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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 سالح به ایران بفروشندو چین منتظرند  آمریکا: روسیه 

ای جز نیوز گفته که چاره ای با فاکست«، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبهکلی کراف» : خبر آنالین

تحریم نداردتمدید  ایران  علیه  تسلیحاتی  به سئوال مجری »فاکس .های  پاسخ  در  در  کرافت  اینکه  بر  مبنی  نیوز« 

افتد گفت:  یران چه اتفاقی میهای تسلیحاتی ایه و چین با قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریمصورت مخالفت روس

مسابقه   یک  با  اینجا  در  ما  است.  درست  راه  آن  و  دارد  وجود  راه  یک  فقط  است.  ایستاده  محکم  بسیار  »آمریکا 

نتظرند تا بتوانند سالح به ایران  دانیم که روسیه و چین مدانیم. این را هم میمحبوبیت طرف نیستیم و این را می 

داد: «.بفروشند ادامه  ما صبح  »ا  وی  تحریم  ۱۸گر  و  بیدار شویم  و اکتبر  باشند چین  نشده  تمدید  تسلیحاتی  های 

های مدرن و کشنده را  روسیه قادر خواهند بود به ایران سالح بفروشند و ایران پس از آن قادر خواهد بود این سالح

های تسلیحاتی  تمدید تحریمریستی خود در سراسر جهان ارسال کند... ما چاره دیگری غیر از های تروبرای سازمان

کلی سپس در پاسخ به سئوالی در این خصوص که دولت آمریکا   «.و ترویج صلح و امنیت در سراسر جهان نداریم

ایم که آمریکا از  روشن کرده   ای دارد گفت: »ما این را های تسلیحاتی تمدید نشود چه برنامه برای حالتی که تحریم 

تا اطمینان حاصل کند تحریم ابزارش استفاده خواهد کرد  ابزارهای موجود در جعبه   های تسلیحاتی تمدید تمامی 

پرچم «.شوندمی این  توسط  که  کشورهایی  تمامی  قبال  در  »ما  گفت:  ادامه  در  میکرافت  نمایندگی  شوند ها 

اند  ها گزارش داده پیش از این رسانه  «.کنیمه و صلح و ثبات را ترویح می مسئولیت داریم که از آنها محافظت کرد

های تسلیحاتی با روسیه و چین بر سر تمدید تحریم بریتانیا، فرانسه آلمان برای رسیدن به مصالحه ۹۰تالش دقیقه 

ها برای تمدید این تحریمخبرگزاری رویترز گزارش داد چین و روسیه با قطعنامه آمریکا  .ایران به نتیجه نرسیده است

کرده  دیپلمات چین  مخالفت  یک  گفت اند.  نام  افشای  به شرط عدم  که  ملل  »تمدید  وگو میدر سازمان  گفت:  کرد 

ای را ها برای حفظ توافق هستههای تسلیحاتی علیه ایران به هر شکل آن فاقد مبنای قانونی است و تالشتحریم

قط گفت  همچنین  وی  کرد.«  خواهد  نداردتضعیف  تصویب  برای  شانسی  آمریکا  است  .عنامه  قرار  آمریکا  دولت 

شورای امنیت سازمان ملل متحد به  های تسلیحاتی علیه ایران است در  ای را که خواستار تمدید تحریمقطعنامه 

 .رأی بگذارد

 تورم چین روی دور صعودی

در   : ایسنا  چین  تورم  نرخ  به    ۱۲متوسط  ژوئیه  به  منتهی  تریدینگ افزایدرصد  ۲/  ۷ماه  گزارش  به  یافت.  ش 

بینی شده توسط  درصد بیشتر از نرخ پیش  ۰/  ۱تورم ماه قبل و  درصد بیشتر از    ۰/  ۱اکونومیکس، این نرخ تورم که  

درصد در   ۱۱/  ۱کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تأثیر افزایش تورم بخش مواد غذایی قرار گرفته که تورم آن از  

از    های تورمی، تورم آب و برقدر بین سایر بخش .ماه ژوئیه افزایش پیدا کرده استدر    درصد۱۳/  ۲ماه ژوئن به  

های درمانی از  درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ تورم در بخش مراقبت   ۰/  ۷درصد به منفی    ۰/  ۶منفی  

ر  است. نرخ تورم د   درصد کاهش یافته  ۰/  ۳درصد به    ۱/  ۹درصد و بخش فرهنگ و آموزش از    ۱/  ۶درصد به    ۱/  ۹

تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را    گیری شده است. هستهدرصد اندازه   ۴/  ۴نقل نیز منفی  وبخش حمل

گیرد، در ماه ژوئیه به یک درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل  دلیل نوسانات باالی قیمت در آنها در نظر نمیبه 

درصد بوده است که  ۵/  ۱۳معادل    ۲۰۱۹تا    ۱۹۸۶تورم چین در بازه زمانی    درصد کمتر شده است. متوسط نرخ  ۰/  ۱

/  ۲با منفی    ۱۹۹۹درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل  ۲۸/  ۴۰با    ۱۹۸۹رم ثبت شده مربوط به فوریه  باالترین تو

درصد بیشتر    ۰/  ۷درصد رسیده است که    ۰/  ۶درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم چین در ماه ژوئیه به    ۲



 
می  حساب  به  ژوئن  ماه  برای  کشور  این  شده  ثبت  ماهانه  تورم  روند روداز  کرونا،  شیوع  سرعت  کاهش  به   .

رئیس بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات    -گانگکارها در چین شدت یافته است. ییو بازگشایی کسب

های ها برای حمایت بیشتر از بخش گفته است که تالش  این بانک برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این کشور

ی خواهد  ادامه  اقتصادی  زیرساختمختلف  لطف  به  هرچند  شیوع افت  وجود  با  کشور  این  اقتصاد  نیرومند،  های 

 .گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده است

 های چینی فاقد استانداردهای حسابرسی از بورس آمریکا حذف شرکت

خزانه  آمروزیر  شرکت داری  کرد  اعالم  استانداردیکا  از  که  غیرچینی  و  چینی  پیروی  های  آمریکا  حسابرسی  های 

به گزارش» ایبنا« از رویترز، »استیون منوچین« و  .های آمریکا فعالیت کنندتوانند در بورسنمی ۲۰۲۱نکنند، از سال 

ی چینی براساس استانداردهای  هاسایر مقامات آمریکایی هفته گذشته به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکت 

ی فعالیت کرده و از این طریق پکن را به گفتمان مستقیم ترغیب کنند، این اقدام را های آمریکایمشابهی با شرکت

با اشاره به  بهادار آمریکا توصیه کردند. منوچین در جریان جلسه توجیهی کاخ سفید  به کمیسیون بورس و اوراق 

انتظار می  کمیسیواینکه  گرود  کند،  اجرایی  آینده  پایان سال  از  را  توصیه  این  مذکور  با  فت: همه شرکتن  باید  ها 

از فعالیت در بورس   این صورت  تبعیت کنند و در غیر  از آن  و  استانداردهای حسابرسی مشابهی مطابقت داشته 

آنچ به منظور اصالح  ترامپ«  از فشار دولت »دونالد  توصیه بخشی  این  توازن  آمریکا منع خواهند شد.  آنها عدم  ه 

های  ها بین پکن و واشنگتن در ماه خوانند، انجام شده است. تنش ر جهان می قابل توجه در روابط بین دو اقتصاد برت

بشری  حقوق  مسائل  و  کنگ  هنگ  با  مرتبط  موضوعات  چین،  سوی  از  کرونا  ویروس  مدیریت  خصوص  در  و  اخیر 

  بر این، از پایبندی به تعهد خود مبنی بر خریدچین عالوهتشدید شده است. ترامپ در این خصوص گفته است که  

کاالهای آمریکا تحت فاز اول توافق تجاری که در ماه ژانویه به امضا رسیده، ناکام مانده است. وی در این باره گفت: 

سط چین( بسیار  ای بود و به یکباره حجم کلی واردات )توالعاده ما فاز اول توافق تجاری را انجام دادیم و توافق فوق

محصوالت آمریکایی در سال آتی و تحت توافق تجاری »هرگز از دست پایین آمد. وی در ادامه گفت افزایش خرید  

بر این درخواست خود را از سازمان  کند«. ترامپ عالوه ها را در آمریکا و سراسر جهان جبران نمیرفتن جان انسان 

که چنین     دگونه استدالل کرعنوان کشوری در حال توسعه تکرار و اینتجارت جهانی مبنی بر توقف رفتار با چین به

 .دهدای برابر آمریکا و سایر کشورها میرفتاری به پکن امتیاز ناعادالنه 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۲سمی کاهش قیمت ر ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۲

 .ارز خبر داد ۲۲ارز عمده، از کاهش ارزش  ۴۷بانک مرکزی امروز )چهارشنبه( با اعالم رسمی نرخ  -ایرنا  -تهران  

المللی را اعالم کرد. ارز عمده بین ۴۷مرداد( نرخ رسمی  ۲۲بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )چهارشنبه، 

به   .افزایش قیمت مواجه بودند. ارزش سایر ارزها ثابت باقی ماندارز نیز با    ۱۶ارز با کاهش قیمت و    ۲۲از این میان  

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند   ۴۲گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،  

در تابلوی    همچنین  .م شدریال اعال   ۲۱۲هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز به قیمت    ۷۱۱هزار و    ۵۴انگلیس به قیمت  

و    ۴۵بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس   و    ۴ریال، کرون سوئد    ۶۸۹هزار  نروژ    ۷۸۱هزار    ۶۴۶هزار و    ۴ریال، کرون 

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۳ریال، روپیه هند    ۶۰۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

و    ۱۳۷کویت   پایکصد رو ریال،    ۳۰۳هزار  و    ۲۴کستان  پیه  ژاپن    ۹۴۵هزار  و    ۳۹ریال، یکصد ین  ریال، دالر    ۳۴۸هزار 

https://www.irna.ir/news/83904613/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83904613/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
  ۴۷۹هزار و     ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا   .ریال قیمت خورد  ۲۳۴هزار و   ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    هنگ

ریال، روبل    ۸۰۰هزار و    ۵ترکیه    ریال، لیر  ۳۹۲ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و    ۵۱۳هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند  

ریال قطر    ۵۷۲روسیه   و    ۱۱ریال،  و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۱۸هزار  ریال، دالر    ۸۳ریال، 

  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۴هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۸۸۸هزار و  ۲۹استرالیا 

  ۳۱ریال، کیات میانمار    ۲۷۱هزار و   ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۴۹۶هزار و    ۴۹یال، یکصد تاکای بنگالدش  ر  ۵۴۷هزار و  

  ۶۶۱هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۸۶هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  

هزار    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۸۵۰هزار    ۱۳۴کصد بات تایلند  ریال، ی  ۳۸و    هزار  ۶امروز هر یوان چین   .ریال، تعیین شد

  ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۰۲هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۲و  

افغانستان   ریال، افغانی  ۸۴۵هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۶۸هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۳۴هزار و 

هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۱۸هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۸هزار    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷

ریال و منات جدید ترکمنستان   ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۶و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۷۶۳

 .ذاری شدگارزشریال   ۹۶۷هزار و  ۱۱

 

 آمریکا از برنامه راهبردی ایران و چین ناخوشنود است  /پکن  -از همکاری تهران تحلیل روزنامه پاکستانی 

خر  -ایرنا    -آباد  اسالم »جنگ«  پاکستانی  واشروزنامه  ناکام  تالش  آخرین  را  برجام  از  ترامپ  دولت  برای وج  نگتن 

برنامه همکاری راهبردی   تهران توصیف کرد و نوشت:  بر  ناخوشایند   ۲۵تشدید فشارها  ایران و چین خبری  ساله 

ن،  این روزنامه اردو زبا شنبهبه گزارش ایرنا و به نقل از گزارش روز سه  .آمریکا است  برای مخالفان غربی از جمله

آن در سطح بین الملل نیز مشاهده خواهد    ای دارد بلکه دامنه اهداف مشترک ایران و چین نه تنها ماهیت منطقه 

شود به پکن محسوب می -در این گزارش آمده است: مقاومت در برابر فشارهای آمریکا جبهه مشترک تهران .شد

 .اندر دستور کار برنامه راهبردی خود قرار داده همین دلیل این دو کشور آسیایی تقویت مناسبات امنیتی را نیز د 

روزنامه جنگ در گزارش خود نوشت: سند جامع همکاری راهبردی ایران چین خبری ناخوشایند برای غرب است. 

