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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 شر من خالص شوندین می خواهند از  ترامپ: ایران و چ

از   : مهر بسیاری  که  کرد  اعالم  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پیش  سخنانی  در  آمریکا  جمهور  رئیس 

از شر او خالص شوند آلمان می خواهند  و  ایران، چین  از جمله  ترامپ«   دویچه به گزارش  .کشورها  وله، »دونالد 

یلند از شر تخابات این کشور گفت: بسیاری از کشورها مانند چین، ایران و آلمان مارئیس جمهور آمریکا در آستانه ان

برگزاری   شدن زمان داند. با نزدیکترامپ سیاست »نخست آمریکا« را علت دشمنی دیگران می  .من خالص شوند

دونالد ترامپ    .ستی در آمریکا )سوم نوامبر( کارزار انتخاباتی در این کشور تشدید شده اانتخابات ریاست جمهور

گونه  به  عملکردش  که  گفت  خود  هواداران  به  خطاب  پنسیلوانیا،  ایالت  در  خود  انتخاباتی  کارزار  که  در  بوده  ای 

که بسیاری از کشورها    وی در این سخنرانی مدعی شد  .خصومت بسیاری از کشورها علیه او را برانگیخته است

روز سه انتخابات  در  او  که  بخمایلند  می شنبه شکست  »چین  گفت:  او  ایران  ورد.  من خالص شود.  از شر  خواهد 

شمی از  میخواهد  آلمان  شود.  خالص  من  شودر  خالص  من  شر  از  آلمانی    .«خواهد  سایت  رابطه  همین  در 

سیاست رابطه،  این  در  گزارشی  انتشار  با  آنالین  اصلی  اشپیگل  عامل  را  آمریکا  از   خارجی  کشور  این  دورشدن 

با    .اروپا ارزیابی کرده استمتحدان سنتی خود در   از جمله عواملی که عمالً منجر به تیره شدن مناسبات آمریکا 

آمریکا است اروپایی شده، سیاست نخست  از کشورهای  دیگر  و بسیاری  افزایش    .آلمان  در  دیگر عوامل موثر  از 

افزایش بودجه نظامی و دفاعی   ات آمریکا با آلمان و متحدانش در پیمان ناتو، اصرار دونالد ترامپ برتنش در مناسب

 .کشورهای عضو این پیمان بوده است

 شبهه در ممنوعیت خودروهای بنزینی در چین 

سال آینده فقط نیمی از خودروها  ۱۵افتد این است که ظرف تفاق می واقعا ا ۲۰۳۵آنچه در چین تا سال  : سایپانیوز

ر دنیا در حال تغییر است و صنعت خودرو یکی از  نرژی د صنعت ا  .با انرژی یا سوخت غیر از بنزین حرکت خواهند کرد

اکثر حکومتمحرک از خطر گرمایش زمین و آالیندههای آن است. مثل  ربنی های کها در جهان، خودروسازان هم 

تغییر داده گوید اند. جنرال موتورز میمطلع هستند و رویکردها و راهبردهای کلی و فناوری را در جهت کنترل آن 

برقی است و تسال هم که یک پدیده نوظهور در عرصه خودروهای برقی  این خودروساز تولید محصوالت تمامآینده  

به و سریع  زود  ا   است خیلی  دنیا  کالیفرنیا هم ارزشمندترین خودروساز  فرماندار  تبدیل شد.  ارزش سهام  لحاظ  ز 

برق موستانگ  فورد  یک خودروی  موتور  درب  روی  آیینی،  مراسم  یک  در  ماکاخیرا  فروش  -ی  ممنوعیت  ایی حکم 

بنزین  سال  خودروهای  از  کالیفرنیا  ایالت  در  بزرگ  ۲۰۳۵سوز  چین،  حاال  نوشت.  دستخط  با  خودروی  را  بازار  ترین 

برنامه جدید چین آن است  Nikkei Asia به برداشته است؛ البته تا حدودی. براساس نیکای آسیا جهان، گامی مشا 

فروخته  خودروهای  تمام  دکه  سال  شده  باشند  ۲۰۳۵ر  اکوسیستم  برنامه   .دوستدار  این  معنی  در  اما  که  ریزی 

حداقل   که  است  این  گرفته  نام  جدید«  انرژی  با  »خودروهای  خودروه  ۵۰اصطالح  از  یا  درصد  هستند  برقی  یا  ا 

مانی که درصد باقیمانده هیبریدی عادی. ز ۵۰هیبریدی قابل شارژ با پریز، یا خودروهای پیل سوختی )هیدروژنی( و 

سوز هستند که به موتور برقی و باتری  دانیم، این خودروها بنزینطور که همه مید، همانرونام هیبرید به کار می

سال آینده فقط نیمی از  ۱۵افتد این است که ظرف واقعا اتفاق می ۲۰۳۵ن تا سال اند. یعنی آنچه در چیمجهز شده

برنامه چین را وزارت صنعت و فناوری اطالعات تدوین    .کت خواهند کردخودروها با انرژی یا سوخت غیر از بنزین حر

قابلیت الزم ظرف   که  این است  آن  و هدف  تا    ۱۵کرده  آید  وجود  به  آینده  از  ۵۰سال  نو    درصد  انرژی  از  خودروها 

ی جایگزین هاشده به بازار قابلیت استفاده از انرژی درصد از خودروهای عرضه  ۵فقط    ۲۰۱۹استفاده کنند. در سال  



 
سال بعد    ۵سوز هیبریدی شوند و  درصد از خودروهای بنزین   ۷۵اند. هدف این برنامه این است که  بنزین را پیدا کرده 

بنزی  ۲۰۳۵یعنی   خودروهای  سال  ن همه  تا  که  است  آن  چین  نهایی  هدف  شوند.  هیبریدی  نوعی  به    ۲۰۶۰سوز 

چنیآالینده معنی  برسد.  صفر  به  خودروها  در  کربنی  برنامه های  خودروسازان ن  چیست؟  خودروسازان  برای  ای 

مجبورند  توانند از خیر بازار چین بگذرند. واقعیت آن است که خودروسازانی که در چین بازار دارند،  که نمیجهانی  

های خودروسازی ژاپنی هوندا و تویوتا در موقعیت خوبی از این بابت  خودشان را با این برنامه وفق دهند. شرکت

سال قرار   تویوتا  گامدارند.  چین  است.  آورده  روی  رویکرد  این  به  است  سال  تامین های  شبکه  خلق  برای  هایی 

ن به سایر کشورها از جمله ایاالت متحده است. چون  ست. در حال حاضر تکیه اصلی چیداخلی خود هم برداشته ا

کند؛ ودروسازان دنیا را با خود همراه میای که تدوین کرده، همه خترین بازار خودروی دنیا است، برنامه چین بزرگ

 .ستهای آن اپذیری با برنامه تر از وفق وکار در چین بسیار بزرگ چون هزینه عدم کسب

 روسیه رتبه دوم صادرات نفت به چین را کسب کرد 

/  ۸۳به   ۲۰۲۰گذاری آرگوس اعالم کرد که صادرات نفت از روسیه به چین تا پایان ماه سپتامبر  آژانس قیمت : تسنیم

میلیون بشکه در    ۱/  ۸۳میلیون بشکه در روز رسید.به گزارش خبرگزاری تاس، آرگوس گزارش داد که روسیه با    ۱

الترین رقم واردات از ماه ژوئن است. به گفته  کننده نفت به چین قرار گرفت. این باروز در رده دوم کشورهای صادر 

ه را به پاالیشگاه خود در داکینگ در استان هیلونگ جیانگ با این آژانس، شرکت ملی نفت چین، تحویل نفت روسی

هزار بشکه در روز از روسیه خریداری کرده و از   ۵۰۴هزار بشکه در روز آغاز کرده است.چین در مجموع  ۱۹۰ظرفیت 

لول خط  شرقیطریق  سیبری  نفت  همچنان -ه  سعودی  است.عربستان  داده  انجام  را  نفت  واردات  آرام  اقیانوس 

درصد باالتر از آمار    ۵۳میلیون بشکه یا    ۱/  ۹کننده نفت خام در چین است و میزان صادرات روزانه آن  ین تامین ترمهم

اف  ۱۲/  ۷ماه آگوست است.واردات نفت چین   ابتدای سال جاری میالدی  از  یافته است. میزان تحویل درصد  زایش 

هزار بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش    ۹۵۲به  با هفت برابر افزایش    ۲۰۲۰نفت خام آمریکا به چین در سپتامبر  

میلیون بشکه در روز رسید که در    ۱۱/  ۸۵به    ۲۰۲۰آژانس آرگوس، مجموع واردات نفت خام چین در ماه سپتامبر  

 .درصد بیشتر بود ۱۷/ ۶د افزایش داشت و نسبت به رقم سال گذشته درص ۵/ ۶مقایسه با ماه آگوست 

 شاخص تبلیغاتی به نفع ترامپ /   زند؟ جه انتخابات را درست حدس میفروشی چینی، نتی بازار عمده

اند که فروش نظر برسد اما، بازرگانان چینی اعالم کرده علمی بهبا اینکه شاید این موضوع کمی غیر : اقتصاددنیای 

عمده بازار  در  ترامپ  دونالد  تبلیغاتی  کاالهای  کاالهای  از  گرفتن  پیشی  حال  در  کشور  این  جو  فروشی  تبلیغاتی 

پیروزی بایدن در انتخابات را بیشتر ارزیابی  ها این روزها احتمال  بایدن رقیب دموکرات او است. با اینکه نظرسنجی

نقطه می در  اما  کارخانه کند،  فروش  مرکز  یک  در  آمریکا  با  فاصله  کیلومتر  با هزاران  تامینای  در چین،  کنندگان  ای 

کاالهای تبلیغاتی مربوط به    .ا درباره پیروز انتخابات سوم نوامبر نظر دیگری دارندکاالهای تبلیغاتی انتخاباتی آمریک

نظر را روی آن حک کرد، در کمپین دونالد ترامپ از کاله، بنر و لیوان گرفته تا هر کاالیی که بتواند لوگوی نامزد مورد  

عمده شهربازار  بزرگ Yiwu فروشی  چین،  عمدهدر  مرکز  جهانترین  در  بسیار  فروشی  فروش  اخیر  روزهای  در   ،

اند که برای کاالهای مربوط به کمپین معاون  فروشان بازارهای چینی گفتهاست. از سوی دیگر عمده باالیی داشته  

جد سفارش  هیچ  تقریبا  بایدن  جو  نکردهسابق،  دریافت  عمده یدی  از  بسیاری  اذعان  اند.  بازارها  این  در  فروشان 

کنند، در  پنج سفارش عمده مربوط به کاالهای تبلیغاتی برای کمپین ترامپ دریافت می اند که هر ماه چهار یا  کرده 

نجاست که ای مربوط به کمپین جو بایدن از یکی دو سفارش تجاوز نکرده است. نکته جالب ایهحالی که سفارش 



 
سال   در  شاخص  نظرسنجی  ۲۰۱۶این  اغلب  که  حالی  در  مینیز  سخن  هیالری  پیروزی  از  بینی پیشگفتند،  ها 

