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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ک نبرد بیولوژیکی را رد کرد با چین درباره یپاکستان همکاری 

وزارت خارجه پاکستان امروز )یکشنبه( اعالم کرد: ادعای مطرح شده درباره همکاری اسالم آباد و پکن برای  : ايسنا

خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد، این وزارت خانه    .یک نبرد بیولوژیکی، نادرست و از نظر سیاسی کامال جعلی است

ووهان در چین که یک توافق سه ساله مخفیانه با    ه خود آورده است: داستان دهن پر کن درباره البراتواردر بیانی

های بالقوه نبرد بیولوژیکی دارد تماما ساختگی و برای منحرف کردن  های و قابلیتپاکستان برای گسترش ظرفیت

امنیت بیولوژیکی پاکستان   ۳زمایشگاه سطح این وزارت خانه همچنین آورده است: هیچ رازی درباره آ .حقایق است

گ این  در  سیستم  که  توسعه  و  تشخیص  برای  آزمایشگاه  این  ندارد.  وجود  شده،  اشاره  آن  به  ساختگی  زارش 

محافظتی از سوی مرکز توسعه و تحقیق پاکستان برای رسیدگی به تهدیدهای سالمت، نظارت و تحقیق درباره  

بیماری پ شیوع  و  است  شده  ایجاد  طرف ها  با  تاسیسات  این  درباره  اطالعات  تبادل  به  در  اکستان  عضو  های 

بیولوژیکی می  از آن استکنوانسیون تسلیحات سمی و  مدعی  The Australian روزنامه  .پردازد که چین عضوی 

وه  های نبرد بالقشده بود که البراتوار بیولوژیکی ووهان یک توافق سه ساله محرمانه با پاکستان بسته تا ظرفیت 

کند تقویت  را  پاکستان  اس  .بیولوژیکی  بر  ادعایی منتشر این گزارش  از اطالعات  برخی  منابع ناشناس شامل  اس 

های شود و نام آن برنامه "همکاری برای ظهور بیماری شد که این پروژه به طور کامل از سوی چین تامین مالی می

 .ل شده" استعفونی و مطالعات در مورد کنترل بیولوژیکی بیماریهای منتق 

 اثر سیگنال چینی بر بورس //   برد؟ توافق ایران و چین بازار سهام را به کدام سو می

اقتصاد ارغوان  -دنیای  گروه  : محمد  مانند  نیز  سرمایه  بازار  رویکردفعاالن  اجتماعی  سند  های  به  متفاوتی  های 

تواند تاثیر مثبتی بر بازار  بالقوه می  طورد به ساله ایران و چین دارند. برخی معتقدند این سن  ۲۵همکاری راهبردی  

سرمایه بگذارد و برخی دیگر مخالف این دیدگاه هستند. به هر حال باید تا زمان انتشار جزئیات قرارداد صبر کرد زیرا 

هنوز اطالعات کافی درخصوص این توافق در دسترس نیست.به گزارش »دنیای اقتصاد« مدتی است بحث درباره  

در حالی   .ها و فضای مجازی بسیار داغ شده استساله ایران و چین« در رسانه   ۲۵اهبردی  ای رهری»سند همکا

اند. های مختلف له یا علیه این قرارداد سنگر گرفته که هنوز جزئیات قرارداد مذکور توسط طرفین افشا نشده، گروه 

افق را خوب یا بد دانست. با این حال  ن تون ایتوانمی  با توجه به در دسترس نبودن اطالعات کافی از متن توافقات،

المللی قراردارد و  های بینها و محدودیتچه خوب یا چه بد، باید بپذیریم در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم

صورت بالقوه  های سیاسی آن، بههای اقتصادی دنیا، فارغ از جنبه در این شرایط توسعه روابط با یکی از ابرقدرت 

ظرفیت تجاری و    های مختلف برای کشور ایجاد کند. با توجه به گستره انگیزی در حوزه های شگفتت ظرفیاند  تومی

تواند در  متاثر شوند. تاثیراتی که می  توانند از این توافق اقتصادی میان چین و ایران، بسیاری از صنایع در ایران می 

 .نهایت بر بازار سرمایه ایران اثرگذار باشد

رسد تاکنون اخبار این توافق نتوانسته واکنش فعاالن بازار را  با این حال به نظر می //    چین-د ایرانارداو قربرجام  

توانست جریان  های منتشر شده درخصوص آن نیز میکه در جریان توافق برجام حتی شایعه برانگیزاند. در حالی 

های این سند همکاری با برجام  درخصوص تفاوت   هبازار را تغییر دهد. علی صادقین اقتصاددان و فعال بازار سرمای

تحریممی ما  گفت  باید  برجام  درمورد  بین گوید:  زمان  های  آن  و  داشتیم  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ذیل  المللی 

نزدیک می توافق  به  تحریمهرچه  مجموعه  بینشدیم  می المللیهای  بود حذف  تحمیل شده  ایران  بر  که  شد،  ای 

ها دچار مشکل فروش شده بودند؛  هایی که به واسطه تحریم اثر کاملی روی تمامی شرکت  توانستبنابراین می



 
او با تشریح این     گرفتند.در صف خرید قرار می  ها،بگذارد. بنابراین با هر خبر مثبتی از روند مذاکرات تقریبا اکثر سهم

میتفاوت  است،ها  آن  از  صحبت  که  جدید  توافق  این  اما  بر  گوید:  تحریم  اثری  بینروی  تحریمهای  و  های المللی 

یک  نیز  ما  اینکه جامعه  بر  ندارد. مضاف  تا  آمریکا  بنابراین  کرده است.  تجربه  را  تحریم  برداشته شدن  انتظارات  بار 

پتروشیمی و زیرساخت که    رسیدن به توافق ملموس و افزایش احتمال ورود سرمایه خارجی به بخش کامودیتی،

های گوید: در این صورت نیز تحریماین فعال بازار سرمایه می   .گیردود؛ بازار آن را جدی نمیششامل فلزات نیز می

تبعیت کشور  بهآمریکا و  را  توافق  این  بازار هنوز  این  بنابر  تغییر نخواهد شد.  صورت ملموس های دیگر دستخوش 

ز است  نزده  تخمین  مختلف  صنایع  بر  را  آن  اثرات  برآورد  و  است  نکرده  که  ریدرک  معنی  این  به  دارد،  ابهاماتی  ا 

 .گیردها قرار میها مورد توجه چینیمشخصا کدام صنایع و کدام بخش

بازار سرمایه بر  این قرارداد  //    تاثیر منفی  تاثیرات  سید حمید میرمعینی دیگر کارشناس بازار سرمایه درخصوص 

تاثیر خاصی بر بگوید: این توافق به دالیل مختلف نمیمی تواند  ازار سرمایه بگذارد چه بسا که این تاثیر میتواند 

ولفه اصلی رشد بازار در چند  گوید: به هرحال عمدتا ماو با اشاره به حمایت دولت از بازار سرمایه می  .منفی باشد

تامین سرمایه   تامین کسری بودجه و همچنین  برای  به بازار سرمایه بوده است. دولت  نگاه مثبت دولت  ماه اخیر 

خود را به بازار سرمایه تغییر داد درحالی که اگر این توافق حاصل شود این احتمال وجود دارد که دولت بتواند    نگاه 

های مالی خارج  ها تامین سرمایه را انجام دهد و از محدودیت گذاری چینیو سرمایه   از طریق فروش نفت به چین

شود. میرمعینی اضافه  یه داشت بعد از قرارداد تضعیف میای که دولت به بازار سرما شود. بنابراین دیگر نگاه ویژه 

ی که ما بتوانیم به منابع درآمدی  ای که روی بازار سرمایه اثرگذار است نرخ ارز است. درصورتکند: دومین مولفه می

نرخ  گیرد. در شرایط فعلی  نفتی و منابع درآمدی صادراتی دست پیدا کنیم مطمئنا نرخ ارز روند نزولی به خود می 

بر سودآوری شرکت دارایی شرکتارز  ارزش جایگزینی  و همچنین  ارزی شرکتها  منابع  و  در ها  و  ها موثر است 

مو تمامی  ارز  نرخ  کاهش  می صورت  کاهش  مذکور  می    یابد.ارد  ادامه  احتمالی  منفی  تاثیرات  تشریح  با  دهد: او 

گیرد و این احتمال وجود دارد  ر حاکم است میدولت به واسطه واردات گسترده از چین جلوی تورمی را که در کشو

شوند. تضعیف  داخلی  صنایع  می    که  ادامه  قیمت میرمعینی  افزایش  ودهد:  گذشته  ماه  چند  در  همچنین   ها 

های این قرارداد در چند روز گذشته باعث شده قدرت تقاضا از سوی بزرگان بازار سرمایه کم شود و دیگر زمزمه 

سهامداران دیگر وجود نداشته باشد. اینها باعث شده است آن روند رو به رشد قبل از  مثل گذشته عطش خرید از  

تواند گوید: در کل اگر این قرارداد اجرایی و بسته شود میانتشار توافق چین مقداری کندتر شود. او با تاکید می

 .تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد

صادقین درخصوص تاثیر این قرارداد احتمالی به »دنیای اقتصاد«    //گذار است؟ این قرارداد بر روی کدام صنایع تاثیر

توانیم بگوییم بخش عمده آن مربوط  است که می   هاگوید: بخش قابل توجهی از این قرارداد مربوط به زیرساختمی

پروژه است.  ابریشم  جاده  پروژه  میبه  ایران  که  میای  بخش  این  باشد.  آن  از  بخشی  صنایع  توانتواند  د 

نهادهکانی   محور مانند فلزات،کامودیتی  ادامه میهای معدنی و حتی  او  تاثیر قرار دهد.  را تحت  انرژی  دهد:  های 

با حوزه گذاحوزه سرمایه  ارتباط مستقیمی  که  از جمله ری  پایین دستی  و همچنین صنایع  گاز  و  نفت  انرژی،  های 

تواند تحت تاثیر  ها را میابع این حوزه هستند، از جمله نیروگاههایی که تهای نفتی و شرکتپتروشیمی و فرآورده 

توافق، درصورت  که  اینها صنایعی هستند  دهد.  افزا   قرار  ورود سرمایه،  اجرای طرحبا  و  تولید  و  یش  توسعه  های 

می پروژه  مواجه  جدید  می   شوند.های  ادامه  در  که  صادقین  چین  اقتصاد  بر  مبنی  جامعه  دید  برخالف  یک گوید: 

ها دیگر اقتصادی با نیروی کار ارزان ندارند،  چینی  ۲۰۱۶اقتصاد کارمحور با نیروی کار ارزان است. باید بگویم از سال  

اقتصاد جهان جلو میها  اتفاقا چینی باالی  در سطوح  تکنولوژی  درحوزه  در  هم  را  و چین  یک    ۱۰روند  آینده  سال 

 .دمحور خواهیم دیاقتصاد دانش محور یا تکنولوژی



 
 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۳۱افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۶

)یکشنبه( بهای رسمی    -ایرنا  -تهران امروز  این اساس    ۴۷بانک مرکزی  بر  و  اعالم کرد  را  ارز شاهد    ۳۱ارز عمده 

بودند بها  )دوشنبه،    .افزایش  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  رسمی    ۶بانک  نرخ  عمده  ار   ۴۷مرداد(  ز 

ارزش با کاهش ارزش مواجه بودند. نرخ   ۶ارز شاهد افزایش قیمت و    ۳۱المللی را اعالم کرد که از این میان  بین

هزار    ۵۳هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲به گزارش ایرنا؛ بر این اساس هر دالر آمریکا    .سایر ارزها نیز امروز ثابت بود

همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .ریال نرخ گذاری شدند  ۱۸۹هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو   ۹۵۸و  

  ۶۰۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۲۴هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۱هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۷۳هزار و    ۴۵

ریال، یکصد    ۹۲۲ر وهزا  ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۳ریال، روپیه هند  

ریال و هر ریال    ۴۱۸هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۷۹۰هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۲هزار و    ۲۵روپیه پاکستان  

هزار و    ۲۸ریال، دالر نیوزیلند    ۳۸۸هزار و   ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا   .گذاری شدریال قیمت ۲۳۴هزار و    ۱۰۹عمان  

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۸۷ریال، روبل روسیه    ۱۳۶هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه   ۵۳۲هزار و    ۲ی جنوبی ریال، راند آفریقا  ۳۹

ریال، ریال    ۹۸۰هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۸هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱سعودی   و    ۳۰، دالر سنگاپور  ریال  ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار  تاکای    ۴۴۵هزار  ریال، یکصد 

ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۵۶هزار و    ۴۹بنگالدش  

امروز   .ریال قیمت خورد  ۲۰۸هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۹۱هزار و    ۳۴

ریال، یک هزار   ۸۷۹هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۱۷۰هزار و    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۳هزار و    ۶هر یوان چین  

ریال،    ۱۴۳هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۳۸هزار و    ۳۵وون کره جنوبی  

ریال، روبل    ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان    ۸۸۲هزار و    ۲روپیه اندونزی    ریال، یک هزار  ۶۷۳هزار و    ۱۳الری گرجستان  

ریال،   ۴۰۹هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۸۴هزار و    ۱۷جدید بالروس  

هزار و    ۱۱ترکمنستان    ریال و منات جدید  ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۸۲هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۹۲

 

 همکاری های پایدار ایران و چین در خدمت منافع متقابل

چی  -ایرنا  -پکن و  جاری  ایران  سال  اول  نیمه  در  بخصوص  را  خود  مناسبات  نزدیکی  و  صمیمیت  از  بخشی  باید  ن 

روس کرونا بدانند که ثابت کرد کشورهای دوست در سخت ترین شرایط هم یکدیگر را رها نمی میالدی، مدیون وی

ز همدردی کرد و سیلی  به گزارش ایرنا، وقتی کرونا چین را دربر گرفت ایران اولین کشوری بود که با چین ابرا  .کنند

دوران سخت دریغ نکرد پس از آن    از کمک های خود را راهی این کشور کرد و از هیچ تالشی برای مساعدت در این

ا، کارشناسان و پزشکان خود را به همراه مقادیر  چین در واکنشی دوستانه به این اقدامات و بعد از همه گیری کرون

ایران فرستاد و تاکید کرد که دو کشور در سخت ترین وضعیت در کنار هم زیادی تجهیزات و کمک های پزشکی به  

ه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و دیگر مقام های ارشد آمریکا، هر  شرایطی بود کاین درست در    .قرار دارند

می کردند باعث  روز چین را به دلیل آنکه منشا ویروس کرونا می نامیدند و حتی از کرونا با نام ویروس چینی یاد  

پکن   مناسبات  فزاینده  آمری  -تیرگی  که  است  رسیده  بجایی  کار  امروز  شدند.  مانع  واشنگتن  با  کند  می  تالش  کا 

چین یک دوست قدیمی و   .کنار بگذاردتراشی های خود حتی چین را از طرح های تحقیقاتی مرتبط با واکسن کرونا  

https://www.irna.ir/news/83885895/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83885895/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83883419/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84


 
ناسبات ثابت شده است دو کشور همیشه مناسباتی بدون م تاریخی برای ایران محسوب می شود در طول تاریخ

آمی مسالمت  همزیستی  در  و  داشته  نشیب  و  حسن فراز  دولت  در  و  گذشته  سال  چند  در  بخصوص  اند  بوده  ز 

تحریم های آمریکا    .زرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده استروحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، چین به ب

قبل داشته   ترامپ از برجام موجب شد تا ایران و چین روابطی بسیار نزدیکتری نسبت به   علیه ایران و سپس خروج

ط به  ایران  باشند  با  اش  غربی  متحدان  و  آمریکا  که  فنی  و  علمی  تجاری،  مبادالت  و  از خدمات  بسیاری  که  وری 

ایران مانند گذشته  ند با  را  این کشور همچنان همکاری هایش  ادامه داد و تسلیم اشتند از سوی چین دنبال شد 

حداکثری یکجانبه آمریکا علیه تهران را  تحریم های یکجانبه نشد و بارها با انتشار بیانیه هایی تحریم ها و فشارهای  

و    ۲۰۱۵دوست دیروز و امروز و همیشگی ایران همچنان تاکید می کند که از توافق هسته ای سال    .محکوم کرد

ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است و دلیلی برای   استلغو تحریم ها حمایت می کند و معتقد  

شاید یکی از اصلی ترین علت هایی که باعث شد تا ایران هر روز    .ن تحریم ها را اعمال کندآمریکا وجود ندارد که ای

زمین در  اروپایی اش  متحدان  و  آمریکا  که  بود  باشد فشارهایی  داشته  با چین  نزدیکتری  و  روابطی  تجاری  ه های 

کردند می  وارد  ایران  بر  و سیاسی  فنی  علمی،  گست اقتصادی،  جز  راهی  تهران  واقع  دیگر  در  با  خود  روابط  رش 

از غرب دنبال می کند، نداشته اس را  ت و امروز شاهدیم که دو  کشورها و بخصوص چین که سیاست مستقلی 

یکجانبه   بر طبل  آمریکا  که  دنیایی  در  کنند  اعتراف می  با همکاری  کشور  را  گرایی  باید چند جانبه  زند  گرایی می 

ی، رایزنی های قوی آنها در سازمان  در مسایل منطقه ای و جهانمواضع نزدیک ایران و چین    .متقابل گسترش داد

صلح   طبیعت  جهانی  چالش های  فصل  و  حل  برای  مختلف  های  عرصه  در  هایشان  همکاری  و  المللی  بین  های 

ی دهد روابط ایران و چین نه تنها یک رابطه راهبردی بلکه نوعی از مناسبات ایده آل و  دوست دو کشور را نشان م 

محسوب می شود و طبیعتا دو کشور به دلیل توانایی های بالقوه و بالفعل، شرکای خوب و  دو کشور  منطقی بین

ده مناسبات  از  نوع  بهترین  از  یکی  آنها هم  های  بستان  و  بده  و  نزدیک هستند  داده  مکاران هم  را شکل  وجانبه 

اد خام و اقالم دیگر است که چین خریدار  افزون بر این ایران دارنده ذخایر و منابع بزرگ انرژی و بسیاری از مو  .است

ه ارایه خدمات و تولیدات با ایران همکاری می کند و این چرخه تکمیلی روابط تجاری  بزرگ آنهاست. چین هم در زمین

امروز بسیاری بر این موضوع واقف هستند و اعتراف می کنند که چین بر    .کتر کرده استمناسبات را به یکدیگر نزدی

اه اقتصادی و  از کشورهای غربی به دنبال مداخله جویی در کشورهای دیگر نیست و همواره از دیدگ خالف بسیاری

رای همه طرف ها در برد را ب  -تجاری به دنبال گسترش روابط با کشورها بوده است و سعی می کند شرایط برد  

آنها دارند و بعضا مانند  نظر بگیرد؛ برخالف کشورهای غربی که سعی در نفوذ در دیگر کشورها و سیاست ها ی 

 .له ایران هرگز چنین دیدگاهی نداشته و نداردچین در روابط با کشورها از جم آمریکا به دنبال براندازی نیز هستند

ا یران حمایت کرده و جهش های این کشور در زمینه توسعه را مورد توجه چین عالوه بر این، از نقش منطقه ای 

م را بخش  ایران  و  داده  برایش  قرار  که  کرده است  توصیف  ترانزیت  کلیدی  گذرگاه  یک  و  نوین  ابریشم  راه  از  همی 

لبته  تحریم های غرب باعث شده است تا دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند. ا  .با اهمیت است  رابطه میان طرفین

شد و موسسات و طبیعی است که چین هم به دنبال مزایای اقتصادی در روابط با ایران مانند هر کشور دیگری با

کنند توجه می  بیشتر  بازار چین  به  تحریم  زمان  در  ایرانی هم  ایران    .شرکت های  که  باورند  این  بر  حتی بسیاری 

اتاق بازرگانی ایران و چین همواره در بیانیه هایش از  هنوز هم از توان بازار چین بدرستی استفاده نکرده است و  

برای ورود  تا  ایرانی می خواهد  بازار    بازرگانان  که در  و کیفی  اقالم بسیار خوب  دلیل  به  بازار چین  به  تر  گسترده 

تولید می شوند باشندتال ایران  داشته  دو چندان  روی    .ش  به  را  اقتصادی  رابطه  و غرب درهای  آمریکا  که  زمانی 

رکت کند یران بسته اند طبیعی است ایران بدون تلف کردن وقت در جهت گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها حا

عالوه بر این، مواضع ایران و چین در بسیاری    .و چین هم از این امر مستثنی نیست و برای ایران اهمیت باالیی دارد

است و دو طرف دارای تبادالت انسانی، خدماتی و زمینه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فنی به یکدیگر نزدیک  



 
ه گرایی آمریکا به دنبال گسترش روابط با خود و دیگر کشورها  اقتصادی گسترده ای هستند و در مواجهه با یکجانب

محمد کشاورز زاده سفیر ایران در چین می گوید که وقتی ایران در شرایط تحریم قرار دارد ما باید مراقب    .هستند

ان می  آنهایی که از روابط ایران و چین امی کنند به منافع ملت و دولت بی توجهی نش ت با چین هم باشیمارتباطا