ای و جهانی دو کشور از  اند که اهداف منطقههمکاری راهبردی نوشتههای غربی با ذکر جزئیات سند جامع  رسانه 

های امنیتی در این برنامه همکاری، باعث نگرانی  قرار داشتن موضوع همکاری  .جهان متمایز استسایر پیمانها در  

یق ایران به مبارزه  آمریکا است. چین بعد از خاورمیانه اینک در دومین جبهه خاورمیانه و افریقا منافع آمریکا را از طر

پیامده .طلبدمی و  ثمرات  نوشت:  پاکستان  زبان  اردو  روزنامه  و  این  اقتصادی  روابط  حوزه  از  فراتر  پیمان  این  ای 

تواند این سند جامع را برای مذاکرات با غرب  ای و جهانی باشد. تهران میتواند داخلی، منطقهوده و میسیاسی ب

است: جمهوری اسالمی ایران به جای غرب برای حل مشکالت ناشی از سیاست در این گزارش آمده   .به کار بگیرد

حداکثری   میفشار  محسوب  غرب  برای  بدی  خبر  این  و  دارد  شرق  به  نگاه  نوشت:   .شودآمریکا،  جنگ  روزنامه 

سیاست فشار آمریکا بطور کامل شکست خورده است. چین در صورت رویارویی با آمریکا سوخت مورد نیاز خود را  

است ب شده  خارج  آمریکا  متحد  عربی  کشورهای  انحصار  از  دیگر  و  کرده  این   .یمه  نوشته  پاکستبه  انی، روزنامه 

تر چین در منطقه و خاورمیانه هموار تر و گسترده های بلندمدت تهران و پکن راه را برای نقش فعال برنامه همکاری 

های بلندمدت تهران و پکن را نقشه رنامه همکاری سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان ماه گذشته ب .کندمی

ای های منطقه توان به همکاری ها را می کشور مهم خواند و گفت: این همکاری  راه روشن برای روابط آینده میان دو

 .ابتکار یک کمربند و یک جاده و طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین )سی پک( گسترش داد  در قالب

وستن  اظهارات »سید محمد علی حسینی« همزمان با سخنان اخیر وزیر امور خارجه پاکستان مبنی بر اهمیت پی

سفیر ایران در پاکستان در اسفندماه سال گذشته   .جمهوری اسالمی ایران به طرح اقتصادی سی پک، مطرح شد

ماده مشارکت در این طرح اقتصادی  با استقبال از طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین، گفت: تهران آ

https://www.irna.ir/news/83903961/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83903961/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83903961/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ن با استقبال از برنامه همکاری راهبردی های سیاسی پاکستاها و شخصیتتر برخی احزاب، دیپلمات پیش .است

و تاکید کردند:    ۲۵ پاکستان دانسته  را در راستای منافع منطقه به ویژه  ایران و چین، آن  ساله جمهوری اسالمی 

  .آباد استد اسالمپکن به سو-تقویت روابط تهران

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 رقم میوه دنیا در چهارمحال و بختیاری  ۸۰۰کاشت 

نباغد با کاشت  ار  بختیاری  و  بار    ۸۰۰مونه استان چهارمحال  به  را  دنیا  میوه کلکسیون میوه های سردسیری  رقم 

است گزارش .نشانده  بختیاری به  و  چهارمحال  مرکز  صدا وسیما  گفت: خبرگزاری  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس   ،

هکتار از باغات شهرستان   ۱۸۰رقم میوه در    ۸۰۰ دام به کاشت  عبدهللا کبیری باغدار نمونه چهارمحال و بختیاری اق

 ۶۰نمونه هلو،    ۸۰ غریب افزود:در این باغ  ذبیح هللا . رقم آن میوه های خارجی است  ۳۰۰ کرده است که     سامان

و    ۸۰نمونه گالبی،   بادام کاشته شده  ۲۳رقم گردو  آمریکا، شیلی   رقم  از کشور های  را  میوه ها  این  نمونه  ،  که 

میوه برتر    ۱۰ به گفته وی، این باغدار همچنین توانسته   .نیوزلند، استرالیا، کره، چین و ترکمنسان وارد کرده است

 خبرگزاری صداوسیما :منبع . در این باغ کشت کند  دنیا را

 

 ی آرژانتین هایرقانونی در آبنگرانی از صیادی غ  / حضور شناورهای خارجی در آبهای ساحلی

با فعالیت غیرقانونی شناور  به عملیات دریایی و  های صیادی خارجی در آب آرژانتین برای مقابله  این کشور،  های 

ه  از شبکه تلویزیونی الجزیرنقل  به   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل .هوایی روی آورده است

شناور  غیرقانونی  صیادی  آب انگلیسی،  در  خارجی  آمریکای  های  کشور  این  برای  جدی  چالشی  به  آرژانتین  های 

های سرزمینی خود التین تبدیل شده است. به همین علت، مقامات آرژانتین تدابیر شدیدتری برای محافظت از آب 

های این منطقه و صید بی رویه  های چینی به آبریکای التین نگران ورود شناور های حوزه آماتخاذ کرده اند. کشور 

این کشور  روز ذخایر ماهی  در  نیرو ها هستند.  اخیر  آب های  در  را  آرژانتین یک شناور چینی  دریایی  گارد  های  های 

با  های این کشور شده بود.  آرژانتین تحت تعقیب قرار دادند که به صورت غیرقانونی وارد آب  آرژانتین برای مقابله 

  های این کشور، به عملیات دریایی و هوایی روی آورده است.های صیادی خارجی در آبیت غیرقانونی شناور فعال

در سال شناور  اما  کنند،  صیادی  آرژانتین  انحصاری  اقتصادی  محدوده  از  خارج  هستند  مجاز  المللی  بین  های های 

های سرزمینی آرژانتین افزایش یافته است. آرژانتین با  د غیرقانونی در آبهای خارجی برای صیاخیر تالش شناور 

می هوایی  و  دریایی  زنی  دهد.  گشت  پایان  رویه  این  به  آب خواهد  در  غیرقانونی  صید  حال  در  شناوری  های اگر 

آرژانتین میآرژانتین مشاهده شود، دستگاه  امنیتی  را توقیف کنند و صاحب آهای  این شناور  پرداخت  توانند  به  ن 

 جریمه مجبور خواهد شد. 

 

 : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران -

 رفته چیز ازدستهمه/  سیل چین قیمت مواد غذایی را باال خواهد برد

شده، جاده و  میلیارد دالر در اراضی تخریب  ۲۱وزارت مدیریت اضطراری چین هزینه اقتصادی مستقیم سیل اخیر را  

در این فصل از    .اندمیلیون نفر ازجمله کشاورزانی مانند بائو تحت تأثیر قرارگرفته   55زده است. حدود    امالک تخمین

های سنگین بخش  شد. در عوض جاری شدن سیالبسال، برنج مزرعه خانوادگی بائو ونتائو باید آماده برداشت می

ارع بزرگ برنج که مزرعه بائو و پدرش که  زمجریب از    ۳6بزرگی از جنوب چین را درگیر کرده است، ازجمله بیش از  

https://www.iribnews.ir/fa/news/2790740/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-800-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C#top
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ان گزارشی درباره سیل در چین و احتمال رشد انکردند. سیای در نزدیکی دریاچه پویانگ نگهداری می در دهکده 

ان گفت: محصوالت  انچت به سیافزار وی ای با نرم بائو در مصاحبه  قیمت مواد غذایی در جهان منتشر کرده است.

هزار دالر( ارزش تولید خود را    ۲۸هزار یوان )  ۲۰۰اش تقریباً  بودشده است. او اضافه کرد که خواندهان زراعی کامالً  

همه داده ازدست االن  اما  بود،  برداشت  آماده  سیل  از  قبل  تقریباً  برنج  است.اند.  رفته  بین  از  سد    چیز  پشت  آب 

زمین از  و هزاران جریب  کرد  ماه گذشته طغیان  پویانگ  یانگ    هایدریاچه  رودخانه  کرد. حوضه  نابود  را  کشاورزی 

از   بیش  و  پویانگ است  دریاچه  که شامل  در غرب   ۳۹۰۰تسه  تبت  مرز  تا  در شرق  از شانگهای  دارد،  مایل طول 

بائو و پدرش، این آسیب   دهد.درصد از تولید برنج این کشور را تشکیل می  ۷۰امتداد دارد،   برای کشاورزانی ماند 

نه  را هم غیرممکن کرده هنتویرانگر است.  دیگر  امکان نجات هر محصول  بلکه  را خراب کرد،  باران محصوالت  این  ا 

می بائو  زمیناست.  برداشتی  گوید:  هیچ  سال  کل  برای  ما  که  است  معنی  بدان  این  هستند.  آب  زیر  هنوز  ها 

داشت. و  سیل  نخواهیم  بائو  مزرعه  که  بر  ۱۳هایی  در  را  دیگر  زراعی  زمین  جریب  به رگمیلیون  است،  اندازه  فته 

می  غربی  سالویرجینیای  این  طی  چین  که  است  چیزی  بدترین  است.شود،  کرده  تجربه  مدیریت    ها  وزارت 

شده، جاده و امالک تخمین  میلیارد دالر در اراضی تخریب   ۲۱اضطراری چین هزینه اقتصادی مستقیم سیل اخیر را  

م  55زده است. حدود   ازجمله کشاورزانی  نفر  قرارگرفته نا میلیون  تأثیر  تحت  بائو  برای    اند.ند  بدی  فاجعه خبر  این 

زند. گیر شدن کرونا با وضعیت بدی سروکله میدومین اقتصاد بزرگ جهان است که در حال حاضر هم به دلیل همه

ذخایر    ها میلیون تن ازپکن تاکنون توانسته با واردکردن مقادیر زیادی از محصوالت از سایر کشورها و آزاد کردن ده

تأ  را  کند.استراتژیک، مواد غذایی  داده   مین  تحلیلگران هشدار  برای کوتاه اما  تنها  اقداماتی  مدت مفید  اند که چنین 

و همه از کشورهای غربی  بسیاری  با  پرتنش چین  روابط  بود.  از  خواهد  بسیاری  واردات  کرونا ممکن است  گیری 

شود که بارندگی  بینی میتواند بدتر هم شود: پیشل در چین میحال سیبااین   مواد غذایی را در آینده دشوار کند.

تواند در شمال  اند که این طغیان میهای آینده ادامه داشته باشد و مقامات چینی هشدار داده شدید در بیشتر ماه 

ل حاضر  به گفته تحلیلگران این سیل در حا  کشور بیشتر دیده شود و برداشت گندم و ذرت را هم تهدید خواهد کرد.

   های آینده هم بدتر شود.ممکن است در هفتهو  است ۱۹۹۸بدتر از سیل سال 

هنوز معلوم نیست چه میزان از مواد غذایی چینی ممکن است در معرض خطر باشند، چراکه //    *امنیت غذایی

باشد، رشد   داشته  ادامه  اوت  ماه  پایان  تا  اگر سیل  نکرده است.  منتشر  را  بیشتری  ناخالص دولت جزییات  تولید 

یابد که به گفته کارشناسان  داخلی بخش کشاورزی در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر ممکن است یک درصد کاهش 

 رفته تولید کشاورزی است. میلیارد دالر ازدست  ۱.۷معادل بیش از 

 

 :یرانیا یپلماسید -

 »جاده ابریشم« چین  از »راه شاهی« ایران تا/  )بخش پنجم(سیمرغ محتوا، شکل و قدرت دولت ایرانی 

    : به    /  ۱۹۹۳۹۱۱کد  توان  می  نیز  امروزه  نویسد:  می  ایرانی  دیپلماسی  برای  یادداشتی  در  نژاد  رئیسی  آرش 

ابریش جاده  و  شاهی  راه  سیاسی  بازبرپایی  توان  افزایش  برای  هایی  راه  همچو  ایران –اقتصادی    –م  فرهنگی 

ترین مگاپروژه در دوران کنونی به شمار می آید می تواند در کنار  نگریست. جاده ابریشم نوین چین که بلندپروازانه  

سیاسی   های  اقتصادی    –امنیتی    –سویه  و  تاکید  باز  –نظامی  با  ژئوکالچرال  نیروهای  حامل  ظرفیت  رگانی،  بر 

باشد باختری  آسیای میانه و  بزرگ در  ایران  بط  نژاد، استادیار روا رئیسی  نویسنده: آرش   .تمدنی و هویتی جهان 

   :دیپلماسی ایرانی/    ن و دکترای سیاست و روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی فلوریدابین الملل دانشگاه تهرا

بوده است .۵ ابریشم"  "جاده  و  "راه شاهی"  زمین  ایران  در سامانه  /   .راه  "راه"  اهمیت  نمایانگر  تاریخ  و  جغرافیا 

بوده است. گرچه این کوروش بزرگ بود که شاهنشاهی ایران   اداری ایران زمین  –فرهنگی    –اقتصادی    –سیاسی  



 
ایی و کارکرد بهینه آن تنها با تکیه بر مرکزیت "راه شاهی" انجام پذیر شد.  را برپا کرد، نگاه داشت سامانه فرمانرو

اهی راهیست که به دستور داریوش بزرگ ساخته شد. این نخستین شاهراه بین المللی شهر سارد، مرکز  راه ش

)ترکس کاپادوکیه  راه  از  ترکیه(  در  کنونی  ازمیر  نزدیکی  )در  اژه  دریای  کرانه  در  را  لیدیه،  اربل  اتراپی  و  یه مرکزی( 

بابل، پایتخت های هخامنشی  به  عراق(  کردستان  کنونی  مرکز  )پرسپولیس    )اربیل  پارسه  و سرانجام   –شوش 

بابل و  شوش  نیز  راه  این  خاوری  شاخه  کرد.  می  متصل  جمشید(  هگمتانه    تخت  هخامنشی  پایتخت  دیگر  به  را 

دامغان( و پارت )خراسان( می رسید. این جا راه شاهی  همدان( پیوند می داد و از آن جا به ری، کومش ) –)اکباتان 

ه هرات، قندهار، کابل و پنجاب می رسید و هند را به ایران زمین می پیونداند. دو شاخه می شد: شاخه جنوبی ب

)بلخ( و سغد )فرارود( را در می نوردید و از آن جا به خاور دور می رسید. این راه از یک سو  شاخه شمالی باختر  

انه اداری را با برپایی  دار امنیت کشور بود و جابه جایی ارتش را آسان می ساخت. از سوی دیگر، کارایی سامنگاه

ه داد و ستد در درون جهان ایرانی و  شبکه گسترده پیک رسانی باال می برد. مهمتر آن که، راه شاهی شاهراه عمد

ک بود. به گفته هرودت، از سارد تا به شوش یکصد  فرهنگی آن با سرزمین های دور و نزدی  –پیوند دهنده اقتصادی  

راه   میانه  در  کاروانسرا  یازده  گرانیگاه  و  را  ایرانی  جهان  شاهراه  این  که،  این  کوتاه  بود.  شده  ساخته  شاهی 