 .پیروزی ترامپ را کرده بود

ایوو بازار  می//    اهمیت  مشخص شود  ایوو  بازار شهر  اهمیت  اینکه  برای  برای  مکانی  این شهر  بازار  گفت  توان 

بزر ایوو  شهر  نیست.  معمولی  عمدهگخریداران  بازار  خردهترین  که  جایی  است،  جهان  در  در  فروشی  فروشان 

کننده تمام  های خود ذخیره کنند. در حقیقت بازار این شهر عرضهتند که در قفسه دنبال کاالیی هسسراسر جهان به

شرت،  تی  مزاج قرن بیست و یکم تمام کاالهای مورد نیاز خود از قبیل کاله،کننده دمدمیمصرف  کاالهایی است که

پیدا خواهد کرد. این روزها  های بچگانه و بسیاری دیگر از این قیبل کاالها را در آن  بازیبنر، ماسک صورت، اسباب 

با نگرانی در حال تعقیب نظرسنجی جمهوری آمریکا هستند و شاخص است های انتخابات ریسیاستمداران چینی 

 .کنندضعیت کنونی انتخابات استفاده میعنوان وایوو نیز یکی از مترهایی است که از آن به 

ک به  مربوط  کاالهای  برای  باال  تقاضای  اساس  بر  حقیقت  پیروز  در  ترامپ  تا  دارند  انتظار  آنها  ترامپ،  دونالد  مپین 

های مربوط به کاالهای دونالد ترامپ بر اساس  انتخابات ماه نوامبر شود. حال با توجه با افزایش چشمگیر سفارش

جمهور کنونی آمریکا از رقیب دموکرات خود جو بایدن رسمی و کامال غیرعلمی، دونالد ترامپ رئیساین شاخص غیر

عمدهپ حتی  که  اینجاست  جالب  نکته  است.  گرفته  خویشی  فروش  سوابق  اساس  بر  نیز  بازارها  این  د فروشان 

 .دانندمی شانس پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر را بیشتر از پیروزی جو بایدن 

ایوو شاخص  میبه//    سابقه  بشناسد  نظر  را  شاخصی  چنین  که  صورتی  در  ترامپ  دونالد  استقبال رسد  آن  از 

ریاست  انتخابات  تا  مانده  روز  چند  فقط  کرد.  نظرسنجیخواهد  در  ترامپ  دونالد  آمریکا  اکثر  جمهوری  در  و  ها 

دونا ایالت  افتاده است. کمپین  رقیب خود عقب  از  تاثیرگذار  ویروس کرونا ضربه های  ترامپ توسط  های شدیدی لد 

متحده در حال گسترش است و حتی کاخ سفید نیز از ر ایاالتخورد؛ ویروسی که همچنان با سرعت بسیار باالیی د

توان به این شاخص اعتماد کرد و  کنندگان این شاخص بر این باورند که می حال دنبال   .گزند این ویروس در امان نبود

ی  ها پیروزاین شاخص برخالف نظرسنجی  ۲۰۱۶رای ادعای خود شواهدی نیز در اختیار دارند. در سال  آنها حتی ب

پیش  را  ترامپ  در هفته  کردبینی میدونالد  به هیالری  و  مربوط  کاالهای  برای  تقاضا  انتخاباتی،  مبارزات  آخر  های 

 .کلینتون به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود

انتخابات نگران  برایش  //    آمریکا  چین  باالیی  اهمیت  از  نوامبر  انتخابات سوم  نتیجه  که  از کشورهایی است  چین 

پکردار است. در دوره ریاستبرخو را علیه  پرتنشی  او جنگ تجاری  ترامپ،  آغاز کرد و دست به  جمهوری دونالد  ن 

و همچنین در موارد  های پیشرفته، جاسوسی صنعتی  زای زیادی از جمله کنترل صادرات فناوری رویکردهای تنش 

است زده  تایوان  مساله  از جمله  باو  .سیاسی  این  بر  چین  در  گروهی  نیز شاید  البته  بایدن  پیروزی  که  مقدار  رند 

چین  ضدبشری  اعمال  قبال  در  تندتری  مواضع  بایدن  جو  که  نگرانند  آنها حتی  دهد.  بهبود  را  وضعیت  کمی  بسیار 

ب  آمریکا  اتحاد  طور همزمان  به  و  باشد  موضوع  داشته  این  کند.  تقویت  را  اروپایی  کشورهای  و  چین  ا همسایگان 

صاد چین شود که وابستگی زیادی نیز به صادرات دارد. اضطراب مقامات چینی منجر تواند سبب اختالل در اقت می

 هایهای چینی وقفه عنوان مثال در رسانه های این کشور شده است. بهدک انتخابات آمریکا در رسانه به پوشش ان

اسی مورد توجه قرار  های سیآورد بیش از جنبهوجود میهای جو بایدن بهزیادی که دونالد ترامپ در میان صحبت

با توجه به حساسیت  آنکه  های سیاسی دولت نمایش وسیع کاگرفته است. همچنین  از ترس  را  تبلیغاتی  الهای 

ها های اخیر از صحبت با رسانه ار در هفته نظر برسد ممنوع اعالم کرده است و همچنین بسیاری از تج سیاسی به

 .کنندخودداری می



 
از دقت خوبی برخوردار بود، اما شاخص سیاسی   ۲۰۱۶این شاخص در سال  اینکه    رغمبه //    نقایص شاخص ایوو

باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از خریداران کاالهای تبلیغاتی خود  ایوو از نقایصی نیز برخوردار است. 

از یک کاندیدا  خود را  حمایت    خواهندها یا موسساتی باشد که میها نیستند و احتمال دارد مربوط به شرکت کمپین

خواهند کاالهای محبوب خود را  هایی باشد که می تواند مربوط به فروشگاهاعالم کنند. یا حتی خیلی از خریدها می

توان معیاری برای فعالیت کمپین یک کاندیدای خاص قلمداد به فروش برسانند. به همین علت تمام خریدها را نمی

رهای این شهر اختالالتی ایجاد کرده است. چین از اواخر ماه مارس عمال در بازاکرونا    از سوی دیگر پاندمی  .کرد

های شوند قرنطینهالمللی را ممنوع اعالم کرده است و برای افرادی نیز که وارد این کشور میتمام بازدیدهای بین

های کلی فعالیت ب کاهش  وضوع سبکند. بازرگانان در این مورد گفتند که این مهای را اعمال میسخت و دو هفته

البته پاندمی کرونا    .شده است  ۲۰۱۶جمهوری سال  این بازارها در مقایسه با بازه زمانی پیش از انتخابات ریاست

نشست  برگزاری  نحوه  در  بزرگی  بسیار  تغییرات  دونالد  نیز  که  حالی  در  است.  کرده  ایجاد  نامزدها  تبلیغاتی  های 

د کرده است جو بایدن به برگزاری رویدادهای آنالین روی آورده است. رگ تاکیهای بزترامپ بر برگزاری گردهمایی 

توجهی از  شود. از سوی دیگر بخش قابل همین موضوع نیز باعث افزایش کاالهای تبلیغاتی کمپین دونالد ترامپ می

ه اهتزاز  بنر و بای نصب  طرفداران دونالد ترامپ در مناطق روستایی قرار دارند، جایی که مردم فضای بیشتری بر

پرچم سفارشدرآوردن  بایدن  طرفداران  که  باورند  این  بر  تجار  از  دیگر  گروهی  همچنین  دارند.  کاالهای  ها  های 

کنند. با این وجود همچنان کاالهای تبلیغاتی  تبلیغاتی خود را در کشورهای دیگری از جمله ویتنام و میانمار ثبت می 

 .رسدمی  به فروشباالیی دونالد ترامپ با سرعت بسیار  

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز عمده  ۲۲کاهش نرخ 

ارز نسبت به روز    ۲۲ارز عمده را منتشر کرد که براساس آن نرخ    ۴۷نرخ  )دوشنبه(    مروززی ابانک مرک  -ایرنا  -تهران

براساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا   ایرنا، به گزارش  .ارز افزایش و بقیه ثابت ماند  ۱۲گذشته کاهش یافت،  

آبان   دوازدهم  ـ  )دوشنبه  امروز  گذشته،  (  ۹۹برای  روز  به  نسبت  تغییر  خورد. همچنین  زاه  ۴۲بدون  قیمت  ریال  ر 

انگلیس پوند  هر  و    ۵۴ قیمت  نیز  ۲۶۱هزار  یورو  هر  و  و    ۴۸ ریال  شد  ۸۸۳هزار  اعالم  فرانک  همچنین  .ریال  هر 

هزار    ۶ریال، کرون دانمارک    ۳۹۴هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۱۸هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۸۳هزار و    ۴۵س  سوئی

ریال،    ۱۵۸هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ل، درهم امارات متحده عربی  یار  ۵۶۴ریال، روپیه هند    ۵۶۵و  

ریال،    ۴۱۶هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۱۱۵هزار و    ۴۰پن  ریال، یکصد ین ژا  ۱۷۹هزار و    ۲۶یکصد روپیه پاکستان  

عمان   و    ۱۰۹ریال  کانادا    ۲۳۱هزار  دالر  و  و    ۳۱ریال  خور  ۴۹۰هزار  قیمت  گزارش،  .دریال  این  اساس  دالر   بر  نرخ 

  ۵۲۸بل روسیه ریال، رو  ۱۰هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه  ۵۸۷  هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۷۳۸هزار و  ۲۷نیوزیلند 

هزار    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۳۰هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و   ۱۱ریال، ریال قطر  

ریال،  ۷۱۶هزار و  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۰هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۴۶۰و 

بنگالدش   تاکای  ریال و یکصد    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰و   هزار    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۰زار و  ه  ۴۹یکصد 

نپال   و    ۳۵روپیه  تعیین شد  ۴۵هزار  و    ۸خ یکصد درام ارمنستان  ن، نرهمچنی   .ریال  لیبی    ۷۲۰هزار    ۳۰ریال، دینار 

 ۱۰۹هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۷۹۵  هزار و  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۷۸هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۱۲هزار و  

هزار و    ۹اقستان  ریال، یکصد تنگه قز  ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۲هزار و    ۳۷ریال، یک هزار وون کره جنوبی  

و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۶۷۹ اندونزی  ۳هزار  و    ۲ریال، یک هزار روپیه    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان     ۸۶۱هزار 

آذربایجان    ۹۹۵هزار    ۱۵جدید بالروس  ریال، روبل   و    ۲۴ریال، منات  هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار 

https://www.irna.ir/news/84096162/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87


 
ریال و منات جدید ترکمنستان   ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۵۸و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۵۵۶

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲

 

 ایران در کانون فرایندهای نوین همگرایی اوراسیایی 

ن باورند که جمهوری اسالمی ایران بخصوص پس از کارشناسان و تحلیلگران مسائل ژئوپلتیک بر ای –ایرنا    –تهران  

است و جایگاه مهمی   برجام، در کانون تحوالت و فرایندهای نوین همگرایی اوراسیایی قرار گرفتهای  توافق هسته 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هرچند برخی منتقدان داخلی   .المللی را به خود اختصاص خواهد داددر نظم نوین بین

ای یا برجام و  را به معنی مرگ توافق هسته گرایی دولت دونالد ترامپ در آمریکا  ها و یکجانبه د تا کارشکنی در تالشن