 .دهند

 

 جشنواره بین المللی فیلم شانگهای با حضور ایران آغاز شد 

و    -ایرنا  -پکن هزار  با حضور سه  فیلم شانگهای  المللی  بین  و سومین جشنواره  از    ۶۹۳بیست  کشور    ۱۰۸فیلم 

از جمله جمهوری   ایراسالمجهان  آغاز شدی  به مدت    .ان  که  این جشنواره  در  ایرنا  یکشنبه  روز  روز    ۹به گزارش 

هایی مانند مراسم افتتاحیه، اختتامیه و دیگر مراسم های عمومی برگزار با توجه به شیوع کرونا، آیین  ادامه دارد

  .حضور خواهند داشت  نوارهلف جشنخواهد شد و بسیاری از سینماگران نیز تنها به صورت آنالین در رویدادهای مخت

رویداد رقابتی الف سینمای جهان که قرار   ۱۵فعالیت های جشنواره بین المللی فیلم شانگهای به عنوان یکی از  

به شکل آنالین برگزار می   بود در پایان ماه مه /اوایل خرداد/ برگزار شود ولی به خاطر شیوع کرونا به تاخیر افتاد

و   سعید روستایی ، دو فیلم ایرانی »متری شیش و نیم« ساختهره و در بخش پانورامادر این دوره از جشنوا  .شود

کارگردانی به  میرند«  نمی  پرده می  رضا جمالی »پیرمردها  نیم  .روندروی  و  به کسب   متری شیش  موفق  تاکنون 

ویژه  فیلم توکیو و تقدیر    از جشنواره حمدزاده(  )نوید م المللی از جمله بهترین کارگردانی و بازیگریچندین جایزه بین

های فیلم ونیز، استکهلم، شیکاگو، مینسک و    المللی از جشنواره فیلم زوریخ شده و در جشنوارهبهترین فیلم بین

هم پیش از این در چند  پیرمردها نمی میرند فیلم سینمایی  .جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک نیز حضور داشته است

نواره فیلم های ایرانی استرالیا به نمایش درآمده و موفق به  واره فیلم توکیو و جشن المللی از جمله جشنرویداد بی

طبق اعالم جشنواره، فیلم »من اینجا هستم« تنها نماینده    .دریافت جایزه روح آسیا از جشنواره توکیو شده است

ژانتین و  ا، یونان، پرتغال، آر کشورهای ژاپن، ایتالی ایران در بخش اصلی این جشنواره است که در کنار فیلم هایی از  

شود می  گذاشته  نمایش  به  بلند  .چین  اولین ساخته  »نجیبه«  گندمکار فیلم های  »گورکن«  مصطفی  به همراه 

در بخش استعدادهای جدید آسیایی این جشنواره پذیرفته شده اند و فیلم کوتاه »خرچنگ« به  کاظم مالیی ساخته

اسدیشیوا   کارگردانی نماینده صادق  بخش  هم  در  ایران  است  سینمای  کوتاه  دوره    .رقابتی  دومین  و  بیست 

بین  از  جشنواره  بیش  نمایش  با  گذشته  سال  شانگهای  فیلم  این   ۱۰المللی  پایان  در  که  شد  برگزار  ایرانی  فیلم 

  در این   .ز آن خود کردرا ا فیلم »قصر شیرین« ساخته »سید رضا میرکریمی« جام طالیی و دو جایزه دیگر جشنواره

و   رهجشنوا کوتاه  در بخش مسابقه فیلم  کوتاه »تشریح« ساخته سیاوش شهابی  فیلم  بر "قصر شیرین"،  عالوه 

که می با سایر  فیلم »همانگونه  رقابت  به  آسیا  استعدادهای جدید  بخش  در  نیز  میرم« ساخته مصطفی سیاری 

اتحادیه تهیه   تأیید نند کن و برلین که بههایی ما سایر جشنواره جشنواره شانگهای در مقایسه با    .ها پرداختندفیلم

به سرعت توسط  تأسیس اند، از سابقه بسیار کمتری برخوردار است اما این جشنواره بعد از کنندگان سینما رسیده

از جشنواره  به عنوان یکی  تهیه کنندگان سینما  بلنداتحادیه  شانگهای  جشنواره فیلم    .شد تأیید های رقابتی فیلم 

 .شودفیلم چین محسوب می المللی ریزی شد، معتبرترین جشنواره بینپایه   ۱۹۹۳که در سال 

 

 ترانسیلوانیا و شانگهای مقصد این روزهای سینمای ایران

ترین حضور پنج فیلم از ایران در در تازه  کند والملل همچنان خوب عمل میسینمای ایران در عرصه بین  -ایرنا  -تهران

 ۲جوالی تا    ۲۵بیست و سومین جشنواره فیلم شانگهای از    .کنندنگهای رقابت میدو جشنواره ترانسیلوانیا و شا

مرداد( و به صورت ترکیبی از رویدادهای فیزیکی و مجازی و نمایش های حضوری و آنالین برگزار می    ۱۲تا    ۴اوت )

از    شود و در مجموع پرداخت  ۴۰۰به نمایش بیش  پانورامای دو    .فیلم خواهد  از جشنواره و در بخش  این دروه  در 

https://www.irna.ir/news/83885622/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83885550/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
روی پرده   رضا جمالی به کارگردانی پیرمردها نمی میرند و سعید روستایی ساخته متری شیش و نیم فیلم ایرانی

نیم  .روندمی و  شیش  بین  متری  جایزه  چندین  کسب  به  موفق  جملتاکنون  از  و  المللی  کارگردانی  بهترین  ه 

المللی از جشنواره فیلم زوریخ شده از جشنواره فیلم توکیو و تقدیر ویژه بهترین فیلم بین  (نوید محمدزاده) بازیگری

فیلم    .ستکهلم، شیکاگو، مینسک و جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک نیز حضور داشته استفیلم ونیز، ا  و جشنواره 

میرند سینمایی نمی  بلندلیاو پیرمردها  ساخته  جمالی ن  جمله   رضا  از  المللی  بین  رویداد  چند  در  این  از  پیش 

فت جایزه روح آسیا از  جشنواره فیلم توکیو و جشنواره فیلمهای ایرانی استرالیا به نمایش درآمده و موفق به دریا 

در بخش اصلی این  تنها نماینده ایران   من اینجا هستم طبق اعالم پیشین امسال فیلم  .جشنواره توکیو شده است

نمایش  جشن به  چین  و  آرژانتین   ، پرتغال   ، یونان   ، ایتالیا   ، ژاپن  کشورهای  از  هایی  فیلم  کنار  در  که  است  واره 

می شود های  .گذاشته  بلنداولی نجیبه فیلم  گندمکار ن ساخته  مالیی ساخته گورکن به همراه مصطفی  در   کاظم 

پذی این جشنواره  اند و فیلم کوتاهبخش استعدادهای جدید آسیایی  شیوا صادق   به کارگردانی خرچنگ رفته شده 

کوتاه است اسدی رقابتی  بخش  در  ایران  نماینده سینمای  راستای    .هم  در  و  از جشنواره شانگهای  دوره  این  در 

بلیت  از شیوع ویروس کرونا  با فاصله میان صندلی رعایت تمهیدات جلوگیری  و  آنالین  تنها به صورت  ها فروخته  ها 

شود و مخاطبان پیش از ورود به سالن سینما مورد تب سنجی قرار می گیرند. همچنین این رویداد سینمایی می

ره فیلم ترانسیلوانیا در کشور رومانی دو  همچنین نوزدهمین جشنوا  .میهمان خارجی نخواهد داشت  امسال هیچ

  ۱۰اوت ) ۱۰جوالی تا  ۳۱تاریخ  ینمایی که ازاین رویداد س .گذاردفیلم داستانی و یک مستند ایرانی را به نمایش می 

یا دوم کارگردانان است میزبان  برگزار می   مرداد(  ۱۹تا   شود در بخش رقابتی اصلی خود که ویژه فیلم های اول 

بازمسخر فیلم زاده ساخته ه  غنی  بود همایون  فیلم  .خواهد  نیم اما  و  شیش  روستایی ساخته متری  در   سعید 

ج این  نووا  سوپر  پرده  بخش  روی  به  هم  بلند  .رودمیشنواره  ها مستند  پاره  نعلبندی ساخته کاغذ  در  بهزاد  نیز 

کرد خواهد  رقابت  آثار  دیگر  با  مستند  بخش  در  رومانی  کشور  ترانسیلوانیا  برگزارکنندگان،    .جشنواره  اعالم  طبق 

پی شیوفیلم در  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  ایمنی، سالمت  برای حفظ  این جشنواره  در  های  کرونا  سینمای    ۱۰ع 

 .روندروباز به روی پرده می 

 

 ارتباط با روسیه و چین از روی مصلحت و حکمت است   :دبیرکل مجمع تقریب مذاهب

ا  ای را برای تعامل بهای گسترده دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی گفت: ما باید در دنیا، راه  -ایرنا -تهران

  .شوددیگران از روی مصلحت و حکمت دنبال کنیم و ارتباط داشتن با روسیه و چین در همین نقشه راه تعریف می

رواب گزارش  االسالمبه  حجت  اسالمی،  مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عمومی  شهریاری ط  در   حمید  یکشنبه  روز 

راه نقشه  یک  افزود:  این مطلب  اعالم  با  این مجمع  معاونان  نظام جمهوری اسالمی نشست شورای  تا  داریم  ی 

اقتصادی   در حوزه  با جهان  ارتباط گسترده  با  وبتواند  کند  تثبیت  را  نظام  اقتدار  اجتماعی  در    و  را  انقالب  دوم  گام 

بردارد عدالت  و  پیشرفت  »نه    .مسیر  شعار  اسالمی،  انقالب  در  ما  اصلی  شعارهای  از  یکی  گفت:  ابتدا  در  وی 

اسالم نه غربی جمهوری  استکبار غرب  شرقی  با  و هم  استکبار شرق  با  انقالب هم  در طول  و هست.  بوده  ی« 

ش  استکبار  ایم.  بوده  ممواجه  ابرقدرت  را  خود  که  صحنه  رق  در  ای  گسترده  هژمونی  و  سیطره  و  دانست  ی 

مهور رئیس ج میخائیل گورباچف جغرافیایی از آن خود کرده بود، فرو ریخت و مکاتبات امام راحل)ره( در آن زمان با

استو دوران  آن  ماندنی  خاطرات  از  اسالم  به  آنها  دعوت  و  سابق  شوروی  این    .قت  امروز  داد:  ادامه  شهریاری 

اخیرا ما به چین و روسیه، به آن شعاری که در ابتدای انقالب داشتیم چه نسبتی   که گرایش  پرسش مطرح شده

سالمی می کردیم، نشان دهنده این بود  وقتی نفی شرق و غرب و سپس اثبات جمهوری ا اوال روشن است دارد؟ 

  .شته باشند، دوری کنیماز اینکه استقالل کشورمان تحت سلطه بیگانگان قرار گیرد و بیگانگان برما سلطه دا  که

https://www.irna.ir/news/83885331/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885331/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885331/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885331/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
دبیرکل مجمع تقریب افزود: شعار نه شرقی نه غربی در  //     غرب با حفظ عزت   نفی وابستگی به دنیای شرق و

ن ذات خود و  با جهان نفی استکبار  افتخار  و  به دنیای شرق و غرب است و یعنی ما در کمال عزت   فی وابستگی 

بتوا گیری  ارتباط  این  با  و  بگیریم  ارتباط  تغییر خارج  اسالمی  جمهوری  نفع  به  را  جهانی  معامالت  و  مبادالت  نیم 

نفع   دهیم. به  وقتی  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  های  عرصه  در  جهان  با  همکاری  است  جمهوری طبیعی 

وی با بیان اینکه امروز دنیای جدید، دنیای   .اسالمی باشد، نشان دهنده استواری ما در راه و طریق امام راحل است

ت اقتصادی است، اظهار داشت: ما اگر کشور محصوری باشیم و ارتباطی با جهان خارج نداشته باشیم، نمی  تعامال 

االن   ویژه  به  کنیم  پیدا  این مهم دست  به  و  توانیم  نه فقط اطالعات  که  تبدیل شده است  به یک دهکده  که جهان 

 .کده جهانی در حال وقوع استارتباطات بلکه تراکنش ها و تعامالت اقتصادی و فرهنگی نیز در یک ده

شهریاری با استناد به آیه هشتم سوره ممتحنه که می فرماید گفت: این  //    استناد قرآنی ارتباط با دیگر کشورها

رتان بیرون ننموده اند، اید خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیاآیه می فرم

نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید و بر اساس روایتی از تفسیر المیزان و تفسیر  کند که با آنان  نهی نمی

وی افزود: گروهی هستند که دست به سالح علیه    .تاحکام القرآن، خدا مشرکین را به دو دسته تقسیم کرده اس 

آنها جایز نیست ا با  ارتباط  اند که  برآمده  اند و درصدد دشمنی و توطئه  برده  به  شما  ما دسته ای دیگر که دست 

سالح نبرده و علیه شما هیچ اقدامی نکرده اند جایز است با آنها ارتباط تعاملی و تراکنشی داشته باشید. بنابراین  

نداشته  ما م بر  ما سالح  علیه  اینکه  بر  کنیم مشروط  رفتار  نیکی  به  و  برقرار  ارتباط  جهان  مردم  با همه  توانیم  ی 

از این آیه    .علیه ما شروع نکرده باشند و قرآن هم چنین رابطه ای را تجویز کرده است  باشند و جنگ سخت و نرم

اقتصادی دارند و این ارتباط کامالً در راستای منافع  می فهمیم با کشورهایی که با ما قصد دوستی، ارتباط ومبادله  

ها بزنیم ولی رابطه و دوستی با  ان است، می توانیم دست به مبادالت و ارتباط با این کشورجمهوری اسالمی ایر

  .نهی شده است آنهایی که دستشان به خون سرداران و ملت ما رنگین است و همواره علیه ما توطئه می کنند،

بر اساس آیه برائت دیگر نمی  این آیه به وسیله آیات سوره برائت نسخ شده و رخی معتقدندامه داد: بشهریاری اد

ولی   کرد  نیکی  با مشرکین  از جمله عالمه طباطباییتوان  از  معتقدند برخی محققان  نهی  برائت،  آیه  در  نهی  آن 

و تبادالت با مشرکان غیر حربی اشاره است در حالی که آیه هشتم سوره ممتحنه به جواز مبادالت   والیت مشرکان

آیه برائت نهی از والیت مشرکان می کند در حالی   وی افزود: عالمه طباطبایی معتقد است  .دارد و اشکالی ندارد

بنابراین موضوع   که آیه هشتم سوره ممتحنه می گوید داد وستد و مبادالت با مشرکان غیر حربی اشکالی ندارد.

د کرد: لذا ما از تفسیر  دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی تأکی  .سئله نسخ منتفی استدو آیه متفاوت است و م 

و تفسیر احکام القرآن شافعی در مورد آیه فوق نتیجه می گیریم می توانیم با مشرکان و   المیزان عالمه طباطبایی

شود، ارتباط و قراردادهای  کفار غیر حربی تراکنش داشته باشیم. وقتی در تعامالت استقالل و منافع ملی حفظ  

 .صر اقتصادی دشمنان حربی شود، اشکالی ندارداقتصادی به ویژه اگر موجب شکست ح

 

 الگوهای مدیریت آب؛ از کالیفرنیا تا سرزمین اژدها /   راهکارهایی برای عبور از بحران آب

بسیاری از کشورهای جهان در زمینه مدیریت مصرف آب با مشکالت فراوانی روبرویند اما نحوه مدیریت   -ایرنا -نراته

ایط ایران، مورد توجه قرار تواند با توجه به شربرداری از آن، حاوی نکات مهمی است که میاین منابع و شیوه بهره

ز بین رفتن که به دلیل محدودیت در میزان نزوالت جوی، ادهد  بررسی مطالعات و تحقیقات اخیر نشان می   .بگیرد

میلیارد نفر در سراسر جهان به   ۲اکنون بیش از  طور کل مدیریت نادرست منابع آبی، همهای سطحی و بهمنابع آب 

امع از دهد که با تداوم این روند آینده بسیاری از جو. این میزان از وابستگی نشان میاند منابع آب زیرزمینی وابسته 

مین، تخلیه مناطق مسکونی و بال  جمله ایران با مسائل زیست محیطی غیرقابل جبرانی مانند پدیده فرونشست ز

تر در تامین آب شرب ه های مسکونی و کشاورزی روبرو بوده و در وضعیت پیشرفتاستفاده ماندن بسیاری از زمین

https://www.irna.ir/news/83862889/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7
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آب  تخلیه  روند  بود.  روبرو خواهد  با مسائل متعددی  از جمله  زیرزمینی هم  هایهم  نقاط دنیا  از  در بسیاری  اکنون 

اروپا،  چین، بخش از  ایالت هایی  ایران، نشانبرخی  آمریکا، اغلب نقاط خاورمیانه و  دهنده وضعیت بحرانی در  های 

ذک به  الزم  اما  است.  مناطق  بحران، این  این  مدیریت  و  کنترل  کاهش،  جهت  کشورها  این  از  بسیاری  که  است  ر 

بر   .ز اهمیت برخوردار استهای راهبردی کشور ا ها و برنامه برای تدوین استراتژی  اند که  را به کار برده   هاییروش 

شورهایی که ، گزارشی در خصوص ک۹۹این اساس »مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران« در سال  

 .تواند مورد توجه باشداده که می اند و راهکارهایی در نحوه مدیریت آن ارائه دبه بحران آب دچار شده 

کشورها  از  برخی  در  آب  مدیریت  عرصه  //    راهکارهای  در  خود  مهم  نقش  لحاظ  به  که  بزرگ  کشورهای  از  یکی 

میلیون نفر، در    ۴۳۳ی بالغ بر یک میلیارد و  باشد. این کشور با جمعیتالمللی مورد توجه است، کشور چین می بین

م چندان  آب  مصرف  تقاضای  مصرفمدیریت  کارایی  افزایش  »استراتژی  در  اما  نبوده  بسیار    وفق  اقدامات  آب« 

است داده  انجام  را  شامل  .موفقی  زمینه  این  در  شده  ارائه  فنی  مهندسی راهکارهای  و  فنی  مانند  اقدامات 

از »میکرو آب  از بذرها  اقدامات زراعی ای«،« و »آبیاری قطره هاپاش استفاده  ی  مانند »شخم عمیق«، »استفاده 

ریزی منابع آب و مدیریت رطوبت خاک«  مانند »برنامه  اقدامات مدیریتی ها« وتونلاصالح شده« و استفاده از »پلی

نیز   .است آب«  »بازار  استراتژیک تشکیل  اهداف  به  دستیابی  برای  اقتصادی  راهکارهای  به    از  است.  کشور  این 

ای، دفاتر امور آب و  های حوضه رودخانه ه کمیسیونعالوه در این کشور هر کدام از نهادهای بخش خصوصی از جمل

 .وعه وظایفی در راستای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی به عهده دارندهای کاربران آب مجمانجمن

های مدیریت منابع آب در این کشورها و در بخش اتژیاستر //    های تلفیقی در اسپانیا و فرانسهاجرای سیاست

برگیرنده   در  سیاستسیاستکشاورزی  و  کشاورزی  مشترک  دستورالعملهای  و  »اجرای  ها  است.  آب  های 

های تلفیقی« از جمله اقداماتی است که این کشورها به دنبال آن هستند. به عبارتی اسپانیا و فرانسه  یاستس

استراتژی  دنبال  و به  استراتژی  ها  قالب  در  کشاورزی«  بخش  در  آب  تقاضای  »کاهش  »مدیریت   رویکردهای 

آبفن تلفات  کاهش  برای  استراتژی آوری«  و  کشاورزی  بخش  مجدد« در  بخش    »استفاده  در  آب  از 

کاهش تلفات آب   و سازی« و »انتقال آب« در مزارع، استفاده مجدد از آبهستند. »کاهش تلفات ذخیره  کشاورزی

 .هاستتعرق و تبخیر از جمله راهکارهای فنی ارائه شده توسط این دولت از طریق 

آبلت  ایا مدیریت  جامع  برنامه  و  سال  //    کالیفرنیا  در  کالیفرنیا  ایالت  آب  و    ۲۰۱۳دپارتمان  جامع  مدیریت  برای 

بیش و  استراتژی  شش  برنامه  این  در  است.  داده  ارائه  را  آب«  مدیریت  جامع  »برنامه  آب،  منابع    ۳۰از    بلندمدت 

زمینه  در  استراتژیراهکار  این  است.  شده  ارائه  مختلف  شهای  آب«، امل:ها  تقاضای  عملیات  »کاهش  »بهبود 

 .است »بهبود مدیریت سیالب« و »نظارت بر منابع« »بهبود کیفیت آب«، فزایش عرضه آب«،»ا وری«،انتقال و بهره 

آب در کش راهکارهایی نظیر »کاهش مصرف  بر زمیندر بخش کشاورزی هم  های کشاورزی«، اورزی«، »نظارت 

اهکارها،  های اقتصادی« تدوین شده است. در کنار این ره از زمین« و نیز »تشویقریزی استفاد»مدیریت و برنامه 