ستد   و  داد  و  سیاسی  بازرگانی  سامانه  مرکز  همچنین  بود   –اقتصادی    –و  ساخته  المللی  بین  با   .فرهنگِی 

سلوکیان،  فرمانروایی  سپس  و  میانه  آسیای  در  مقدونی  اسکندر  کارزار  و  هخامنشی  شاهنشاهی  فروپاشی 

دروارثا برآمدن فرمانروایی اشکانی  با  یافت.  تکامل  باستانی  ابریشم  راه  به  راه شاهی  یونانی اسکندر،  ایران،   ن 

می پیونداند. جاده   جاده ابریشم شاهراهی گشت که چیِن "هان" را به ایراِن "اشکانی و ساسانی" و سرانجام روم

بود. این راه که شبکه ای از راه های در هم تنیده از  ابریشم مهمترین و دیرپای ترین شاهراه بازرگانی تاریخ بشریت  

تا به باختر آسیا بود که جنوب آسیا آفریقا و خاور اروپا را نیز دربرمی گرفت. جاده ابریشم از شیان،  خاور  ، شمال 

رده و آسیای مرکزی( گذر ک  –غاز می شد و با گذر از ختن و کاشغر از فرارود )ماوراالنهر  شهری در چین میانی، آ 

ه شاخه تقسیم می  سپس وارد خراسان بزرگ می شد. جاده ابریشم خاور ایران را به باختر آن پیوند داده و به س

نطاکیه در شامات ختم می شد،  شد: شاخه جنوبی که تیسفون و بعدتر بغداد را در میان رودان درمی نوردید و به ا

)قسطنسنیه   بیزانس  و  آناتولی  به  مرکزی  قفقاز  استان   –شاخه  از  که  و شاخه شمالی  رسید  می  امروزی(  بول 

اده هارتلند ایران را به تمامی در می نوردید. در درازنای همین جنوبی گذر می کرد و به ترابوزان می رسید. این ج

 .خاور گسترش یافت و برعکس، ایلغار مغول از خاور تا به باختر را وحشیانه درنوردیدجاده بود که اسالم از باختر به  

ناکنش های  بیش از هفده سده، تا سده شانزدهم میالدی، جاده ابریشم شاهرگ و مکان داد و ستد، برخوردها و ک

نها پس از کشف قاره  دینی جهان پیشامدرن بود. ت  –هویتی    –بازرگانی و فرهنگی    –نظامی، اقتصادی    –سیاسی  

به اقیانوس اطلس چرخید و جاده ابریشم اندک اندک  آمریکا بود که مسیرهای نوین و پرسود بازرگانی از درون آسیا  

میانه جاده ابریشم بوده است. به  ژئواستراتژیک تاریخی ایران در    اهمیت جاده ابریشم نمایانگر نقش  .از یادها رفت

ایران   جغرافیایی  جایگاه  از  برخاسته  نقش  این  بود.  زمان  آن  دنیای  بازرگانی  گرانیگاه شاهرگ  ایران  دیگر سخن، 

ج فارس و همچو پیوند دهنده آسیا، اروپا و آفریقا بود. جایگاه استراتژیک جغرافیایی ایران دسترسی به خلی  زمین

باختری   تقاطع  تنها  را آسان می ساخت و همچنین  آزاد  ب  –خاوری/ شمالی    –آب های  با جنوبی  رای داد و ستد 

تمدنی دیرین نیز داشت. عمده جنگ    –همچو دولت  آسیای میانه و قفقاز بود. این نقش ریشه در تاریخ ایران زمین  

امپراتوری ر با  ایرانیان اشکانی و سپس ساسانی  ابریشم و شریان های  برای کنترل جاده  از تالش  بیزانس  و  وم 

بعدت هزاره  یک  بود.  برخاسته  بارزگانی  کنار  های  در  نیز،  صفویه  ایرانی  دولت  با  عثمانی  امپراتوری  های  جنگ  ر، 

رخ می داد. این همه نشانگر    –کنترل شریان بازرگانی جاده ابریشم    –مذهبی، به همین دلیل    –ی  منازعات فرقه ا

ن بوده است.  در تاریخ و جغرافیای ایرانی زمی  –و نه صرفا ژئوپولتیک و ژئوکالچرال    –یت نیروهای ژئواکونومیک  اهم

یان ایرانی از جایگاه جغرافیایی استراتژیک  بازرگانی فرمانروا –چنین تاریخی همچنین نشان دهنده کاربرد اقتصادی 



 
بوده است المللی  بین  در سامانه  نیز     .ایران  به  امروزه  توان  راه می  ابریشم همچو  و جاده  راه شاهی  بازبرپایی 

توان سیاسی   افزایش  برای  بلندپروازانه  –اقتصادی    –هایی  نوین چین که  ابریشم  ایران نگریست. جاده  فرهنگی 

در مگاپروژه  سیاسی    ترین  های  سویه  کنار  در  تواند  می  آید  می  شمار  به  کنونی  و   –امنیتی    –دوران  نظامی 

آسیای ب   –اقتصادی   بزرگ در  ایران  بر ظرفیت تمدنی و هویتی جهان  تاکید  با  ژئوکالچرال  نیروهای    ازرگانی، حامل 

باشد. باختری  و  استر  میانه  از  بخشی  خود  که  چابهار  در  هند  و  ایران  همکاری  "مائوسام"  پروژه  نوین  اتژی 

تا ترکیه و دریای مدیترانه را نیز  انرژی    –جنوب به همراه شبکه ترابری    –هندوستان است و همچنین کریدور شمال  

دید. راستا  این  در  توان  ایران    می  ژئواستراتژیک  از جایگاه  کاربرد هوشمندانه  نشانگر  هایی  راه  چنین  اندازی  راه 

در گذشت اگر  که  بود. چرا  نیز خواهد  راه ها  این چنین  ایران گذر می کرد،  از هارتلند  ابریشم  و جاده  راه شاهی  ه 

توانند  می  سیاسی    امروزه  عینی  اهمیت   –اقتصادی    –پیوندگاه  بر  تاکید  کنار  در  باشند.  ایران  هارتلند  فرهنگی 

میک را برجسته کنند و  جغرافیایی ایران، برپایی و گسترش این راه ها می توانند اهمیت نیروهای ژئواکونو  جایگاه 

این    –و نه صرفا سیاسی و نظامی    –تفسیر اقتصادی   پررنگ کنند.  را  تواند سرآغاز "سیاست از قدرت  خود می 

در منطقه و جهان شود و همچنین به دولت    –و نه سیاست خارجه واکنشی و سنتِی دولت    –خارجه زنجیره ای"  

نظامی و   –اجتماعی، سیاسی    –در ساحات اقتصادی  توسعه    –محور سه ساحتی"    –"سیاست داخله توسعه  

  .انجامد –هنجاری  –فرهنگی 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 هایی در واشنگتن شده است ر صهیونیست: توافق همکاری ایران و چین باعث نگرانییلگتحل 

همکاری   توافق  اینکه  بیان  با  صهیونیستی  رژیم  ارتش  اطالعات  پیشین  باعث    ۲۵رئیس  چین  و  ایران  ساله 

پیروزنگرانی  از  فارغ  اما  کشور  دو  این  همکاری  با  آمریکا  مخالفت  نوشت  شده،  واشنگتن  در  بات  تخاان  هایی 

الملل خبرگزاری فارس، »عاموس یادلین« رئیس پیشین اطالعات  به گزارش گروه بین  .جمهوری ادامه داردریاست 

اندیشک کنونی  مدیر  و  صهیونیستی  رژیم  درارتش  اسرائیل«  داخلی  امنیت  »مطالعات  بررسی  یادداشتی ده  به 

های داخل  هایی در حلقهساله پرداخته و نوشت این توافق باعث نگرانی  ۲۵تفاهمنامه ایران و چین برای همکاری  

است شده  همکاری    .واشنگتن  توافق  از  شده  منتشر  سند  اینکه  بیان  با  حاوی    ۲۵یادلین  تهران  و  پکن  ساله 

افزایش سرمایه  برای  ایران، همکاری گذاری چچارچوبی  ایین در  بین دو کشور و مشارکت  ران در  های استراتژیک 

برخیطرح بالقوه،  توافق  »این  گفت:  است،  چین  ابریشم  جاده  و  کمربند  واشنهای  در  را  و  ها  ترسانده  گتن 

قدرت نگرانی  بین  خطرناک  ائتالف  تحکیم  باعث  آمریکا  قاطع  خارجی  سیاست  اینکه  از  را  ضد هایی  مهم  های 

وی همچنین تحلیل کرد: »اگر این توافق نهایتا امضا و اجرایی    .«ایی در خاورمیانه و شرق آسیا شده استآمریک

می باشدشود،  داشته  روند  دو  در  چشمگیری  تسریع  سرمایه تواند  یکی  روبه؛  و  گذاری  خاورمیانه  در  چین  رشد 

ه به اینکه  یم صهیونیستی ضمن اشاراین کارشناس امنیتی رژ  .«تحکیم قدرت کشورهای اقتدارگرای ضد آمریکایی

سال است، نوشت: »برای ایران، روابط    ۲۵میلیارد دالر در طول    ۴۰۰شود توافق ایران و چین به ارزش  گفته می 

نوظهو می اقتصادی  اجازه  کشور  این  به  چین  با  تحریمر  رفع  برای  آتی  مذاکرات  در  وابسته  دهد  کمتر  را  خود  ها، 

دهد افزود:    .«نشان  شاییادلین  البته  اهرم»چین  ایران  به  کوتاه د  فشار  در  های  بتواند  ]ایران[  که  کند  ارائه  مدت 

ایرانی همچنان سخت خواهد بود، -کاری چینیمذاکرات آتی با آمریکا استفاده کند... در واشنگتن اما مخالفت با هم

ی غربی از جمله هاعاهای رسانه برخالف برخی اد  .«جمهوری شودفارغ از اینکه کدام نامزد پیروز انتخابات ریاست

وجود نیویورک محرمانگی  تاکنون هیچ  این سند  تدوین  مراحل  اعالم  در  این سند،  بودن  محرمانه  در خصوص  تایمز 

و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر تاریخی »شی جین پینگ«   ۹۴ماه  یکه در بهمننداشته است به طور
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ی مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ا

ای اقتصادی و همچنین هتوسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت»نظر به اراده راسخ طرفین برای  

ک، دو  های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های مشترهای مختلف همکاری در عرصهوجود زمینه

توافق می  رایزنی طرف  انعقاد قرارداد همکاری کنند  ساله را در دستور کار    ۲۵های جامع  ها و مذاکرات الزم برای 

ساله را در دیدار با رهبر انقالب نیز مطرح   ۲۵جمهور چین، موضوع همکاری های  از طرف دیگر، رئیس  .«قرار دهند

ساله،    ۲۵ای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  کرد که ایشان هم ضمن تایید فرمودند: »توافق رؤس

ساله ایران و چین را   ۲۵های  اریدر یادداشتی سند همک بلومبرگ چندی پیش  .«آمیز استکامالً درست و حکمت

قبل  حالت  به  چیزها  خیلی  شود،  پیروز  انتخابات  در  اگر  حتی  بایدن  جو  نوشت،  و  دانست  بزرگ  تغییرات  نشانه 

 انتهای پیام/م ) .گشت برنخواهد

 

 ترامپ: در صورت پیروزی »جو بایدن« مردم آمریکا باید زبان چینی یاد بگیرند 

نفوذ  کشور  این  در  چین  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  شکست  صورت  در  که  است  گفته  آمریکا  جمهور  رئیس 

داشت خواهد  بین   .بسیاری  گروه  گزارش  آمربه  جمهور  رئیس  فارس،  خبرگزاری  از  الملل  یکی  با  مصاحبه  در  یکا 

باید زبان  ، شهرو۲۰۲۰ت شکست در انتخابات ریاست جمهوری  های این کشور گفت، در صورسانه  ندان آمریکایی 

با یک ایستگاه رادیویی و برنامه »هیو هویت«  «لد ترامپنا دو »  .چینی یاد بگیرند رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه 

روزنا و  را تصاحب  مجری  آمریکا  بخورد، چین  انتخابات شکست  در  ترامپ  آمریکایی گفت: »اگر  نگار سرشناس  مه 

یاد   زبان چینی  باید  کرده و شما  تصاحب  را  آمریکا  نشوم، چین  پیروز  اگر  کرد.  را خواهد  باید حقیقت  بگیرید. شما 

پینگ« همتای چینی  ا »شی جین  رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه جداگانه دیگر گفت که روابطش ب «.بدانید

هاست با رئیس  گفت که مدت  «فاکس اسپورتس» یوآسیب دیده است. وی در گفتگو با راد  کرونا خود در پی شیوع

ما اینک وگویی انجام نداده است. ترامپ در ادامه گفت که به رئیس جمهور چین عالقه مند بوده، اجمهور چین گفت

به مراتب بدتر از درگیری بر سر تجارت )با   کرونا افزود که پیامدهای دونالد ترامپ  .چنین حسی نسبت به او ندارد

ای« سفیر چین در آمریکا در نشست اندیشکده »آسپن« درباره  »کای تیان ک   این در حالی است که  .چین( است

اتهام تنش و  کشور  دو  روابط  در  جاری  بی زنی های  مقام های  شرکتاساس  علیه  واشنگتن  و  های  چینی  های 

   اعی »تیک تاک« هشدار داد. کای تیان کای در این نشست اعالم کرد که آمریکا باید به اتهامهمچنین شبکه اجتم

اس بی  شرکت زدن  به  دهداس  پایان  تاک  تیک  شامل  چینی  درخواست  .های  رد  با  مقام وی  آمریکایی های  های 

شرکت نمیدرباره  فکر  »من  گفت:  تاک  تیک  و  چینی  کههای  باشد  داشته  وجود  مدرکی  که  شرکت    کنم  هیچ 