گذار برخی روندهای  تصویر بکشند، اما سیاست خارجی دولت تدبیر و امید پایه   ناکامی سیاست خارجی دولت به

سیاست در  منطقه اساسی  فرامنطقه های  و  یکپارچگیای  با  س  ای  اتحادیه  در  جمله  از  اوراسیایی  اختارهای 

نگرش و  تفکرات  در  اساسی  تحوالت  زیرپوست  در  برجام  روح  همچنین  و  است  اوراسیا  راهبردی اقتصادی    های 

های اوراسیایی در جریان اروپا گرفته تا کشورهای خلیج فارس به سمت تقویت همگرایی متحدان سنتی آمریکا از

آی است؛ در  آن  ثمرات  که  بینتحوالتی  جدید  نظم  ساختارهای  در  ایران  جایگاه  تقویت  با  خواهد  نده  پدیدار  المللی 

صوص از جنبه یکپارچگی اقتصادی به هم نزدیکتر می  در حالی که اروپا و آسیا از حیث روابط و تعامالت بخ   .شد

یگاه ایران را از منظر  شوند، دیگر کفایت نمی کند که ایران را صرفا کشوری غرب آسیایی بدانیم بلکه باید نقش و جا

در نظر گرفته   ای )غرب آسیایی(  به عنوان کشوری خاورمیانه  بطور سنتی  ایران  داد.  ارزیابی قرار  اوراسیا مورد 

اما از جنبه های بسیاری این تعریف مربوط به قرن بیستم است. با نزدیکتر شدن اروپا و آسیا و رشد سریع    شده

ضرورت ایجاد یک نظم سیاسی جدید، دیگر نمی توان ایران را صرفا کشوری    تبادالت اقتصادی در دو دهه گذشته و

با کشورهای اروپایی و آسیایی بطور فزاینده    خاورمیانه ای در نظر گرفت بلکه عوامل محرک روابط دوجانبه ایران

ه چندقطبی ای دارای ابعاد "اوراسیایی" است که مطابق با روندهای نوظهور اقتصادی و الزامات سیاسی یک قار

با انتشار   پایگاه خبری بورس و بازار در همکاری با دانشگاه ملی سنگاپور و موسسه خاورمیانه،   .شکل می گیرند

مقاالت رشته  چهارچوب  یک  در  ایران  جایگاه  و  نقش  درباره  نوشت:تخصصی  اوراسیایی  نوظهور  که   های  نظمی 

ش آمریکا  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  برتری  اساس  بر  افول زمانی  و  باختن  رنگ  حال  در  اکنون  بود  گرفته  کل 

مرزی کاال، افراد و  های فرااست. هرچند ادغام اوراسیایی همچنان مستلزم تعهدی به همکاری بین المللی و جریان

سرمایه است اما چنین فعالیت هایی ممکن است در چهارچوب یک "منطقه گرایی" جدید ادامه یابد که در واقع به  

ی سازی با اولویت محور فراآتالنتیک بود. این چهارچوب جدید اوراسیایی همچنین با نگرش متفکران  معنی رد جهان

تدالل کرده اند که ایران نه به خاورمیانه بلکه به "غرب آسیا" تعلق دارد  راهبردی ایران سازگار است که همواره اس

د اوراسیایی ایران در متن و چهارچوب جدی  بررسی روابط سیاسی و اقتصادی   .که جایگاهی بین اروپا و آسیا است

ک بازیگر حاشیه ای  روشن می سازد که برخالف تصور غالب درباره ژئوپلتیک خاورمیانه، آمریکا بطور فزاینده ای به ی

شود می  تبدیل  منطقه  این    .در 

چین    اوراسیایی  های  پروژه  در  ایران  جایگاه  ؛  گرایی  چندجانبه  تا  گرایی  دوجانبه  موقعیت  یا//     از  علت  به  ران 

خود  به  را  چین  اوراسیایی  های  برنامه  در  محوری  بالقوه  جایگاه  چین،  با  سازنده  و  مثبت  رابطه  و  جغرافیایی 

کمتر از یک هفته پس از آغاز اجرای رسمی  ۲۰۱۶د. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در ژانویه دهاختصاص می

مله عربستان، مصر و ایران سفر کرد که این مساله نشان دهنده  توافق برجام به کشورهای منطقه خاورمیانه از ج

هرچند روابط    .رو به افزایش استمنطقه ای بود که اهمیت آن در آمال ژئوپلتیک چین   تعهد پکن به شریکان چین در

چنین نقش  ایران و چین اغلب از منظر نیاز چین به نفت یا رقابت بین چین و آمریکا ارزیابی شده است، اما ایران هم

  روشن و مهمی در طرح های اوراسیایی چین دارد که در واقع سامانه ای از ارتباطات نهادی و زیرساختی اقتصادی 

https://www.irna.ir/news/84093534/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
پروژه موسوم به "ابتکار کمربند و جاده" چین یکی     .زی، خاورمیانه )غرب آسیا( و اروپا استبین چین با آسیای مرک

است که ایران نیز جایگاه مهمی در آن دارد.   ۲۱ساختی و ژئوپلتیک قرن  از بلندپروازانه ترین پروژه های اقتصادی زیر

چین   اقتصادی  کریدور  اصلی  های  درگاه  از  یکی  مرکزی    –ایران  از  غ  –آسیای  یکی  واقع  در  که  است  آسیا  رب 

این  ایران در  ابریشم جدید است. موقعیت راهبردی  پیوندهای زمینی در راه  از  مسیرهای شکل دهنده شبکه ای 

 رح بسیار آشکار است چرا که بطور بالقوه امکان دسترسی چین به سرتاسر بازار خاورمیانه را فراهم می سازد.ط

   .تری دست خواهد یافتنظم نوظهور اوراسیایی، چین به موقعیت منطقه ای قوی قرار گرفتن ایران در چهارچوب با

ثانوی آمریکا علیه ایران تا حدی ادغام و ورود ایران به    در این حال هر چند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های

با پکن  سا تهران  یافتن روابط دوجانبه  اولویت  اما در عین حال موجب  را آهسته کرد،  اوراسیایی  ختارهای نوظهور 

م  گویند که تهران به منظور کسب حداکثر منافع از این نظم نوظهور بین المللی باید برای ادغامی  شد. کارشناسان

باط با روسیه و  در ساختارهای نهادی، اقتصادی و زیرساختی تالش کند؛ ساختارهایی که چین به تنهایی یا در ارت

ان دیگر یکی از هدف های ایران در میان  سایر قدرت های منطقه ای در حال توسعه و ارتقای آنها بوده است. به بی

چ با  خود  مثبت  رابطه  از  استفاده  باید  مدت  بلند  تا  نوظهور مدت  نظم  در  خود  محوری  موقعیت  تحکیم  برای  ین 

  .اوراسیایی باشد

اوراسیا در  ایران  جایگاه  نهادینه سازی  پایه  //     سازمان همکاری شانگهای؛  زمان  از  سازمان همکاری شانگهای 

سال   در  ه  ۲۰۰۱گذاری  جمهوری  با  روسیه  و  چین  بین  اقتصادی  ادغام  مسیرهای  گشودن  زمینه  در  ای آمالی 

نیز هند و پاکستان به عنوان اعضای این سازمان پذیرفته شدند. ایران    ۲۰۱۷داشته است. در سال    ی مرکزیآسیا

به عضویت ناظر این سازمان درآمد و درخواست رسمی برای عضویت کامل داده است بخصوص که   ۲۰۰۵در سال  

برابر تالش   در  ثقلی  و مرکز  وزنه  را  آمرایران سازمان همکاری شانگهای  براهای  در  یکا  آن کشور  نقش  تقویت  ی 

داند که    .آسیای مرکزی و شرقی می  نظر می رسد  به  از برجام،  آمریکا  از خروج  و بخصوص پس  این شرایط  در 

عالقه ایران به سازمان همکاری شانگهای جدی تر شده چرا که این سازمان نمونه ای از چندجانبه گرایی در برابر 

آمریکا اس این یت  عضو   .تیکجانبه گرایی  این لحاظ حائز اهمیت است که  از  ایران در سازمان همکاری شانگهای 

سازمان چهارچوبی برای همکاری های نهادینه ایجاد می کند که در واقع ستون فقرات همکاری های اوراسیایی 

نیز شناسان  رخی کارآینده خواهد بود. چین و روسیه هر دو نظر مساعدی با پیوستن ایران به این سازمان دارند و ب

تاکید کرده اند که عضویت آینده ایران در این سازمان می تواند یک تاثیر دومینویی داشته باشد و ضمن جذب سایر  

کشورهای خاورمیانه به این سازمان، ایران را در جایگاه رهبری در توسعه این سازمان در جهت جغرافیایی غربی 

و   به سکو  بهترین حالت  در  و  بقرار دهد  فارس    رای گفت محملی  با سایر کشورهای منطقه خلیج  ایران  بین  وگو 

به هر روی روابط خوب ایران با پکن می تواند عاملی در افزایش سطح ادغام ایران در نظم اوراسیایی     .تبدیل شود

د  ران بایاما ای داشته ۲۰۱۶نوظهور باشد. هرچند خروج آمریکا از برجام تاثیر منفی بر نیروی مثبت ایجاد شده از سال  

نظم   در  بیشتر  ادغام  برای  رایزنی  دهد.  ادامه  شانگهای  همکاری  سازمان  در  کامل  عضویت  برای  خود  تالش  به 

چین  با  فعلی  دوجانبه  روابط  در  توازن  عدم  کاهش  برای  ایران  راهکارهای  بهترین  از  یکی  اوراسیایی،  چندجانبه 

تواند ایجاد  و توسعه پروژه کمربند و جاده می ج فارس  طقه خلیدر عین حال، افزایش عالقه چین به من    .خواهد بود

کننده فرصت های جدید اقتصادی و همچنین محملی برای ادغام زیرساختی و گفت وگو باشد و در نهایت منجر به  

باشد همسایگان  و  ایران  حضور  با  جایگزین  امنیتی  ساختار  یک  ارتقای  و     .ظهور 

ایجاد مرکزیتی برای این کشور به عنوان ایجاد کننده نظم در سیستم  رصدد  سیه د رو//     روسیه و ایران در اوراسیا 

اوراسیایی به روابط   (macro-regional) ایکالن منطقه  بعد  به باور کارشناسان یک  این مساله  اوراسیا است که 

کونومیک، ژئوا  آمال  روسیه در اوراسیا نمایش دهنده عناصر پیچیده ای از  –بخشد. رابطه ایران  ایران و روسیه می

گسترده  های  پروژه  و  امنیتی  استالزامات  سن    .تر  اقتصادی  مجمع  در  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر 



 
ژوئن   در  که   ۲۰۱۶پترزبورگ  گفت  سخن  اوراسیایی"  بزرگ  "مشارکت  یک  آغاز  و  ایجاد  برای  مسکو  قصد  از 

منط کالن  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  ادغام  برای  ایچهارچوبی  ب  قه  اقتصادی  در  اتحادیه  کشورهای  رگیرنده 

مشارکت بزرگ اوراسیایی که     .بعالوه چین، هند ، پاکستان و ایران خواهد بود (CIS) اوراسیا و کشورهای همسود