 .نیز در دستور کار قرار گرفته است »بازار آب« و گذاری آب«قیمت راهکارهای متعدد اقتصادی از جمله»

به دلیل در بخش آبیاری در ایالت تگزاس   »کاهش تقاضای آب« استراتژی//    تگزاس  کاهش تقاضای آب در ایالت

ها، در اولویت قرار گرفته است. نسبت به سایر استراتژی  اهمیت بخش کشاورزی و مصرف نسبتاً باالی منابع آب،

که برای هر کدام قرار دارد   پس از آن، استراتژی»افزایش استفاده مجدد از منابع آب بازیافتی در بخش کشاورزی«

درصد از مصرف آب بخش کشاورزی به    ۷/۱۸تیابی به نسبت  ها، راهکارهای اجرایی با هدف دساز این استراتژی

کل آب ذخیره شده، ارائه شده است. راهکارهای اقتصادی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی مورد توجه ویژه  

ایال  آب  مدیریت  جامع  برنامه  مشابه  و  گرفته  هم قرار  اجرایی  فنی  راهکارهای  است.  کالیفرنیا  ت 

 .است های »توزیع و تحویل آب« به نواحی آبیاریسیستم  و ت زمین«های »مدیریسیستم شامل



 
کشوراستراتژی آب  منابع  مدیریت  وضعیت  بهبود  برای  راهبردی  //    هایی  مطالعات  »مرکز  گزارش  استناد  به 

کشاورزی و آب اتاق ایران«، بر اساس مطالعات صورت گرفته در مورد بخش کشاورزی کشور و تجربه کشورهای  

در   استراتژیمنتخب  کشاورزی،  بخش  در  آب  منابع  مدیریت  آب  مورد  منابع  مدیریت  وضعیت  بهبود  برای  هایی 

 :دهدها رابه اختصار نشان می راتژیپیشنهاد شده که جدول ذیل این است

 نوع استراتژی ردیف  نوع استراتژی ردیف 

 5 استراتژی مدیریت و بهبود عملیات انتقال آب در سطوح مختلف تا سطح مزرعه  1
استراتژی سازگاری با تغییرات آب و  

 هوایی 

 6 استراتژی مدیریت و افزایش عرضه و ذخیره آب  2
استراتژی افزایش مشارکت  

 زان در مدیریت آب کشاور

 استراتژی اصالح ساخت  7 استراتژی توسعه استفاده مجدد از منابع آب در بخش کشاورزی  3

4 

های کشاورزی و آب)هرچند  زمین ریزی استراتژی نظارت بر منابع شامل برنامه 

بر« در  در این زمینه نظیر جلوگیری از کشت محصوالت »آب اقدامات خوبی 

 نواحی مرکزی صورت گرفته است، با این حال، موضوع همچنان جای کار دارد( 

8 

ااصالح ساختار حاکمیتی آب در  

راستای دستیابی به اهداف  

 دیریت آب در بخش کشاورزی م

است این  مبنای  مجموعهراتژی بر  اقتصادی،  ها  راهکارهای  فنی،  راهکارهای  قالب  در  اجرایی  راهکارهای  از  ای 

اقتصادی قانونی،  -راهکارهای  اصالحات  حاکمیتی،  و  سازمانی  اصالحات  فرهنگی،  راهکارهای  اجتماعی، 

ارائه خواهد   رایی آب از طریق نظارت منابع، قابل طراحی وراهکارهای افزایش عرضه آب و راهکارهای افزایش کا 

بخش کشاورزی است، مجموعه  .بود به  مربوط  ایران  در  آب  بیشترین مصرف  اینکه  به  توجه  استراتژیبا  از  ها ای 

های مدیریت تقاضای آب در بخش  برای ایجاد بهبود در وضعیت مدیریت منابع آب در حوزه کشاورزی باید بر استراتژی

بخش کشاورزی متمرکز  ع آب و توسعه استفاده مجدد از منابع آب در  شاورزی، مدیریت و بهبود عملیات انتقال مناب ک

 .شود

 

های پیش روی صنعت نفت و گاز ایران در افق  تهدیدات و فرصت های مجلس ارزیابی کرد؛ مرکز پژوهش

۲۰۴۰ 

پژوهش  -ایرنا  -تهران سالمرکز  تحوالت  بررسی  با  گزارشی  در  مجلس  چشم  ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸های  های  انداز و 

افق   در  انرژی  جهانی  با    ۲۰۴۰بازارهای  بلندمدت،  در  ایران  گاز  و  نفت  صنعت  ویژه  به  انرژی  بخش  کرد:  تصریح 

شد فرصت خواهد  مواجه  جدی  تهدیدات  همزمان  و  ارزشمند  پژوهش  .های  مرکز  از  ایرنا  گزارش  مجلس به  های 

های شورای اسالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان »بررسی تحوالت سال

چشم   ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸ افق  و  در  انرژی  جهانی  بازارهای  تهدیدفرصت:  ۲۰۴۰انداز  و  ایراها  روی  پیش  آورده  ات  ن« 

جهان   است: انرژی  کم   ۲۰۱۸در سال  بازارهای  نقش  سابقه وضعیت  صاحبنظران  اعتقاد  به  که  کردند  تجربه  را  ای 

تولید  با وجود کاهش رشد  این مقطع،  در  کرد.  ایفا خواهد  بلندمدت  در  انرژی  تغییر سناریوهای جهانی  در  مهمی 

ای انرژی و  سابقه تقاض ی انرژی به ویژه نفت خام، رشد سریع و بیهاناخالص داخلی جهان و رشد قیمت حامل

تأثیر تغییرات    بر اساس این گزارش،   .انتشار کربن مشاهده شد که ریشه در پدیده تغییرات آب و هوای جهان دارد

  آب و هوایی به صورت افزایش تعداد روزهای بسیار گرم و بسیار سرد در مناطق مختلف جهان، رشد غیرمعمول

شته است که موجب افزایش قابل توجه و همزمان مصرف  تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش را به دنبال دا

https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0
https://www.irna.ir/news/83885116/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0


 
زغال و  طبیعی  گاز  خام،  شد نفت  معدن  .سنگ  و  صنعت  انرژی،  مطالعات  پژوهش دفتر  اضافه مرکز  مجلس  های 

از رای افزایش تولید نفت و گاز طبیعی  توان به ثبت دو رکورد تاریخی بمی  ۲۰۱۸از دیگر رویدادهای مهم سال   کرد:

میلیون بشکه در روز رشد تولید نفت و افزایش تولید گاز طبیعی به    ۲.۲ده اشاره کرد. دستیابی به  سوی ایالت متح

)معادل    ۵۲۰میزان   روز  در  مترمکعب  ایالت    ۱۹میلیون  سوی  از  سال  یک  در  تنها  جنوبی(  پارس  گازی  میدان  فاز 

و رشد بی با کسب سهم   LNG تولید  سابقهمتحده  افز  ۴۰استرالیا  از کل  تولیددرصدی  در سال  LNG ایش  جهان 

نیز این روند البته در سطحی   ۲۰۱۹توان نقاط عطفی در بازار جهانی نفت و گاز دانست که در سال  را می   ۲۰۱۸

زمانی، اختصاص حدود  این گزارش خاطرنشان کرد: اتفاق مهم طرف تقاضای بازار در این مقطع    .تر تکرار شدپایین 

به ترتیب به چین، ایالت متحده و هند بود که در این زمینه چین و ایالت متحده    درصد از رشد مصرف انرژی جهان  ۷۰

کردند تجربه  را  زغالسنگ  مصرف  افزایش  بیشترین سطح  هند  و  گاز  و  نفت  مصرف  این    .باالترین رشد  اساس  بر 

انرژی  تولید جهانی  شمگیری ای رشد چهای تجدیدپذیر، برق آبی و هستهگزارش در مقطع زمانی مورد بررسی، 

های جدی کارشناسان  های فسیلی و رشد فزاینده انتشار کربن، نگرانینداشت و در کنار رشد قابل توجه انرژی

به اقتصاد کم اتکا  با  پایدار  به دنبال داشته است  درخصوص تحقق اهداف توسعه  را  انرژی،   .کربن  دفتر مطالعات 

بازارهای انرژی، تأثیر خود را در جدیدترین    ۲۰۱۸ال  تحوالت س های مجلس عنوان کرد:مرکز پژوهش  صنعت و معدن

میالدی    ۲۰۱۹که در اواخر سال    ۲۰۴۰انداز انرژی جهان در سال  و به روزترین مطالعه انجام شده درخصوص چشم

های فسیلی در سبد های جدید حاکی از ادامه سلطه سوختهای بررسیبجا گذاشت. آنجاکه یافته   منتشر شد،

درصد    ۷۴های فسیلی، مجموعاً  است. درواقع با وجود کاهش نرخ رشد تقاضای سوخت  ۲۰۴۰فق  انرژی جهان در ا

های س گزارش مرکز پژوهش بر اسا  .از انرژی اولیه مورد نیاز جهان توسط نفت، گاز و زغالسنگ تأمین خواهد شد

حفظ جایگاه خود در  مجلس شورای اسالمی در بازار جهانی نفت، ایالت متحده، عربستان سعودی و روسیه ضمن  

بازار    ۲۰۲۰سال   تولیدکنندگان جدا کردند.  از سایر  را  تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت، صف خود  به عنوان 

و تنزل   نی عراق، کانادا و برزیل به عنوان تولیدکنندگان چهارم تا ششمآفریشاهد نقش  ۲۰۴۰جهانی نفت در افق  

نف تولید  هفتم  رتبه  به  ایران  بودجایگاه  خواهد  جهان  معدن  .ت  و  صنعت  انرژی،  مطالعات  پژوهش دفتر  های مرکز 

عنوان مهمترین در بازار جهانی گاز نیز همانند شرایط کنونی، ایالت متحده و روسیه به ترتیب به   مجلس یادآور شد:

افزایش خواهند به میزان چشمگیری    ۲۰۴۰تولیدکنندگان گاز طبیعی فاصله خود را با سایر عرضه کنندگان در سال  

یک   عنوان  به  الجزایر  گاز  تولید  توجه  قابل  رشد  و  چین  و  آرژانتین  استرالیا،  چون  جدیدی  بازیگران  ظهور  داد. 

های این گزارش نشانگر تنزل  یافته   .است  ۲۰۴۰ار گاز جهان در افق  های بازتولیدکننده سنتی گاز، از دیگر ویژگی 

ن به رتبه چهارم پس از ایالت متحده، روسیه و چین است. همچنین رشد  جایگاه ایران از تولیدکننده سوم گاز جها

آینده صادرات گ بر  تأثیرگذار  از دیگر تحوالت مهم  ایران در  قابل مالحظه تولید گاز ترکمنستان، عربستان و عراق  از 

با   ادآور شد:های مجلس یمرکز پژوهش  دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن  .منطقه و جهان دربلندمدت خواهد بود

توجه به تصویر ارائه شده از آینده بازارهای انرژی جهان در بلندمدت، بخش انرژی به ویژه صنعت نفت و گاز ایران با  

جدیفرصت تهدیدات  همزمان  و  ارزشمند  کالن    های  سیاستگذاران  توجه  و  تأمل  شایسته  که  شد  خواهد  مواجه 

 .رآمد و به هنگام استانرژی کشور به منظور اتخاذ راهبردهای صحیح، کا

 

 مات آمریکا روابط با چین را به نقطه بدون بازگشت می برند نیویورک تایمز: مقا

آگاه نوشت که برخی مقامات دولت    -ایرنا    -تهران   افراد  از  به نقل  یادداشتی  تایمز در  نیویورک  روزنامه آمریکایی 

در رابطه  از باخت او در انتخابات، در صدد ایجاد تغییرات غیرقابل بازگشت در سیاست خارجی از جمله    ترامپ نگران

به گزارش ایرنا به نقل از نیویورک تایمز، در یادداشت این روزنامه به قلم "ادوارد وونگ" و "استیون   .با چین هستند

ن چندین دهه تعامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  لی میرز" آمده است: آمریکا و چین گام به گام در حال برچید

https://www.irna.ir/news/83884645/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83884645/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83884645/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA


 
رویا  از  برای دوره جدیدی  را  و زمینه  در هر دو طرف  هستند  افراد  تندروترین  دیدگاه ها  با  که  کنند  آماده می  رویی 

در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظرسنجی ها عقب افتاده است مقامات امنیت ملی    .شکل گرفته است

کا، در حالی  ه چین را در هفته های اخیر تشدید کرده اند. به گفته افراد آشنا به طرز فکر در دولت آمریاو حمالت علی

که این راهبرد یکی از پیام های اصلی کارزار انتخاباتی را تقویت کرده است، برخی از مقامات آمریکا نگران از باخت 

از سوی دیگر شی جین   .رقابل بازگشتی را ایجاد کنند ترامپ در انتخابات پیش رو، در تالش هستند که تغییرات غی

اقداما انجام  با  چین  جمهوری  رئیس  در پینگ  رویکردها  شدن  سخت  موجب  خود  سیاسی  قدرت  تحکیم  در  تی 

کشور   این  منافع  برای  تواند  می  پکن  در  برخی  اعتقاد  به  که  زده  دامن  برخوردی  به  امر  این  و  شده  واشنگتن 

ین تحوالت ممکن است به مهمترین میراث سیاست خارجی ترامپ تبدیل شود حتی اگر  تاثیر کلی ا  .خطرناک باشد

او بطور   بین دو اقتصاد  خود  ایدئولوژیک  و  ایجاد یک رویارویی اساسی راهبردی  نکرده باشد:  پیگیری  را  مداوم آن 

دیدگاه آنها،   وضعیت رقابت گسترده و شدید هدف نهایی مشاوران تندروی رئیس جمهوری است. از  . بزرگ جهان

چین باشد صرفنظر از اینکه سال  تقابل و اجبار، تجاوز و خصومت باید برای حفظ وضعیت موجود با حزب کمونیست  

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که روابط یا چین باید بر    .آینده چه کسی هدایت آمریکا را در دست داشته باشد

استوار باشد و گفته است که گشایش دیپلماتیک ساماندهی شده اساس اصل "بی اعتمادی و راستی آزمایی"  

نیم قرن در  نیکسون  ریچارد  را مخدوش کرده است  توسط  آمریکا  منافع  با    .پیش  ارتباط  در  پیش  رویدادهای هفته 

بستن کنسولگری و طرح اتهامات جزایی علیه چهار عضو ارتش چین هم سطح روابط دو کشور را به پائین ترین حد  

بط با چین را  ترامپ از آغاز کار وعده داده بود که روا  .رسانده و هم روند کاهش سطح روابط را تشدید کرده است

ر منظور او در ارتباط با تجارت بوده است. پیش از این در سال جاری برخی دستیاران او از  تغییر خواهد داد اما بیشت

تجلیل کردند به عنوان یک دستاورد  تجاری  در جنگ  ترامپ   .آتش بس  اهداف سیاست خارجی،  از چین هم  فراتر 

رنامه تسلیحات هسته با کره شمالی منجر به پایان دادن به ب چندان تحقق نیافته است. دیپلماسی شخصی ترامپ

به  از متحدانش شده و  آمریکا  نیز موجب دور شدن  ایران  توافق هسته ای  از  او  ای آن کشور نشد و حتی خروج 

تغییر دلخواه در رفتار ایران هم منجر نشده است. تالش او برای تغییر دولت در ونزوئال شکست خورده و خروج وعده  

افغانستان هم هنوز   از  نیروها  نشده استداده شده  از    .محقق  بسیاری  تحلیلگران  و  مقامات  از  برخی   ، پکن  در 

اقدامات دولت ترامپ را به عنوان سیاست انتخاباتی رد کرده اند اما بطور فزاینده ای به این مساله اذعان می شود 

  –دی در چین  ره کارزار دولت آمریکا موید نظرات افراگست  .عمیقتر از این حرف ها است   که ریشه های این مناقشه

شی   رئیس جمهور  خود  احتماال  نظامی  –و  و  اقتصادی  قدرت  هرگز  آمریکا  اینکه  بر  مبنی  نخواهد    است  را  چین 

با توجه   .برخی مقامات چین در بحبوحه کرونا درصدد بوده اند که از مناقشه آشکار با آمریکا خودداری کنند  .پذیرفت

مقی آنها،  به  محیط  و  کشورها  این  اقتصادهای  اجرایی اس  مدیران  آمریکا  در  دارد.  هایی  روابط محدودیت  برچیدن 

همین   .شرکت ها که نفوذ زیادی بر سیاستمداران دارند به فشار برای اعمال یک رویکرد متعادل ادامه خواهند داد

ن  رویارویی با چین عقب نشینی کند و با آ   دو هفته پیش بود که وزیر خارجه چین از آمریکا خواست که کشورش از

کشور همکاری کند. در واقعیت، مقامات در پکن تسلیم این احتمال شده اند که تا پیش از سال آینده هیچ چیز در 

با نزدیک شدن انتخابات آمریکا لحن ترامپ تغییر کرده و او به کوبیدن   .آمریکا به سمت بهتر شدن تغییر نخواهد کرد

و چهره های سیاسی در پکن می گویند که زبان آتشین    برخی تحلیلگران  .بازگشته است  ۲۰۱۶سال    چین همانند

داشته   چین  شهروندان  بر  ای  کننده  مقاوم  تاثیر  است  ممکن  او  دولت  های  و سیاست  اقدامات  کنار  در  )ترامپ( 

شت: از مردم آمریکا می خواهم  هو شیجین" مدیر روزنامه ملی گرای "گلوبال تایمز" روز جمعه در توییتر نو"  .باشد

را دوباره انتخاب کنند زیرا تیم افراد دیوانه ای مانند پمپئو دارد و آنها به چین در تقویت همبستگی کمک  که ترامپ  

حتی اگر بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شود ممکن است که مسیر روابط با چین تغییر نکند. ایده جهت    .می کنند

و نیم گذشته از حمایت دو حزبی برخوردار بوده آمریکا به سمت رقابت با چین در سه سال  گیری سیاست خارجی  



 
و   اند  دیدگاه خود استفاده کرده  پیشبرد  برای  و هنگ کنگ  مانند کرونا  رویدادهایی  از  با استفاده  تندروها  و  است 

ین اعتبار گرفته است اعالم کرد  پمپئو روز پنجشنبه از کتابخانه ریاست جمهوری مردی که از گشایش در روابط با چ

سیاست شکست خورده است. وی گفت: رئیس جمهور نیکسون در جایی گفته بود که بیم دارد با گشودن  که این  

 .درهای جهان به سمت حزب کمونیست چین یک فرانکنشتاین خلق کرده است؛ و ما اکنون در اینجا هستیم

 

 راهبردهای چین برای پایان سلطه دالر 

رگ دالری است و همین مساله به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث شده  چین دارای یک ذخیره بز  -ایرنا  -پکن

فتن راهی برای  است تا این کشور در برابر تحریم های آمریکا آسیب پذیر شود در همین چارچوب پکن به دنبال یا

تن ذخیره  به گزارش ایرنا اگرچه داش  .تقویت پول ملی خود یوان در برابر دالر است و تا حدی هم موفق شده است

ارزی باالی دالری برای چین یک حربه نیز محسوب می شود و عمال آمریکا را به بزرگترین بدهکار خود تبدیل کرده  

ریم پکن می تواند برای چین مشکالت زیادی در عرصه اقتصادی  است اما هر اقدامی از سوی واشنگتن برای تح

مانه پرداختی دالری آمریکا وابسته است و همین باعث می در واقع چین در معامالت بین المللی به سا  .ایجاد کند

برای  شود هم  این  از  قبل  اتفاقات  این  شود  سنگینی  های  زیان  متحمل  بگیرد  نظر  در  تحریمی  واشنگتن  اگر 

ی دیگر افتاده است به ویژه هنگامی که چالش های سیاسی بروز می کند آمریکا خیلی زود به تحریم رو  کشورها

آورد ک می  دادشبیه  انجام  کریمه  جزیره  شبه  الحاق  خصوص  در  روسیه  برابر  در  که  های«  »  .اری  شیانگ  فانگ 

باور است که در سال   این  بر  رو   ۲۰۱۴معاون کمیسیون مقررات سهامی چین  دلیل همین  میالدی  به  سیه عمدتا 

دارد وجود  مسکو  برای  کماکان  مشکل  این  و  شد  خسارت  متحمل  آمریکا  های  افزای  .تحریم  می  آمریکا   د:او  اگر 

کند تحریم  را  چینی  های  شرکت  و  بانک  های   بخواهد  سامانه  از  المللی  بین  قراردادهای  در  آنکه  دلیل  به  چین 

دا خسارت می بیند پس بهتر است خود را برای آن زمان آماده کرده  پرداخت به دالر آمریکا استفاده می کند شدی

زیان دیدند به طوری که    ۲۰۱۴پس از تحریم های سال    وی گفت: بسیاری از شرکت ها و موسسات روسی  .باشد

چین نه فقط از لحاظ روحی بلکه باید به طور کامل و عملیاتی برای مقابله با   مشکالتشان هنوز برطرف نشده است