می  چین  دولت  به  را  اطالعاتش  دارد  می )چینی(  را  اتهامات  این  افرادی  هدهد.  هرگز  اما  ارائه  زنند  مدرکی  یچ 

 /انتهای پیام  .کنندنمی

 

 : میتسن یخبرگزار -

 های آمریکایی از سوی چین ضروت تحریم مقام

آمریکایی عجوالنهدر جریان آشوب  به هنگ کنگ   های هنگ کنگ در سال گذشته، سناتورهای  افروزی  برای آتش 

خشونت  و  کردند  خواندندپرواز  زیبا  را  کردند  ها  تشویق  را  کنگ  هنگ  آشوبگران  بین   .و  گروه  گزارش  به 

مقام    ۱۱  دوشنبه اعالم کردبه نقل از رادیو بین المللی چین، وزارت امور خارجه چین دیروز   تسنیم  خبرگزاری الملل

به هنگ   مربوط  امور  در  که  واکنش محکم  آمریکایی  این  کند.  تحریم می  اند،  کرده  بد عمل  اعالمیه   کنگ  به  چین 

های   مرکزی  ۱۱تحریم  دولت  آمر   مقام  توسط  کنگ  هنگ  اداری  منطقه  دولت  یازده،     یکاو  برابر  در  یازده  است. 

https://www.farsnews.ir/special/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-donald-trump-china-xi-jinping-relationship-13011474
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-donald-trump-china-xi-jinping-relationship-13011474
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/


 
و  قانونی  معقول،  چین  متقابل  و    اقدامات  آمریکا  تهدیدهای  از  هراس  عدم  بر  مبنی  روشن  پیام  و  است  ضروری 

آمریکا و مسئوالن برخی  نمایندگان کنگره    .صادر کرده است استقالل ملی، منافع و عزت ملی   ت قاطعی از  محافظ

دو    "یک کشور   گستاخانه در امور هنگ کنگ دخالت می کنند و تحده مدت ها استسازمان های غیردولتی ایاالت م

د و آشکارا رونق و سعادت و ثبات در هنگ خشونت طلبان حمایت می کنن از   مورد تحریف قرار می دهند؛ نظام" را

اتور مارکو روبیو  به عنوان مثال، سن کنگ را تخریب کرده اند و بسیاری اقدامات شرورانه دیگر را مرتکب می شوند

"قانون حقوق    با نام آغازگر طرحی محسوب می شود،   کا  چینی و ضد ایرانی تندرو در آمری ضد عناصر یکی از که

سال گذشته، سناتورهای ایاالت متحده  هنگ کنگ در در هنگ کنگ" بود. در جریان آشوب هایبشر و دموکراسی  

نه برای آتش افروزی به هنگ کنگ پرواز کردند و خشونت ها را زیبا  عجوال مانند تد کروز، جاش هاولی و افراد دیگر  

را ندخواند کنگ  هنگ  آشوبگران  بیشتر   و  که  دموکراسی  ملی  صندوق  کردند.  دولت  تشویق  توسط  آن  بودجه 

تأمین می شود، طی سالهای متمادی از لحاظ سازماندهی، برنامه ریزی و پشتیبانی مادی از عناصر مخالف   آمریکا

به زورگویی در     االت متحدهمدت ها است که برخی از سیاستبازان ای  .ر هنگ کنگ تالش بسیار کرده استچین د

برای چینی ها اصال مؤثر نیست. مردم متوجه شده اند   د شده اند. با این حال، منطق مبتنی بر دزدی آنانمعتا جهان

نفر را که مظنون به   ۱۰ ده زد، پلیس هنگ کنگ  متقابل علیه ایاالت متح  چین دست به اقدام  که در همان روزی که

هنگ ملی  امنیت  قانون  ئین  نقض  جی  لی  جمله  از  کرد،  دستگیر  بودند،  برداری  کاله  برای  توطئه  و  رهبر  کنگ  گ 

نیروهای ضد چینی   آشوبگران   با  که  نیست جز  هنگ کنگ  این دو عمل چیزی  دارد.  از کشور همدستی  در خارج 

یبانی عمومی آیا در مواجهه با استقبال و پشت  !ایی که معتاد به تفکر هژمونیک هستندبه سیاستبازان آمریک شوک

برخی  باز هم   و ثبات در هنگ کنگ، انون امنیت ملی و روند کلی احیای تدریجی شکوفایی  مردم هنگ کنگ از ق  

و همچنین   کمک نمی کند  از خواب بیدار شوند؟ تقابل با چین به ایاالت متحده   سیاستبازان آمریکایی نمی خواهند

آم منافع سیاسی شخصی   برخی سیاستبازان  برای  در  را  آشکارا  اقدامات شان  آورد.  نخواهد  ارمغان  به  ریکایی 

اف نقطه   به خونریزی می رسد و مقابل  ندارند، حتما  بر  به موقع دست  اگر  کار عمومی و روندهای جهانی است. 

 /انتهای پیام .بارها شکست می خورند

 

 : لنایا -

 توافق قانونی تهران و پکن جایی برای بحث ندارد  :المللی چینرادیو بین

بین  پرداخترادیو  ایران و چین  توافق  به  بین   .المللی چین در تحلیلی  رادیو  از  ایلنا به نقل  المللی چین،  به گزارش 

های کند و با تالش د کرد که چین قاطعانه از برجام حمایت میسخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکی وانگ ون بین

تحریم  تمدید  برای  طرفهای  آمریکا  اتفاق  به  چین  نیست.  موافق  امنیت  شورای  در  ایران  علیه  های تسلیحاتی 

حفظ   دیگر هسته   برای  قطعنامه توافق  و  جانبهای  چند  از  حمایت  امنیت،  شورای  و  های  سیاسی  حل  و  گرایی 

عهدات  این در حالی است که در همکاری چین و ایران، نقض ت  .ای ایران تالش خواهد کردک موضوع هستهدیپلماتی

برای بحث نیست.  المللی مربوطه صورت نگرفته است و یک توافق منطقی و قانونی انجام شده است و جاییبین

مشارکت راهبردی و جامع با ایران را  جانبه و مدیریت تجاوزکارانه مخالف است. چین  های یکچین همواره با تحریم 

ایران حمایت می توسعه می از  قاطعانه  و  ادهد  در  و  توافقکند  محافظت   ین  باید  نیز  پکن  قانونی  منافع  و  حقوق 

 .شود

 

 : ی شهرهم -

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/952345-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 «فرش دستباف »نائین چین 

مشکالتی همه  رغم  به  ایرانی  دستباف  فرش  دستباف:  فرش  بافندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  که    رئیس 

برندها نام  از  بازاریابی  برای  ما  رقبای  و  دنیاست  فرش  بهترین  هنوز  دارند  ایران  تولیدکنندگان  فرش  شاخص  ی 

ترین سطح  صادرات فرش دستباف ایران در یک سال و نیم اخیر به پایین /    فرخنده رفائی_خبرنگار  کننداستفاده می 

های اال دیگر در اختیار رقباست و مشتری ف ایران حفرش دستباهای صادراتی  خود رسیده است. بسیاری از بازار 

برند. کارشناسان یکی از  های هند و چین و پاکستان و افغانستان را به خانه میهمیشگی فرش ایران، امروز فرش

اف  دانند؛ واقعیت این است که فرش دستبترین دالیل این امر را اختالف قیمت شدید فرش ایران با رقبایش میمهم

قیمتی  ایران   از دستبافه با  باالتر  بازار جهانی می بسیار  به  دیگر کشورها  ازجمله  های  به دالیلی  این خود  و  رسد 

تر در کشورهای رقیب است. باال رفتن نرخ ارز  و نیروی کار ارزان   -که اغلب وارداتی هم هستند-گرانی مواداولیه  

دستمزد بافندگان شده، هرچند این قشر    عث افزایشگرانی با  دهد و تورم وهزینه خرید مواداولیه را افزایش می

شوند. اما قیمت باالتر تنها عامل کاهش صادرات نیست. شرایط ترین اقشار کشور محسوب میهنوز هم از محروم

المللی و سیاست خارجی کشور درهای صادرات را روی بسیاری از کاالهای ایرانی بسته و واقعیت این  خاص بین 

که   بهاقتصادی    هایتحریماست  را  آمریکا  بازار  و  کرده  تنگ  صادرکنندگان  برای  را  بزرگعرصه  خریدار عنوان  ترین 

فرش دستباف ایران به روی آنها بسته است. در کنار مشکالتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با آن مواجه 

با   که  غافل شد  نباید  نیز  ایران  رقبای  برخی  تالش  از  تمام  بهره هستند،  از  در گیری  ایران  جای  گرفتن  برای  توان 

بین  میبازارهای  تالش  در سال المللی  ایران  فرش  صنعت  فعاالن  از  بسیاری  بازار  کنند.  و  صنعت  اخیر جذب  های 

ترکیه شده  به  فرش  را  ایرانی  بافندگان  و  برخی طراحان  این صنف،  فعاالن  به  دادن تسهیالتی  با  این کشور  و  اند 

ود درآورده است. سؤال این است که آیا در ایران به اندازه کافی در زمینه کاستن از مشکالت جاری در  استخدام خ

زنجیره تولید فرش از بافنده تا فروش و صادرات تالش شده است؟ چرا فرش دستباف که در طول تاریخ آیینه هنر 

داده است؟ و اینکه برای باز پس گرفتن این    المللی از دستچنین جایگاه خود را در عرصه بینزمین بوده اینایران

کفش، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف ایران در  توان کرد؟ با محمدعلی زرینهجایگاه چه می 

 .ایموگو کرده این زمینه گفت 

تولید  کنونی  اصلی  چیست؟ مشکل  فرش  اولیه  //    کنندگان  مواد  تامین  تولیدکنندگان،  مشکل  است؛ اولین 

اندکی سرمایهکه میدرحالی  با  راحتتوانند  در داخل کشور  ارزان گذاری  و  قیمت  تر  با  را  آن  ناچارند  کنند،  تهیه  تر 

ا  بافی ر بیمه قالی  ۸۸بافان است. دولت در سالبسیار باالیی از خارج از کشور تامین کنند. مشکل دوم، بیمه قالی

که    ۹۲باف بیمه شدند اما از سالهزار قالی 45۰مینه کار شد و حدودتصویب کرد و تا مدتی هم خیلی خوب در این ز

باف دیگر بیمه شوند، این بودجه متأسفانه تامین نشد و حتی  هزار قالی5۰۰یافت تا  باید بودجه این کار افزایش می

به  کرد.  پیدا  ا ریزش  فرش  ملی  مرکز  جدید  رئیس  بافنده تازگی  که  کرده  روستاعالم  بیمه  پوشش  تحت  و  ها  یی 

بافان نیست. مبلغ بیمه هر گیرند، این در حالی است که بیمه روستایی بیمه کاملی برای قالی عشایری قرار می 

ها ندارند. اهمیت بحث  باف هزار تومان است و تولیدکنندگان هم بودجه کافی برای بیمه قالی۷۰۰تا  6۰۰باف  قالی 

کار بافندگی با اتکا به پوشش بیمه کاملی که دارد فقط به شود بافنده  بافان در این است که باعث میلی بیمه قا

بپردازد و این کار را شغل اصلی خود قرار دهد، درصورتی که اکنون بسیاری از بافندگان برای برخورداری از بیمه به 

کاهد. ی میاین طبیعتا از میزان بازدهی آنها تا حد زیاددهند و  ناچار شغل دیگری را هم در کنار بافندگی ادامه می 

تحت همزمان  را  ایرانی  فرش  صادرکنندگان  و  فروشندگان  تولیدکنندگان،  که  دیگری  نبود  مسئله  داده،  قرار  تأثیر 

تبلیغات درست است. صنعت تولید فرش دستباف بار اشتغال باالیی را از دوش کشور برداشته و این کمترین انتظار  

تبلیغاتاس امکان  که  این صنکم هزینه ت  برای  بین تر  و  ملی  در عرصه  بازرگانی خارجی عت  فراهم شود.  المللی 

کردند و تبلیغات درستی را  تر عمل میمرکز ملی فرش یا خود وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه فعال 



 
بین  در عرصه  ماهیت فرش دستباف  معرفی  زمینه  انجامدر  فرش  دادند. شاخصهمی   المللی  فرد  به  منحصر  های 

المللی معرفی شود. واقعیت این  های هندی و چینی فاقد آن هستند باید به خریداران بینف ایرانی که فرشدستبا

و   دنیاست  فرش  بهترین  هنوز  دارند،  تولیدکنندگان  که  مشکالتی  همه  وجود  با  ایرانی  دستباف  فرش  که  است 

ویژگی  که  خاصدرصورتی  مشتری   های  شود  معرفی  جهان  در  دیگر  آن  خارجی  به های  فرش  فقط  خرید  دنبال 

تواند در توسعه صادرات ما نقش بسیار  دستباف نیستند بلکه دنبال خرید فرش دستباف ایرانی هستند و این می

 .مهمی داشته باشد

تبلیغات چق اقتصادی هستیم،  تحت تحریم  و هم  باالست  تولید  افزایش  در میدر شرایطی که هم هزینه  در  تواند 

باشد؟  مؤثر  می ب//    صادرات  انجام  ایرانی  فرش  از  دیگر  کشورهای  که  تقلیدهایی  یا  تقلب  همه  ما ا  دهند، 

نمیفرش تولید  دنیا  جای  هیچ  در  که  داریم  فرشهایی  ندارد، شود.  کشوری  هیچ  را  ما  ابریشمی  ریزباف  های 

نامند ت میصنع-دیگر کشورها ندارند. فرش ایرانی را هنرهای خاص گیاهی که در فرش ایرانی وجود دارد  رنگرزی 

که در نگاه مسئوالن به این موضوع، نه دیدگاه هنری وجود دارد و نه دیدگاه صنعتی. اگر به چشم هنر به درحالی 

المللی بیشتری های خاص این هنر برجسته و معرفی شود تا بازارهای بین شود باید ویژگی فرش ایرانی نگاه می 

نگابرا آن  به  به چشم صنعت  اگر  ایجاد شود.  آن  باید هزینه ه می ی  در طول سالشود،  تحمیل  هایی که  آن  به  ها 

چالش  و  اولیه  مواد  هزینه  و  بیمه  قبیل  از  را  شده  خود  جایگاه  بتواند  صنعت  این  تا  شود  برداشته  صادراتی  های 

  گرفته بودند که قرار است مجلس برای لغو آن  بازیابد. جالب است بدانید برای تولید فرش حتی مالیات هم در نظر

تر از فرش هند و چین تولید شود و در نبود تبلیغات مؤثر،  شود فرش ایرانی گران ها باعث میاقدام کند. این هزینه 

بدهدمشتری  از دست  را  اندازه  .های خارجی خود  به  ایران  که فرش دستباف  این است  واقعیت  ارزشمند اما  ای 

هایی به نام  کنند. االن فرشدهای فرش ما استفاده می ما هنوز برای فروش و بازاریابی از اسم برن   است که رقبای

می فروخته  چین«  »کاشان  یا  چین«  این  »نایین  کنیم؟  دفاع  ایرانی  فرش  برندهای  از  بتوانیم  نباید  ما  چرا  شود! 

