ سفیر چین در ایران    .کندمعاون سیاسی وزیر امور خارجه ظریف را در این سفر همراهی می

ز در دستگاه دیپلماسی نی  زاده سخنگویاز سفر ظریف به دعوت همتای چینی خود به چین خبر داد و سعید خطیب

های نزدیک جمهوری اسالمی ایران و چین، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور  این باره گفت که در ادامه رایزنی

روز جمعه   چین  خارجه  امور  وزیر  و  دولتی  یی« عضو شورای  »وانگ  با  می   ۱۸دیدار  کشور  این  عازم     .شودمهر 

و گسترش روابط دوجانبه ذکر    ایالمللی، منطقهدل نظر در مورد تحوالت بین زاده دستور کار این سفر را تباخطیب

های مهمی مانند مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله آمریکا در امور داخلی کشورها  کرد و افزود: دو کشور در عرصه

روابط دیپلماتیک ایران و  وی همچنین در توئیتی در این باره نوشت: در پنجاهمین سالگرد برقراری    .اتفاق نظر دارند

به گسترش بیش از پیش مشارکت راهبردی با یکدیگر هستند.با وجود فشار حداکثری ایاالت  چین، دو کشور مصمم  

ایران است اقتصادی  نخست  از سفر   .متحده، چین شریک  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی  این محمود  از  پیش 

ای خارجه  امور  وزیر  بود.  داده  خبر  چین  به  گفتظریف  در  داشت هم  مسکو  به  اخیرا سفری  که  باوران   شبکه  گو 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اوایل  الزم به ذکر است،  .روسی »راشاتودی« سفرش به پکن را تأیید کرد

 .وگو کردبا سرگئی الوروف همتای روس خود دیدار و گفت   مهر ماه و در سی و یکمین سفرش به مسکو

 

 :وزیفکارنا -

 شود؟ سند همکای ایران و چین در سفر ظریف به پکن نهایی می
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 .بانک ایرانی به چین سفر کرد ۱۸های جدید آمریکا علیه  ز پس از اعمال تحریم مهر، یک رو  ۱۸وزیر خارجه کشورمان  

گزارش تحریم  ،  افکارنیوز به  از  پس  روز  علیهیک  آمریکا  جدید  ایرانی ۱۸ های  وزیر   ظریف محمدجواد ، بانک 

وزیر امور خارجه کشورمان برای    .مهر ماه وارد استان یون نان در جنوب چین شد  ۱۸جمعه   امورخارجه کشورمان

است، این سفر که به دعوت وانگ ویی وزیر امور خارجه چین انجام شده انجام سفر دو روزه رسمی به چین رفته  

با همتای   امروز  و ظریف  کردند  وزیر خارجه کشورمان استقبال  از  این کشور  مقامات  دیروز هم  بعدازظهر  و  است 

 .وگو کندچینی خود دیدار و گفت

 

 :پناین -

 فراز و فرود قیمت محصوالت پتروشیمی چین در ماه سپتامبر 

ماه سپتامبر سال    قیمت طی  چین  بازارهای  در  پتروشیمی  فشار    ۲۰۲۰محصوالت  و  تقاضا  تثبیت  پی  در  میالدی 

اس، قیمت مواد شیمیایی در بازارهای چین طی  آیسیبه گزارش نیپنا به نقل از آی   .نوسان همراه بود  عرضه با

سازی دوباره پیش از تعطیالت و عرضه  دلیل ذخیرهماه سپتامبر سال جاری میالدی در پی تثبیت شرایط تقاضا به 

به  از محصوالت،  بعضی  روبه محدود  افزایش  با  آی  بر اساس  .رو شدطور کلی   ۲۰اس چین،  آیسیبررسی گروه 

اند و هشت مورد نیز رو بوده محصول پتروشیمی در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت با افزایش قیمت روبه  ۳۳مورد از 

درصد افزایش همراه    ۳۷با   (PO) اند که در این میان محصول پروپیلن اکسیدرو بوده ش روبه درصد افزای  ۱۰با بیش از  

رو شدند که پنج مورد از آنها بیش از پنج درصد محصول با کاهش قیمت روبه  ۱۳وره مورد بررسی  در د  .بوده است

شامل   اکسید  داشتند.پروپیلن  آی  ۱۷کاهش  پتروشیمی  شاخص  در  شده  گنجانده  به  آییسمحصول  چین  اس 

می خالص  .آیدشمار  ترفتالیک  اسید  متانول،  شامل  موارد  پلی(PTA) دیگر  پ(PP) پروپیلن،  مونو  (PE) اتیلنلی،   ،

بوتانول، -، زایلن مخلوط، بنزن، تولوئن، اسید استیک، استایرن، فنل، اکریلونیتریل، استون، ان(MEG) اتیلن گلیکول