باشدچن آماده  آینده  در  شرایطی  چنین    .ین  معرض  در  اخیر  های  ماه  در  چینی  موسسات  و  ها  شرکت  از  برخی 

ورود آمریکا به مسایل سیاسی در سین کیانگ و هنگ کنگ باعث شده است تا تهدید به تحریم   اندتهدیدهایی بوده  

وفق به حل و فصل کامل نبرد تجاری با  حاال باید دید آمریکا که البته هنوز م  .این شرکت های چینی جدی تر شود

را ممکن است برای موسسات    چین نشده تا چقدر آماده است در این مناطق اعمال نفوذ کند و چه تحریم هایی

بانکی و پشتوانه های سرمایه گذاری   تجاری،   سوئیفیت و چیپس که سامانه های پرداختی،      .چینی در نظر بگیرد

محسوب می شوند عمال با دالر کار می کنند برای همین کشورها از جمله چین در صورت تحریم برای رتق و فتق  

مشک با  دالری  معامالت  و  تجاری  خواهند شدامور  مواجه  از    .ل  که  است  داده  نشان  ابایی  آمریکا  و  پرهیز  تحریم 

ونزوئال ندارد با  همکاری  دلیل  به  را  روسیه  اینکه  جمله  اوکراین،   از  مساله  بشر،  حقوق  شمالی،  کره  سوریه،  و 

این کشور به    در واقع حمالت سایبری و نفوذ در انتخابات تحریم کرد همین کار را هم می تواند با چین انجام دهد

در اویغورها  وضعیت  بشر،  حقوق  کنگ،    بهانه  هنگ  امنیتی  قانون  الیحه  تصویب  کیانگ،  سین  خودمختار  منطقه 

با کره شمالی و مسایل دیگر می تواند چین را تحریم کند باید به گفته    .تایوان، ارتباط  آنچه امروز مقام های چین 

ست اینکه چین یوان پول ملی چین و افزایش معامالت با این ارز اکارشناسان روی آن تمرکز کنند بین المللی کردن  

باید تا حد امکان اتکایش را به سامانه پرداختی به دالر آمریکا کاهش دهد و در حقیقت برای روزهای حساس تحریم  

صد در  در  ۱/۷۹سهم یوان چین در این زمینه   فعال سهم چین در پرداخت های جهانی بسیار پایین است  .آماده باشد

 .درصد بسیار ناچیز است ۳/۵۳درصد و ین ژاپن با  ۳۲/۹درصد، یورو با  ۴۰/۸۸مقابل سهم دالر با 
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ساله   ۲۵تامین پایدار منابع مالی از طریق قرارداد   :رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با ایرنا

 با چین 

اتا  -ایرنا  -تهران یکدیگر رییس  مکمل  اقتصادی  مبادالت  در  کشور  دو  این  اینکه  بیان  با  چین  و  ایران  بازرگانی  ق 

  ۲۵نامه  همه جانبه را داریم که توافق هستند، گفت: امروز نیاز به پایداری برای تامین منابع و شراکت در مبادالت  

نبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی  مجید رضا حریری« روز دوش»  .تواند این خواسته را تامین کندساله با چین می

ساله ایران با چین اظهار داشت: امضای این قرارداد مبادله ای دوسویه است؛ از یک سو    ۲۵ایرنا، درباره قرارداد  

امکانات،  این کشور خو از  توانیم  ما می  دیگر  از سوی  و  دارد  را  آن  تامین  توان  ایران  که  انرژی هایی است  استار 

پژوه و  بهرهتکنولوژی  آنها  در خاورمیانه شرکای غربی  ش های  نفتی  اقتصادهای  بیشتر  در حالی که  مند شویم، 

ای و  می شوند  محسوب  یکدیگر  مکمل  چین  و  ایران  های  دارایی  و  نیازها  منظر  هستند  از  خود  ذات  در  قرارداد  ن 

داشت نخواهد  ضرری  چین  .اقتصادی  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  اینکه   رییس  بیان  قرارداد  با  اصلی  چارچوب 

اقتصادی ایران با چین در بلندمدت و کوتاه مدت همکاری در زمینه انتقال انرژی هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و  

درصد فرآوردهای نفتی، معدنی و غیر فلزی و    ۷۰ حال حاضر نیز بدون این قرارداد حدوددر   است، تاکید کرد: معادن

ک  ۲۷ نفتی  غیر  صادرات  از  اساسدرصد  همین  بر  شود،  می  مبادله  چین  با  یک   شور  به  نیاز  کشور  دو  هر  امروز 

ینکه چین نخستین شریک  وی با تاکید بر ا  .داریم پایداری برای تامین انرژی و شراکت مبادالت در زمینه های مختلف

یاز دارد و چین اقتصاد فعلی کشور به توسعه زیرساخت ها ن تجاری ایران در زمینه صادرات است، خاطرنشان کرد:

به   زمینه  این  در  تواند  در   می  انرژی  و  اکثر محصوالت معدنی  در  بزرگترین خریدار ذخایر  زیرا چین  کند  ایران کمک 

به گفته حریری، در هر تفاهمنامه ای امتیازاتی داده و امتیازاتی    .م انرژی استجهان و کشور ما دارنده ذخایر عظی

جزی در  ها  منفعت  اما  شود  می  برای  گرفته  مذاکرات  در  زنی  چانه  قدرت  هر  وجود  با  و  شود  می  مشخص  یات 

ای منفی و موضع  وی با اشاره به موج رسانه    .دستیابی به منفعتی بزرگتر باید با اعطای برخی امتیازات کنار بیاییم

رارداد،  طرف آبی بر علیه این ق  گیری های کشورهای غربی و آمریکا، سلطنت طلبان و رسانه های به اصطالح آن 

اینصورت تالشی   بود در غیر  ایران خواهد  نفع  به  این قرارداد  این مخالفت ها نشان می دهد امضای  تصریح کرد: 

ا و  گرفت  نمی  آن صورت  نرسیدن  به سرانجام  اعزام  برای  یا  به چین  کیش  واگذاری جزیره  مانند  نتشار شایعاتی 

است   تفکرات  این  از  گرفته  نشات  ایران  به  نظامی  کهنیروهای  حالی  چین،  در  کشور  تاریخی  در سوابق  تنها  نه 

استعمار یا به دست آوردن کشوری دیگر آن هم به این شکل دیده نمی شود بلکه در نیم قرن اخیر ایران نیز حتی  

ی از خاک خود را به دولتی دیگر واگذار نکرده است پس چنین مواردی حقیقت ندارد، ما برای دفاع از این مرز و  ذره ا

نگیدیم تا یک متر از زمین ایران به دیگری واگذار نشود و امروز نیز قطعا یک جزیره را نه به چینی ها و نه به  بوم ج

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، یک دهه پیش چین قصد    به گفته رییس  .هیچ قدرت دیگری واگذار نخواهیم کرد

مدتی داشت اما ایران موافقت نکرد و این نشان می دهد  در اختیار گرفتن فقط مدیریت منطقه آزاد چابهار را برای  

یا مناطق آزاد یه  ۲۵در قرارداد   دیگری    ساله با چین یا هر قرارداد بلندمدت دیگری امتیازاتی مانند واگذاری جزایر 

و   وی با بیان اینکه یکی از دالیل انتشار شایعات در فضای مجازی عدم اطالع رسانی کافی بوده  .داده نخواهد شد 

گران باز مانده است، افزود: طرح توافقنامه جامع همکاری با چین نخستین بار به همین دلیل، راه برای سواستفاده 

ای  ۲۰۱۶سال   پینگ رییس جمهوری  برای  با حضور شی جین  امروز  اما  پیگیری نشد،  البته  ن کشور مطرح شد که 

ب مدت  بلند  های  همکاری  به  فعلی  اقتصادی  وضعیت  از  رفت  داریمبرون  نیاز  جهان  بزرگ  اقتصادهای  حریری   .ا 

خاطرنشان کرد: سفر سال گذشته علی الریجانی به عنوان نماینده نظام جمهوری اسالمی همراه با چند وزیر از 

خ وزارت  نتیجه  جمله  در  که  بود  قرارداد  این  برای  اجرایی  عملیات  آغاز  چین،  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  ارجه 

قپیش  مذاکرات،   های  نویس  همکاری  شامل  فقط  که  شد  ارسال  چین  دولت  برای  ایران  دولت  سوی  از  رارداد 

بلکه شد  نمی  را اقتصادی  جامع  توافقنامه  گیرد یک  برمی  بودن  .در  درست  بر  تاکید  با  قرارداد    وی  این  امضای 
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ظرفیت ها کمک کند،    نامه بلند مدتی با این کشور می تواند به بهره مندی ازبلندمدت با چین، تصریح کرد: هر تفاهم

اصالحات   زیرا دولت  زمان  از  و  دارد  یکسانی  چارچوب  چین  با  همکاری  قرارداد  امضای  برای  ایران  در  دولتی  هر 

با چی روابط خوبی  ایران  نیز  کهتاکنون  داشته  و ن  داشته است  ارتباطات رشد  این  قبل  به  نسبت  دوره  هر  در هر 

 .یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان به تفاهم رسیده استدولتی با چین همکاری داشته باشد، یعنی با 

 

 چین ادعای آمریکا را تکذیب کرد 

ت سایبری پکن به تعدادی از کشورهای دیگر از جمله بلژیک با هدف  چین ادعای آمریکا در خصوص حمال  -ایرنا  -پکن

اطال و  معنوی  مالکیت  را ساختگی خواند»سرقت  ادعا  این  و  کرد  رد  را  تجاری«  محرمانه  از    .عات  ایرنا  گزارش  به 

ی خود برای  آمریکا از تمام ابزارها تلویزیون دولتی چین، سفارت چین در بلژیک روز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد

پراکنی علیه چین استفاده می کند نیت افترا اتهام  این کشورو  باید مورد توجه کشورهای    های شوم و شرورانه 

با تکرار این دروغ ها نمی   مذکور قرار گیرد اینکه یک دروغ هر روز تکرار شود مهم نیست مهم این است واشگتن 

کند تبدیل  واقعیت  به  را  آنها  دادگس  .تواند  »لی  وزارت  های  نام  به  چینی  شهروند  دو  گذشته  هفته  آمریکا  تری 

های فعال در ای شرکتهای رایانه طالعات محرمانه تجاری و هک سیستمشیائو« و »دونگ جیاجی« را به سرقت ا

نفر دو  این  که  است  مدعی  واشنگتن  کرد،  متهم  کرونا  واکسن  تولید  سال   حوزه  انجام    ۲۰۰۹از  حال  در  کنون  تا 

آمریکا،    هایعملیات بر  تا کنون عالوه  افراد  این  گری  از کشورهای دی  سرقت اطالعات هستند واشنگتن می گوید 

سفارت چین در    .هلند و ژاپن سرقت اطالعات کرده اند انگلیس،   مانند بلژیک، آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، سوئد،  

ایبری محافظت می کند و قاطعانه با هر بلژیک در بیانیه خود اضافه کرده است: »دولت چین همیشه از امنیت س

آمده است: »حفظ امنیت سایبری به نفع همه کشورها    در این بیانیه  .«نوع حمله و جرایم سایبری مخالفت است

هستند به   کشورهایی که به دنبال استیالی سایبری فضای سایبری نباید به یک میدان نبرد جدید تبدیل شود است

یاداوریدر    .«نتیجه نخواهند رسید با  بیانیه  این  برقراری روابط   پایان  از زمان  بلژیک آمده است: چین  و  روابط چین 

از حدود  دیپل بین دو کشور  به همکاری    ۵۰ماتیک  نبوده است و دو کشور  بلژیک  برای  سال پیش، هیچگاه تهدیدی 

 .ادامه خواهند داد خود در زمینه های مختلف بر اساس احترام متقابل، سود و برابری

 

 سیسه امریکا علیه رییس جمهوری چین د

مدا با خوداری از  مورنینگ پست« چین نوشت که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر تع  »ساوت چاینا  -ایرنا-پکن

ذکر نام »شی جین پینگ« به عنوان رییس جمهوری خلق چین به دنبال ضربه زدن به مشروعیت بلندپایه ترین مقام  

می کند که مقام های    به گزارش ایرنا ساوت چاینا مورنینگ پست در حالی این مطلب را منتشر  .این کشور هستند

جمهوری آن کشور به دلیل استفاده از عبارات تبعیض آمیز از جمله    دولت آمریکا از جمله خود دونالد ترامپ رییس

اند بوده  روبرو  فزاینده  انتقاد  با  »ویروس چینی«  عنوان  به  کرونا  از  بردن  مقام های   .نام  که  گزارش حاکی است 

به   نام بردن از شی  از  را »دبیرکل ح عنوان »رییس جمهوری خلق چین« خودداری می کنند وآمریکا عمدا  زب او 

حاکم کمونیست« می نامند که تالشی برای سلب مشروعیت از حاکمیت وی بر چین و فاصله انداختن بین حزب  

شود می  تلقی  کشور  آن  سرد  جنگ  از  بخشی  و  شود  می  محسوب  چین  ملت  با  رهبران  و  روزنامه    .حاکم  این 

اولی پمپئونوشت:  مایک  است  عبارت  این  بکارگیری  پیشرو  که  کسی  آ ن  خارجه  او  وزیر  از  پس  و  است  مریکا 

»کریستوفر رای« رییس اف بی آی و ویلیام بار دادستان کل آمریکا از این عبارت برای نام بردن از رییس جمهوری 

که تازه به این سمت رسیده بود از گزارش می افزاید: دو سال قبل وزیر خارجه آمریکا    .خلق چین استفاده کرده اند

ر یاد می کرد و او را رییس جمهوری می خواند که دیدار با او سازنده بوده و به  رییس جمهوری چین به اشکالی دیگ

بازگشت کره شمالی به میز مذاکرات مساعدت کرده است اما امروز که روابط دو کشور »سقوط آزاد« کرده است 
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فاده از القاب تغییر  یز این تغییر در مناسبات را نشان می دهد و انتخاب هایش برای استاو حتی در کاربرد عبارات ن

آمریکا    .کرده است آمریکا بخصوص وزیر خارجه  برای مقام های ارشد  ساوت چاینا مورنینگ پست تصریح کرد که 

کنند و می  »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین نیست و او را دبیرکل حزب حاکم کمونیست خطاب می  

بنا به این گزارش، در پاسخ به سوالی از وزارت خارجه    .کوشند تا برنامه جنگ سرد را در مناسبات به پیش ببرند

است:  آورده  وزارتخانه  این  شود،  نمی  استفاده  پینگ  جین  شی  نامیدن  برای  جمهوری  رییس  از  چرا  که  آمریکا 

کمونیست حاکم  حاکمیت حزب  تحت  رژیمی  چین  را    »جمهوری خلق  این حزب  دبیرکلی  پینگ  جین  و شی  است 

و آمریکا پس از روی کار آمدن دولت ترامپ تا مدتی مطلوب بود اما پس از شیوع همه   روابط چین  .«برعهده دارد

دهه   ۴گیری کرونا تنش ها به اوج خود رسیده است و به اعتراف مقام های چین این پایین ترین سطح مناسبات در  

است پاسخ  .گذشته  پکن  در  تگزاس،  در  چین  کنسولگری  بستن  برای  آمریکا  اخیر  اقدام  که  نی به  داد  دستور  ز 

گزارش ها حاکی است با پایان مهلت آمریکا ماموران   .کنسولگری آمریکا در چنگدو در جنوب غرب چین بسته شود

فدرال آن کشور وارد این محل دیپلماتیک چین شده و همزمان با وجود برخی تنش ها در مقابل کنسولگری آمریکا  

ین مکان افزایش یافته است و دیپلمات های آمریکایی برای ترک  در شهر چنگدو، شمار ماموران امنیتی در اطراف ا

اندکنسولگری   به   .آماده شده  این تنش ها بخصوص کشیدن شدن آن  این باورند که استمرار  بر  ناظران  از  برخی 

خروج  به  و  شده  طرفین  بیشتر  رویارویی  باعث  بتدریج  تواند  می  ربط  ذی  های  مکان  بستن  و  دیپلماتیک  عرصه 

 .های دو کشور بینجامددیپلمات 

 

 د ریکا در چنگدو تعطیل شکنسولگری آم 

ساعته چین به آمریکا برای تعطیلی کنسولگری واشنگتن در شهر چنگدو واقع   ۷۲به دنبال اتمام مهلت    -ایرنا  -پکن

به    .یل و پرچم آمریکا هم از باالی ساختمان پایین کشیده شددر جنوب غرب پکن، این کنسولگری از صبح امروز تعط

تیر/ از چین خواسته بود که کنسولگری خو در هوستون تگزاس را ببندد پکن    ۳۱الی/جو   ۲۱گزارش ایرنا آمریکا روز  

مرداد/ از واشنگتن خواست که کنسولگری این کشور در چنگدو هم   ۳جوالی/  ۲۴نیز در واکنش به این اقدام روز  

تعطیل شود در چنگدو ساعت    .باید  ایاالت متحده  تخلیه کنسولگری  دو  ۱۰آخرین مهلت  امروز  اما صبح  بود،  شنبه 

صبح ساختمان را ترک کرده    ۶ساعت زودتر از این مهلت یعنی ساعت    ۴آخرین گروه از کارکنان کنسولگری چنگدو  

از خروج دیپلمات های آمریکایی، ماموران چینی از    وزارت خارجه چین هم با صدور بیانیه ای اعالم کرد که بعد  .بودند

ا تحویل گرفته اند، این اقدام چین در حالی است که ماموران آمریکایی  وارد کنسولگری شده و ساختمان ر درب جلو

برای تصرف ساختمان کنسولگری چین در هوستون در اقدامی خشونت آمیز اقدام به شکستن قفل ها و تخریب  

ووهان و   کنسولگری در شهرهای گوانگجو، شانگهای، شن یانگ، چنگدو،  ۶آمریکا دارای    .بودنددرب ورودی کرده  

چین تاکید کرده بود اقدامی    .کنسولگری چنگدو، تنها کنسولگری آمریکا در جنوب غرب چین است نگ کنگ استه

این اقدام مطابق با   ستکه توسط پکن صورت گرفته، پاسخی مشروع و ضروری به اقدام ناعادالنه ایاالت متحده ا

دیپل و شیوه های  الملل  بین  روابط  الملل، هنجارهای اساسی  بین  بیانیه    .ماتیک عادی استحقوق  این  ادامه  در 

همه  ایاالت متحده مسئول اوضاع فعلی در روابط چین و آمریکا آن چیزی نیست که چین خواستار آن باشد آمده بود:

در  .این مشکالت است بالفاصله تصمیم  پایان  وزارت خارجه چین  بود  آمریکا خواسته  ایاالت متحده  از  بار دیگر  یک 

 .بگیرد و شرایط الزم را برای بازگرداندن روابط دو جانبه ایجاد کند اشتباه خود را پس

 

 کاهش یافت درصد   ۷۴واردات چین از کره شمالی بیش از 

گمرک ملی چین اعالم کرد ارزش واردات این کشور از کره شمالی در نیمه اول سال جاری میالدی در    -ایرنا  -پکن

ارش ایرنا از اداره ملی گمرک چین، آمارها حاکی  به گز  .درصد کاهش داشت  ۷۴ا یک سال قبل بیش از  مقایسه ب

https://www.irna.ir/news/83885778/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83884830/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
تا ژوئن   ژانویه  بین ماه های  تیر    ۱۳۹۸میالدی /دی    ۲۰۲۰است  از کره  /  ۱۳۹۹تا  ارزش کل محموله های وارداتی 

درصد کاهش   ۷۴.۷ میالدی  ۲۰۱۹ماهه نخست سال    ۶میلیون دالر بود که در مقیاسه با    ۲۷شمالی کمی بیش از  

درصد   ۶۷.۲مقام ها می افزایند ارزش کل واردات و صادرات بین دو کشور برای همین دوره نیز  این    .نشان می دهد

این کاهش در حالی ایجاد شده است که به دلیل شیوع جهانی کرونا،    .میلیون دالر کاهش یافته است  ۴۱۰معادل  

هواپیماها   آمد  و  رفت  شمالی  تکره  حال  به  ماه  شش  برای  را  کشور  دو  بین  قطارها  آوردو  در  گفته   علیق  به 

آورد دست  به  ارزی  منابع  گذشته  میزان  به  است  نبوده  قادر  شمالی  کره  و    .تحلیلگران،  تجاری  روابط  کاهش 

اقتصادی چین و کره شمالی در حالی است که آمریکا بارها چین را به شکستن تحریم های این کشور و شورای  

ق هسته ای میان پیونگ یانگ و واشنگتن را نتیجه حمایت های  نیت علیه پیونگ یانگ متهم کرده است و عدم توافام

  ۲۳۷۱منجر به تصویب قطعنامه  ۲۰۱۷آزمایش موشکی پیونگ یانگ در سال  .اقتصادی چین از کره شمالی می داند

کر علیه  های شدید  تحریم  اعمال  و  ملل  امنیت سازمان  بار از سوی شورای  از  جدا  قطعنامه  این  شد  ه شمالی 

ممنوعیت صدور زغال سنگ )بزرگ ترین منبع   مل ممنوعیت هر گونه صادرات و واردات به طور خاصشا سیاسی،  