روشندگان ما درباره مزیت فرش دستباف  ناآگاهی و نبود شناخت در بازار داخل کشور هم وجود دارد؛ بسیاری از ف

انجام نشده و همینطور رؤسای مرکزملی  به فرش این حد هم کار  ندارند. حتی در  فرش   ماشینی هم اطالعاتی 

می می عوض  و  میآیند  و  عملیشوند  اقدام  هیچ  متأسفانه  و  ایرانی روند  دستباف  فرش  بهبود شرایط  برای  ای 

تواند با کمترین هزینه در  اند میصنعت و دلسوز آن بد-لت خود را صاحب این هنرکه اگر دوشود. درحالیانجام نمی

 .ماه تا یک سال تحول عظیمی در زمینه فرش دستباف ایجاد کند6عرض 

نمی نشان  ایران  فرش  رقبای  موفقیت  به آیا  هم  خارجی  مشتری  که  است؟ دهد  صرفه  به  خرید  تجربه  //    دنبال 

می نشان  زمینه  این  در  من  ویژگی شخصی  و  تولید  جزئیات  با  دنیا  اگر  هرگز  هادهد  شود،  آشنا  ایرانی  فرش  ی 

رود. در نمایشگاهی که در کشور کرواسی برگزار شد، وقتی توضیحاتی در  دنبال خرید فرش دیگر کشورها نمیبه 

بدانند و  این زمینه برای مدیران داده شد همگی عالقه این زمینه  بودند بیشتر در  ب  ۲مند  با  روز کامل  رای آشنایی 

دنبال خرید جنس خوب هستند اما با دلیل. وقتی برای  گذاشتند. خریداران خارجی بهفرش دستباف ایرانی برنامه  

یا لباس یا هرچیز دیگر به  دنبال مارک و برند خاصی هستیم حتما دلیلی برای آن وجود دارد و برتری  خرید ماشین 

یم حتی اگر سایرین ظاهر  خاطر این برتری حاضریم بیشتر هزینه کنبهخاصی نسبت به دیگر برندهای آن کاال دارد.  

یا قیمت کمتری داشته باشند. تبلیغات صحیح می  تواند فرش دستباف ایران را به جایی برساند که خریداران  بهتر 

به  بهجهانی  فروش فرش خود  برای  اینکه صادرکننده  نه  باشند،  آن  به  بگردد.دنبال دسترسی  این    دنبال مشتری 

از طرف مسئوالن کش باید  ابتدا  تا بتواند منشأ اقدامات مؤثر باشد. موضوع  وری درک و ضرورت آن احساس شود 

درصد فرش ایرانی بود اما امروز شرایط تغییر کرده، هم ۳۰رقیب بود، آمریکا به تنهایی خریدار  زمانی فرش ایران بی 

ند و هم تحریم  دست آوردن بازارهای صادراتی ما هستال به دنبرقبای چینی و هندی و پاکستانی و افغانستانی به 



 
صادرکننده  برای  را  خریداران  شرایط  حتی  شود  انجام  مؤثر  تبلیغات  اگر  معتقدم  من  اما  کرده  سخت  بسیار  ها 

 .خرندآمریکایی هم فرش چینی و هندی نمی

بربه  تبلیغات  ماشینی،  انواع  به  نسبت  دستباف  فرش  گرانی  وجود  با  شما  مؤثر   نظر  هم  داخلی  خرید  افزایش 

م نتیجه ناآگاهی و نبود شناخت است و اینکه معرفی و تبلیغی در این زمینه صورت نگرفته است. این ه//    است؟ 

تر هستند.  های ماشینی ارزانکنند همه انواع فرش دستباف قیمت بسیار باالیی دارند و همه فرشمردم تصور می 

با عاده وسیع است و ما فرش الجغرافیای بافت فرش در ایران فوق های های مختلف و قیمتطرح  های دستبافی 

کنند. اما متأسفانه  مختلفی داریم که اگر توسط فروشندگان به مردم معرفی شوند مردم از خرید آنها استقبال می 

شند که در  فروشود، بلکه جدیدا بعضی انواع فرش ماشینی را به نام فرش دستباف می تنها این کار انجام نمی نه 

خرد و فروشنده هم او  شتیم. خریدار، فرش ماشینی را به جای فرش دستباف میاین زمینه حتی شکایاتی هم دا

کند. جالب است که بعضی از فروشندگان هم فرش ماشینی را اشتباها به جای دستباف  را متوجه اشتباهش نمی

ده شده نه با  ه شده اما به هرحال این گره با ماشین زها از گره استفادشود در بافت این فرشاند. گفته میخریده

تواند  شود و بافنده برای آن زحمت نکشیده پس قیمت و ارزش آن نمیدست و چنین فرشی دستباف محسوب نمی

این فرش  از  به بعضی  را به جای دستباف  ها سرریشه می با فرش دستباف برابر باشد.  تا بتوانند دقیقا آن  دوزند 

های قا با سلیقه بخش زیادی از مردم همخوانی دارد، قیمتهای دستباف ایرانی که اتفایاری از فرش بفروشند. بس

بعضی فرش به  نسبت  را نمیکمتری  آنها  ولی مردم  دارند  ماشینی  بازار فرش دستباف  های  در  امروز  شناسند. 

درحالی 5۰۰متری   دارد  وجود  تومان  فرشهزار  از  خیلی  مکه  یک  متری  ماشینی  فروش  های  به  تومان  یلیون 

 .رسدمی

شم  ایم و متأسفانه کرک و پدر ابریشم صددرصد به واردات وابسته //    تولیدکننده مواد اولیه باشیم نستیم  توامی   

تا   در صومعه۸۰هم  زمانی  ابریشم  نخ  زمینه  در  تامین شود.  واردات  با  باید  انجام می درصد  تولیداتی  که سرا  شد 

درصو شد،  متوقف  تولید  نگرفت  صورت  تولیدکنندگان  از  حمایتی  می چون  پیدا  ادامه  اگر  که  حدی  رتی  تا  کرد 

قدری پشم با کیفیت عالی در کشور وجود هم بهتوانست از میزان وابستگی به واردات کم کند. در زمینه پشم  می

پشم کارخانه  اگر چند  که  کند دارد  فراوری  را  یک  درجه  پشم  این  که  داشتیم  در کشور  ریسندگی خوب  و  شویی 

اکنون فناوری این  رسید، اما متأسفانه همدرصد بود یا شاید اصال واردات به صفر می ۲۰تا  شاید میزان واردات ما نهای

روز  یم و همین باعث شده وابستگی ما به واردات پشم تا این حد باال باشد. در شرایطی که نرخ ارز روزبه کار را ندار 

فرش را بسیار باال برده است و ما را در    های تولید و قیمت نهایییابد این وابستگی به واردات، هزینه افزایش می 

 .تری قرار داده استمقایسه با رقبا در شرایط سخت

 

 : (ستنایاطالعات و ارتباطات )ا ی فناور یآژانس خبر -

 روش آیفون در چین با مسدود شدن وی چت درصدی ف ۳۰پیش بینی کاهش 

ICTna.ir – خود دارد اما ظاهرا هنوز به طور جدی به    کاخ سفید گمان می کند اقتصاد دیجیتال چین را در دستان

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطالعات و    .پیامدهای ناخواسته تصمیمات خود فکر نکرده است

اپل   اگر  اپل نوشته شده است،  ارتباطات )ایستنا(، براساس یادداشت تحقیقی که توسط مینگ چی کو، تحلیلگر 

ر روابط خود  بامجبور شود  احتماال Tencent ا  کند،  پیام رسان وی چت است، قطع  مالک   عرضه گوشی های که 

درصد کاهش خواهد یافت. اپل شرکتی نیست که با کسری بودجه مواجه باشد    ۳۰هوشمند این شرکت در چین  

است: از آنجایی که  او افزوده    .اما اگر بازار آن در چین از بین برود، به طور قطع سرمایه گذاران را نگران خواهد کرد

چینی ها به شمار می رود و کاربردهای همگرا شده ای از جمله پیام وی چت یک ابزار ضروری در زندگی روزانه  



 
بروز   تولید روی آن صورت می گیرد، در صورت  الکترونیکی، شبکه های اجتماعی، اخبار و  پرداخت، تجارت  رسان، 

ه  ب   .ت افزاری اپل در بازار چین به طرز چشمگیری کاهش یابدچنین اتفاقی، به نظر می رسد عرضه محصوالت سخ

درصد کاهش یابد و    ۳۰تا    ۲5گفته این تحلیلگر اپل، تخمین زده می شود که عرضه ساالنه آیفون در این کشور بین  

گ  مین   .درصد مواجه شود   ۲5تا    ۱5عرضه دیگر محصوالت آن شامل ایرپاد، اپل واچ و مک بوک نیز با کاهش سالیانه  

مان ورودش به بازار کسب و کار اپل، حاکی از پیش بینی  چی کو، تحلیلگری است که تاریخچه فعالیت های او از ز 

های درستی از بازار این شرکت است و به همین دلیل هرگاه تحلیلی منتشر کرده، صنعت فناوری با اشتیاق آنها را  

ید این ر اتفاقی که هنوز رخ نداده، بسیار دشوار است اما باالبته اندازه گیری دقیق تاثی  .گوش داده و دنبال می کند

 طبق اعالم .نکته مهم را بخاطر داشت که درحال حاضر وی چت اپلیکیشن بسیار مهمی در چین محسوب می شود

Tencent  حاضر درحال  اپلیکیشن  این  ساکن    ۱.۲۰۳،  چین  در  یا  آنها  از  بسیاری  که  دارد  شده  ثبت  کاربر  میلیارد 

ی دارنهستند  ارتباط  چین  با  که  هستد  المللی  بین  مشتریان  تجارت    .دا  رسان،  پیام  اجتماعی،  شبکه  ترکیب 

آمازون،   اپ،  واتس  بوک،  فیس  نفش  ها  چینی  برای  اپلیکیشن  این  تا  شده  موجب  پرداخت  و  اخبار  الکترونیکی، 

کند ایفا  یکجا  را  گوگل  و  ایمستاگرام  اپلیک  .توئیتر،  این  از  آیفون  که  دیگر جدابیت در صورتی  نکند،  پشتیبانی  یشن 

کاربران چینی نخواهد داشت. مانند رابطه بین هواوی و اندروید، دستگاه ها همچنان محصوالت بسیار چندانی برای 
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رسانه  ادعای  برخالف  خواندهچرا  استعماری  را  چین  و  ایران  برنامه همکاری  که  غربی  وزارت   های  خارجه  و حتی 

ا از  بود،  دانسته  دوم«  »ترکمانچای  را  آن  افکار  سآمریکا  بر  تاثیرگذاری  هدف  با  غیرواقعی  ادعایی  و  باطل  اس 

است؟  ایران  گزارش  عمومی  هفته«فرهیختگان» به  در  گسترده،  اخیر حجم  تحلیلهای  و  اظهارنظرها  از  های ای 

به  و  آن  آینده  و  چین  و  ایران  روابط  با  رابطه  در  مشخصمختلف  جامع    طور  در    ۲5برنامه همکاری  دوکشور  ساله 

از هم رسانه  ها و فضای مجازی منتشر شده است. درباره همکاری دوکشور باید چندمساله را مدنظر قرار داد و 

مواضع کشورهای مختلف ت بخش سوم  و چین،  ایران  روابط  دوم  بخش  برنامه،  این  ماهیت  اول  بخش  کرد؛  فکیک 

آمریکایی به  ا ویژه  درباره  مزیتها  چهارم  بخش  و  روابط  آنها  ین  به  باید  که  است  یکدیگر  برای  چین  و  ایران  های 

خبه  نکته  اینکه  بررسی  به  نیز  پنجم  بخش  شود.  پرداخته  جداگانه  ادعای  صورت  برخالف  چرا  که  پرداخت  واهد 

خواندهرسانه  استعماری  را  همکاری  برنامه  که  غربی  وزارت   های  حتی  »ترکو  را  آن  آمریکا  دوم«  خارجه  مانچای 

دانسته بود، از اساس باطل و ادعایی غیرواقعی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران است؟ و پس از آن در  

 .های مختلف بازنشر داده شده استادعا به شکل  های اجتماعی نیز اینشبکه

ه و نه معاهده و نه چیز  سند همکاری جامع ایران و چین، یک برنامه است. این سند نه توافقنام بخش نخست- 1