برای قرار دادن   یاد می شود، نمایش دهنده تالشهای مسکو  به عنوان "اوراسیای بزرگ" هم  از آن  بطور متداول 

ی در جایگاه  "نظخود  اوراسیای   م_سازک  اوراسیا است. مفهوم  ای  کننده نظم( در سیستم کالن منطقه  )ایجاد   "

بزرگ هرچند هنوز تا حدودی دارای ابهام است اما در گفتمان سیاست خارجی روسیه بطور کلی بیانگر روندهای  

بطو و  پساشوروی  کشورهای  و  چین  روسیه،  متحدکننده  که  است  اکونومیکی  ژئو  و  بالژئوپلتیک  در  کنار  قوه  ر 

تحت   لیبرال  المللی  بین  نظم  برابر  در  بنیادین  یک چالش  واقع  در  و  بود  ایران خواهد  و  پاکستان، هند  مغولستان، 

در چهارچوب سیاست خارجی اوراسیایی روسیه، ایران موقعیت ممتازی به عنوان     .رهبری آمریکا ایجاد خواهد کرد

یک شری و  نفوذ غرب  دربرابر  مهم  امنیک سنگر  دارد. یتی  ک  غربی  لیبرال  معیارهای  تحمیل  دربرابر  ایران   همفکر 

همچنین نقش مهمی در مباحث سیاست خارجی روسیه درخصوص ایجاد یک اتحادیه ژئوپلتیک با قدرتهای بزرگ در  

 پهنه خاکی اوراسیا و ایده "چهارضلعی اوراسیایی" متشکل از چین، روسیه، هند و ایران را به خود اختصاص می

جغرافیایی،    .دهد لحاظ  از  مهمی  موقعیت  بلکه  نیست  خاورمیانه  در  کشور  یک  صرفا  روسیه  دیدگاه  از  ایران 

روسیه   روابط  اوراسیایی  ُبعد  دارد.  روسیه  نزدیک"  "خارج  مرزهای جنوبی  در  اقتصادی  و  ایران نشان   –سیاسی 

یگی جنوبی و تعامل و گفتگو همسا   منطقهدهنده تداوم و ادامه سیاست خارجی روسیه با تمرکز بر حفظ روابط با  

نقش   روسیه  نیز،  ایران  برای  است.  افغانستان  مسائل  تا  گرفته  خزر  دریای  از  ای  منطقه  موضوعات  درخصوص 

تالش در  پروژه مهمی  در  مشارکت  طریق  از  آمریکا  فشارهای  با  مقابله  برای  کشور  این  منطقه های  ای های 

دارد اوراسیا  در  روسیه     .غیرغربی  اوراسیگفتمان  نقشی  درخصوص  کسب  برای  ایران  بالقوه  توان  بر  بزرگ  ای 

محوری به عنوان یک کانون مرکزی قدرت و یک پل جغرافیایی برای ارتباط اوراسیا با خاورمیانه و جنوب آسیا تاکید  

نقشی   ای گسترش دهد. در این ارتباط، دریاچه خزر ها را برای تجارت فراقاره تواند فرصتله می دارد که این مسا

جنوب" دارد؛ طرحی که هدف   –المللی شمال مرکزی در آمال تهران و مسکو برای توسعه طرح "کریدور ترانزیت بین 

آهن، جاده و مسیرهای کشتیرانی ای از خطوط  از آن اتصال اوراسیا به خلیج فارس و جنوب آسیا از طریق شبکه

تا کنون به آرامی پیشرفت کرده  ۲۰۰۲ین خصوص در سال است و این طرح از زمان توافق روسیه و هند و ایران در ا

بین  ترانزیت  کریدور  طرح  بر  عالوه  به    –المللی شمال  است.  متکی  خزر  دریاچه  در  روسیه  توسعه  راهبرد  جنوب، 

آهن ایران برای گسترش صادرات روسیه به سمت بازارهای  ای و راه های جادهکههای بنادر ایران و شبزیرساخت

آستارا    –رشت    –رشت در خط آهن قزوین    –اندازی بخش قزوین  و جنوب آسیا است. در این ارتباط راه خلیج فارس  

المللی  رانزیت بین یک تحول مهم در اتصال ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان بود. کریدور ت  ۲۰۱۹در مارس  

ندهای ژئوپلتیک و ژئواکونومیک شکل دهنده جنوب این ظرفیت بالقوه را دارد که مرکزیت ایران را در فرای  –شمال  

در همین چهارچوب، توافق تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران به عنوان فرصتی برای    .اورسیا تقویت کند

تا   ۲۰۱۹ا مورد ارزیابی قرار گرفته است. این توافق از زمان اجرایی شدن در اکتبر  های آمریکمقابله ایران با تحریم

افزایش تجارت غیرنفتی ایران با روسیه، قزاقستان و ارمنستان شده است. عالوه بر این، منطقه آزاد    منجر به  کنون

می ایران  با  مرز  در  ارمنستان  "مقری"  متجاری  صادرات  برای  مرکزی  عنوان  به  درون  تواند  به  ایران  کاالهای  جدد 

توا کارشناسان،  باور  به  کند.  عمل  اوراسیا  اقتصادی  از  اتحادیه  ایران  با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  آزاد  تجارت  فق 

ت بخصوص با توجه به اینکه روسیه درصدد است تا اتحادیه اقتصادی اوراسیا  لحاظ نمادین حائز اهمیت زیادی اس

 .های تحت رهبری غرب ارتقا دهدبر یکپارچگی را به عنوان جایگزینی دربرا

منطقه همکاری امنیتی  سرتاسر  //    ایهای  همدر  خصوص اورسیا،  در  مشترک  نگرانی  و  امنیتی  منافع  گرایی 

های پایدار همکاری بین ثباتی در آسیای مرکزی، منطقه خزر و قفقاز و همچنین افغانستان موجب ایجاد زمینهبی



 
ای ای و محدود کردن حضور نیروهای ران و روسیه در اهداف امنیتی حفظ ثبات منطقه ایران و روسیه شده است. 

های در این ارتباط تعامل   .ای یا بخصوص نیروهای "ناتو" در منطقه و اطراف منطقه موضع مشترکی دارندقه فرامنط

و    ۱۹۹۰های روسیه در مسائلی مانند جنگ داخلی تاجیکستان در دهه  سازنده ایران و همکاری در زمینه نگرانی 

ی ایران در اوراسیا شده است. تالش باغ موجب درک و تلقی مثبت روسیه از سیاست خارجهمچنین مناقشه قره 

های روابط با روسیه و کل  شریک امنیتی همکار در اورسیا یکی از پایه   نوان یکایران برای تثبیت موقعیت خود به ع

رسد. ایران از زمان کسب  منطقه بوده است که حتی سابقه آن به پیش از آغاز ایده مشارکت اوراسیای بزرگ می

ناظر در سازمان   ارتقای روابط دوجانبه  ۲۰۰۵همکاری شانگهای در سال  عضویت  برای  را محملی  با    این سازمان 

نگرانی  و  منافع  همپوشانی  است.  کرده  تلقی  میانه  آسیای  کشورهای  همچنین  و  چین  و  و  روسیه  ایران  های 

پایداری    زمینه مشترک و  روسیه درخصوص ضرورت ایجاد ثبات در افغانستان و همچنین الزامات امنیتی مشترک،

است کرده  فراهم  اوراسیا  در  روسیه  و  ایران  همکاری  روسیه   .برای  راستای  برای  در  بزرگ  اوراسیای  مفهوم   ،

المللی با محوریت نهادهای اقتصادی و امنیتی غیرغربی مانند  ارتقای جهان چندقطبی و گذار به سمت یک نظم بین 

سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار دارد. ایران نیز مطابق این گفتمان روسیه درباره جهان  

نگرشی در خص و چندقطبی  بزریل  مانند روسیه، چین،  و محوریت کشورهایی  افزایش قدرت  با  نظم جهانی  وص 

های دوجانبه  ای و از این طریق کاهش تمرکز قدرت در غرب دارد. در نتیجه، تعاملهند به عنوان مراکز قدرت منطقه 

ر منطقه و فراتر از آن به  و چندجانبه ایران با روسیه در اوراسیا معطوف به ارتقای معیارها و هنجاری جایگزینی د 

بین نظم  اساس  و  پایه  کشیدن  چالش  به  استمنظور  غربی  و     .المللی  ایران  روابط  نسبی  ثبات  خالصه،  بطور 

سال گذشته به علت مداومت در تبعیت از هنجارهای ضمنی برای احترام به منافع یکدیگر    ۳۰روسیه در اوراسیا در  

 .های امنیتی مشترک بوده استش و کاهش رقابت و نیز همکاری درخصوص چال

های چند سال رهبران اروپایی بخصوص در پی سیاست//    های نوظهور اوراسیایی اروپا محوریت ایران در سیاست

اند. در این میان اخیر دولت دونالد ترامپ در آمریکا، تاکید و اولویت بیشتری بر سیاست خارجی اروپایی قرار داده 

های آمریکا درصدد حفظ  ی اسالمی ایران که کشورهای اروپایی با وجود کارشکنیمهورای با جتجربه توافق هسته 

های دیپلماسی اروپایی را عیان ساخته است. در حالی که اروپا در  ها و هم کاستیاند، هم آمال و خواستآن بوده

که بیشتر به ایفای  ابد  حال ارزیابی مجدد از نقش خود در جهان است، ممکن است در نهایت خود را در وضعیتی بی

های اوراسیایی با کمرنگ شدن اتحاد با آن سوی اقیانوس اطلس بپردازد. این درحالی است که  نقش در چهارچوب 

سازی رهبران اروپا برای دنبال کردن منافع  ایران هم در تغییر و تحول تفکرات راهبردی اروپایی و هم در زمینه آماده 

نقش اوراسیایی  چهارچوب  در  ج  خود  داردو  محوری  برجام    .ایگاهی  حفظ  برای  دیپلماتیک  نبرد  طریق  از  اروپا 

اند که های ژئوپلتیک را به شیوه سختی آموخته است و رهبران اروپایی در این ارتباط همچنین مجبور شدهدرس

ل کردن یک دنباسازی اروپا برای  گرایی تشدید کنند و ایران جایگاهی مهم در آماده تالش خود را در جهت چندجانبه

تر در چهارچوب اوراسیایی داشته است. با توجه به اهمیت توافق برجام برای اروپا فراتر از یک  دیپلماسی فعاالنه 

نگرش توافق هسته  و  تفکرات  بر  زیادی  تاثیر  از برجام  آمریکا  یکجانبه  تبعات خروج  نیست که  تعجب  های ای، جای 

های اروپا داشته است. از  این مساله دو تاثیر مهم بر سیاست  شناسان،به اعتقاد کار  .راهبردی اروپا داشته است

از سوی دیگر تالش برای حفظ    کنند و  ها را مجبور کرده که در مشارکت فراآتالنتیک بازنگرییک سو رهبران اروپایی 

 .و چین ایجاد کنندای با روسیه  برجام، رهبران اروپا را وادار ساخته که یک رابطه کاری جدید درباره مساله هسته 

آمیز ای بطور تهاجمی و اختالل روسیه که بطور سنتی نقطه تمرکز سیاست امنیتی اروپا بوده است بطور فزاینده 