 .صادرات کره شمالی(، آهن، سنگ آهن، سرب، سنگ سرب و محصوالت دریایی کره شمالی است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 یعه تا واقعیت همکاری ایران و چین؛ از شا

ساله ایران و چین آغاز کردند و در    ۲۵زبان از دو هفته پیش حمالت خود را علیه سند راهبردی  های فارسی رسانه 

خبرگزاری صدا و   به گزارش گروه وب گردی  .سی فارسی ربوده استبی این میان اینترنشنال گوی سبقت را از بی

های اینستاگرامی شده و  چند روزی است که بحث همکاری بلند مدت ایران و چین به نقل محافل خبری، پیچ؛  ماسی

و خیابان هم  به کوچه  این موضوع  این همکاری؛ حتی  اظهارنظر موافقان ومخالفان  از  پر شده  نیز  توئیتر  تایمالین 

های آن ور آبی سعی کردند که این موضوع را انه بسیاری از رس  ..تعامل است  کشیده شده و همه جا صحبت از این

پنهانی جلوه دهند، اما برخالف ادعای پنهانی بودن این موضوع، همکاری ایران و چین نه مخفیانه بوده و نه موضوع 

یس جمهور و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر »شی جین پنگ« رئ  ۹۴جدیدی است چرا که در بهمن  

ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است »نظر به اراده  نیهچین به ایران بیا

ظرفیت  بودن  مکمل  به  توجه  با  و  کشور  دو  روابط  توسعه  برای  طرفین  وجود راسخ  همچنین  و  اقتصادی  های 

مشترک، دو طرف    های، فناوری و دیگر زمینههای انرژی، زیرساختی، صنعتیهای مختلف همکاری در عرصهزمینه 

رایزنی توافق می قرارداد همکاریکنند  انعقاد  برای  مذاکرات الزم  و  قرار    ۲۵های جامع  ها  کار  در دستور  را  ساله 

ساله را در دیدار با رهبر انقالب نیز مطرح    ۲۵های  تر این که »شی جین پنگ« موضوع همکاری از آن مهم  .«دهند

ساله،    ۲۵توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  ن هم ضمن تایید فرمودند: »کرد که ایشا

انتشار گزارشی توسط نشریه پترولیوم اکونومیست که مدعی افشای جزئیاتی   .«آمیز استکامالً درست و حکمت

ایعاتی مانند  ها بیافتد؛ این نشریه شان از قرارداد ایران و چین بود، باعث شد این تعامل استراتژیک دوباره بر سر زب

های نظامی ارتش سرخ به ایران را مطرح کردهبود؛ شایعاتی  ها، ورود نیرو واگذاری جزایر ایرانی )کیش( به چینی 

های معاند  همچنین درحالی که رسانه  .ها تکذیب شدکه توسط مسئوالن باالرتبه دولتی و حتی مسئوالن محلی بار 

هایی مثل »استعمار«، »ترکمنچای دیگر« از این همکاری راهبردی بین یر با مانور روی کلیدواژه های اخدر طی روز 

می یاد  جهانی  برتر  قدرت  نمونهدو  که  همکاریکنند  چنین  کشور های  بین  بلندمدتی  جهان های  پیشرفته  های 

و و    رداد در میان نبوده و نیست نکته دیگر آن که برخالف ادعاها، تا کنون خبری از عقد قرا  .مسبوق به سابقه است

آن چه مسجل است »سند همکاری بلندمدت« خواهد بود که برای تبدیل شدن به قرارداد باید به تصویب نمایندگان  
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همچنین باید تاکید کرد که امضای قرارداد با چین، به معنای عدم همکاری    .مردم در مجلس شورای اسالمی برسد

توانند با ایران ر قصد تعامل با ایران را داشته باشند می های دیگلکه هر زمان کشور های دیگر نیست ببا سایر کشور 

کشور تجربه  از  باید  کشورمان  دولتمردان  البته  کنند.  آنهمکاری  به  ایران  نیاز  زمان  در  که  اروپایی  از های  ها، 

بگیرد عبرت  زدند،  قراردادهایشان  زیر  و  خارج شدند  که    .کشورمان  گفت  باید  پس  البته  القائات  و  از  این شایعات 

ای فارسی زبان داغ شد و با ناآگاهی برخی های ماهواره انتشار در نشریه پترولیوم اکونومیست، از سوی شبکه

های اجتماعی نسبت به جزئیات به آن دامن زده شد تا جوی ضدچینی در بین افکار عمومی ایران به کاربران شبکه

ا  .وجود بیاید یران و چین و منافعی برای هر دو کشور از جمله واقعیت این است که اجرایی شدن سند راهبردی 

نقشه  که  شد  خواهد  باعث  منافع  این  که  داشت،  خواهد  همراه  به  و  ایران  انگلیس  آمریکا،  اخیر  سال  چند  های 

ست به هرکاری بزنند و  ها برای برهم زدن این تفاهمنامه دها نقش برآب شود. پس طبیعی است که آنسعودی

به همین مناسبت،   .هایی آن را زیر سوال ببرندا در دستور کار خود قراردهند و با ویژه برنامه حمله به ایران و چین ر

شده   منتشر  اخیر    ۱۰اخبار  )  ۲۵تا    ۱۵روز  ماهوره   ۱۵تا    ۵تیرماه  شبکه  دو  بیژوییه(  زبان  فارسی  سی  بی ای 

رغ از تلویزیون و سایت( مورد بررسی خروجی اینستاگرام، تلگرام و توییتر را )فا   ۳فارسی و ایران اینترنشنال در  

دادیم مدت    .قرار  این  در  که    ۱۲۶اینترنشنال  کرد  منتشر  را  بود.   ۸۷مطلب  نامه  تفاهم  این  به  هجمه  علنا  تای 

مطلب مرتبط با    ۶۱سی فارسی نیز در این مدت  بیبی  .خبر منفی( است  ۴۱ها نیر در توییتر )با  بیشترین هجمه آن

و چین ر ایران  این  قرارداد  در  که    ۳ا  داد  بازنشر  راهبردی استمطلب علنا    ۳۴خروجی  این سند  این   .علیه  نتایج 

می بررسی نشان  رسانه ها  تحریمدهد  علیه  که  ویژه  هایی  و  نکردند  تالشی  هیچ  ایران  مردم  علیه  ظالمانه  های 

ندیده  تدارک  گبرنامه خاصی  با  برعکس  و  تحراند  از  راه های عبور  آمریکا،  به  دادن  ایران  یمرا  برای مردم  را هم  ها 

توافق حمله می این  به  با همدلی مردم و کار و بستند حاال  البته  تر کنند، که  برای مردم سخت  را  تا زندگی  کنند 

 .تالش جدی تر مسئوالن به این هدف نخواهند رسید 

 

 رفع مشکل حمل و نقل کاال از دریا به چین /   تا دو هفته آینده 

  .شودهای دریایی به چین تا دو هفته آینده رفع میفهان : مشکل حمل و نقل کاال از مسیررئیس اتاق بازرگانی اص

گزارش اصفهان؛ به  مرکز  سیما،  و  صدا  »فرصت  خبرگزاری  مجازی  درنشست  اصفهان  بازرگانی  اتاق  های رئیس 

با کشو رئیسبازرگانی  با حضور  که  تجارت    ر چین«  و  برگزار شدگفت: وضعیت صنعت  و چین  ایران  اتاق مشترک 

مسعود گلشیرازی افزود: به    های یک جانبه سخت شده است.کشور به علت شرایط تحمیلی کرونا در کنار تحریم

درصدی    ۵۰زدیک به  با افت ن  ۲۰۲۰علت شیوع ویروس کرونا، آمار صادراتی اصفهان به چین در سه ماهه اول سال  

با اشاره به افت    شده است.  روبرو درصدی واردات از چین بر ضرورت توجه ویژه به نحوه ورود و    ۱۶وی همچنین 

حفظ سهم ایران در بازار چین و همچنین در نظر گرفتن منافع تجار ایرانی برای واردات از این کشور در توافقنامه در  

ترین اقالم صادراتی  با بیان اینکه صنایع دستی ، مهم  یس اتاق بازرگانی اصفهانرئ  حال تبادل بین طرفین تاکید کرد.

علت به  کرونا  دوران  در  این محصوالت  گفت:  است  بوده  چین  به  اصفهان  بیشترین    از   ، گردشگری  متوقف شدن 

چین در اتاق  رئیس اتاق اصفهان راه اندازی میز تعدادی کشور هدف صادراتی از جمله    آسیب را متحمل شده است.

های در حال پیگیری کمیسیون تجارت اتاق اصفهان  ها را از برنامه ف تسهیل گری تجارت با این کشور اصفهان با هد

این نشست گفت: در حال حاضر    بیان کرد. نیز در  ایران و چین  اتاق مشترک  از صادرات غیرنفتی   ۲۶رئیس  درصد 

  ۶۰وع ویروس کرونا به کاهش حدود  شی  ۲۰۲۰ود: از ابتدای سال  مجیدرضا حریری افز  شود.ایران به چین انجام می

عقب  غیرنفتی،  صادرات  با  گذشته  دوماه  در  که  است  حالی  در  این  و  شد  منجر  کشور  این  از  واردات  درصدی 

در حال جبران است.ماندگی  اول سال  ماهه  اتاق    های چهار  اینکه  به  اشاره  با  و چین  ایران  اتاق مشترک  رئیس 

تاق مشترک ایران و چین است گفت: طرح ملی توسعه صادرات به چین  صفهان یکی از شرکای اصلی ابازرگانی ا

https://isfahan.iribnews.ir/


 
می پیگیری  کشور  دو  تعامالت  افزایش  برای  طرحی  عنوان  فعال   شود.به  و  مستمر  حضور  همچنین  در  حریری  تر 

های پس ها و همچنین گشایش دفتر تجاری ایران در شانگهای این کشور برای بازاریابی و توسعه بازار نمایشگاه 

افزایش    از در  موثری  گام  را  ارزی  تعهد  رفع  برای  واردات  برابر  در  صادرات  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  و  کرونا 

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه منع قانونی از طرف دو کشور برای   نست.تعامالت دو کشور دا

های هواپیمایی بر اساس وجود ندارد، افزود: شرکتهایی مانند اصفهان به چین  راه اندازی پرواز مستقیم از استان

کرد. خواهند  اقدام  زمینه  این  در  خود  اقتصادی  مصالح  و  شانگها  منافع  شهرحریری  را  شنزن  و  گوانجو  های ی، 

تر بوده؛ ولی در این  پیشنهادی برای برقراری تعامالت تجاری با چین معرفی کرد و گفت تجارت در این مناطق روان

های از جمله راه  ICCCI.IRوی افزود: وب سایت اینترنتی به نشانی    است به نوع محصول توجه شود.  زمینه الزم

 اتاق مشترک ایران و چین است. ارتباطی فعاالن اقتصادی با 

 

 ایجاد گردبادی از گاز اشک آور در پورتلند /   اعتراضات آمریکا 

گاز اشک آور آنچنان دودی ایجاد کرد که بی شباهت به    اقدام ماموران امنیتی در شهر پورتلند به استفاده مفرط از

نبود الملل  .گردباد  بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  اقدام   خبرگزاری  چین،  جهانی  تلویزیون  شبکه  از  نقل  به 

ماموران امنیتی در شهر پورتلند به استفاده مفرط از گاز اشک آور آنچنان دودی ایجاد کرد که بی شباهت به گردباد  

حدی از گاز اشک   واقع در ایالت اورگان آمریکا برای متفرق کردن معترضان به ماموران پلیس در شهر پورتلند    .نبود

می که  کردند  استفاده  شدآور  ایجاد  معترضان  میان  در  آور«  اشک  از  »گردبادی  گفت  مقابل    .توان  در  معترضان 

این شهر تجمع کرده بودند اقدامات    .دادگستری  نژادپرستی و  به کانون اعتراضات علیه  پورتلند  سرکوبگرانه  شهر 

 .دولت فدرال آمریکا تبدیل شده است

 

 های چینی در آمریکا اعمال محدودیت برای کارکنان شرکت/   آمریکا و چین جنگ تجاری 

برخ برای  روادید  صدور  برای  خارجه  وزارت  نوشت  خود  توئیتری  حساب  در  آمریکا  خارجه  کارکنان وزیر  از  ی 

قبیل هواوی محدودیت شرکت از  آوری چینی  اعمال کردهای فن  الملل  .هایی  بین  خبرگزاری  به گزارش سرويس 

برای ،صداوسیما وزارت خارجه  نوشت:  توئیتری خود  در حساب  آمریکا  امور خارجه  وزیر  پمپئو  روادید    مایک  صدور 

کارکنان شرکت از  برخی  رژیمبرای  از  که  هواوی  قبیل  از  چینی  آوری  فن  در سطح های  بشر  ناقض حقوق  های 

 هایی اعمال کرد.کنند، محدودیت جهان حمایت مادی می

 

 :سنایا -

مشکل حمل و نقل کاال از مسیرهای دریایی به چین به زودی حل    :رئیس اتاق مشترک ایران و چین

 شود می

را   ایسنا/اصفهان چین  به  دریایی  طریق مسیرهای  از  کاال  نقل  و  مشکل حمل  چین،  و  ایران  اتاق مشترک  رئیس 

و   بنادر چین دانست  ایران و سازمان  به کشتیرانی جمهوری اسالمی  به مسایل مربوط  مشکل مقطعی و مربوط 

رفع خواهد آینده  به چین طی دو هفته  از طریق مسیرهای دریایی  مجیدرضا   .شد  گفت: مشکل حمل و نقل کاال 

های بازرگانی با کشور چین« که به همت کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات  حریری در نشست مجازی »فرصت

به  چین  با  ما  تعامل  اینکه  بیان  با  برگزار شد،  اصفهان  بازرگانی  آغاز شد،  اتاق  تحمیلی  از جنگ  پس  صورت جدی 

  ۱.۲گیرد و این تعامل از ابتدا از مبلغ ایران به چین صورت میدرصد از صادرات غیرنفتی  ۲۶اظهار کرد: در حال حاضر 

وی    .میلیارد دالر رسیده است  ۵۱.۸روندی صعودی داشته و به    ۲۰۱۴میلیارد دالر در سال شروع شد که تا سال  
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ی ما  ای از تعامالت تجاربه بعد به دلیل افت شدید قیمت نفت و به دلیل اینکه بخش عمده ۲۰۱۴تصریح کرد: از سال  

ارزش   نظر  از  چه  و  میزان  نظر  از  چه  رقم  این  دارد،  اختصاص  ها  پتروشیمی  و  میعانات  گاز،  نفت،  های  حوزه  به 

رئیس اتاق مشترک    .میلیون دالر رسید  ۸۰۰میلیارد و    ۲۲به    ۲۰۱۹ای کاهش یافت و تا سال  صورت قابل مالحظه به 

درصدی واردات از این کشور منجر   ۶۰نا به کاهش حدود  شیوع ویروس کرو   ۲۰۲۰ایران و چین افزود: از ابتدای سال  

از طریق صادرات غیرنفتی، عقب ماندگی های چهار ماهه نخست سال در حال  شد، در حالی که در دو ماه اخیر 

وی، اتاق بازرگانی اصفهان را یکی از شرکای اصلی اتاق مشترک ایران و چین دانست و از پیگیری    .جبران است

توسع پروژه پروژه ملی  عنوان  به  به چین  داده صادرات  دو کشور خبر  تعامالت  افزایش  برای  حریری همچنین    .ای 

های این کشور به منظور بازاریابی و توسعه بازارها و همچنین گشایش دفتر  تر در نمایشگاه حضور مستمر و فعال 

برابر واردات برای رفع تعهد ارزی    های پس از کرونا و همچنین استفاده از ظرفیت صادرات در تجاری ایران در شانگ 

وی مشکل حمل و نقل کاال از طریق مسیرهای دریایی به این    .را گام موثری در افزایش تعامالت دو کشور دانست

بنادر چین  و سازمان  ایران  به کشتیرانی جمهوری اسالمی  مربوط  به مسایل  مربوط  و  را مشکل مقطعی  کشور 

دو ه این مساله طی  از حل  و  داددانست  آینده خبر  در خصوص    .فته  و چین همچنین  ایران  اتاق مشترک  رئیس 

های این کشور به دلیل  مبادالت پولی با چین نیز، گفت: نباید در کوتاه مدت انتظار داشت مشکل تبادالت پولی بانک 

ف دو کشور برای راه  وی در ادامه با تاکید بر اینکه منع قانونی از طر .تحریم های اعمال شده علیه ایران مرتفع شود

از استان پرواز مستقیم  افزود: شرکتاندازی  ندارد،  به چین وجود  مانند اصفهان  بر اساس هایی  های هواپیمایی 

کرد خواهند  اقدام  زمینه  این  در  خود  اقتصادی  مصالح  و  شهرهای   .منافع  را  شنزن  و  گوانجو  شانگهای،  حریری 

تر بوده؛ اما در این  ن معرفی و تصریح کرد: تجارت در این مناطق روانپیشنهادی برای برقراری تعامالت تجاری با چی

 .زمینه الزم است به نوع محصول توجه شود

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی  //    درصدی آمار صادراتی اصفهان به چین به دلیل شیوع کرونا  ۵۰کاهش  

اینکه وضعیت صنعت و تج بیان  با  این نشست مجازی  نیز در  به دلیل شرایط تحمیلی کرونا در  اصفهان  ارت کشور 

روز کردن اطالعات را  کنار تحریم های یکجانبه سخت شده است، برگزاری نشست هایی به منظور تبادل نظر و به 

دانست اهمیت  حایز  شرایط  این  کردن  تسهیل  آمار    .در  کرونا،  ویروس  دلیل شیوع  به  افزود:  گلشیرازی،  مسعود 

د چین  به  اصفهان  سال  صادراتی  اول  ماهه  سه  به    ۲۰۲۰ر  نزدیک  افت  است   ۵۰با  شده  مواجه  وی     .درصدی 

درصدی واردات از چین خبر داد و بر ضرورت توجه ویژه به نحوه ورود و حفظ سهم ایران در بازار    ۱۶همچنین از افت  

تبادل بین طرفین تاکید   چین و همچنین لحاظ کردن منافع تجار ایرانی برای واردات از این کشور در توافقنامه در حال

ترین اقالم صادراتی از اصفهان به چین را در حالی صنایع دستی عنوان کرد که این محصول در دوران  وی مهم  .کرد

رئیس اتاق اصفهان خواستار چاره    .ترین آسیب را متحمل شده است کرونا به دلیل متوقف شدن گردشگری، بیش

و   آسیب شد  این  آثار  کاهش  برای  کاهش  اندیشی  به  اشاره  انجام   GDP درصدی  ۲۰با  کرونا،  دوران  در  اصفهان 

فزون  بازارهای  به  توجه  جمله  از  اقداماتی  دانستسلسله  موثر  کنونی  بحران  مدیریت  در  را  تقاضا  رشد  و   .تر 

گلشیرازی در ادامه راه اندازی میز چندین کشور هدف صادراتی از جمله چین در اتاق اصفهان با هدف تسهیلگری 

های در حال پیگیری کمیسیون تجارت اتاق اصفهان عنوان کرد و گفت با این اقدام  تجارت با این کشورها را از برنامه 

 ی پیام انتها .وکار استان صورت گیردخدمت موثری به جامعه کسب

 

 کارهایی که چین برای نجات اقتصادش در بحران کرونا انجام داد 

داند چه تعداد از کند و خدا میابتالی جدید به ویروس کرونا را ثبت می در حالی که آمریکا هر روز هزاران مورد از  

شده روزانه از ابتال  کند، شمار موارد ثبت مبتالیان به این ویروس را بدون آزمایش و تشخیص و ثبت بیماری رها می 

کرده است دو رقمی سقوط  به عددی  در چین  کرونای جدید  ویروس  ناخ  .به  تولید  ایسنا،  گزارش  داخلی به  الص 



 
کند؛ آن هم در حالی که چین به سرعت عواقب رویارویی با کرونا را  درصدی را تجربه می   ۶سابقه  آمریکا کاهش بی

بحران با وجود همه  امسال هم  و  ماه پشت سر گذاشته  در  اقتصادی خواهد  هایی که  های گذشته داشته، رشد 

با این به عنوان بزرگ   شدن به جایگاه آمریکاچین به سرعت در حال نزدیک   .داشت ترین اقتصاد جهان است. حتی 

عرصه   که  نیست  داخلی  ناخالص  تولید  تنها  که  البته  و  بگیرد  پیشی  آمریکا هم  از  بزودی  است  ممکن  رشد  روند 

های گذشته در راهروهای سازمان بهداشت جهانی هم زمین را به چین واگذار کرده  رقابت است. آمریکا در هفته 

ها هستند و این  نشینی از خیابانطلبی چین مشغول عقبگ کنگ، معترضان تحت تاثیر توسعهاست. حتی در هن

برای بسیاری از ناظران،    .شودیک پیروزی دیگر برای چین است که به افزایش نفوذ این کشور در جهان ختم می