بیانیه  نخست  مساله  بگیریم.  درنظر  را  چندمساله  باید  کنیم  ارزیابی  و  تحلیل  را  آن  بخواهیم  اگر  است.  ای دیگری 

ایران که  رئیس  است  پینگ،  جین  شی  آقای  سفر  جریان  در  گذشته  سال  پنج  چین  صادر و  ایران  به  چین  جمهور 

گفته می آنچه  برخالف  برنکردند.  این  ریشه  شود  که  گفت  باید  بوده،  ترامپ  دوره  در  آمریکا  رویکردهای  نتیجه  امه 

و یک ترامپ  دوران  از  قبل  به  بازمی برنامه  اوباما  دوره  آخر  تهران  که رئیس   ۹4گردد. در سال  سال  به  جمهور چین 

مناسبات چین  و  ایران  کرد،  سسفر  مناسبات  این  دادند.  ارتقا  استراتژیک«  جامع  »مشارکت  به  را  پایه  شان  ه 

کنند، قاعدتا  مدت و راهبردی را تعریف میمشارکتی، جامعیت و استراتژیک دارد. وقتی دوکشور یک رابطه طوالنی 

ساله    ۲5شان برنامه  دلیل دوکشور درهمان بیانیه تهران، براساس مالحظات همین. بهریزی کنندباید برای آن برنامه 
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حوزه آن  از  پس  تا  کردند  راتعریف  همکاری  ولی    های  شود،  تبیین  دوطرف  ازسوی  برنامه  بود  قرار  کنند.  تعریف 

به طرف چینی ارائه شده و دالیل مختلف تا امروز تدوین این برنامه طول کشیده است. اخیرا برنامه ازسوی ایران  به 

می اساس  همین  بر  است.  نکرده  تایید  را  آن  هنوز  چینی  رسانه طرف  و  مجازی  فضای  در  آنچه  گفت  ها توان 

خارجه هم آن را تایید نکرده، زیرا    عنوان برنامه همکاری ایران و چین منتشر شده، قابل استناد نیست و وزارت تحت

ها بخشی از برنامه را تایید نکنند یا دو بند  باید آن را تایید کنند. شاید چینیاین یک برنامه دوجانبه است و دوطرف  

ها هم برنامه را تایید کنند و بعد راجع ید بایستیم و منتظر باشیم تا چینیبه آن اضافه یا کم کنند. ما اخالقا و عقال با 

ا درباره این برنامه، خالی از صحت است، های از تحلیلتوان گفت حجم گستردهبه آن تحلیل کنیم. با این حساب می 

 .چراکه هنوز چیزی از طرف چینی اعالم نشده است

بیانیه پنج سال قبل است. اگر کسی بهرابرنامه همکاری ایران و چین، نقشه- 2 دنبال اطالع از محتویات برنامه  ه 

روزتر شده همکاری دوکشور، به   شود. این محورهای کلی در سندباشد با مطالعه بیانیه متوجه محورهای کلی می

جزئی حوزهو  سند  در  است.  شده  تشریح  راهبردی تر  مناسبات  برای  آن  براساس  چین  و  ایران  که  ن شاهایی 

کردهبرنامه  حوزه ریزی  تمام  را اند،  دانشجو  اعزام  حتی  و  فرهنگی  تجاری،  اقتصاد،  انرژی،  آموزشی،  ازجمله  ها 

یک جاده« است. ابتکار  -ه، مساله بعدی در برنامه نسبت آن با ایده »یک کمربندبر محتوای برنامگیرد. عالوه دربرمی 

این طرح بر تمام مناسبات چین سایه افکنده است. اگر  مروزهجمهور چین مطرح شده و ااین ابرپروژه از سوی رئیس 

 .چین در آینده را تحلیل کند های راهبردی ایران وتواند بخشی از برنامه تحلیلگری با ابعاد این پروژه آشنا باشد، می

بل ایران و چین  سال قگیرد. پنجروابط دوجانبه ایران و چین در چارچوب این برنامه مورد توجه قرار می  بخش دوم- 3

این جمع روابط به  که  رسیدند  رقابتی بندی  روابط  این  یعنی  کنند. مشارکتی  و جامع  راهبردی  را مشارکتی،  شان 

های گذشته چین نگاهش به ایران المللی رقابتی ندارند. در سال های بینبا هم در حوزه   نیست، چراکه ایران و چین

به نگاهش  هم  ایران  چراکه  نبوده،  این   راهبردی  با  است.  نبوده  راهبردی  اینکه  چین  برای  دوکشور  اکنون  حال 

کردهروابط  آمادگی  اعالم  کنند،  استراتژیک  و  جامع  را  امریشان  چنین  تحقق  برای  است.   اند.  لوازمی  به  نیاز 

نمیحالدر  را  ما چین  مقامات  و حتی  متخصصان  مردم،  زیرا  نیست،  راهبردی  و چین  ایران  روابط  شناسند.  حاضر 

ها درباره همکاری با چین ها، اظهارنظر مقامات سابق و برخی نماینده بهترین نمونه همین بررسی مطالب رسانه 

ط روابط  دوکشور  است  قرار  که  زمانی  درشرایط  والنی است.  بشناسند.  را  همدیگر  ابتدا  باید  کنند،  دنبال  را  مدت 

اقت آمار رسمی منابع چینی )گمرک و وزارت  به  با استناد  ایران و چین کاهش ملموسی فعلی  صاد( سطح روابط 

بطش الملل، رواترین کشورها در نظام بین ترین شریک تجاری ایران و یکی از مهمعنوان بزرگداشته است. چین به

ماه  در  ایران  و تحریمبا  دلیل دو معضل کرونا  به  اخیر  به های  آمریکا  طور مستقیم ضربه خورده است. فروش های 

چ به  ایران  سال  نفت  از  خود  میزان  کمترین  به  میالدی  گذشته  ماه  در  مناسبات   ۲۰۰۷ین  است.  رسیده  امروز  تا 

عجیبی برای ماست. بخش اعظم این کاهش تجارت  درصد کاهش داشته و این عدد    6۰تجاری ایران و چین بیش از  

کا به ایران تاثیر خود را  دهد که ضربات آمریدلیل کاهش واردات چین از ایران بوده است. این وضعیت نشان می به 

جای اینکه نخبگان نگران باشند و دغدغه کاهش روابط را داشته باشند، در دام  گذاشته است. در چنین شرایطی به 

اند. تاثیر قرار داده، افتاده ها را تحتکه از غرب آغاز شده و متاسفانه افکار عمومی و برخی از رسانه   ایخط رسانه 

 .فروش هستندفروشد و مسئوالن ایران وطنده بودند ایران کیش را به چین میهای غربی مدعی شرسانه 

های آمریکا در روابط ایران و چین یک  یمتوان آمریکا را درنظر نگرفت. تحردر روابط ایران و چین نمی بخش سوم -4

مناسباتش را با کشورها  معنای آغاز دوران افول آمریکا نیست. چین ساله ایران با چین به ۲5مزاحم است. همکاری 

صهیونیستی رابطه دارد، با آمریکا رابطه دارد با عربستان رابطه دارد و با ایران هم تفکیک کرده است. پکن با رژیم

و استراتژیک رابطه دا دارای سه اصل مشارکت، جامعیت  تنظیم کرده  ایران  با  روابط  برای  منتها چارچوبی که  رد. 

دهنده جایگاه جمهوری اسالمی درنظر مقامات چین است. وقتی کشوری و نشان بودن است. این چارچوب مترقی  



 
قطب  از  یکی  و  امنیت  شورای  عضو  که  چین  تعیینمثل  بهای  است،  جهان  در  برنامه  کننده  کشوری  ساله    ۲5ا 

 .بندد، یعنی حداقل تا دودهه آینده به ثبات و امنیت در کشور طرف همکاری مطمئن استمی

ایران- 5 به   روابط  ایران  و چین  در  یا چین  بفروشد  نفت  به چین  ایران  اینکه  ندارد.  آمریکا  به  ارتباطی  طور مستقیم 

اس نیازها و منافع مشترک دو کشور است، اما تعریف آمریکا از  السیر درست کند، توافقی دوجانبه براسقطار سریع 

شان را در یران و چین. ایران و چین مناسبات شود شروع کند به فشار وارد کردن به االمللی باعث میمناسبات بین 

بین  روابط  و  دوجانبه  منافع  کرده چارچوب  تعریف  بهالملل  هم  چین  عرصه اند.  در  را  خودش  که  کشوری    عنوان 

پای رابطه پذیر می الملل یک کشور مسئولیتبین با تمدید تحریم  داند،  رابطه  های با ایران ایستاده است. اخیرا در 

ران که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اظهارنظری علیه ایران و چین داشت، چین اعالم کرد که روابط  تسلیحاتی ای

الملل ندارد. سخنگوی وزارت منافاتی با امنیت بینشور است و هیچما با ایران براساس منافع دوجانبه و مصالح دوک

گر این رویکرد را ادامه بدهید، انگار با سبد حصیری خارجه چین از تمثیلی در زبان چینی بهره برد و به پمپئو گفت ا

کی از مسائلی که بر  خواهید از رودخانه آب بیاورید. با توجه به مداخالت و تهدیدهای آمریکا علیه چین و ایران یمی

برنامه    حالهای آمریکا را قبول ندارند و درعین هاست. ایران و چین تحریماین برنامه سایه خواهد افکند، بحث تحریم

 .ها نیز توجه داشته باشنداند و قاعدتا باید به تحریممدت تنظیم کرده طوالنی

ید قرار گرفته و مشخص است که سایر کشورها نیز گرایی هم مورد تاکدر سند همکاری جامع، مساله چندجانبه - 6

کشورمی شود،  تعریف  ایران  در  کریدوری  اگر  مثال  ببرند،  ضرر  یا  نفع  آن  از  کریدور توانند  این  سوی  دو  که  هایی 

از آن نفع می راه )ریلی، جاده هستند،  یا اگر  بهبرند  ایران و چین تعریف شود،  بین  یا دریایی(  طور حتم موجب ای 

اما یک بخش منفی هم وجود دارد؛ در نوک آبادان این بخش مثبت قضیه است،  ی کشورهای اطراف خواهد شد. 

دهند. با اند که جدا از دخالت آمریکا کارشان را انجام می ن و چین اعالم کرده پیکان کشورهای منفی آمریکاست. ایرا

باید دقت داشته باشیم که چینیاین برای میانحال  را ندارند و  مدت برنها حداقل  با آمریکا  امه رویارویی مستقیم 

نه چ  و  نه ظرفیت  پکن  آن شود.  و چین جایگزین  کند  افول  آمریکا  که  نیستند  این  دارد. حضور  نین عالقهدنبال  ای 

مسئولیت  از  بخشی  برتر،  قدرت  جایگاه  در  میآمریکا  کم  را  چین  چینیهای  تعریف  جهان  کند.  یک  آینده،  برای  ها 

 .وجه دنبال تنش و گرفتن جای آمریکا نیستهیچدر مناسبات چین و آمریکا، پکن به چندقطبی است. 

چین،- 7 و  ایران  روابط  در  آمریکا  رفتار  چینی  درباره  است.  تحلیل  قابل  مساله  این  چینی  نگاه  از با  معتقدند  ها 

تغییر چین  درباره  آمریکا  سابق  سیاست  ترامپ،  آمدن  کار  روی  از  پیش  حتی  و  قبل  قبال   چندسال  بود؛  کرده 

دوره آمریکایی یک  و  داشتند  را  هویج  و  چماق  سیاست  چین  درباره  دوره ها  یک  و  سخت  برخورد  هایی  نرم  هایی 

اما چینیکردنمی ارتقای جایگاه چین در نظام بیند،  و  از پیشرفت اقتصادی چین  بعد  آمریکا به  ها معتقدند  الملل، 

استراتژی تهدید  یک  چین  که  رسید  نتیجه  کرده این  اعالم  آمریکا  ملی  امنیت  اسناد  در  عمال  را  این  و  است  اند. ک 

ها تیزتر شده و  بینند. خنجر آمریکا درمقابل چینییکا نمیها بعد از این رویکرد علیه پکن، نیازی به مدارا با آمرچینی

در مسائل هنگ را  آن  بخش مسلمانرد  رخدادهای  و  تایوان  از هنشین چین میکنگ،  دید.  واضحتوان  تر جنگ  مه 

ها امروز در تجاری دوطرف است که وارد فاز جدیدی شده است. نکته مهم نگاه چین و ضدحمله چین است. چینی

اند که ریشه در متون قدیمی چینی  پنگی را انتخاب کرده ه دنبال رویارویی مستقیم نیستند، سیاست پینگعین اینک

شود مدارا کن بعد از آن اگر یکی  که میقابل دشمن ابرقدرت تا جایی گوید درمدارد. آنها یک استراتژی دارند که می 

را هم می ضربه  دومین  او  واال  بزن  یکی  اسازد،  بر همین  بستن  زند.  تعرفه  از  پس  بالفاصله  تجاری،  در جنگ  س 

بر نکرد یا  آمریکا در ساعت دو بامداد، وزارت بازرگانی لیستی از تعرفه روی کاالی آمریکایی منتشر کرد و تا صبح ص

گوید جا برای همه برای شان در آمریکا، یک کنسولگری آمریکا را بستند. چین میبالفاصله پس از بستن کنسولگری

            .رد هستب -برد



 
که ایران موفق شود اقدامات ضدایرانی آمریکا را به  توجه در روابط دو کشور این است که تا جایی یک نکته قابل - 8

گرایی بکشاند، در تعامل با چین موفق است. در برجام چارچوبی تعریف شد که براساس آن  انبه گوشه رینگ یکج

و تا  گرفت.  قرار  رینگ  گوشه  در  تحریمآمریکا  که  بدهیم  ادامه  را  فضا  این  بر  قتی  حمل  ایران  علیه  آمریکا  های 

همراه است. چین خودش را یک کشور    ها باشد، چین با ماالمللی و قطعنامه گرایی و مخالفت با موازین بین یکجانبه 

بینپذیر براساس معاهدات و چارچوب مسئولیت  تا زمانی که معاهدات و قطعالمللی میهای  و  ها پشت  نامه داند 

با ما همراه نخواهند بود. در  ها خارج شویم، چینیزند، ولی اگر از آن چارچوبها را دور میایران باشد، تحریم ها 

 .داشته که چین علیه ایران در شورای امنیت رای داده استگذشته مواردی وجود 

عتا برای دو طرف سود دارد. گاهی  باتوجه به اینکه چارچوب روابط دو کشور مشارکتی است، طبی بخش چهارم -9

دیگری هزینه می در کشور  کوتاه یک کشور  در  و  میانکند  و  و چین مشارکت  مدت  ایران  اما  ندارد،  برداشتی  مدت 

مدت دارد؛ یکی بحث انرژی است.  ، چون مزایایی برای دو طرف دارد. چین در دو حوزه به ایران نگاه طوالنیکنندمی

مین انرژی پایدار برای چین، وابسته به هیچ طرفی نیست. همزمان با کاهش شدید نفت از عنوان منبع تاایران به

سوی چین رکورد زده است. این نکته را باید درنظر  ایران، آمار منتشرشده از خرید نفت عربستان، برزیل و روسیه از

وجه به ارتباطش با آمریکا، منبع  گرفت که روسیه با چین در مواردی رقابت استراتژیک دارند. طرف عربستان نیز بات

آمریکا می  با یک اشاره  و  به قابل اعتمادی نیست  ببندد و برزیل هم چنین شرایطی تواند شیر نفت  را  سمت چین 

ها هم آن را بیان  تواند روی آن حساب باز کند. این چیزی است که چینیایران تنها کشوری است که چین می دارد.  