ه با مسکو تاثیر مهمی بر تفکرات راهبردی در اروپا در چند سال داشته است. در همین حال، چین  رفتار کرده و رابط

نه که  کرده  ظهور  قدرتی  عنوان  به  فزاینده  نیز  تاثیرات  طریق  تنها  از  بلکه همچنین  دارد  جهانی  رویدادهای  بر  ای 

رکت اروپا با متحد سنتی خود آمریکا در های راهبردی در حال نفوذ بر اروپا است. از سوی دیگر مشاگذاریسرمایه 



 
ژاپن دست یافت   اروپا در همین راستا به یک توافق تجاری جدید با  .آن سوی اطلس رو به سردی و تنش بوده است

تمایل و خواست اتحادیه اروپا    .اجرایی شد و بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را ایجاد کرد  ۲۰۱۹که اوایل سال  

روابط   تقویت  راهبرد سال  برای  در سند  را   ۲۰۱۸با کشورهای آسیایی  اروپا و آسیا خود  دادن  ارتباط  در خصوص 

اروپا و آسنشان داد.   نزدیکتر ساختن  به آسیای میانه معطوف شود. ایده  یا موجب شده است که توجه بیشتری 

رد، تاکید کرد که این منطقه اعالم ک  ۲۰۱۹زمانی که اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود برای آسیای مرکزی را در سال  

این    "سنت یک قرنی در کنار هم آوردن اروپا و آسیا داشته است" و کشورهای این منطقه "از زمان کسب استقالل

ای است که اروپا،  گذاری روی منطقهاز این لحاظ، اتحادیه اروپا در حال سرمایه   . "اندنقش را برای منطقه احیا کرده

با آمریکا  هر چند انتظار می  .دهدآسیا( و آسیا را به هم پیوند می  روسیه، خاورمیانه )غرب  رود که مشارکت اروپا 

اروپا امنیتی  سیاست  اصول  از  یکی  از    همچنان  کوچکتری  مجموعه  به  آمریکا  با  اروپا  هماهنگی  اما  بماند  باقی 

خاور و  ایران  مانند  مسائلی  خصوص  در  طرف  دو  روابط  اما  شد،  خواهد  محدود  واگرایی  موضوعات  دچار  میانه 

نیز نقش   .بیشتری خواهد شد ایران  پویایی جدید،  این  اروپایی، در  دیدگاه  از  ایفا کردن خواهد داشت.  برای  هایی 

از هدف  یکی  در منطقه  ثبات  و حفظ  دارد  قرار  امنیتی  تاثیر مالحظات  تحت  ایران عمدتا  با  اروپا  رابطه  اصلی  های 

توا از طریق  ایران  این حال  با  در شکل گستردهفق هستهاست.  بوده است. ای  تاثیرگذار  اروپایی  تفکرات  بر  تری 

به    .گیری اروپا قرار دارد" در حال شکلو "اوراسیایی بینی در حال تغییر  های مهمی در مرکز جهانایران به شیوه

پذیری وپا انعطاف تواند به ار توان گفت که ما شاهد یک چهارچوب نوظهور اوراسیایی هستیم که می بیان کلی، می

 .گرایی بدهدبرد منافع امنیتی و اقتصادی آن در عین تقویت چندجانبهبیشتری برای پیش 

؛  چابهار  آ  بندر  و  سیاستایران  هندینده  اوراسیایی  و //    های  تحوالت  منظر  از  ایران  با  تعامل  و  همکاری  ایده 

تازه همگرایی اوراسیایی در سپهر سیاست خارجی هند مساله  تحریمای  های  آمریکا موجب نیست. هرچند  های 

ها پیوستگیهمه تضعیف معامالت هند با ایران در بخش انرژی شده اما راهبردهای هند برای گسترش اتصاالت و ب

نو در اوراسیا )بخصوص افغانستان و آسیای مرکزی( طراحی  از طریق بندر چابهار ایران، برای پیشبرد منافع دهلی

است اولویت    .شده  از  پروژهیکی  بحث  هند  خارجی  سیاست  مهم  به های  و  ترانزیت  پیوستگیهای   هم 

(CONNECTIVITY)   این کشور است که در رابطه ایران اهمیت بخصوصی داردر همسایگی  ابتکار "کمربند و  با  د. 

ها در هند حتی به پیش از ابتکار چینی  جاده" چین بطور حتم در این مساله نقش داشته اما سابقه این قبیل ایده 

گردد و در سمت غرب هند منجر به مباحثی در خصوص اتصاالت دریایی و زمینی برای تقویت روابط اقتصادی  بازمی

دربرگیرنده روابط با ایران، افغانستان و عمان در کنار کشورهای آسیای    اسیا شده است. چنین مباحثیهند با اور

های اوراسیایی هند نقشی مهم و محوری است که ارتقای  مرکزی و روسیه است. اما نقش ایران در آمال و برنامه 

د توسعه بندر چابهار  قراردا  .گذرداز ایران می  بندر چابهار هم در این زمینه اهمیت زیادی دارد. مسیر هند به اوراسیا

نخست مودی  نارندرا  دیدار  جریان  مه  در  ماه  در  تهران  به  هند  برجام    ۲۰۱۶وزیر  از  آمریکا  خروج  با  اما  نهایی شد. 

هایی درخصوص چابهار درنظر گرفت اما این پروژه در صحنه عمل بخوبی پیش نرفت. با این  هرچند آمریکا معافیت

محمد راستاد معاون وزیر    .کلی که شده به توسعه بندر چابهار ادامه دهدمودی مصمم است تا به هر ش  حال دولت

در حال حاضر خروج هندی اینکه  بیان  با  ارتباط  در همین  نیز  ایران  پروژه  راه و شهرسازی جمهوری اسالمی  از  ها 

روند فعالیت  اکید کرده که در حال حاضر ساله است، ت ۱۰سازی قرارداد اصلی مطرح نیست و تمایل طرفین به فعال

بندر چابهار بسیار خوب است و اگر نسبت آماری که با سایر بنادر کشور در شرایط کرونا مقایسه کنیم میانگین رشد 

هند در همین ارتباط اقدامات دیپلماتیک را نیز برای اتصال زمینی چابهار به افغانستان و   .این بندر از همه باالتر است

به هر روی، کارشناسان بر این باورند که    .یایی آن به عمان در دست اقدام داردی مرکزی و همچنین اتصال در آسیا

آینده روابط هند و ایران تا حد زیادی با حوزه اوراسیا درهم آمیخته و هرچند پیشرفت کار میدانی همانند بسیاری از  



 
بزرگ منطقه پروژه  به سمت هدف موهای  اما  پروژه ای آهسته است  در حرکت است.  و نقش    رد نظر  بندر چابهار 

 .بخش جایگاه هند در آینده اوراسیایی ایران استها و ساختارهای ترانزیتی منطقه، قوامکلیدی آن در چهارچوب

اوراسیایی بازیگران  و  تقویت روابط و مشارکت//     گرایش کشورهای خلیج فارس به سمت  با روسیه  ایران  های 

بط با اتحادیه اروپا پس از برجام همچنین موجب شده است که متحدان سنتی ایاالت متحده آمریکا  چین و احیای روا

تقویت روابط و همکاری  اوراسیایی حرکت کنند. کشورهای  در منطقه خلیج فارس به سمت  بازیگران  با  های خود 

خلی همکاری  دریافته شورای  فارس  امنیج  برای  آمریکا  به  حد  از  بیش  اتکای  که  و اند  اعتماد  قابل  راهکار  یک  ت 

بطور فزاینده هم   .نیست  بینانه واقع  امنیتی خود  و  اقتصادی  نیازهای  تامین  برای  این کشورها  به سمت اکنون  ای 

خلیج   کشورهای  و  ایران  بین  رقابت  منظر  این  از  و  هستند  چرخش  حال  در  در  اوراسیا  حضور  برای  فارس 

ت خود به تقویت همگرایی و امنیت جمعی در این منطقه هم منجر تواند در شکل مثبساختارهای اوراسیایی می 

های بزرگی برای  های اوراسیایی فرصتدانند که چهارچوب به بیان دیگر، ایران و کشورهای خلیج فارس می    .شود

می فراهم  ملی  منافع  حاپیشبرد  همین  در  قدرت سازد.  تمایل  و  رویکرد  اوراسیایی  ل  کشور   -های  سه  شامل 

چین  اروپای و  روسیه  برجام،  طرف  خالف   -ی  بر  فارس  خلیج  کشورهای  و  ایران  با  متوازن  و  سازنده  تعامل  برای 

تنش  و  خصمانه  منطقه،رویکرد  این  قبال  در  آمریکا  راه   آفرین  پیشبرد  برای  چهارچوب حلفضایی  و  جدید  هایها 

ها بازی با  اری وجود دارد که پس از دهه کند و این خوشبینی و امیدوای فراهم میای و فرامنطقهمنطقههمگرایی  

سال حاصل در  منطقه  کشورهای  آمریکایی،  گفتمان  تاثیر  تحت  صفر  آیندهجمع  فرایندهای   های  تاثیر  تحت 

  .اوراسیاگرایی وارد تعامل و رقابت سازنده با حاصل جمع مثبت با ایران شوند

 

 ترامپ: آلمان، چین و ایران خواستار شکست من در انتخابات هستند 

رئیس   –ایرنا    –ن  تهرا ترامپ  در  دونالد  وی  شکست  خواستار  ایران  و  چین  آلمان،  که  کرد  اعالم  آمریکا  جمهوری 

مپ در حضور هواداران انتخاباتی اش در  به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ترا  .هستند  ۲۰۲۰انتخابات ریاست جمهوری  

گزارش  (canadian) پایگاه خبری کانادا   .ندپنسیلوانیا گفت: چین، ایران و آلمان می خواهند از شر من خالص شو

رئیس جمهوری    .داد که مناسبات آمریکا و آلمان بویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ رو به وخامت گذاشته است

نه تنها مورد استقبال ایران و چین است،    ۲۰۲۰که شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری  آمریکا اطمینان دارد  

در چهار سال گذشته، ترامپ سیاست خارجی اش را مبتنی بر   .قبال آلمان مواجه می شودبلکه همچنین با است

وخامت مناسبات آمریکا    .تشعار »آمریکا اول« قرار داده و از روی عمد متحدان سنتی آمریکا در اروپا را رنجانده اس

هزینه های نظامی برلین بوده که    با اروپا به طور ویژه آلمان را دربرمی گیرد و موضوع تکراری مورد بحث دو طرف،

در نتیجه، رئیس جمهوری آمریکا از خارج کردن حدود یک سوم از نظامیان آمریکایی   .از نظر ترامپ بسیار کم است

ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه برای دور دوم ریاست بر کاخ    .مستقر در آلمان خبر داده است

بایدن به همکاری های چند جانبه متعهد است و در      .کرات خود به رقابت می پردازدسفید، با جو بایدن رقیب دمو 

ینه و شرکای ایاالت  دوره زمامداری باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، به چهره ای آشنا برای متحدان دیر

تبدیل شد ت  .متحده  برگزار می شود  آمریکا سه شنبه هفته جاری  ریاست جمهوری  و انتخابات  ا سرنوشت چهل 