بین  رقابت  به عرصه  بازگشت سریعی  از  المللی، شگفتچنین  به    ۳۰انگیز است.  پیش  ناظران و سال  این طرف، 

نوشته چین  مورد  در  که  پیش تحلیلگرانی  مدام  کرده اند،  پس  بینی  از  و  است  سقوط  حال  در  کشور  این  که  اند 

نمیبحران بیرون  آن شده است سالم  درگیر  که  نظر می هایی  به  تاریخ  آید.  این  که  از    ۳۰رسد  پر  تاریخی  ساله، 

های متمادی آن را حفظ کرده دروغ  تصادی دو رقمی که چین سالاند که رشد اقاشتباه بوده است. بسیاری گفته

های بانکی که دولت چین در رود، وامترکد و از بین میاست و اقتصاد چین یک حباب بزرگ است که »بزودی« می

ها پر  گذارد بزودی به نابودی آنها منجر خواهد شد، شهرهای صنعتی چین با زامبی اختیار صاحبان کسب و کار می

محله و  محله خواهد شد  به  تبدیل میهای مسکونی  ارواح  پیشهای  این  از  کدام  در  بینیشود. هیچ  سال    ۳۰ها 

های باال را تایید  ، تحلیلگرانی که منتظر سقوط چین بودند روایت ۱۹در ابتدای بحران کووید  !اخیر محقق نشده است

بازار  می از  که  زنده  موجود  یک  خوردن  که  تصویر  این  یک کردند.  شیوع  باعث  شده،  خریده  زنده  حیوانات  شلوغ 

مانده، بدون دسترسی به امکانات  های بدوی و عقببیماری وحشتناک در این کشور شده است و مشتی انسان

داد یک  اولین متخصصانی که تشخیص  از  ونلیانگ،  لی  دکتر  در حال مرگ هستند، همین طور ماجرای  بهداشتی 

آلوده  بعد وادار به سکوت و عذرخواهی شد و خودش در کردبیماری جدید در حال  این کشور است و  ن شهرهای 

بودن داد پهپادهای کوچک در شهرهای تحت قرنطینه، بسته هایی که نشان مینتیجه این بیماری جان داد، تا فیلم

بررسی میدر خانه  را  پا می ها  زیر  را  افرادی که قرنطینه  و  تعقیب می کنند  را  از   کنند، همهگذارند  ترس  به  اینها 

قرنطینه، اقتصاد چین  .زد؛ اما چین زیر بار این تصاویر باقی نماندگر دامن میظهور یک حکومت بسیار بسته و کنترل

ضربه  زیر  بسته را  بود.  برده  کارخانه های سنگین  تا حدود  ها، سود شرکتشدن  را  دولتی  نیمه    ۵۰های  در  درصد 

خانه  فروش  داد،  کاهش  جاری  است،   نخست سال  چین  در  و ساز  بازار ساخت  رونق  اصلی  که محرک  امالک  و 

های چین است  بشدت کاهش یافته بود، در نتیجه درآمد مالیاتی و فروش زمین که منبع اصلی در آمد استانداری 

به رو  کاهش پیدا کرد، کارگران زیادی بیکار شدند و آنها که توانستند بر سر کار خود بمانند با کاهش شدید درآمد رو  

نظر   به  و  داد  نشان  را  رشد  درصد  شش  است  کرده  اعالم  رسمی  صورت  به  چین  دولت  که  بیکاری  نرخ  شدند، 

شودمی بلند  پا  روی  دوباره  بتواند  تا  دارد  الزم  زیادی  زمان  چین  و    .رسید  رشد  باعث  که  چیزی  )آن  ضدقهرمان 

میلیارد دالری که دولت چین برای    ۵۶۵  شود( در اقتصاد چین، »قرض« است، بدهیخودنمایی قهرمان داستان می

اقتصادی سال   بحران  با  چین   ۲۰۰۸رویارویی  اقتصادی  قدرت  افزایش  به  طوالنی  مدت  برای  کرد،  استفاده  آن  از 

درصد از کل   ۱۴۰ای باال رفت و تا  کمک کرد. به طور کلی، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی به صورت فزاینده 

ش شامل  را  تولید  این  در  رقم  داخلی،  ۲۰۱۹د.  ناخالص  تولید  به  قرض  نسبت  از   ۲۶۰،  همه،  تقریبا  و  بود  درصد 

بین  در خود متخصصان صندوق  کمونیست  کارمندان حزب  و  وال استریت  در  مدیران سرمایه  تا  گرفته  پول  المللی 

ک سقوط  سرعت  به  و  شود  پوشالی  خانه  یک  به  تبدیل  قرض،  روی  امپراطوری  این  که  بودند  منتظر  ند. چین 

بنگاه های ساختمانی، دولت های دولتی، شرکت ترین بدهکاران شرکت بزرگ  هایی های محلی و در مجموع همان 

همه بحران  از  را  آسیب  بیشترین  که  می بودند  نظر  به  شدند.  متحمل  آن  از  ناشی  قرنطینه  و  کرونا  رسید گیری 

قرض طوالنی  دوره  یک  از  بعد  است!  رسیده  راه  از  حساب  روز  می  باالخره  درآمد  کاهش  توانست  گرفتن، 



 
به شرکتبازپرداخت ورشکستگی  دومینوی  و  کند  مواجه  مشکل  با  را  برسدها  بزرگ  عده    .های  آمریکا،  دولت  در 

بیماری در چین و بحرانی  این مورد گفته بود شیوع  بازرگانی در  شدن  زیادی جشن گرفته بودند. ولبور راس، وزیر 

مند گیری، کسی عالقه کند. در زمان آغاز همهمریکای شمالی را تضمین میاوضاع آن کشور، بازگشت شغل به آ

دو   از  بیش  با  آمریکا  گرفته،  قرار  بهبودی  آستانه  در  چین  که  حاال  کند.  فکر  چین  مردم  برای  بحران  تبعات  به  نبود 

قب اقتصادی  روست و مشخص است که صحبت کردن در مورد عواشده مبتال به کرونا روبه میلیون بیمار شناسایی 

واکنش پکن به ویروس کرونا، از یکشنبه اول فوریه آغاز شد. برای یک    .معنی استاین بحران برای امروز آمریکا بی

میلیارد نفری را برای    ۱.۴هفته بازارهای مالی تعطیل شد؛ یک وقفه طوالنی برای اینکه سیاستگذاران یک جمعیت  

فته بعد، بازارهای مالی را باز کردند اما در هجوم اخبار بد و افزایش  شروع تعطیالت سال نو، به قرنطینه ببرند. ه

شده و مناطق آلوده و سقوط بازارهای مالی  ثباتی وضعیت، افزایش تعداد بیماران شناسایی ها در مورد بی نگرانی 

می تنها  طبیعتا  چین  بازارهای  اروپا،  و  آمریکا  کننددر  سقوط  نشد    !توانستند  باعث  البته  بازار  واکنش  این 

گذاران دست و پای خودشان را گم کنند. در نمایشی قدرتمند، بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات سیاست

بیانیه بانکی و بیمه  بازار را تثبیت  ای و کمیسیون دولتی مبادالت ارزی،  ای مشترک صادر کردند و متعهد شدند که 

بیشتریمی اعتبارات  و  نظر می  کنند  در  کوچک  برابر سختیبرای مشاغل  در  را  آنها  تا  قرنطینه  گیرند  دوران  های 

بانک خلق چین،   آرام کند. دولت، نظارت بر    ۱.۷حفظ کنند.  را  بازارهای مالی  تا  به اقتصاد تزریق کرد  یوآن  میلیارد 

ح به مردم ارائه کردند: حاال  گذاری پر پول، یک سیگنال واضهای سرمایه فروشندگان خرد را افزایش داد و صندوق 

بازار سهام اجتناب  !وقت خرید سهام است از حمایت دولتی،  در آغاز بحران، افت  با حصول اطمینان  اما  ناپذیر بود 

رفته را دوباره به دست آوردند. یوآن، در برابر دالر قدرت از دست رفته خود را به بازارها به سرعت زمین از دست

به یک رسید. با نرخ بازپرداخت هفت روزه سرمایه، ضربان قلب سیستم  ۷ر آن با دالر به رقم دست آورد و ارزش براب

با ثابت   .ها مشکلی برای تامین سرمایه نخواهند داشتمالی کشور، پایین اما ثابت باقی ماند که نشان داد بانک 

و خانوارها متمرکز شدند تا    کردن شکاف بین مشاغلگذاران روی کمنگه داشتن وضعیت بازارهای مالی، سیاست 

های قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری جلوگیری  از ایجاد یک گردآب ورشکستگی و بیکاری در نتیجه سیاست

ها و کسب و کارهای کوچکی که ناچار به  ها برای پرداخت وام بازتر شد، در سراسر چین، شرکتکنند. دست بانک

شان دریافت کردند، در استانی که مرکز افتاده های عقب رداخت اقساط بدهیهایی برای پتعطیلی شده بودند وام 

های مالی دولت تغییر های بزرگ هم توانستند از این تسهیالت استفاده کنند. سیاستشیوع بیماری بود، شرکت

آزاد شود، کمک پول  تا جریان  به خانواده کرد  دولتی  و شرکت های  و هزینها  مالیات  پرداخت  برای  های جاری  ه ها 

بمانند از غولشرکت  .زندگی کمک کرد مردم و کسب و کارها سرپا  تا شرکتهای بزرگ،  های های دولتی گرفته 

دانستند که بحران های دولتی میعظیم فناوری راهی برای ادامه فعالیت خود در دوره قرنطینه پیدا کردند. شرکت

آن مواجه شد. در نتیجه نه اجازه خروج و ریزش کارگران را دادند،  کند و چطور باید با عواقب  چطور آنها را درگیر می 

سرمایه  جابه گذارینه  به  همچنان  پول  دادند  اجازه  کردند.  متوقف  را  عادی  دهد. های  ادامه  اقتصاد  در  جایی 

برنامه شرکت ارتباطات آنهای عظیم فناوری که  و  پرداخت  را فراهم کردههای  به  الین  بودند که  دولت  اند بستری 

توانند با  داد اقتصاد را حتی در دوران قرنطینه اداره کند و همین طور برآورد کند که مردم چه زمانی میاجازه می 

های خودشان را ترک کنند. حتی شرکت علی بابا، با استفاده از بستر آنالین پرداخت خود امکان این اطمینان خانه

ی خیابانی وام بدهد و به آنها کمک کند از قرنطینه جان سالم  هارا داشت که به برخی مشاغل کوچک و فروشنده

ها گرفته است البته قطعا بدون اشکال نیست. رشد اقتصادی  ای که چین از اعمال این سیاست نتیجه  .به در ببرند

به بعد    ۱۹۷۸چین در سال جاری احتماال کمترین رقم برای دوره بعد از آغاز اصالحات اقتصادی در این کشور یعنی از  

درصد باشد که    ۲.۱اند که تولید ناخالص داخلی چین امسال تنها  بینی کرده خواهد بود. کارشناسان بلومبرگ پیش

درصد بود، تقریبا دوسوم کاهش یافته است. با این حال    ۶.۱به نسبت تولید ناخالص این کشور در سال گذشته که  



 
اما چین    .اندها هنوز سر پا مانده ها هنوز پایدارند و بانک هر چند اقتصاد چین یک تکان اساسی خورده است، بازار 

چطوراز پس همه اینها برآمده است؟ در سیستم اداره و اقتصاد چین نقاط قوتی نهفته است که از دید تحلیلگران 

می  نگاه  وضعیت  به  مغرضانه  که  آنهایی  می بخصوص  دور  بانک کنند  برای  سنگین  بودجه  مداخلهماند:  های  ها، 

کند و حاشیه رقابتی که ناشی از اندازه بسیار بزرگ  تی که بیشتر از آنکه به ضرر اقتصاد باشد به آن کمک میدول

های نهفته در سیستم مالی  ها شروع کنیم. در مورد خطرات و چالش از بانک  .این کشور و اقتصاد و تولید آن است

وزیر وقت اجازه اجرای یک بسته محرک اقتصادی به  وقتی نخست    ۲۰۰۸چین اطالعات زیادی وجود ندارد. از نوامبر  

المللی پول  های کشور چین چهار برابر شده است. صندوق بینمیلیارد یوآن را صادر کرد، دارایی بانک   ۴۰۰۰ارزش  

ها پیدا نکرد که به سرعت نمونه مشابه در چین رشد ای از این حبابهای اعتباری، هیچ نمونهبا مرور تاریخچه حباب

قسمت بدتر ماجرا البته مساله اخالق اقتصادی است.   .ه باشند و همزمان این قدر کم درگیر بحران شده باشندکرد

وام از  غارتگر  دولت  یک  که  فرض  نمیاین  حمایت  بد  دیده  های  اقتصادها  همه  در  که  بود  بومی  فرض  یک  کند، 

دهنده در منطقه  های وام یکی از شرکت  Baoshang Bank Coکم ظاهر شدند،  ها کم ، تَرک ۲۰۱۹شد. در سال  نمی

مساله   این  شد.  ورشکسته  گذشته  سال  بیست  طول  در  که  بود  چینی  بانک  اولین  چین،  داخلی  مغولستان 

تمام زنیگمانه  مورد  در  بحران  ها  شروع  از  پیش  حتی  را  چین  در  جدی  مالی  بحران  یک  آغاز  و  عسل  ماه  شدن 

که ناظران منتظرش بودند رخ نداد. سقوط مالی اغلب به این دلیل که    گیری کرونا دامن زد اما باز هم سقوطی همه

ها تمام  افتد که بودجه بانکدهد بلکه زمانی اتفاق می شود رخ نمیهای بدی پرداخت میهای بدی به شرکتوام 

هزینه می و  میشود  دولت  گردن  به  در  هایشان  آسیا  مالی  بحران  در  بانک۱۹۹۷افتد.  دلیل  ،  به  کره  اینکه  های 

گذاری پرداخت کرده بودند از پا نیفتادند بلکه به این دلیل از پا افتادند که به  های سرمایه های زیادی به صندوق وام 

از  بودجه بعد  یکی  هم  آنها  نشد،  تامین  بودجه  این  وقتی  و  بودند  متکی  بانکی  عملیات  تامین  برای  خارجی  های 

ای گذاری بیش از اندازه به این دلیل که سرمایه  Lehman Brothers هم شرکت  ۲۰۰۸در سال    .دیگری سقوط کردند

که   کرد  سقوط  دلیل  این  به  بلکه  نکرد  سقوط  بود  داده  انجام  مسکن  بخش  در  پشتوانه  بدون  بهادار  اوراق  روی 

  در چین، ترکیب   .کردند از ادامه تامین مالی خودداری کردندهای آن را تامین میبازارهای پولی که هزینه فعالیت

و کنترل نرخ پس  باال  بر جابه انداز  این معنی است که  های شدید  به  از کشور،  به خارج  آن  انتقال  و  جایی سرمایه 

توانند برای تامین بلندمدت  های این کشور می کمبود بودجه بعید است بتواند مشکلی برای اقتصاد ایجاد کند. بانک

ها به صورت  حساب کنند، در حالی که افزایش رقم بدهی  اندازهای داخلیاعتبار عملیات، روی جریان مداوم پس 

می  دولت  کنترل  تحت  اقتصاد  یک  برای  بخصوص  و  آسیببالقوه  بحرانتواند  حتی  و  که  زا  زمانی  تا  باشد.  آفرین 

می تامین  بانکی  ماشهبودجه  داشت شود،  نخواهد  وجود  بینجامد  بحران  آغاز  به  آن  چکاندن  که  بعدی،    .ای  نکته 

اهیت و طبیعت تجارت است. تضاد عمیقی بین رویکرد سیستم بازار آزاد ایاالت متحده و رویکرد کنترل  مربوط به م 

خورد. در ایاالت متحده رویکرد عدم دخالت، یکی  ها به چشم میدولتی چین در مورد اندازه و روابط دولت و شرکت 

های ارتباطاتی، خطوط هواپیمایی و تهای بزرگ، شرکهای اصلی پویایی اقتصادی است. در چین، بانکاز محرک

شرکت شرکت در  حتی  کمونیست  حزب  و  دولتند  کنترل  تحت  همچنان  صنعتی  چنان  های  خصوصی  کامال  های 

ای به همراه های عمدهرسد. این نوع رویکرد به اقتصاد هزینهدخالتی دارد که در آمریکا غیرقابل تصور به نظر می 

گوید: »ما دولتی هستیم، بنابراین نیازی  یرو در حومه پکن، در مورد کسب و کار می دارد. مثال مدیر یک پروژه عظیم ن

دهد عمال یک بخش بزرگ از اقتصاد  نیست که نگران سود شرکت باشیم.« این نوع نگرش به کسب و کار نشان می 

ی دولتی همیشه تنها  هاکند، بنابراین سطح بازدهی شرکتوری کمتر از آنچه باید داشته باشد کار میچین با بهره 

شرکت بازدهی  سطح  از  میدرصدی  پوشش  را  خصوصی  هست.  های  هم  مزایایی  همچنان  وجود  این  با  دهد. 

شرکت بر  چین  مستقیم  شرکتکنترل  در  دخالت  طور  همین  و  دولتی  می های  باعث  خصوصی،  شود  های 

و نشیب چرسیاست فراز  و مدیریت  بازار  کنترل  برای  ابزار قدرتمندی  اختیار داشته گذاران  در  اقتصادی کشور  خه 



 
نمونه  .باشند بحران همهکمتر  با  نوع مواجهه چین  مانند  به  ای  را  اقتصاد  در مدیریت  این قدرت دولت  گیری کرونا، 

می نشان  شرکتروشنی  شد، دهد.  جلوگیری  گسترده  بیکاری  از  و  داشتند  نگه  را  خود  کارمندان  دولتی  های 

وژی، بستر الزم برای عملیات مربوط به بهداشت عمومی را فراهم کردند و همین  های تکنولهای فنی و شرکتغول

و شرکت دولت  و  گرفتند  عهده  به  را  خرد  کارهای  و  کسب  از  حفاظت  پای هم  طور  به  پا  عمل  در  های خصوصی 

هی به اندازه  توان با نگاهمه این مزایا را می  .حرکت کردند و تبدیل به قدرتی نیرومند برای حل و فصل بحران شدند

، آدام اسمیت، پدربزرگ اقتصاد مدرن امروز، تشخیص داد که »جمعیت  ۱۹۷۶عظیم چین و اقتصاد آن درک کرد. در  

تواند خودش هنر  چین« برای این کشور یک مزیت رقابتی جهانی فراهم خواهد کرد. اسمیت نوشته که چین می

ماشین یافتهساختن  آن دست  به  دیگر  که کشورهای  و حتما میانهایی  بیاموزد  را  رقبای  د  از  بسیار جلوتر  تواند 

درهای چین به روی جهان گشوده شد و حتی بعد از اینکه چین در    ۱۹۷۸کوچک خودش حرکت کند. بعد از اینکه در  

آورده    ۲۰۰۱ به دست  دیگران  که  آن چیزی  تا  داشت  کافی  فرصت  این کشور  پیوست،  تجارت جهانی  به سازمان 

بیاموزد را  برنامه بودند  فناوری .  به  برای دستیابی  دولتی  منابع  با هدایت  به  ریزان صنعتی  آنها  آوردن  و  های جدید 

های خورشیدی بازارهای چین دست به کار شدند؛ اول صنایع منسوجات، بعد فلزات و حاال قطارهای پرسرعت، پنل

هسته  انرژی  داخل  !ایو  ناخالص  تولید  است.  نشده  تمام  هنوز  چین  کار  یک البته  تنها  هنوز  چین،  تولید ی  سوم 

ناخالص داخلی در ایاالت متحده است که یعنی چین همچنان فضای بسیار زیادی برای رشد در اختیار دارد. از آنجا  

های صنعتی و هوش  های آینده از جمله تولید وسایل نقلیه برقی، ربات که چین به سمت تمرکز در صنایع و فناوری 

درصد باقی بماند و تا    ۵تواند نزدیک به  می   ۲۰۲۵ت رشد ساالنه این کشور تا سال  کند، سرعمصنوعی حرکت می

های عظیمی در بازار چین انجام  گذاری های بزرگ، سرمایه هم از این عدد کمتر نباشد. در حالی که شرکت  ۲۰۳۰

در این کشور دردسر گذاران خارجی  کند با آن برای چین و سرمایه اند، جنگ تجاری که ترامپ مدام سعی میداده 

دار ارشد در استان  یک بانک   .به بار بیاورد، با تقریب خوبی قادر به ایجاد مساله در مسیر توسعه چین نخواهد بود 

ها هم فکر  وجود دارد و خیلی Baoshangs گذاری زیادی مثلهای سرمایه هنان چین معتقد است که احتماال بانک

ها وجود دارد  تواند به سرعت موجب ورشکستگی شود. این احتمالمی  هایی که پرداخت شده استکنند وام می

اما تا زمانی که بازار معتقد است که دولت اوضاع را در کنترل خودش دارد، تجارت به همین نحو فعلی باقی خواهد  

ای پرداخت  کردن زمینه مناسب بردهد، توانایی دولت برای فراهمماند و تا زمانی که چین به رشد خودش ادامه می 

بود خواهد  خودش  جای  سر  اوضاع  کنترل  و  حمایت  طور  همین  و  همچنان   .وام  ناظران  و  اقتصادی  تحلیلگران 

وام  باالخره  روزی  یک  که  مرحلهمعتقدند  به  پرداخت شده است  که  آنقدر هایی  بحران  و  رسید  بحرانی خواهد  ای 

ند. مشکالت در تاریکی بسرعت و زیر سایه غفلتی های قدرت پکن را هم بلرزاشدید خواهد بود که ممکن است پایه 

که وجود دارد رشد خواهند کرد و یک روز گریبان چین و اقتصاد جهانی را خواهند گرفت اما آن روز، ممکن است یک  

ترکد«، نوشته اقتصاددان ارشد شده از کتاب »چین، حبابی که هرگز نمیاقتباس و خالصه  *  !بار در صد سال باشد

 انتهای پیام  .تام اوریک، که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده استبلومبرگ، 

 

 القلم آمریکا« از نگاه سریعوضعیت »چین و 

متفاو» هم  با  ترامپ  دونالد  و  بایدن  جو  آمریکا،  داخلی  مسائل  از  بسیاری  در  چند  دیدگاه هر  و  را تند  حزبی  های 

می بین نمایندگی  مسائل  عمدۀ  در  اما  حزبیکنند  دو  اجماعِ  از  آمریکا  سیاسی  حاکمیت   (Bipartisan) المللی، 

در ادامه یادداشتی که در کانال تلگرامی    -استاد دانشگاه    -القلم  به گزارش ایسنا، محمود سریع  « .استبرخوردار  

اگر نوشت:  است،  کرده  منتشر  واژه   خود  از  شود،  آمریکا  جمهور  رئیس  نوامبر،  در  روش بایدن  ادبیات،  و ها،  ها 

سیاسترهیافت  محتوای  ولی  کرد  خواهد  استفاده  خارجی  سیاست  مسائل  به  نسبت  متفاوتی  ها گذاریهای 

تا   ایدئولوژیک،  سرِد  جنگِ  در  که  همچنان  بود.  خواهد  فعلی  منطق  ادامۀ  آمریکا  ۷۰عمدتاً  اصلی  مسئله  ، درصد 



 
اقتصادی   سرد  جنگ  در  بود،  کمونیسم  و  تا    -شوروی  فعلی،  بین  ۷۰-۶۰سیاسی  مسئله  آمریکا  درصد  المللی 

»جلوگیری از شتابِ قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین« است. چه در برخورد با شوروی و چه 

از گسترش آمریکا »جلوگیری  رهیافتِ  مبنای  با چین،  تقابل  در  (Containment) «در  این استراتژی هرچند  است. 