لحاظ نفوذ، موقعیت جغرافیایی و سیاسی است. ایران جایگاه مهمی در غرب  پلتیک ایران به کنند. حوزه دیگر ژئومی

کند. از قدیم ایران جایگاه پل بین چین و نقش ایفا می عنوان یک پل بین آسیای شرقی و غربی و اروپاآسیا دارد و به 

رسید. امروز هم رد و به غرب می کجهان غرب را داشته است. کاالهای چینی همه از سرزمین پارسیان عبور می 

چینی نگاه  این  است.  صادق  خشکی،  چه  و  دریا  جانب  از  چه  مساله  سال همین  در  اما  است،  ایران  به  های ها 

به  چینیغفلت  دلیلگذشته  ما،  حوزههای  در  مرکزی  ها  آسیای  کشورهای  کردند.  کار  مرکزی  آسیای  با  هایی 

درازمدت با آنها به نفع چین نیست، ولی ایران و عبور از ایران به نفع  شدت تحت تاثیر روسیه هستند و همکاری  به 

 .چین است 

روابط  - 10 مختلف  کشورهای  و  است  امروز  دنیای  در  مهمی  کشور  چین  است.  جامع  اما  چین  به  ایران  نگاه 

اقتصادی با  قدری پراهمیت است که دشمنان چین هم روابط  کنند. این رابطه به مدتی را با چین دنبال میطوالنی

نمی رها  را  کشور  اصلیاین  اصلکنند.  که  هستند  کشورهایی  چین  دشمنان  دارند.  ی ترین  چین  با  را  روابط  ترین 

بزرگ  از  یکی  رژیمآمریکا  و  عربستان  است.  چین  دشمنان  و  شرکا  به ترین  چین صهیونیستی  با  ایدئولوژی  لحاظ 

میلیون نفری طرفیم. برای    4۰۰. ما با یک بازار یک میلیارد و  مخالفند ولی با پکن روابط دارند. چین کارخانه دنیاست

تولید   که جهش  ما  مطرح میکشور  قابل چشمرا  بازار  این  منطقه مسلمانکند،  از  ما  نیست.  نشین چین پوشی 

می  کار  دارد  آن  در  ترکیه  ولی  استانغافلیم  ایران  کند.  برابر  دو  به  نزدیک  که جمعیتش  دارد  وجود  چین  در  هایی 

در ما  توسعهIT است.  تجهیزات  و  نفتی  میادین  توسعه  مصنوعی،  پاالی ، هوش  حوزه  در  تجهیزات محور  شگاهی، 

المللی  حاضر همه کشورهای دنیا یک ایستگاه فضایی بین هوانوردی و خودرو به تکنولوژی چین نیاز داریم. درحال 

ا یکی پس از دیگری طی کرده است. چین دارند ولی چین درحال ایجاد یک ایستگاه فضایی ملی است و مراحلش ر

 .ای با ایران نداشته استمانه عنوان یک کشور شرقی، روابط خصدر طول تاریخ به 

چین استعمارگرایانه  -ساله ایران  ۲5در فضای مجازی مطالبی مطرح شده است که شاید برنامه   بخش پنجم- 11

می را  موضوع  این  مساباشد.  کرد.  تحلیل  چند جهت  از  یک توان  و  است  »برنامه«  اقدام،  این  عنوان  آنکه  اول  له 

ا استعمار کند. معاهده شاید بتواند استعمارگرایانه باشد اما یک برنامه روی  تواند کشوری روقت نمیبرنامه هیچ

دهند. برنامه به معنی نقشه  توان آن را اجرا نکرد. دوطرف در برنامه هیچ تعهدی به یکدیگر نمیکاغذ است و می



 
تجهیز ناوگان هوایی  خواهند برایاست و کسی تاکنون با نقشه راه استعمار نشده. فرض کنید ایران و چین می راه

ساله همکاری بین دو کشور توافقی امضا کنند و چین به ایران قطعات  ۲5ایران طبق بند فالن بیانیه فالن و برنامه  

یی کشوری ایران باید به چین سفر و با آنها مذاکره کند.  هواپیما صادر کند. در این مرحله تیمی از سازمان هواپیما

رسید توافق  به  اینکه  از  میبعد  آماده  متنی  میند،  امضا  دوطرف  را  متن  این  اجرایی  شود.  آن  از  پس  و  کنند 

توان بررسی کرد که آیا این توافق به ضرر ایران بوده یا خیر. این شمای کلی  شود. در این مرحله است که میمی

 .افتدین برنامه است که در آینده اتفاق می از ا

ها آن را به ما دیکته  اند. اگر چینیها برای ایران ننوشته ده را چینیمساله دوم این است که برنامه منتشرش -12

خواهند ما را استعمار کنند. این برنامه متنی است که محمدجواد ظریف، ها میگفتیم شاید چینیکرده بودند، می

ایران به چین برده و به چینیوزیرخا ظرشان را درباره آن  ها نها ارائه کرده است. ایران منتظر است تا چینیرجه 

خواهد کشورش را استعمار کند و اینجا اصال مساله دیگری به  اعالم کنند. مگر اینکه بگوییم وزارت خارجه ایران می 

برنامه وجود می اینکه  به چینیآید.  ما  را خود  بای  بهها  بعید است  کند.  گونهدهیم،  را استعمار  ایران  که  باشد  ای 

را منافع خودمان  ما  و قطعا چینیدرنظر می  طبعا  برداشت میگیریم  را  منافعی  نیز  نکنند ها  برداشت  اگر  و  کنند 

همکاری چنین  وارد  نمیاصال  چینیهایی  بهشوند.  بردها  منافع -دنبال  اگر  و  هستند  وبرد  نشود  تامین  ارد  شان 

ی هستند، جایی که منافع چین اند و نه ترسی دارند و نه خجالتشوند. نه تعارفی دارند، نه عقد اخوتی بسته نمی

اند. از اساس دیگر کشورها نیز باید  گونهشوند. با عربستان، آمریکا و دیگر کشورها نیز همینتامین نشود، وارد نمی

 .گونه هم باشندهمین

گاهی  المللی آها در ابعاد بین گردد. ما باید به نگاه راهبردی چینیما از ذهن چین برمی  مساله سوم به آگاهی- 13

افتد و دانیم چه اتفاقی میمدت و نه در بلندمدت درنظر دارد. در بلندمدت نمیداشته باشیم. چیزی که چین در میان 

که امروز برخاسته و قدرت جهانی  شاید چین کشوری مانند آمریکا شود. همه درحال بحث هستند که این چینی  

مدت است. اگر  چیزی که با آن در این موضوع کار داریم میان کند؟ آن  شده است اگر در آینده ابرقدرت شود، چه می

مدت چین برنامه ابرقدرت شدن ندارد.  های اصلی استراتژی چین را مطالعه کنیم برای آینده جهان در میانما سرخط

است   این  چین  قطببرنامه  از  یکی  سیاستگذاری که  در  قبل  سال  چند  تا  خاورمیانه  شود.  جهان  قدرتمند  های 

کره مقام  ژاپن،  روی  چین  تمرکز  نداشت.  مهمی  جایگاه  چینی  کرهات  این جنوبی،  است.  بوده  روسیه  و  شمالی 

می روشن  ما  برای  را  چین  نگاه  چینیمسائل  امروز  غرب هستند،  کند.  با  روابط  گسترش  درحال  به عالقهها  مند 

های بیشتری نیز تواند کمککند و میحضور در خاورمیانه هستند که جمهوری اسالمی نیز به این مساله کمک می

اند اما آیا این موارد به معنای استعمار است؟ وقتی نگاه رهبران ها حضور پیدا کردهارائه دهد. در آفریقا نیز چینی 

را بررسی می آینده جهان  درباره  برداشت نمیچین  آنها  از  آنها بخواهند  کنید چنین چیزی  البته ممکن است  شود 

خواهد جزیره کیش را بخرد و یا اینکه پنج هزار سرباز  گسترش دهند. در ایران مطرح شد که چین مینفوذشان را  

باید از سوی مردم و کارش بیایند و در جنوب ایران مستقر شوند. اولین سوالی که  ناسان مطرح  چینی قرار است 

نی به ایران بیایند که چه کنند؟ از اینجا  شد این بود که این تعداد نیرو برای چه باید مستقر شوند؟ سربازان چیمی

به جایی دیگر حمله کنند؟ اگر چین بخواهد سرباز به جایی اعزام کند به جزایری که در دریای چین جنوبی درحال 

 .کنداطقی از آفریقا اعزام میکند. یا به من ساخت آنهاست، اعزام می

هایی از تاریخ است. ما با  ل سرگذشت تلخ کشور در برههنگاهی در ایران به برخی مسائل وجود دارد که حاص -14

مدت برای خود ایم. در جایگاهی که چین در میان انگلیس، پرتغال، تزارها و آمریکا توافقات استعماری زیادی داشته

استعمارگر گرفته  از  درنظر  شکلی  آن  عمال  چندقطبی  جهان  در  جداست.  بحث  بلندمدت  در  البته  ندارد.  وجود  ی 

امکاناستعم داشته  وجود  سابق  دوران  در  که  کشور  ار  دو  را  مناسبات  است  شده  چندجانبه  روابط  نیست.  پذیر 

 .چین-ساله ایران ۲5کنند، مانند برنامه تعیین می



 
سازی منابع در حوزه سیاست خارجی برسد. سیاست کالنی به متنوع  شود که ایرانروابط با چین باعث می  - 15

ای است اما باید توجه داشت که هدف  که در جمهوری اسالمی با عنوان نگاه به شرق مطرح شده نگاه حکیمانه 

بتواند حکیمانه روا  بطش با چین را تنظیم کند این اقدام  نگاه به شرق است و نه رفتن به آغوش شرق. اگر ایران 

در طوالنیمی از استعمار  متنوعتواند  باعث  که  این جهت  به  کند،  ایران  سازی حوزهمدت جلوگیری  اقتصادی  های 

اتکا به یک از  و  ایران در مواردی   خواهد شد  بود که  این  از امضای برجام  طرف جلوگیری خواهد کرد. اشتباه پس 

و تعادل را حفظ نکرد. اگر توازن بین شرق و غرب در  ا نسبت به غرب کمتر به آن توجه کرد  شرق را نادیده گرفت ی 

ایتالیا،   آلمان،  با فرانسه،  ایران همزمان  روابط اقتصادی  اگر  ندارد.  برای استعمار وجود  راهی  رعایت شود،  روابط 

گر کشوری وارد فاز فشار شود، فورا  گیرد؟ اجنوبی، چین و روسیه برقرار باشد چگونه استعمار شکل میژاپن، کره 

کنید. اگر کشورهای غربی شما را تهدید کنند، شما شرق را دارید و اگر شرق شما ا یک کشور دیگر جایگزینش میب

 نویسنده: حامد وفایی، استاد دانشگاه تهران *  .را تهدید کند، شرکای غربی را دارید

 

 :شرق -

 سهم چین در تحوالت اقتصادی جهان

آسای چین بسیاری از پژوهشگران، رهبران و حتی نیروهای چپ را پیشرفت اقتصادی غول :فرهاد توانانیا  -شرق 

جمهوری خلق چین نقش پررنگی در اقتصاد جهانی و تحوالت آن    در زمان حاضر  .مند کرده استزده و عالقه شگفت

تونگ، از هنگام آغاز اصالحات با تدابیر چوئن الی، وزیر امور خارجه   ارتدوکس در زمان مائو تسه کند. چین  ایفا می 

ازار« اینک  کارگرفتن الگوی آمرانه و بومی »سوسیالیسم بمبرز و برازنده کشور و راهکارهای دنگ شیائو پینگ با به 

انداز جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی چشم  عنوان نوعی الگوی بدیل مطرح شده است؛ هرچند با توجه به عواملبه 

پیش  نداشتدیگری  رهبران دشواری  .رو  بزرگ«،  »قحطی  ازجمله  انقالب،  پرآشوب  دوران  از  پس  پدیدآمده  های 