 .ششمین مستاجر کاخ سفید در جریان آن مشخص شود

 

 اردات با حضور ایرانگهای، آماده برگزاری سومین نمایشگاه و شان

مقدمات برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای فراهم شده و این نمایشگاه    -ایرنا  -تهران

می شود دایر  ایران  اسالمی  از جمله جمهوری  مختلف  با حضور کشورهای  بین    .بزودی  رادیو  از  ایرنا  گزارش  به 

محل نمایشگاه هر روز پس از اتمام کار روزانه ضد عفونی می شود به طوری که مرکز پیشگیری و   ن،  المللی چی

https://www.irna.ir/news/84095747/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84096199/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
و   بهداشتی  نمایشگاه، سالن نشست، سرویس  در محل  تاسیسات  داد، همه  بیماری های شانگهای خبر  کنترل 

و شیرآالت ضدعفونی می شود درها  تا دستگیره های  یی »  .سالن غذاخوری  ژن  از همینجو  گفت: ضد   «  مرکز 

به  .عفونی محل نمایشگاه هر روز پس از خروج بازدیدکنندگان از محل شروع می شود و تا نیمه شب ادامه می یابد

از   بیش  نمایشگاه  برگزاری  در طول  روز  هر  در    ۱۰۰عالوه  صلیب سرخ  نقطه    ۹داوطلب  هر  و  نمایشگاه  درمانگاه 

اداره امنیت عمومی شانگهای   .پزشکی و امدادرسانی هستند  ایه خدماتضروری دیگر از محل نمایشگاه آماده ار

اداره پلیس مخصوص بررسی مدارک مهاجران وجود دارد، در محل نمایشگاه   ۲۰هم در حالی که در سراسر شهر  

ندگان  ایجاد کرده است تا در آن جا خدمات مشاوره و تمدید ویزا برای درخواست کن نیز ایستگاه ویژه ای با همین کار

شرکت کنندگان خارجی که برای آماده سازی غرفه های خود پیش از گشایش نمایشگاه نیاز به حضور    .یه شودارا

در محل دارند و یا تعدادی که برای مذاکرات پس از نمایشگاه باید در چین بمانند نیز می توانند از همین ایستگاه ها 

کنند می  دریافت  منا  .خدمات  از  اطمینان  منظور  وبه  بودن  برگزاری  سب  زمان  در  استفاده  مورد  نقلیه  سایل 

خودروی انرژی جدید را برای تردد در مسیرهای اصلی منتهی   ۲۵۰۰نمایشگاه، شهر شانگهای کاروانی متشکل از  

کل   ظرفیت  با  هایی  پارکینگ  نمایشگاه  محل  اطراف  در  عالوه،  به  است.  داده  اختصاص  نمایشگاه  محل    ۱۵۰۰به 

و   آماده شده استودروی سواخ  ۱۷۰۰اتوبوس  نمایشگاه    .ری  برگزاری  زمان  و    ۷۶در  ثابت  در محل   ۱۴رستوران 

هزار وعده غذایی در خدمت شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان خواهد بود. به    ۱۶۰رستوران موقت با ظرفیت روزانه  

غذاها شا انواع  می شود.  ارایه  رستوران های سیار  طریق  از  نیز  صبحانه  وعده  غذای  عالوه،  و  چینی  غذای  مل 

از مهمانان نمایشگاه اختصاص داده    ۱۱۵۱شهر شانگهای    .رستوران موجود است  غربی در پذیرایی  برای  را  هتل 

است. همه این هتل ها مجهز به امکانات تشخیص بیماری و ضدعفونی و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری از  

ب ورود  برای  به عالوه، مسافران  باید سفرهای گذشته خودکرونا است.  و گواهی سالمت    ه هتل  داده  را گزارش 

آبان سال   ۲۰تا  ۱۵نوامبر سال جاری میالدی / ۱۰تا  ۵سومین دور نمایشگاه بین المللی واردات چین  .داشته باشند

جمهوری اسالمی ایران سال گذشته در مجموع در سه بخش پاویون،   .در شهر شانگهای برگزار می شود/  ۱۳۹۹

در این نمایشگاه شرکت   متر مربع  ۱۸۰ متر و بخش تجاری در مساحت  ۳۶فرهنگی و گردشگری در مساحت    بخش

نمایشگاه واردات شانگهای یکی از نمایشگاه های مهم و بزرگ جهان است که می تواند فرصت مناسبی    .کرده بود

ایران باشد تولیدی  ایران در چین در مومحمد کشاورز زا»  .برای عرضه و معرفی کاالها و محصوالت  رد  ده« سفیر 

شانگهای وارادت  نمایشگاه  سومین  که  گفت  نمایشگاه  این  جمله اهمیت  از  کشورها  برای  نظیری  بی   فرصت 

 کرونایی است.  برای حضور در بازار چین در شرایط رکود ایران

 

 ۲۰۳۵حزب کمونیست چین و چشم انداز 

چلون کاربردیاحسان  اقتصاد  دکتری   | کمیته    -ایرنا  -تهران  /گر  نوزدهمین  عمومی  جلسه  حزب پنجمین  مرکزی 

از   چین  شد.  ۲۰۲۰اکتبر    ۲۹تا    ۲۶کمونیست  برگزار  پکن  توسعه   در  چهاردهم  ساله  پنج  برنامه  اجالس  این  در 

و   انداز  تا سال  اقتصادی، اجتماعی و چشم  بلند مدت چین  به گزارش روز    .مورد تصویب قرار گرفت  ۲۰۳۵اهداف 

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هفته گذشته در    یکشنبه ایرنا، پنجمین مجمع عمومی یا کنگره ملی نوزدهمین

شم انداز  ساله بعدی، سند چ  ۵حالی در پکن آغاز به کار کرد که قرار است به همراه اعالم برنامه توسعه اقتصادی  

این مجمع عمومی که پنجمین آن از   .احتمالی کشور برای نیل به رتبه اول توسعه یافتگی جهان را نیز ترسیم کند

در چین است   ترین نشست سیاسی ساالنهانجامد، مهمروز به طول می   ۴کمیته حزبی است و معموال  نوزدهمین  

جانبه این کشور را نیز به نمایش جهانی بگذارد تا این    ساله توسعه همه  ۱۵که از قضا امسال قرار است مانیفست  

چین تنها کشور میان   .ن معرفی شودبه عنوان کشوری با باالترین سطح درآمد در جها  ۲۰۴۹کشور بتواند تا سال  

  ۱۹۵۳کند و این کار را از سال  ساله تدوین می   ۵کشورهای با اقتصاد قدرتمند جهان است که برنامه سیاستگذاری  

https://www.irna.ir/news/84095099/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5
https://www.irna.ir/news/84095099/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5
https://www.irna.ir/news/84095099/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5


 
تا بتواند به یک اقتصاد خودکفایی دست یابد که  همچن ان ادامه داده است. برنامه این دوره نیز پنجمین آنها است 

های آمریکا وابسته باشد. امسال هم این مجمع در حالی برگزار شد که اقتصاد چین در  اوری کمتر به بازارها و فن

ندگی در بسیاری از شهرهای این کشور به حال حال ترمیم وضعیت شیوع ویروس کروناست؛ البته با این وجود ز

ین  ا  ۲۰۳۵بلند مدت    برنامه پنج ساله چهاردهم توسعه اقتصادی چین و همچنین چشم انداز  .عادی بازگشته است

 :تغییر و هدف عمده تمرکز دارد  ۱۰کشور بر 

جنگ تجاری آمریکا با چین و سایر تغییرات بزرگ از جمله انقالب در فن آوری و  //    تجزیه و تحلیل تغییرات قرن -۱

افزایش  تحوالت عظیم صنعتی، تغییر در توازن قدرت های بین المللی و پیچیدگی محیط جهانی و بی ثباتی در حال  

در پی بدست آوردن فرصت ها و مدیریت چالش ها است. جنگ تجاری امریکا و چین طوالنی مدت و    است، اما چین

 .افزایشی خواهد بود که حفظ هوشیاری و آرامش استراتژیک ضروری است

اقتصاد  -۲ کیفیت رشد  بر  افزودن  و  اقتصادی  کمیت رشد  کردن  و سال//    کوچک  پایدار  توسعه  به  در  دستیابی  م 

به   تشویق  و  افزایش  اقتصاد،  سازی  بهینه  رشد،  پتانسیل  افزایش  کارایی،  و  کیفیت  در  بهبود  اساس  بر  اقتصاد 

نوآوری و پیشرفت و نوسازی در صنایع است. به نظر می رسد اقتصاد چین از مرحله رشد سریع به مرحله رشد با 

 .کیفیت رسیده باشد

داخلی بعنوان یک استراتژی مهم مورد تاکید قرار گرفت    ش تقاضای افزای//    و گسترش تقاضای داخلی  تشویق -۳

 .که با اصالحات در عرضه و باالبردن کیفیت و نوآوری همراه خواهد شد

آوری های مهم -۴ به فن  به دست //    دستیابی  در  به خود  اتکا  و  بود  نوآوری شالوده ساخت چین مدرن خواهد 

اشد. تقویت کشور با پرورش استعدادهای جوان و نخبه، دست یابی  استراتژی توسعه ملی می ب  آوردن فن آوری،

از علم و فن آوری بعنوان کلید قدرت ملی  .به نوآوری، تبدیل شدن به یک قدرت علمی را در جهان محقق خواهد کرد

رت  انی و نقطه اتکای ظهور قددر مواجهه با قدرت های بزرگ یاد شد. علم و فن آوری اساس تغییر در هژمونی جه

شده   ذکر  موارد  دیگر  از  دانشگاه  و  صنعت  همکاری  تقویت  و  عالی  آموزش  در سیستم  اصالح  است.  بزرگ  های 

 .بودند

واقعی -۵ و  پایدار  اقتصادی  توسعه  بر  و  //    تمرکز  اقتصاد  کیفیت  بهبود  مدرن،  و  پیشرفته  صنایع  دیجیتال،  چین 

ت بود. همچنین بر زیرساخت های جدید، توسعه حمل  ت مورد بحث در این قسمباالبردن کارایی و رقابت از موضوعا

 .و نقل مدرن، انقالب در انرژی های نوین و تسریع در دیجیتالی شدن تاکید شد

اجرای کامل سیاست دو فرزند برای زوج ها بجای سیاست تک فرزندی از راه های  //    مقابله با پیری جمعیت -۶

ر چین رو به کاهش و پیری جمعیت رو به افزایش است و اگر روند  میزان زاد و ولد د  مقابله با پیری جمعیت است. 