شد نیز به مرحله  رئیس جمهور آمریکا می   ۲۰۱۶دورۀ ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر هیالری کلینتون در سال  

می کووید  .رسیداجرا  بینآمریکایی   ۱۹-پاندمی  رهیافتِ  در  را  مصممها  خود  که المللی  طوری  به  است  کرده  تر 

شدن که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا طی سه دهه اخیر ِد جهانیشود که فرآینعالئمی دیده می 

است. شراکت، همکاری استراتژیک و رقابت   (Case by case Decoupling) شکل گرفته بود، در حال جدایی موردی

ا در مسیر نوعی الملل رگیری است و نظام بیناکنون در مسیر تقابل و رویارویی در حال شکل بین چین و آمریکا هم

قطبی جدید هدایت کرده است. این تقابل در    دو قطبی جدید و با محاسبه روسیه، با قدری فاصله، به نوعی سه

تخفیِف شدت  برای  کشور  دو  که  است  نکرده حدی  کرونا همکاری  بیماری  رسد سال    .اندگیری  می  نظر    ۲۰۱۹به 

ین و آمریکا باشد. مدیریتِ چگونگی قدرت یافتن چین،  های چکه جنگ سرد آغاز شد( شروع درگیری  ۱۹۵۵مانند  )

المللی رؤسای جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجا که این رویارویی از حدود و ثغور مشخصی ترین موضوع بینمهم

های ریختگیهمها و به نظمیها، بی اطمینانیالملل حداقل دریک دهه آینده از بیفعال بر خوردار نیست، نظام بین

های خود را از روش و منش به بعد شکایت  ۲۰۰۵ها بصورت تدریجی و آرام از  آمریکایی   .فراوانی اثر خواهد پذیرفت

به خصوص در سازمان تجارت  ) المللیآفرینی جهانی و استفاده از فناوری و مقررات بین ها در تجارت، نقش چینی

ها چینی (Procrastination) به آینده موکول کردن  های دیپلماتیک وکردند ولی با واکنش مطرح می (WTO جهانی

تا اینکه دولت ترامپ اعتراضاتِ بدنۀ سیاسترو به رو می  گذاری آمریکا را به استراتژی تقابل با چین تبدیل  شدند 

هنگ  .کرد تایوان،  می معموالً  مطرح  آمریکا  با  چین  مسائل  راسِ  در  چین  جنوبی  دریای  و  نظر  کنگ  به  اما  شوند 

است که چین با انحصارِ تجاری خود به دست آورده و آن   (Surplus) ایسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایه رمی

حدود   با  پایاپای  اقتصادی  روابط  مدیریتِ  برای  اهرمی  به  قدرتِ    ۱۲۰را  نامحسوسِ  افزایش  و  طرف  یک  از  کشور 

انضباط    .جم و نرخ رشد این مازاد را ُکند کندخود از طرف دیگر تبدیل کرده است. هدف آمریکا این است که ح  نظامی

راحت  (Sinologists) شناسان غربیها حتی برای چینخوانی از چینیحکمرانی و نگاه درازمدت باعث شده تا نیت 

چینی قدم نباشد.  و  درازمدت  اهداف  نیات،  با  رابطه  در  معموال  آهسته ها  افق آهستههای  برای  که  خود ای  های 

کنند اما در یادگیری از دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار صبور، هنرمند دیگران مشورت نمیدارند با  برمی

آمریکایی چون  مبهمند.  نمیو  دقیق  را  چین  درازمدت  برنامۀ  پیشها  رهیافت  توانند  به  خود  میان  در  کنند،  بینی 

گذاری، نظامی، امنیتی و موسسات تحقیقاتی  اند. این اجماع شامل دستگاه دولتی، قانونتهاجمی اجماع پیدا کرده

های فزاینده در عرصۀ تجارت، فناوری، گردش مالی و بانکداری،  ها و اصطکاکشود. معنای این اجماع، درگیری می

آنچه که شاید بتوان بر اساسِ تاریخ و فرهنگ   .محیطی خواهد بودالمللی و مسائل زیست های بینمدیریت سازمان 

 :گرای آن استخراج کردلی حکمرانان منسجم و درون چین از رفتار فع

 تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامی و هم از حیث سیاسی  -

 جانبه اقتصادی تجاری در آسیا تسلط همه -

 روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند  -

 اجتناب از حضور و نفوذ نظامی خارج از شرق آسیا -

 ر فعال در مراکز فناوری جهان )آمریکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائیل( حضو -

 پایه و ضعیف به چینمالی کشورهای میان  -های تجاری افزایش وابستگی -

 نفوذ خزنده در بازارهای مالی جهان  -

 (۲۰۳۰ناو هواپیمابر تا  ۶بینی تولیِد میلیارد دالر و پیش  ۲۰۰افزایش قدرت نظامی ملی چین )بودجه حدود  -



 
کانوِن قدرت چین در »افزایش تدریجی مازاد سرمایه« از طریق تجارت و سپس انضباط کاری، تمرکز در اهداف و  

تدریجی سرمایه چین شود تا از استیالی    گراست. هدف آمریکا این است که مانعِ افزایشسیستم سیاسی درون

خواهند طی چند دهۀ آینده ابرقدرت جهان شوند؟ پاسخ به ها میای و جهانی آن جلوگیری کند. آیا چینیمنطقه 

نظام   در  باشند چنین وضعیتی  مجبور  نحوی  به  یا  بخواهند  میزان کشورها  تا چه  اینکه  از  تابعی است  این سوال 

پیدا کنبین و  کانونی  .دالملل تحقق  از اهداف جهانی چین، »تقویت  برای جلوگیری  آمریکا  ترین استراتژی حاکمیت 

ای اندونزی و  های موجود« است. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، مالزی، تایلند و تا اندازه تحکیم اتحادیه 

هند مرحله بعدی این استراتژی در آسیاست.    فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند. تحکیِم رابطه آمریکا با

توجه بیشتر به کشورهای عربی بویژه مصر و عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی این  

استراتژی است. تقویت جدی روابط با اتحادیه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مدیترانه بخش اروپایی  

استرات میاین  بر  در  را  پی ژی  از  حال،  عین  در  ظهور گیرد.  چین،  با  آمریکا  اقتصادی  تقابل  اهمیت  با  آمدهای 

تریلیون دالر است که با تجارت آمریکا با    ۱.۴گرایی است. تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر  شده منطقه تقویت

های عرضه کاال و خدمات را بویژه  زی است که زنجیره کند. آمریکا در پی این استراتژی موااتحادیه اروپا برابری می 

در ارتباطات، کاالهای پزشکی، دارو و صنایع حساس، از چین به قاره آمریکا، غرب اروپا، هند و بعضی کشورهای 

چینی اختیار  از  را  انحصار  تدریج  به  تا  کند  منتقل  چینیآسیایی  نظم  البته  کند.  خارج  و  ها  ارزان  کار  نیروی  ها، 

کندتوان ُکند  حداقل  را  استراتژی  این  است  ممکن  مالی  تعرفه  .مندی  جنگ  آینده،  دهۀ  دوجانبه  در  مذاکرات  ها، 

الملل  المللی، پیش روی نظام بین های بینالمللی و ناکارآمدی در سازمان ای، واگرایی بینتجاری، اتصاالت منطقه 

نشانه  دیده  است.  روندها  این  افتادن  جریان  به  از  حاکی  کارخانه می هایی  یا  موسسات  ادغام  و  خرید   هاشود. 

(Mergers and Acquisitions) شود و بر داری آمریکا بررسی می اکنون در وزارت خزانه ها در آمریکا همتوسط چینی

دهه  نمی  ۱۹۹۵  -  ۲۰۱۵های  خالف  پذیرفته  میعموما  احتمال  شرکتشوند.  محدودیت رود  با  آمریکایی  های های 

میلیارد    ۲۴۳رو شوند. در بودجه و برنامه جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن، مبلغ  لیت در چین روبه جدیدی برای فعا

های ژاپنی برای خروج از چین اختصاص داده شده است. علیرغم اینکه مشخص است بعضی  ین کمک به شرکت

کنند اما  خود را در کدام سو تعریف می کشورها مانند ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و چین،  

پروژه موردی،  دوسویه،  ابهام،  سیاستِ  کشورها،  مطلق  پیچیدهاکثریت  و  کرده ای  انتخاب  را  ادبیات  ای  با  و  اند 

کرده  اعالم  فرصت دیپلماتیک  از  بلکه  نیستند  سوگیری  به  عالقمند  که  ملی  اند  توسعه  و  رشد  برای  دو  هر  های 

روسیه که با    .ن رهیافت بویژه در اتحادیه اروپا در دوره ریاست آلمان قابل مشاهده استاستفاده خواهند کرد. ای

می محسوب  جهان  سوم  قدرت  چین  و  آمریکا  از  می فاصله  برخورد  مورد  به  مورد  و  ابهام  احتیاط،  با  کند. شود، 

با  الملل ایفا نمی ینها ظرفیت تولید مازاد سرمایه را ندارند و نقشی جدی در اقتصاد بها مانند چینیروس  کنند و 

شوند و  ها بسختی متعهد میاند. روس های فسیلی، دچار افت قابل توجه در درآمد ملی شدهکاهش قیمت انرژی 

نیستند. چینیبر خالف چینی درازمدت  تاثیر  تحت  نفوذ رسیدند. روسها خیلی  و  به شوکت  مالی،  با قدرت  ها ها 

ها  ای و توان نظامی، شوکت به آنها اعطا شود. آمریکایی، ظرفیت هستهخواهند به واسطۀ وسعتِ سرزمینمی

کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال  دانند و خیلی به آنها اعتنا نمیها را مزاحم می روس 

را از مسکو خواهند گرفت که این خو د نیاز به افزایش  آمریکا به لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند اهرم مهمی 

با آمریکا مشکل دارند ولی اتحاد ضِد  ظرفیت های مازاد سرمایه در آمریکا خواهد داشت. هرچند مسکو و بیجینگ 

پذیر نیست. اتحاد با روسیه به  آمریکایی آنها به واسطه ی تلقی چین از اهمیتِ آمریکا در آیندۀ اقتصادی خود امکان 

کند ضمن اینکه این دو در باطن های اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمیهتوانمند شدن قابل توجه چین در عرص

درصد کشورها تمایل ندارد میان چین و آمریکا یکی را انتخاب کند.    ۹۸خیلی به هم اعتماد ندارند. روسیه نیز مانند  

سیاسی   -اقتصادی  -لی رقابت شوروی و آمریکا رقابتی ایدئولوژیک بود ولی رقابت چین با آمریکا عمدتاً ماهیتی ما



 
الملل را مندند، این نظام بین پایه مانند برزیل، آرژانتین و اندونزی که از استقالل سیاسی بهره دارد. کشورهای میان 

گیری و تکامل این  بینند تا از هردو طرف استفاده کنند تا درآمِد سرانۀ خود را ارتقا بخشند. نحوۀ شکلیک فرصت می

 :، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود دو تابع کلیدی دیگر نیز دارد۲۰۲۰از انتخابات نوامبر  الملل بعدنظام بین 

 تواند ثروتِ بیشتری تولید کندگیری جدید سیاست خارجی آمریکا میتا چه میزان جهت (۱

آمریکا از طرف  کردن آن در داخل  با چه نسبتی از این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه  (۲

در دنیای جدید اگر فردی بخواهد معقول و محترم زندگی کند، بنگاهی بخواهد بقای خود را    برداری شوددیگر، بهره

 .انداز داردتضمین کند و کشوری بخواهد مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید ثروت و مازاد و پس 

 انتهای پیام  .های جاریانداز، اضافه بر هزینهثروت = توان مالی، سرمایه و پس

 :شبکه خبر یاطالع رسان گاهیپا -

 نیخودرو در چ شگاهینما

کرد. کار  به  آغاز  سیچوان  استان  در  کرونایی  شدید  تدابیر  با  چین  چنگدو  خودرو  نمایشگاه  سومین  و  به    بیست 

خودرو در این نمایشگاه    ۱۵۰۰خودروساز داخلی و خارجی با    ۱۲۰بیش از    گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،

خودرو اند.  کرده  میشرکت  کار  جدید  انرژی  با  که  دارند.هایی  نمایشگاه  این  در  مهمی  جایگاه  نمایشگاه    کنند 

رود. این  آ چین در سال میالدی جاری به شمار می   -خودروی چنگدو اولین نمایشگاه از چهارنمایشگاه بزرگ کالس  

 نمایشگاه تا دوازدهم مرداد ادامه دارد. 

 : لنایا -

 های خطوط لوله چین تجمیع زیرساخت دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید؛ 

  های خطوط لوله این تصمیم شورای عالی سیاستگذاری حزب کمونیست چین به منظور تجمیع و تقویت زیرساخت

چین گاز  و  نفت  لوله  خط  شبکه  شرکت  تاسیس  به  منجر  است (PipeChina)کشور  خبرنگار   .شده  گزارش  به 

افزایش منظور  به  کشور  این  های  تالش  از  بخشی  جدید  شرکت  این  ایلنا،  نفتی   اقتصادی  شرکتهای  بر     تمرکز 

دسترسی به    و ایجاد امکان  زیرساخت های خط لوله چین در یک شرکت    آید. تجمیعاکتشاف و تولید به شمار می

خصوصی، و  خارجی  کنندگان  تولید  برای  ها  زیرساخت  در     این  کند  می  کمک  گاز  و  نفت  دولتی  های  شرکت  به 

اکتشافات متمرکز    که چین قصد دارد تولید داخلی خود را افزایش دهد ، فعالیت های خود را در بخش   شرایطی

تا سال   PipeChina شرکت  .کنند بینی می شود  پیش  که  بود  خواهد  ای  لوله  درصد    ۸۰،  ۲۰۲5مالک شبکه خط 

به   یافته و  برسد  ۲4۰توسعه  این اساس  .هزار کیلومتر  به   Sinopec Kantons شرکت هولدینگ   بر  بیانیه خود  در 

وان( انجام شده است و پیش بینی  میلیارد ی  ۳.۲میلیون دالر )  45۷بورس هنگ کنگ اظهار کرد: قراردادی به ارزش  

صد درصد کسب و کار انتقال   PipeChina  قرارداد   به پایان برسد. بر اساس این  ۲۰۲۰سپتامبر سال    ۳۰می شود تا  

  .کیلومتر را خریداری می کند  ۹۰۰به طول   Yulin-Jinan و دارایی اصلی آن خط لوله Sinopec Kantons گاز طبیعی

درصد بیش از ارزش خالص دارایی   4۳را به میزان   Yulin-Jinan خط لوله PipeChinaان،  بر اساس اظهارات تحلیلگر

 pipeline :منبع  . خریداری می کند که نشانه خوبی مبنی بر خرید سایر دارایی ها با پرمیوم مثبت بشمار می رود

technology journal  / سدیدترجمه و تدوین: دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی 

 

 های نفتی چین ادامه ترافیک و ازدحام در پایانه

 .سابقه نفت این کشور همچنان ادامه خواهد داشتهای نفتی چین به دلیل واردات بی ترافیک و ازدحام در پایانه 

های تحلیلگران نشان داد که با افزایش تاریخی  ی مؤسسه رفینیتیو ایکون و گفته هابه گزارش ایلنا از رویترز، داده 
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محموله پایانه دریافتمقدار  در  ازدحام  و  ترافیک  دیگر،  ماه  یک  برای  سبب  ها  که  چین  شرقی  ساحل  نفتی  های 

هزینه  شرکتافزایش  و  واردکنندگان  حملهای  میهای  نیز  ونقل  اوت  ماه  در  زیاد  احتمال  به  خواهد شود،  ادامه 

 -چهارم از ظرفیت پاالیشی چین  محل استقرار یک  -های استان شاندونگ  ها و پایانه در حالی که پاالیشگاه   .داشت

بارگیری   تسهیالت  به  فشار  افزایش  سبب  گسترده  واردات  هستند،  جدید  ذخیره  مخازن  ساخت  برای  تالش  در 

باره گف   .شودمی این  انتظار می اِما لی، تحلیلگر رفینیتیو در  به بزرگ ت:  ترین واردکننده  رود سطح واردات دریایی 

میلیون  ۱۲هزار بشکه در روز برسد، این رقم در ماه ژوئن  ۴۰۰میلیون و   ۱۴نفت جهان در ماه ژوئیه افزایش یابد و به 

ثبت  ۹۰۰و   رقم  بیشترین  و  بشکه  بودهزار  مؤسسه  این  در  قیمت  .شده  که  هنگامی  آوریل  ماه  در  به    هاچین 

های آینده به  هایی را برای تحویل در ماهترین سطح در چند دهه سقوط کرد، وارد بازارهای نفت شد و محمولهپایین 

میلیون بشکه نفت خام منتظر تخلیه شدن در بنادر   ۱۲۰ژوئیه، حدود    ۲۳های رفینیتیو، از  بر اساس داده  .چنگ آورد

سنگ ییک   .دهدمیلیون بشکه در اوایل ماه ژوئیه افزایش چشمگیری را نشان می  ۸۰چین بودند که نسبت به حدود  

باره گفت: ذخیره این  در  انرژی،  تحلیلگر مؤسسه سیا  ماه  های تجسازی تی،  پایان  تا  و  این  از  پیش  نفت خام  اری 

های برداری از پاالیشگاه میلیون بشکه رسیده بود که این مقدار برای بهره ۱۲۰ژوئن افزایش یافته و به یک میلیارد و 

 .کافی بود ۲۰۱۹مدت سه ماه در سطح چین به

 

 ترین مشتری نفت عراق در ماه ژوئن چین و هند، بزرگ

های نفتی هند و چین بیشترین خرید نفت عراق را در ماه  شرکت بازاریابی نفت عراق، سومو، اعالم کرد که شرکت

بازاریابی نفت عراق، »سومو«  .اندژوئن انجام داده    -یکشنبه-امروز     به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شرکت 

سومو در ادامه   .اندت عراق را در ماه ژوئن انجام داده های نفتی هند و چین بیشترین خرید نفاعالم کرد که شرکت

در جایگاه دوم خرید و شرکتاعالم کرد: »شرکت  آمریکایی  یونان در جایگاه بعد های  و  انگلیس  ژاپن،  ترکیه،  های 

  «.های روسیه، کویت، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا توزیع شده استگیرند و بقیه نفت عراق نیز بین شرکت قرار می 

شرکت  با  قرارداد  برای  اصلی  معیارهای  به  عراق  نفت  فروش  در  که  است  کرده  تاکید  شرکت  و  این  بزرگ  های 

های اکسون موبیل آمریکا، بی بی انگلیس، سی ان بی سی چین، تی  متوسط نفتی جهان پایبند است و شرکت

ترین شرکت و کوکاز کره جنوبی مهم  ترکیه  نفت عراق هبی  وزارت نفت عراق جمعه    .ستندهای جهانی خریدار 

میلیون دالر بوده    ۸۷۰گذشته اعالم کرد که خالص درآمدهای این کشور از نفت در ماه ژوئن بیش از دو میلیارد و  

  .است

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 چین؛ باالترین خریدار نفت عربستان در ماه ژوئن 

پانزده درصد افزایش یافت.   ۲۰۱۹از عربستان در ماه ژوئن امسال در مقایسه با همین ماه در سال  واردات نفت چین

پاالیشگاه  آوریل،  و  بازارهای جهانی در ماههای مارس  در  نفت  های چین سفارش  با شیوع کرونا و سقوط قیمت 

افزایش دادند. را  از عربستان  )  نفت  انتخاب  :Entekhab.irپایگاه خبری تحلیلی  از عربستان در    (  واردات نفت چین 

پانزده درصد افزایش یافت. با شیوع کرونا و سقوط قیمت   ۲۰۱۹ماه ژوئن امسال در مقایسه با همین ماه در سال  

 های چین سفارش نفت از عربستان را افزایش دادند.نفت در بازارهای جهانی در ماههای مارس و آوریل، پاالیشگاه 

بی بی سی، بر اساس آمار گمرک چین، واردات نفتی این کشور از عربستان در ماه    به گزارش انتخاب به نقل از

به   )ژوئن(  و    ۲گذشته  روز رسیده است.  ۱۶۰میلیون  در  بین    هزار بشکه  قیمت  از جنگ  پس  واردات  افزایش  این 

افتاد؛   اتفاق  آوریل  و  بزرگترین صادرکنندگان نفت در دنیا، در ماههای مارس  زمانی که شیوع عربستان و روسیه، 

کرد. بزرگی روبرو  تولید  مازاد  با  را  نفت  بازار  و گزارش   کرونا  آمار رسمی  و برخی رسانه   بر اساس  ها، چین خرید 
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واردات نفت چین از روسیه هم در ماه ژوئن افزایش یافت، در این ماه چین    ذخیره نفت ارزان را افزایش داده است.