هگزانول-۲استرهای   ا (EH-2) اتیل  میو  آی  .شودکریلیک  پتروشیمی  ماه  آیسیشاخص  اوایل  در  چین  اس 

نوسان از  بعضی  با  اوج گسپتامبر  اندک  داشتهای  ادامه  با ضعف همراه شد،  که  ماه  اواخر  تا  این شرایط   .رفت 

جه در نتی bisphenol-A (BPA) بوتانول و-، ان (MMA) تک محموله پروپیلن اکسید، متیل متاکریالت  های عرضهقیمت

ک به و اسید استی (VAM) ، وینیل استات مونومر(BD) در حالی که بوتادین  .تقاضای مطلوب با افزایش همراه شد

روبه  بیشتری  افزایش  با  عرضه  محدودیت  شددلیل  قیمت   .رو  روی  خارجی  بازارهای  شرایط   ، گزارش  این  برپایه 

تاثیر داشته است وصادرات اسید استیک و وینیل    محصوالتی مانند اسید استیک و ونیل استات مونومرو بوتادین نیز

در حالی که واردات بوتادین با عرضه شدید منطقه    استات مونومر در چین در ماه سپتامبر شرایط مطلوبی داشت،

ریزی نشده کارخانه های داخلی عرضه بعضی از محصوالت را در ماه سپتامبر تشدید  تعطیلی برنامه   .کاهش یافت

فعاالن اما  نگران  کرد،  چهارم،  ماه  به سه  نسبت  در کشور  یکپارچه  پتروشیمی  مجتمع  چهار  آغاز  صورت  در   بازار 

 .ی بیش از حد عرضه هستندافزایش احتمال

 

 : سپایسا -

میلیارد دالر    ۴۸ای بیدو در چین طی سال گذشته به بیش از ارزش خدمات سامانه ناوبری ماهواره

 رسید 

گزارش سامانه مطابق  از  رسمی،  ماهواره ن های  )اوبری  بیدو  به  موسوم  چین  جهانی  سال Beidouای  طی   )

ای متشکل از  ای در داخل و خارج از این کشور استفاده شده؛ سامانه طور گسترده های مختلف و بهحوزه  در ۲۰۱۹

https://afkarnews.ir/
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%DB%B1%DB%B8_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
را  ۵۵ آن  کشور  این  که  ماهواره اخیراً  ماهواره  ناوبری  دفتر  آمار  اساس  بر  است.  کرده  )تکمیل  چین   Chinaای 

Satellite Navigation Office  تا پایان سال میلیون تراشه، قطعه و سایر محصوالت مبتنی بر   ۱۰۰بیش از    ۲۰۱۹( 

میلیون تاکسی، اتوبوس و کامیون در   ۶.۶توسط نزدیک به    ۲۰۱۹سامانه بیدو در سال    این سامانه به فروش رفت.

از   بیش  و همچنین  این کشور مورد استفاده ق  ۷۰سراسر چین  در  به رهزار کشتی ماهیگیری  به  ار گرفت.  عالوه، 

از   سامانه    ۱۰بیش  این  طریق  از  کمک  درخواست  از  پس  بودند،  شده  مشکل  دچار  دریا  در  که  ماهیگیر  هزار 

  ۱۲۰به بیش از    ۲۰۱۹در سطح جهانی، محصوالت چینی مبتنی بر بیدو تا پایان سال    رسانی انجام گرفت.خدمات 

ای عمومی این کشورها از آن استفاده شده است. این  هکشور و منطقه خارجی فروخته شده و در برخی بخش

بررسی در  سال  همان  در  همچنین  زمین سامانه  مالکیت  با  مرتبط  ساز  های  و  ساخت  هوشمند،  کشاورزی  ها، 

ارزش کلی خدمات ناوبری    هوشمند و برخی کسب و کارهای دیگر در آسیا، اروپا و آفریقا مورد استفاده قرار گرفت.

بود که نسبت به سال    ۴۸.۵رقمی معادل    ۲۰۱۹ن در سال  یای در چماهواره  از  ۲۰۱۸میلیارد دالر  درصد    ۱۴ بیش 

از   افزایش بیش  آمارها  اساس  بر  است.  داده  تقریباً    ۵۰۰نشان  در  چین  مردم  از  نفر  و    ۱۴هزار  مؤسسه  هزار 

ای  یابی ماهوارهموقعیت  های مرتبط با سامانه بیدو و سایر خدمات ناوبری وشرکتی مشغول به کارند که فعالیت 

مرکز ناوبری دریایی    ۲۹۰۰ها و بالغ بر تأسیسات و امکانات ناوبری در حاشیه رودخانه  ۳۲۰۰اکنون نیز بیش از    دارند.