در اغلب کشورها پیری جمعیت به کرگدن خاکستری تبدیل شده است.   .ادامه یابد رشد جمعیت منفی خواهد شد

فر مسئله  و  است  بزرگتر  خطرات  همه  از  جمعیت  پیری  اند:  فرموده  باره  این  در  انقالب  معظم  در  رهبر  زندآوری 

و   خانواده است  ملی  فاجعه  یک  ولد  و  زاد  کاهش  بود:  گفته  شینزوآبه  ژاپن  پیشین  وزیر  نخست  دارد.  اولویت 

 .والدیمیر پوتین گفته است: سرنوشت و چشم انداز تاریخی روسیه به جمعیت بستگی دارد

کیفیت شهرنش//    ترویج شهرنشینی -۷ توسعه  و  ارتقاء  الگبهینه سازی طرح های شهرسازی،  ایجاد  و  وی ینی 

 .جدید از توسعه و حفاظت از زمین و هوای پاک از دیگر موضوعات مصوب بود

رشد اقتصادی و رشد درآمد باید همخوان باشد، ساختار توزیع  //    توزیع منصفانه ثروت و افزایش رضایت مردم -۸

خد اجتماع،  سطح  در  برابر  های  فرصت  و  کند  تغییر  باید  ای  مالحظه  قابل  بطور  تثروت  عمومی،  و  مات  حصیالت 

 .بهداشت و درمان بوجود آید. احساس خوشبختی و امنیت در مردم تقویت و پیشرفت جامعه همه جانبه باشد

 .کاهش رشد اقتصادی شکاف درآمدی، فقر، گسست اجتماعی، پوپولیسم و افراطی گری را افزایش می دهد



 
ین المللی، گشایش بیشتر در  اری های بگسترش همک//    گشایش بیشتر و مشارکت فعال در جامعه جهانی -۹

اقتصاد در جهت دستیابی به مزایای بین المللی و مزیت های بیشتر، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و ترویج پروژه  

 .کمربند جاده

مدرن سازی ارتش و نیروهای مسلح تسریع گردد. اصالحات در ارتش،  //  تقویت ارتش و حفاظت از امنیت ملی -۱۰

آو  گسترش علم و بهبود  فن  تقویت آموزش و آمادگی نظامی و  ری و جذب استعدادها و نخبگان، حاکمیت قانون، 

حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت. در همین باره رئیس جمهوری چین گفت: چین همیشه سیاست نیروی نظامی  

ه نیست و با  ال سلطبرای دفاع را دنبال کرده و ارتش چین نیرویی برای حفظ صلح جهانی بوده است. چین به دنب

 .سلطه طلبی نیز مخالف است و هرگز هم اجازه تهدید و تجاوز به هیچ نیروی خارجی نخواهیم داد

 

 بینی تجاری مدیران مراکز تولیدی چین کاهش خوش

)  -ایرنا  -تهران اکتبر  ماه  تولیدی در چین قدری در  فعالیت  آمار چین حاکی است،    ۱۰تا  مهر    ۱۰گزارش مرکز ملی 

به گزارش ایرنا، مرکز    .وع جهانی کرونا را حفظ کردآبان( کاهش یافت اما روند بهبود از وضعیت ایجاد شده بر اثر شی

درصد بود که در مقایسه با ماه قبل یک دهم واحد   ۵۱.۴ملی آمار چین روز یکشنبه اعالم کرد شاخص خرید مدیران  

در    .کمتر است بار  اولین  ا  ۲برای  برای  ماه گذشته،  اما  آن کاهش داشت  از  ماه قبل  به  ماه    ۸ین شاخص نسبت 

درصد نشانه بهبود اقتصادی است و میزان پایین تر از آن نشانه    ۵۰التر از  میزان با  .درصد فراتر رفت  ۵۰متوالی از  

تولیدی  کسادی اقتصادی است بین مدیران مراکز  توانند نشان دهنده سطح اطمینان در    نتایج به دست آمده می 

برای  درصد بود اما    ۵۰.۶درصد و برای شرکت های میان اندازه    ۵۲.۶این شاخص برای شرکت های بزرگ    .باشند

مقام های ذیربط    .درصد رسید  ۴۹.۴درصد واحد از میزان ماه سپتامبر کاهش یافت و به    %۰۷شرکت های کوچک  

است، اما تقاضای بازار برای تولید توسط   چین می گویند گرچه اقتصاد این کشور به طور کلی و مداوم رو به بهبود

 .شرکت های کوچک ناکافی است

 

 شین هوا: آمریکا بزرگترین تهدید برای ثبات راهبردی جهان است 

ه نظامی گری فزاینده آمریکا و خروج این کشور از توافقات  شی هوا خبرگزاری رسمی چین با اشاره ب  -ایرنا-پکن

به گزارش    .بین المللی از جمله برجام، چنین اقداماتی را خطر بسیار بزرگ واشنگتن برای دنیا توصیف کرده است

  یان برد و توافق مهم بین المللی هسته ای سال واشنگتن از پیمان نیروهای هسته ای م ایرنا به نقل از شین هوا،

منعقد شده میان قدرت های بزرگ و ایران خارج شده و با مسدود کردن مسیر مجدد مذاکرات و از جمله مانع    ۲۰۱۵

خبرگزاری چین گفت که     .تراشی برای کنترل تسلیحات میکربی ، به عاملی خطرناک برای جهان مبدل شده است

متحده   ایاالت  کاهشدولت  پیمان  تمدید  برای  روسیه  پیشنهاد  راهبردی  اخیراً  یک   تسلیحات  برای  حداقل  را  جدید 

   .رد کرد و سپس چین را در زمینه سیاست های کنترل تسلیحاتی مورد انتقاد قرار داد  سال ، بدون هیچ مالحظه ای

رین تهدید برای امنیت و ثبات  شین هوا می افزاید : این امریکاست که با برتری طلبی و سلطه جویی خود به بزرگت

با این حال ، این هژمونی است که واشنگتن است که بزرگترین تهدید برای امنیت   تبدیل شده است.راهبردی جهان  

کارتر« رئیس جمهوری سابق ایاالت  گزارش ادامه می دهد:همان طور که »جیمی  .و ثبات استراتژیک جهانی است

ساله   ۲۴۰ست" زیرا در تاریخ  ت متحده "جنگ آورترین ملت در تاریخ جهان اایاال گفته است،  ۲۰۱۹متحده در سال  

تنها   خود  غریب  و  است ۱۶عجیب  بوده  برخوردار  صلح  از  همه    .سال  علت  افزاید:  می  وی  قول  از  هوا  شین 

برای اینها کشورها  سایر  کردن  وادار  به  آمریکا  آمریکا تمایل  های  ارزش  و  اصول  است "پذیرش  تحلیل    ."  در 

ه به عنوان قدرت نظامی پیشرو در جهان ، با "تئوری های تهدید"  ایاالت متحد خبرگزاری چین تصریح شده است که

و "تئوری های جنگ" دربرابر دیگر کشورها و قدرت ها از جمله چین و روسیه چالش ایجاد می کند و دایما به دنبال  
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ت متحده  ایاال از نگاه این خبرگزاری،   .داشته باشد  معرفی تهدیدهای خارجی است تا راهی برای تقابل با کشورها

سال   در  کشور  این  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  در  نظامی  های  هزینه  اول  رتبه   ، نظامی  وسواس  با 

از   ۲۰۱۹ بیش  بودجه ۷۰۰میالدی  برای  دالر  که میلیارد  کرد  هزینه  معادل   ارتش  بودجه   ۴۰تقریبا  کل  از  درصد 

 .میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است  ۷۳۸یالدی به  م  ۲۰۲۰بدتر از آن اینکه این رقم برای سال    جهان است و نظامی

در سال های اخیر ، پنتاگون حتی با ایجاد نیروی فضایی و سرعت بخشیدن به آزمایش های   شین هوا می نویسد:

ستارگان کرده است. این اقدامات    تسلیحاتی و تمرین های نظامی در فضا ، شروع به راه اندازی مجدد برنامه جنگ

گزارش   .برای امنیت فضا محسوب می شود و با اصل استفاده مسالمت آمیز از فضا در تضاد است  تهدیدی جدی

همه این تاکتیک ها و مانورهای سیاسی آمریکا نشانه هایی بارز از یکجانبه گرایی این کشور و   تاکید می کند که

شین هوا نوشت:     .دنیاست  اینکه واشنگتن اصلی مانع کنترل تسلیحاتی درسلطه جویی و برتری طلبی است و  

اقیانوسیه و اروپای مرکزی و شرقی توازن راهبردی را در  -واشنگتن با استقرار سامانه های دفاع موشکی در آسیا

آسیا در  را  زمینی  برد  میان  های  دارد موشک  و قصد  کند.-هم می شکند  اروپا مستقر  و  که همان اقیانوسیه  طور 

ایاالت متحده تقویت  ائمی جمهوری خلق چین در سازمان ملل گفت:اخیراً »گنگ شوآنگ« معاون نماینده د  هدف 

 .و دستیابی به سلطه مطلق است حضور نظامی منطقه ای و جهانی

 

 برزیل را تعلیق کرد چین واردات گوشت منجمد از 

ش  -ایرنا  -پکن دنبال  چین به  برزیل،  از  وارداتی  منجمد  های  گوشت  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  مواردی  ناسایی 

کشور  این  از  گوشت  کرد  واردات  تعلیق  موقت  صورت  به  چین،    .را  بهداشت  ملی  کمیسیون  از  ایرنا  گزارش  به 

گوشت در  کشور  این  بهکارشناسان  برزیل  از  وارداتی  زده  یخ  چین،    های  جنوب  در  واقع  استان شاندونگ  مقصد 

در    گزارش حاکی است ملوانان و خدمه کشتی که این گوشت ها را حمل کرده است  .ویروس کرونا کشف کرده اند

پیش از این نیز مسئوالن گمرک این کشور    .ننده این گوشت ها، همگی قرنطینه شده اندکنار کارکنان شرکت وارد ک

دفتر بازرگانی پکن نیز   .یک محموله مرغ منجمد وارداتی آلوده به ویروس کرونا از مبدا برزیل را کشف کرده بودند

رده بود تاکنون چندین بار مواد  و دولت های محلی چین اعالم ک  گزارش گمرگ پیشتر با صدور بیانیه ای با استناد به

غذایی منجمد وارداتی آلوده به ویروس کرونا گزارش شده است به همین دلیل از وارد کنندگان می خواهیم روند  

یی  همه گیری ویروس کرونا در سطح جهان را نظارت کنند و ابتکار عمل الزم را برای جلوگیری از صادرات مواد غذا

دولت محلی پکن همچنین به شرکت      .درگیر همه گیری کرونا هستند، بکار گیرند  منجمد از مناطقی که به شدت

ها دستور داده است تا هشدارها و مکانیزم های گزارش دهی خود در این زمینه را تقویت کنند و در صورت کشف 

   .بوطه را در جریان بگذارند موردی در زمینه آلودگی کاال به ویروس کرونا، سریعا مقامات مر

 

 اتیوپی دروازه ورود چین به آفریقا 

از جمله محورهای همکاری   -ایرنا  -تهران  /محمدرضا عرفانیان اتیوپی  و فوالد  آهن  در صنایع  سرمایه گذاری چین 

اند کرده  عالقه  و  تمایل  ابراز  آن  به  نسبت  کشور  دو  اخیرا  که  است  آبابا  آدیس  و  پکن  "آل    .اقتصادی  گزارش  به 

با ابراز عالقه برای سرمایه گذاری در اتیوپی اعالم کرده  (  ۱آفریکا" یک شرکت چینی فعال در صنایع آهن و فوالد )

براساس آمار رسمی، چین در سال   .است در حال بررسی برای توسعه همکاری های دو کشور در این زمینه است