ن میلیون بشکه  دو  از  افزایش  روزانه کمی کمتر  آن  از  پیش  و سال  قبل  ماه  به  وارد کرد که نسبت  از روسیه  فت 

میلیون تن نفت وارد کرده که    ۵۳بر اساس اعالم گمرک چین، ماه گذشته )ژوئن( در مجموع چین بیش از    داشت.

م سابقه نفت چین در ماه ژوئیه هبینی شده است که روند واردات بیپیش  رکوردی تاریخی بر جای گذاشته است.

اند، هنوز در مسیر انتقال به چین های که در ماه در ماه مه سفارش داده شدهادامه داشته باشد؛ بعضی محموله

می انجام  بکندی  چین  بندرهای  در  آنها  بار  تخلیه  یا  سایر    شود.هستند  با  مقایسه  در  ژوئن  ماه  در  عربستان 

است. داشته  تولید  در  بیشتری  کاهش  نفت  صادرکننده  نفت  اع  کشورهای  صادرکننده  کشورهای  سازمان  ضای 

)اوپک( به همراه تولیدکنندگان بزرگ غیرعضو این سازمان )اوپک پالس( از ماه مه )دو ماه پیش( روزانه نزدیک به  

بود.  ۱۰ نفت  جهانی  عرضه  درصد  ده  معادل  که  کردند  کم  خود  تولید  از  بشکه  پیش    میلیون  هفته  دو  تصمیم  این 

ل جاری میالدی، بازار نفت مدام شاهد کاهش قیمت بوده است؛ در ماه آوریل قیمت نفت از ابتدای سا بازنگری شد.

قیمت نفت غرب تگزاس هم برای قراردادهای آتی   سال اخیر بود.  ۲۱ترین در  دالر در هر بشکه رسید که پایین   ۱۶به  

بسیاری از واحدهای صنعتی   ت گیر شدن کرونا، فعالیبا همه  دالر پیش رفت.  ۴۰-به دلیل پر بودن مخازن تا نزدیک  

 محدود یا متوقف شد؛ بسته شدن مرزها هم و توقف سفر هوایی هم بر تقاضای بازار نفت تاثیرگذار بوده است.

 : فارس  یخبرگزار -

 چین بهتر است یا آمریکا؟ 

از   نگران گویا  سفید  سیبکاخ  همۀ  که  آنها  هستند!  سعدآبادنشینان  کاخ  متحده  تر  ایاالت  سبد  در  را  خود  های 

سیب همۀ  برد،  برد  معاملۀ  یک  در  هم  آمریکا  و  بردگذاشتند،  هم  را  سبد  البته  و  برد،  را  ـ   !ها  فارس  خبرگزاری 

میهمان؛ محمد صاد  ناطقییادداشت  میان  :ق  ایرانی  انشای »علم شاید هیچ  از موضوع  که  یافت  نتوان  را  سالی 

آموزان در دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد نتیجۀ انشای همۀ دانش   .ای نداشته باشدبهتر است یا ثروت؟« خاطره 

رنگ باخت و جای این بود که »علم از ثروت بهتر است«؛ اما از اواسط دهۀ هفتاد که گفتمان انقالب اسالمی کمی  

گفتند:  آموزانی از قشر مرفّه جامعه پیدا شدند که در پاسخ این پرسش میخود را به مبانی منحط غربی داد، دانش 

می هرچه  به  ثروت  از  استفاده  با  ما  پدر  که  بود  این  استداللشان  و  است«  علم  از  بهتر  می»ثروت  رسد!  خواهد 

هایی دیگر نیز وجود ود ارزشمند است. این در حالی است که پاسخخخودیرفته نیز فراموش شد که علم بهرفته 

بین گزینه  به خلق، بهداشت که در  تقوا، انسانیت، و خدمت  ایمان،  برای مثال  نبود.  از علم و ثروت بهتر ها  مراتب 

ان علم از گماگر بخواهیم ناظر به مبانی اسالمی به این پرسش پاسخ بدهیم، بین انتخاب علم و ثروت، بی   .بودند

که در ثروت بهتر است. البته شایان ذکر است ثروتی که در خدمت خدا و خلقش باشد نیز ممدوح است؛ همچنان

تغییر نگرشی که در مقایسۀ    .السالم و روایات ایشان تولید ثروت امری پسندیده استسیرۀ امامان معصوم علیهم

از ر علم و ثروت در جامعۀ ما به  از وجود آمد، در بسیاری  ویکردهای خرد و کالن اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، 

جمهوری اسالمی با   .جمله روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها نیز عیناً تکرار شد

به  را  دنیا  مرسوم  ساختار  که  تفکر  سلطهاین  کشورهای  جزو  نه  هللا  حکومت  سایۀ  در  و  بزند  جزو هم  نه  و  پذیر 

پایان خود تکیه کند؛ های بیپذیری بر ظرفیتگر باشد، پا گرفت و اراده کرده بود که با نفی سلطهلطه کشورهای س

رو شعار »نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی« بر سردر ساختمان وزارت خارجۀ کشورمان نقش بست،  از این

ن از گفتمان اصیل انقالب اسالمی و  شدگان غرب بر امور کشور مسلط شدند و با فاصله گرفترفته تربیت اما رفته 

انداختند امریکا  از نظر فکری و اقتصادی در آغوش غرب و  را  امام و رهبری، کشور  القای این    .رهنمودهای  با  آنها 

را   شرقی«  »نه  عبارت  فقط  شرقی«  نه  غربی  »نه  شعار  از  که  کوشیدند  است،  بهتر  شرق  از  غرب  که  مفهوم 

نی و گروهی از مردم را نیز با خود همراه کنند و برای مذاکره و ارتباط ویژه با غرب  برگزینند و بخشی از جامعۀ نخبگا



 
بیاورند به حاکمیت فشار  ارتباط میاین موضوع که جمهوری اسالمی می    .بتوانند  دنیا  با  از نظر  بایست  و  داشت 

نبود؛ اما مسئله آنجا  کس پوشیده، و درکش چندان سخت  کرد، بر هیچاقتصادی با کشورهای گوناگون تجارت می

کردند انقالبیون را متهم کنند که  گرا برای توجیه سرسپردگی خود مدام تالش میهای واداده و غرببود که دولت

گذارید ما با دنیا رابطه داشته باشیم و پیشرفت کنیم. این موضوع از همان روی کار آمدن دولت موقت و  شما نمی

شدۀ غرب بودند و خوبی مشهود بود؛ چون آنها خود تربیت ب نهضت آزادی بهجریان موسوم به ملی ـ مذهبی و حز

برون و  پیشرفت  راه  میتنها  غرب  دامان  به  بردن  پناه  را  مشکالت  از  شدن   .دانستندرفت  آشکار  وجود  با  حتی 

رب دست گرایان باز هم از رابطۀ پنهان و آشکار با غهای امریکا بر ضد جمهوری اسالمی، غربجاسوسی و توطئه

سره( در وصف  امام خمینی )قدس  !نکشیدند و بر سرسپردگی خود و وابسته کردن کشور به غرب اصرار داشتند

اند و از مغز انسانى بیرونش کردند یک یک کسى که پنجاه سال مغزش را آنها تربیت کرده   :چنین کسانی فرمودند

این مملکتش بخورد، به این کشورش بخورد باز از  مغز غربى روى آن گذاشتند، این هرچه هم که ضربه از غرب به  

مى  تعریف  براى  آنها  اشخاص  روابط  هست؛  امریکا  با  روابط  اینجا  از   ... برگرداند  که  است  این  دنبال  هم  باز  کند؛ 

دانند و خودشان را روشنفکر  گرى با امریکا هست؛ با انگلستان هم هست ... اینها هم خودشان را ملى مى توطئه

گرایان از نظر رویکردهای سیاسی اشتباهاتی اساسی و جدی داشتند  غرب   .(۲۸۰، ص۱۰)صحیفۀ نور، جدانند  مى

گرفت؛ یکی از ایرادات آنها این بود که تعریفشان از دنیا با  که شاید از مبانی فکری و اعتقادی آنها سرچشمه می

پنداشتند و هرگاه از دنیا و جامعۀ جهانی سخن  آنها امریکا را معادل دنیا می   !تعریف دنیا از دنیا بسیار متفاوت بود

دیدیم که هرکدام برای خود  گفتند، منظورشان امریکا بود! ولی ما در دنیا کشورهای ریز و درشت فراوانی می می

گرا در موضوع سیاست خارجی  شأن و جایگاهی در جامعۀ جهانی داشتند. متأسفانه سرانجام گفتمان جریان غرب 

بی چیره شد، و آنها موفق شدند که بین خود و غرب منافع مشترک فراوانی تعریف کنند و با همۀ بر گفتمان انقال

وجود برای حفظ این منافع کوشیدند. قراردادهایی مانند "کرسنت"، "توتال"، "استات اویل"، و توافقی مثل برجام 

غرب تالش  نتیجۀ  همه  غرنافرجام،  با  مشترکشان  منافع  از  دفاع  برای  بوددوستان  و    .ب  ما  تاریخی  حافظۀ  اما 

داشت. یادآوری استعمار و استثمار چندصدسالۀ  های تلخ گذشته، همواره ما را از ارتباط با غرب برحذر می تجربه 

توان کرد که به غرب نمیانگلیس و امریکا و دیگر کشورهای اروپایی در بسیاری از کشورهای دنیا به ما گوشزد می

ب و  کرد  اعتماد  نباید  نقطهو  همچنانه  سپرد؛  دل  و  بست  امید  خیالی  فرمودندهای  انقالب  حکیم  رهبر    :که 

دارند می امریکایى با کمال وقاحت  در قضیۀ هستهها  تحریمگویند: »اگر  بیاید،  کوتاه هم  ایران  و همه  اى  یکجا  ها 

می  دارند  صریح  را  این  شد«؛  نخواهد  نشان برداشته  این  اگویند.  به  که  است  این  نمیدهندۀ  دشمن  شود ین 

هاى هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه شود اعتماد کرد ... من معتقدم باید دل را به نقطه اطمینان کرد؛ نمی

نقطه  به  نه  استخیالى؛  این  است  الزم  آنچه  خیالى!  آیۀ    .(۱۳۹۳/۱۰/۱۷) هاى  چون  و    ۱۱۳آیاتی  هود  سورۀ 

دراین پرشمار  بیانات  روایاتی  طرف،  یک  تجربیات  زمینه  و  انقالب  حکیم  رهبر  و  خمینی  امام  پرشمار  تأکیدات  و 

ای باقی نگذاشته که پناه بردن به دامان غرب جز فالکت و  ساله در جمهوری اسالمی جای هیچ شک و شبههچهل

بااین اما  ندارد؛  و پشیمانی چیزی درپی  بر  حقارت  را  یوغ اسارت خود  تا هرطور شده  بردگان غرب کوشیدند  همه 

شان  خدمتی دوستان داخلیطلب امریکا در مقابل خوشخواه تحمیل کنند؛ ولی خوی وحشی و سلطهم آزادی مرد

  ...اش، دستکشی مخملی کشیده بودتغییر نکرد. امریکا همان گرگ درندۀ قبلی بود که تنها بر روی دستان چدنی

بینند و جز در راه سرسپردگی قدم نمی  شدگان غرب جز خواب برگشتن امریکا خوابیتوان کرد که تربیت اما چه می

ما از شّر رضاخان و محمدرضا خالص شدیم، لکن از شّر   :سره فرمودندکه امام خمینی قدسدارند؛ همچنانبرنمی

زودی تربیت  این  به  شرق  و  غرب  ابرقدرت یافتگان  برپادارندگان سلطۀ  اینان  یافت.  نخواهیم  نجات  و  ها  هستند  ها 

می نمی  باشندسرسپردگانی  خلع سالح  منطقی  هیچ  با  و همکه  ورشکستگیشوند،  تمام  با  از  اکنون  دست  ها 

برنمی الهی  عظیم  این سّد  و شکستن  اسالمی  علیه جمهوری  جتوطئه  نور،  )صحیفۀ  ص۱۵دارند   .(۴۴۷و    ۴۴۶، 



 
ب را  باید جهان  ناچاریم، پس  ارتباط داشته باشیم که حتما  با جهان  ناچاریم  اگر ما  ببینیم و زرگبدیهی است که  تر 

جامعۀ جهانی را به امریکا و غرب محدود نکنیم. اگر به دنبال ارتباط با دنیاییم باید منافع مشترک ملی بر پایۀ تجارت  

دست که  کشورهایی  باشیم؛  داشته  دیگر  بزرگ  کشورهای  با  برد  برد  و منصفانۀ  سیاسی  خاطر  در  کم 

تر باشند و باشیم؛ کشورهایی که از نظر فرهنگی به ما نزدیک   مان سابقه و خاطرۀ بدی از آنها نداشتهدیپلماسی

چین، هند، پاکستان، و همسایگان ریز و درشت اطراف، کشورهای    .نگاهشان به جهان نگاه ارباب و رعیتی نباشد

عی بسیار طبی  .توانند به شرکای تجاری منصفی برای ما تبدیل شوندامریکای التین و افریقایی و ... همه و همه می

به  غرب  که  سفید  است  کاخ  از  گویا  اما  کند؛  نگرانی  احساس  کشورها  دیگر  با  ایران  روابط  بهبود  از  امریکا  ویژه 

گذاشتند، و امریکا هم در یک های خود را در سبد امریکا  تر کاخ سعدآبادنشینان هستند! آنها که همۀ سیبنگران

را معاملۀ برد برد، همۀ سیب البته سبد  را برد، و  برد  ها  برقراری  این ورشکستگان داخلی می  !هم  کوشند که در 

دروغ با  و  کنند  ایجاد  تردید  جهان  کشورهای  دیگر  با  رسانه ارتباط  و پراکنی  تردید  و  یأس  بذر  خود  مسموم  های 

 ای زشتاند و برای توجیه گفتار و رفتار خود هم چهرهدار گرایش به غرببدگمانی را در دل مردم بکارند؛ چون طرف

رهبر فرزانۀ انقالب دربارۀ    .کنندها را روتوش میهای غربیسازند، و هم غرب را بزک و خباثتو شوم از شرق می

امروز طرف   :آنان فرمودند که  به غرباین کسانی  به دار گرایش  باخته اند،  را  نمینظر من عقلشان  تعقّل  کنند. اند! 

رب تکیه بکنیم و به غرب پناه ببریم و با آنها رفاقتمان را تشدید گویند برای پیشرفت کشور باید به غاینهایی که می 

کند ]این است هایی داده. اولین کاری که عقل می زنند. خب غرب به ما تجربهنظر من عاقالنه حرف نمیبکنیم، به 

تجربه  از  باید  حملهکه[  اولین  تحریمها،  اولین   ... کند  استفاده  جاسها  اولین  خیانتها،  اولین  اولین وسیها،  ها، 

ها شد دیگر؛ از  جانبۀ تبلیغاتی علیه انقالب اسالمی ازطرف غربینفوذهای امنیتی، اولین تهاجمات وسیع و همه

به ما چه می اینها چه کسانی هستند؟ تجربه  اروپا؛  امریکا و ازطرف  تا  طرف  امروز؛  تا  بعد قضایای مختلف  گوید؟ 

برجام آنچ  .(۱۳۹۵/۰۴/۱۲) قضیۀ  به  توجه  آموزهبا  و همچنین  گفته شد،  اجتماعی، ه  روابط  قرآنی،  و  دینی  های 

تنها رواست که گاهی اوضاع سیاسی و اقتصادی با غیرمسلمانانی که با ما سر جنگ ندارند )کافران غیرحربی( نه

می اقتضا  بدیچنین  و  ایرادات  نفی  دنبال  به  کسی  باشد.  مستحکم  و  نزدیک  بسیار  روابط  این  که  های  کند 

آن کشور بر  غرب  مکتب  بردگان  که  اینجاست  مسئله  اما  نیست،  التین  امریکای  و  افریقایی  و  شرقی  که  های  اند 

های ظاهرالصالحی همچون انگلیس و فرانسه و آلمان آگاه  آلود دولت آمیز و خباثت تنها از باطن شرارتمردم ما نه 

ولعاب از یادها  رنگهای خوشای و دروغ ک رسانه نشدنی امریکا را نیز با بزنشوند، بلکه جنایات پرشمار و فراموش

قرآن کریم رابطه با کافران حربی و کسانی را که در    .برند تا بتوانند به منافع سیاسی و اقتصادی خود برسندمی

ُ لِْلَکافِرِیَن َعلَى اْلُمْؤِمنِینَ  :فرمایدداند و میپی تسلط بر مؤمنان هستند حرام می ؛ (۱۴۱َسبِیال )نساء،   َولَن یَْجَعَل َّللاه

تنها جایز اما رابطه با کافران غیرحربی را نه  .«»و خداوند هرگز راهى براى تسلط کافران بر مؤمنان قرار نداده است

نفعمی و  خیرخواهی  و  آنان  با  که همدردی  میداند  روا  نیز  را  آنها  به  لَْم   :شمردرسانی  الهِذیَن  َعِن   ُ َّللاه یَْنَهاُکُم  ال 

َ ُیِحبُّ  (؛ خدا  ۸ اْلُمْقِسِطیَن )ممتحنه،  ُیَقاتِلُوُکْم فِی الِدّیِن َولَْم ُیْخرُِجوُکم ِمّن ِدیَارُِکْم أَن تَبَرُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِهْم إِنه َّللاه

دارد که به  تند و شما را از دیارتان بیرون نکردند، بازنمیشما را از کسانی که در امر دین با شما به کارزار برنخاس 

و در خاتمه می باید    .داردآنها نیکی کنید، و با آنان با عدل و داد رفتار نمایید، که همانا خدا دادگران را دوست می
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 (:19)هفته یثدح  - خبرنامه:

 ( بانرعيدق سبت نابم)  «  انـربدقـعيعلت بنيان »

  :ودفرم  ، باد شو خاندان  بر او  اخد سالمکه   بزرگ اسالم  پیامبر

 إنَّما جَعَلَ اللّه ُ األضحى لِشبَعِ مَساکِینِکُم مِنَ اللَّحمِ فَأطعِمُوهُم ؛  

خداوند عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ 

 گوشت قربانى به ایشان بخورانید .   پس از

  59ثواب األعمال ، ص 

 ( "ع "قر  ت شهادت امام باسب نابم)  « داوندـوب خ ـمل محبع»

   :ودفرم   ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه    امام محمد باقر

 ، وإن قَلَّ  هِی عَلَ داوَمُ یأحَبَّ إلَى اللّهِ عَزَّوجلَّ مِن عَمَلٍ  ءٍیمِن شَ  ما

که بر آن   ستیخداوند عزّوجلّ محبوبتر ازعملى ن  نزد زیچ  چیه

 .مداومت شود ؛ هر چند اندک باشد

 3 ، ح ۸۲، ص   ۲: ج  یالکاف 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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