بر   این اصالحات  به  با تمسک  بر آن داشت که  را  از عوامل منفی و مألوف پیشین فائق شوندنوخاسته    .بسیاری 

از اقتصاد آغاز کرد و در این زمینه به دستاوردهای شگرفی، هم در عرصه اقتصاد    رهبری جدید اصالحات را نخست

داخلی و هم در مقیاس جهانی نائل شد. اکنون چین رتبه دوم اقتصاد در سطح جهان را دارد. اگرچه هنوز ایاالت  

در حال حاضر با حجم   یکا بنا بر برخی مالحظات دانسته در رتبه نخست جای دارد، اما این چین است کهمتحده آمر

سرمایه  و  گردش  در  مالی  سرمایه  داخل،  در  سرمایه  انباشت  اثرگذاری  باالی  کاال،  صدور  و  خارجی  گذاری 

نه اقتصادی  درحال اش  بر کشورهای  که  اروپا  و  آمریکا  اقتصاد  بر  ناخالص    .هود استتوسعه مشتنها  تولید  با  چین 

حدود   سال    ۱۲داخلی  در  دالر  ا  ۲۰۱۷تریلیون  به  بر  نسبت  دوم  جایگاه  در  متحد،  ملل  سازمان  برآوردهای  ساس 

تریلیون دالر در همان سال قرار دارد. در عین حال، میانگین  ۱۹   آمریکا با داشتن حجم تولید ناخالص داخلی بیش از

الدی  می  ۲۰۱۵های پیش از اصالحات که درآمد مردم بسیار ناچیز بود، در سال  با سال  درآمد خالص ملی در مقایسه 

ذخیره ارزی    ۲۰۱۷آمد. در سال  از چهار هزار دالر به هشت هزار دالر افزایش یافت که جهش بزرگی به شمار می

ند که سهم چین از تولید  کبینی میالمللی پول پیشداد. صندوق بینچین رقمی حدود سه تریلیون دالر را نشان می 

که آمریکا و اروپا که  برسد. درحالی   ۲۰۲۵درصد در سال    ۲۳، به حدود  ۲۰۰۰ناخالص جهانی از هفت درصد در سال  

درصد تنزل یافت.    ۵۲حدود    ۲۰۱۳شان در سال  درصد سهم اقتصاد دنیا برخوردار بودند، سهم  ۷۰در همان سال از  

 .درصد تقلیل یابد ۳۶به کمتر از  ۲۰۲۵شود که این روند در سال بینی مییشهای همین منبع پاکنون بر اساس داده

دکتر    .ها تریلیون دالری و بازسازی »جاده ابریشم«، عزم تسلط بر اقتصاد دنیا را داردنک چین با صرف سرمایه ده ای

در   اقتصاد جهانی  تحوالت  که سرعت  آن است  بر  اروپا،  بانک  ارشد  اقتصاددان  بسیار    ۱۷جورچیک،  سال گذشته 

چین، این کشور حدود چهار درصد از تولیدات  ر  با آغاز شیوع ویروس سارس د  ۲۰۰۳چشمگیر بوده است: »در سال  

http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-162/83097-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
درصد است. به همین دلیل آنچه در چین    ۱۶که امروزه سهم چین از این مقدار،  جهانی را بر عهده داشت، درحالی

در واقع  .شناسی(الشعاع قرار داد« ) به نقل از وبگاه جامعهتری تحتاتفاق افتاد اقتصاد جهانی را در مقیاس بزرگ 

های فوق به یک »کارخانه معظم جهانی« بدل شده و بنای »تقسیم کار نوین اقتصاد  با توجه به داده   وزچین امر

ویژه بر کشورهای موسوم به »اقتصاد  جهانی« را دارد. اثرگذاری کالن این کشور بر اقتصاد بسیاری از کشورها و به 

در  کشورهای  و  اروپا  انکار حالرفاه«  استرشد  پدیده  .ناپذیر  فرصتب  این  خلق  و  شکار  دراختیارداشتن  ا  با  و  ها 

پیکر غرب، بازار تولید کاال در این کشورها  های چندملیتی غولسرمایه نیروی کار ارزان و منابع غنی، در کنار کمپانی 

انداز، آنها را  محور« دامن زده و در چشم تجاری   -مالی»  /   رو کرده و به رونق اقتصادهایهای جدی روبه را با چالش 

تر به زائده سرمایه جهانی تبدیل خواهد کرد. اگرچه به باور هوادارانش دسترسی مردم این جوامع را به  گسترده 

ارزان کشورها،  کاالی  این  ملی  اقتصاد  به  چین  سوی  از  پرسود  راهبرد  این  پیشبرد  آیا  اما  است،  کرده  فراهم  تر 

درحال به  کشورهای  مبتنیویژه  اقتصاد  و  ص توسعه  و  تولید  نمی بر  آسیب  آنها  ورشکسته  ادرات  را  آنها  و  رساند 

تأثیر است؟! معضالتی از  کند؟ در عین حال آیا این امر بر کاهش سطح نرخ کارمزد نیروی کار این کشورها بینمی

اند. پرسش حاد دیگری که از  های خاص های مسئوالنه و به دور از تعصبات مرتبط با دیدگاه این دست نیازمند پاسخ

های الملل مطرح است، این است که به باور بسیاری از کارشناسان این حوزه، اگرچه ظهور قدرتبط بین نظر روا 

یک مانع  چین  همچون  میجانبهبزرگی  درهمگرایی  و  توازن  شود  نوعی  حفظ  صورت  در  جهانی  اقتصاد  تنیدگی 

خوردن این شود، اما آیا با برهمتواند موجب پیشگیری از بروز فاجعه تهدید صلح جهانی و پیامدهای مخوف آن  می

های توأم با سلطه مند با توجه به رقابت توازن، این دیدگاه همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد و کشورهای زیان 

 انتهای پیام  .اقتصاد سازگار با منافع ملی خود بازگردند اقتصادهای کالن خواهند توانست به چرخه

 

 : عصر خودرو -

 جیلی چین به کمک ولوو به دنبال تبدیل شدن به غول خودروی جهانی است 

با   -عصر خودرو دارد  نظر  در  پلت  خودروساز چینی، جیلی،  از  ولوو  فرم استفاده  با خودروسازی  یافته  توسعه  های 

دارد.مدل به عهده  را  آن  از  بخشی  مالکیت  که  کند  تولید  مالزی  پروتون  برند  تحت  پایگاه     های جدیدی  گزارش  به 

های توسعه یافته  فرم « به نقل از مهر، خودروساز چینی، جیلی، در نظر دارد با استفاده از پلتعصر خودروخبری »

ت برند پروتون مالزی تولید کند که مالکیت بخشی از آن را به عهده دارد. های جدیدی تحمدل  ولوو با خودروسازی

تبدیل این استراتژی نشان می  اولین غول جهانی خودروسازی چین  به  دهد این شرکت در نظر دارد هرچه زودتر 

میلیارد دالر خرید. این معامله موجی از شوک را   ۱.۸سوئد را به ازای   ولوو سال پیش خودروسازی  ۱۰جیلی    شود.

به  جیلی مقامات و مهندسان ارشد  را باال برد. جیلی المللیدر بازار تجارت جهانی خودرو به وجود آورد و اعتبار بین

دهد انواع  گویند به آنها اجازه می ای( میامرویترز گفتند که پروژه پروتون که به آن معماری مدوالر کامپکت )سی

با طراحی مکانیکی مشابهی سریع  را  از خودروهای کامپکت  ارزانگوناگونی  و  از  تر  قبل، توسعه داده، طراحی تر 

بسازند. و  از    کرده  بیش  حاضر  حال  در  فروش    ۲جیلی  به  خود  برندهای  همه  طریق  از  سال  در  خودرو  میلیون 

لی لی، معاون مؤسسه    برند برتر جهان بسیار کم کرده است.  ۱۰رساند که از لحاظ تعداد خودرو فاصله آن را با  می

می جیلی تحقیقاتی پلتاتومبیل  سیگوید:  بهامفرم  می  ولوو و جیلی ای  سریع اجازه  را  خودروها  تا  و  دهد  تر 

 4۹۹54۱6کد خبر  آورد.تر طراحی کنند و پایه و اساسی فنی برای سهم باالتری در بازار به وجود می ارزان 

 

 فروش خودروی دست دوم در چین افزایش یافت /   در ماه ژوئن 
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طبق گزارش جدید اتحادیه فروشندگان خودروی چین، فروش خودروی دست دوم در این کشور در ماه    -عصر خودرو

« به نقل از مهر،  عصر خودروبه گزارش پایگاه خبری » درصد نسبت به ماه قبل از آن جهش داشته است. ۴.۴۱ژوئن 

  4.4۱طبق گزارش جدید اتحادیه فروشندگان خودروی چین، فروش خودروی دست دوم در این کشور در ماه ژوئن  

میلیون خودروی دست دوم معامله شد   ۱.۲۲در ماه ژوئن در کل    درصد نسبت به ماه قبل از آن جهش داشته است.

هرچند میزان فروش    میلیارد دالر( شده است. ۱۰.6۳میلیارد یوآن )حدود  ۷۳.۷5ها بالغ بر که ارزش کل این تراکنش 

دهد که با  خودروی دست دوم در ماه ژوئن نسبت به ژوئن سال گذشته اندکی افت کرد اما این گزارش نشان می 

و شرکت  صنایع  کار  به  بازگشت  گرفتن  افزایش  سرعت  حال  در  تدریج  به  و مسافری  تجاری  تقاضای خودروی  ها 

کرونا    ت.اس پاندمی  تأثیر  تحت  امسال  اول  نیمه  در  اتحادیه  این  گزارش  دوم   5.5۲طبق  دست  خودروی  میلیون 

 4۹۹54۰5کد خبر   درصد نسبت به سال گذشته کمتر است. ۱۹.6۹اند که این معامله شده

 

 : شبستان یخبرگزار -

چین  چیانگ«  »شین  در  مساجد  تجهیزات   بهبود 

منطقه »شین چیانگ« چین در جهت بهبود تجهیزات مساجد، وسایل گرمایشی و سرمایشی برای مساجد نصب  

گزارش  کرده است. »المال خبرگزاری شبستان به  از  نقل  در شمال غرب چین   ،«به  واقع  منطقه »شین چیانگ« 

کرده اقدام  مساجد  تجهیزات  بهبود  برای  مستمر  به طور  اخیر  برای   طی سال های  را  راحتی  دارد  تالش  و  است 

مقامات محلی در این باره گفتند: به همین منظور در تمامی مساجد منطقه وسایل    .نمارگزاران مسلمان فراهم کند

یافته است. توسعه  آن  و وضوخانه های  دفاتر  و  امام    گرمایشی و سرمایشی نصب شده است  احات«،  »مامات 

گفت: این مسجد در دهه هشتاد قرن گذشته از چوب و گل ساخته شده است  مسجد »راستجاما« شهر »آکسو«

اصالح   نیز خواستار  نمازگزاران  تمامی  و  است  مستهلک شده  آن  برق  و  آب  کشی  سیم  ها  این سال  در طول  و 

متر مربع را به احداث    ۳۰۰میالدی، دولت محلی زمینی به مساحت پنج هزار و    ۲۰۱۷در سال    مسجد شده بودند.

نمازگزار ظرفیت    ۲۰۰متر مربع است و برای یک هزار و    4۰۰و سالن نماز آن یک هزار و     جد جدید اختصاص دادمس

است.   .دارد شده  مجهز  گرمایشی  و  سرمایشی  وسایل  به  مسجد  این  افزود:  سالن    وی  دیوارهای  همچنین 

قدیمی در معرض خطر ریزش قرار  دچار شکاف شده بود و این مسجد   مسجد »تاووغازی« در ایالت »هوتان« نماز

گفت: این مسجد به شکلی بازسازی شده که   »احمد محمود«، امام جماعت این مسجد  داشت که بازسازی شد.

است. نصب شده  آن  برای  جدید  و سرمای  گرما  و سیستم  است  مقاوم  ریشتری  زلزله هشت  برابر  »محمود    در 

چیان شین  منطقه  ملی  امور  کمیته  مدیر  مسلمانان   گاوسمان«،  خواست  به  نیز  کوچک  مساجد  برخی  گفت: 

 43/پایان پیام بازسازی شده است تا نمازگزاران به راحتی بتوانند در آن نماز بخوانند.
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 (: 21)هفته یثدح - ه:خبرنام

 ( خم  ری غدت عيد سبنابم)  «تام  ديع نیبرتر»

   :ودفرم ،باد شو خاندان بر او ا خد سالم که رسول خدا 

بنصب اخى على بن    هیالذى امرنى اهلل تعالى ذکره ف ومیامتى و هو ال   ادیخم افضل اع ر یغد ومی

و اتم على امتى   نیالد  ه یهلل فالذى کمل ا ومی به من بعدى و هو ال  هتدونیابى طالب علما المتى، 

 .   نایالنعمة و رضى لهم االسالم د هیف

روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن  هاى امت من است و آن   د ی ع نیخم برتر  ریغد روز

روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ) و فرمانده ( امتم منصوب کنم ، تا بعد از من  

  رو نعمت را ب لیرا تکم  نیشوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز د تی ردم توسط او هدم

 .  دی راى آنان پسندب نی امت من تمام کرد و اسالم را به عنوان د

 (  8، ح .125) امالى صدوق :  

 (  "ع"کاظم   یامام موس  والدتت سبنابم)  «تدبير ثیحد  »

   :ودفرم ،باد شو خاندان   بر او ا خد  سالم که کاظم  یامام موس 

 شِ ینِصفُ الع رُیالتَّدبِ

 .است یاز زندگ  یمین   ریتدب 

 ۴25العقول، ص  تحف



 

 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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