ای چین، تجهیزات مبتنی بر سامانه مذکور همچنین دفتر ناوبری ماهواره  اند. بنابر اعالمکار گرفته خدمات بیدو را به 

 ها شده است.شود که موجب بهبود کارآیی عملیاتی آن آالت کشاورزی استفاده می ار ماشینزه  ۵۰برای حداقل  

 های تلفن همراه در این کشور امکان دریافت سیگنال سامانه بیدو را دارند.درصد گوشی ۷۰ها، بیش از  بر این عالوه 

از   بیش  عمومی،  امنیت  زمینه  سیار هزار  ۴۰۰در  قرار   ترمینال  استفاده  مورد  چین  سراسر  در  پلیس  توسط  که 

بهرهمی امکان  موقعیت گیرند،  برای  بیدو  از  در  گیری  را  مهمی  نقش  همچنین  سامانه  این  هستند.  دارا  را  یابی 

و   ۲۰۱۴سیا و اقیانوسیه در پکن در سال  آ  اقدامات امنیتی برای رویدادهای مهمی مانند نشست همکاری اقتصادی

ها زمینه تجارت و  طبق آمارها، بیدو در ده  ایفا کرده است.  ۲۰۱۶( در سال  Hangzhouشهر هانگژو )  ۲۰اجالس گروه  

برنامه    گیرد.بخش عمومی در چین، از جمله حمل و نقل، انتقال برق، شیالت، معدن و کشاورزی مورد استفاده می 

ها از این برنامه، ارائه  دنبال پرتاب اولین ماهواره مدار ژئوی این پروژه آغاز شد. هدف چینیبه   ۲۰۰۰بیدو در سال  

موقعیت  نیرو خدمات  به  جهانی  مشتری یابی  و  مردم  کشور،  این  نظامی  به  های  نیاز  بدون  جهان،  سرتاسر  در  ها 

های این کشور شد. این  و همسایهن  بیدو قادر به پوشش کامل خدمات خود در چی  ۲۰۱۲رقبای خود است. در سال  

با دقت   برای مشتریان غیرنظامی چینی  نیرو   ۶تا    ۱۰خدمات  برای  و  با دقت فوقمتر  نظامی چین    ۱۰العاده  های 

ارائه می پییابی جی باشد )باالترین دقتی که توسط سامانه موقعیتمتر می سانتی آمریکا به نظامیان  شود  اس 

شایان  سانتی  ۳۰ است(.  ماهوارهذکمتر  است  دارند. ر  قرار  مئو  و  ژئو  مدارهای  در  بیدو  منظومه     های 
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 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص"پيامبر اسالم ارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی سندپ یخود نم یهر چه برا»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم که  اسالم  یامامبرگریپ

 .لِنَفسِهِ کرَهُیلِنَفسِهِ، وکرِهَ لَهُم ما    یرضی لِلنّاسِ ما   یاللّه)ص( : أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِ  رسول

 .خود خوش ندارد یآنچه را برا آنها خوش ندارد، یپسندد، و برا یخود م  ی پسندد که برا یرا م یزیردم، آن چم  یاست که برا یمردم، کس  نِیعادل تر

 ۴۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ۵۸۴0ح   39۵ص  ۴: ج ه یالفق حضرهی من ال  کتاب

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ("ع"حسن امام ال ارتح )بمناسبت  «»وقفوهم انهم مسئولون  فهیشر  هیآ ريتفس»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  سالم که  ابا محمد امام حسن مجتبی 

افناه، و عن   مایاباله و عمره ف مایعن اربع: عن شبابه ف سئلی یقدما عبد حت  جاوزی قوله »وقفوهم انهم مسئولون « انه ال  ر یتفس یالسالم: انه قال ف هی قال عل

 .  تی، و عن حبنا اهل البانفقه مای جمعه،و ف نیماله من ا

  زینسبت به چهار چ نکه یدارد مگر ا یقدم از قدم برنم یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یده اند: به تحقمو»وقفوهم انهم مسئولون « فر فه یشر  هیآ ریدر تفس

و از   -3   .آنرا بکار گرفته ی در چه کارو از عمرش که  -2      .مصرف نموده  یاش که در چه راه یاز جوان -1 :ردی گ یو پرسش قرار م یموردبازجوئ

 وآله وسلم.  هی اهلل عل یامبرصلیو خاندان پ تیما اهلب یو از دوست -۴   .نموده مصرف  یثروتش که چگونه جمع و در چه راه

 ( 12-13، ص ۴۴)بحار، ج 

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع" رضاامام ارتحال )بمناسبت   «صيه های امام رضا )ع(وت »

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم  که رضاامام  ،ابوالحسن

 « بِالتَّوَاضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِر قَی طَانَ بِالْحَذَرِ وَ الصَّدِاصْحَبِ السُّلْ »

 .ردمان گشاده رو باشبرابر قدرتمندان محتاط، در برابر دوستان فروتن، در برابر دشمنان مراقب و در برابر م  در

 1۶7ص/ 71ج/بحاراألنوار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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