از    ۲۰۱۸ ا  ۱۴۸بیش  به  فوالد  و  آهن  دالر  و  میلیون  اتیوپی  بازار گسترده  به  توجه  با  پکن  کرده است.  تیوپی صادر 

 .اقتصاد رو به رشد این کشور، انتظار دارد حجم صادرات آهن و فوالد از چین به اتیوپی روندی صعودی داشته باشد

قاره سیاه محس به  ورود  دروازه سیاسی  زیرا  دارد،  را  آفریقا  در قاره  نیویورک  نقش  برای پکن  آبابا  وب می  آدیس 

موقعیت جغرافیایی اتیوپی موجب شده است که   .شود و براین اساس مقامات چین نگاه ویژه ای به اتیوپی دارند
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بنگرد آفریقا  جنوب  و  شرق  به  ورود  دروازه  عنوان  به  کشور  این  به  با    .پکن  اتیوپی  دیگر  سوی  نفر    ۹۰از  میلیون 

ا  برای  بازارهای مهم  از  یکی  به رشد  رو  اقتصاد  و  و محصوالت چین محسوب می شود؛ ضمن  جمعیت  کثر صنایع 

تعامالت   بنابراین  و  است  آفریقایی  های  سازمان  دیگر  و  آفریقا  اتحادیه  مانند  نهادهایی  میزبان  آبابا  آدیس  اینکه 

تاثیر بسیاری بر دیگر کشورهای قاره سیاه داشته باشد آدیس    .سیاسی و اقتصادی این کشور می تواند نفوذ و 

گذاریهای چین در اتیوپی را نوعی اعتبار برای خود تلقی می کند و از سوی دیگر پکن نیز تالش می  آبابا سرمایه  

آفریقایی گسترش دهد دیگر کشورهای  با  را  اقتصادی و سیاسی خود  ، همکاریهای  اتیوپی  از طریق  روابط    .کند 

سال از  جدید  دوره  در  اتیوپی  و  آه  ۱۹۷۰   چین  بسیار  ابتدا  در  گرچه  و  شد  کشور  آغاز  دو  بتدریج  ولی  بود  سته 

  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۰چین از سال    .براساس منافع مشترک گام های سریعتری درمسیر توسعه روابط اقتصادی برداشتند

روند   .میلیارد دالر وام در اختیار اتیوپی قرار داده است که عمدتا به پروژه های زیر ساختی مرتبط است  ۱۲بیش از  

میلیارد دالر کاالی ارزان قیمت به   ۴حدود  ۲۰۱۵یز روندی صعودی دارد و چین در سال مبادالت تجاری بین دو کشور ن 

ساخت سد   ۲۰۰۲چین در سال    .میلیون دالر کاال از اتیوپی خریداری کرده است  ۳۸۰اتیوپی صادر کرده و در مقابل  

با هزینه ای بالغ بر   ۲۰۰۹در سال    در اتیوپی را آغاز کرد. عملیات احداث و راه اندازی این سد(  ۲بر رودخانه "تکزه" )

بیش از    .مگاوات برق تولید می کند  ۳۰۰فوت ارتفاع دارد و    ۶۰۰میلیون دالر به پایان رسید. این سد بیش از    ۳۶۵

۸۰۰   ، و مالی  اقتصادی  زیرساخت های  از  آفریقا فعال هستند که بخش عظیمی  کمپانی بزرگ چینی درسراسر 

ز و حتی بانکداری این قاره را در اختیار گرفته اند و بیش از یک میلیون چینی در بخش های انرژی مانند نفت و گا

هستند فعال  اقتصادی  های  بخش  در  عمدتا  که  کنند  می  زندگی  سال    .آفریقا  در  چین  براساس    ۲۰۰۹همچنین 

 ۳زی این سد حدود را آغاز کرد. برای عملیات احداث و راه اندا( ۳قراردادی عملیات احداث سد روی رودخانه "اومو" )

بتواند   این سد  بینی می شود  پیش  و  نظر گرفته شده است  در  کند  ۲۱۵۰میلیارد دالر بودجه  تولید  برق    .مگاوات 

براین   و  این کشور است  در  توسعه همه جانبه  مولفه های  از  یکی  برق  انرژی  تولید  آبابا معتقدند  آدیس  مقامات 

قرار داده اند. ساخت سد النهضه بر روی رود نیل که بزرگترین    اساس ساخت سدهای متعدد را در دستور کار خود

به نظر می رسد   .سد آفریقا محسوب می شود از جمله اقدامات مهم اتیوپی در سال های اخیر محسوب می شود

موقعیت جغرافیایی اتیوپی،   .شودکه آدیس آبابا برای پکن به منزله یکی از دروازه های ورود به آفریقا محسوب می 

این کشور و جمعیت   آفریقا در  اتحادیه  از جمله  نهادهای مهم آفریقایی  اتیوپی موجب   ۹۰وجود و حضور  میلیونی 

تبدیل شود برای چین  از جوامع هدف  به یکی  این کشور  و   .شده است که  اقتصادی و تجاری چین  حجم مبادالت 

در سال   در سا  ۱۹۸۰آفریقا  که  در حالی  بود  دالر  میلیارد  یک  در    ۶.۵به    ۱۹۹۹ل  در حدود  این  رسید.  دالر  میلیارد 

میلیارد دالر را پشت سر گذاشت    ۱۰میالدی مبادالت اقتصادی پکن با آفریقا مرز    ۲۰۰۰    شرایطی است که در سال

میلیارد   ۱۱۴میالدی به  ۲۰۱۰مبادالت تجاری چین با آفریقا در سال  .میلیارد دالر رسید ۴۰میالدی به   ۲۰۰۵و در سال 

کمپانی بزرگ چینی درسراسر آفریقا فعال    ۸۰۰اینک بیش از    .میلیارد دالر رسید ۱۶۶به بیش از ۲۰۱۱در سال  دالر و  

هستند که بخش عظیمی از زیرساخت های اقتصادی و مالی ، بخش های انرژی مانند نفت و گاز و حتی بانکداری 

آفری در  چینی  میلیون  یک  از  بیش  و  اند  گرفته  اختیار  در  را  قاره  های  این  بخش  در  عمدتا  که  کنند  می  زندگی  قا 

از نگاه ناظران، بخشی از موفقیت چین در توسعه روابط با آفریقا از طریق اتیوپی صورت   .اقتصادی فعال هستند

پذیرفته است و به همین جهت مقامات پکن تالش می کنند روابط اقتصادی چین و اتیوپی را به الگویی برای دیگر  

چین یک سوم نفت مورد نیاز خود را از آفریقا و عمدتا از آنگوال وارد می کند . پکن    .دیل کنندکشورهای آفریقایی تب

نیجریه شده   گاز  نفت و  و چندی است که متوجه صنایع  دارد  آنگوال  انرژی  در بخش  سرمایه گذاری های عظیمی 

چین را تامین می کنند؛ ساحل عاج   درصد کتان مورد نیاز  ۲۰در زمینه کشاورزی ، بنین ، بورکینافاسو و مالی    . است

به چین محسوب می شود.  قهوه  کانون صادرات  کنیا  و  کند  تامین می  را  نیاز چین  کاکائو مورد  از  بخش عظیمی 

کند به چین صادر می  را  دریایی خود  اعظم محصوالت  بخش  نیز  نقش    .نامیبیا  پکن  برای  آبابا  آدیس  میان  این  در 



 
د، زیرا دروازه سیاسی ورود به قاره سیاه محسوب می شود و براین اساس مقامات  نیویورک در قاره آفریقا را دار

 .چین نگاه ویژه ای به اتیوپی دارند

۱- Chongqing Iron and Steel Design Institute 

۲- Tekeze 

۳- Omo    

 

 آغاز سرشماری در پرجمعیت ترین کشور جهان با کمک فناوری 

سرشماری و  هفتمین سرشماری ملی جمعیت در چین از امروز دوشنبه با حضور هفت میلیون مامور -ایرنا  -تهران

تغییرات جمعیتی د تا  روند  به خانه می  ماموران خانه  امسال  آغاز شد در سرشماری  فناوری  پرجمعیت با کمک  ر 

معاون کمیسیون توسعه   به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین، »نینگ جی جه«    .ترین کشور جهان را ثبت کنند

انجام سرشماری   اهمیت سرشماری ملی گفت:  در  ویدیویی  کنفرانس  در یک  روز دوشنبه  و اصالحات ملی چین 

در این سرشماری اطالعات از جمله نام، شماره    .استبرای آگاهی از ساختار، توزیع و اندازه جمعیت بسیار مهم  

هر   ۱۹۹۰چین از دهه    .شناسایی، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیالت و حرفه شهروندان چینی جمع آوری می شود

میلیارد نفر افزایش    ۱.۳۷در سرشماری قبلی جمعیت این کشور به   سال یک سرشماری ملی انجام داده است  ۱۰

آمارگیری، دستگاه ها و فناوری های دیجیتالی که به سرعت در حال توسعه است به کمک   در این دور  .یافته بود

تجهیزاتی مانند تلفن های هوشمند، داده های بزرگ و کیو آر کدها نقش فزاینده ای  ماموران سرشماری آمده اند

دارند در چین  اطالعات جمعیت  پردازش حجم عظیم  و  آوری  در    .در جمع  را  برنامه سرشماری  که  یان  گائو هونگ 

شی هوشمند خود نصب کرده، صبح روز یک شنبه کار خود را از یک مجتمع مسکونی قدیمی در شمال شرقی  گو

کرد شروع  پکن  چائویانگ  با    .منطقه  مقایسه  در  امسال  سرشماری  هوشمند،  های  دستگاه  کمک  با  گفت:  گائو 

می شود انجام  کارآمدتر  و  تر  راحت  بسیار  قبلی  ت  .سرشماری  یک  داشتن  با  افزود:  ما  او  تبلت،  یا  لفن هوشمند 

دقیقه زمان می   ۱۰اطالعات را مستقیما از درب منزل افراد وارد سیستم می کنیم، روندی که برای هر خانوار تنها  

 .برد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های چین برگزاری سومین نمایشگاه واردات، صادرات در شانگ/   با هدف معرفی محصوالت

چین به علت شرایط خاص به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا به نمایندگی از    -های پیشرفته ایرانمرکز فناوری 

از   خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل      .نمایشگاه حاضر خواهد شد  های ایرانی در اینشرکت

واردات، صادرات شانگ  نمایشگاه  از  پکن، سومین  مدت  آبان گشایش می  ۵های چین  به  و  دارد.  ۵یابد  ادامه   روز 

های موثر برای معرفی ها، یکی از راه شود و حضور در این نمایشگاه یادی در چین برگزار میهای زساالنه نمایشگاه 

های اخیر در های تخصصی در سالترین نمایشگاه مهمیکی از    شود.برند و محصوالت در این کشور محسوب می 

و صادرات شهر شانگ واردات  نمایشگاه  دنیا،  در  و  نمایچین  این  دوره  از  های است. سومین  نوامبر    ۱۰تا    ۵شگاه 

برگزار می  ۱۵-۲۰)  ۲۰۲۰ فناوری   شود.آبان(  ایرانمرکز  پیشرفته  آمده    -های  وجود  به  به علت شرایط خاص  چین 

 های ایرانی در این نمایشگاه حاضر خواهد شد. اری کرونا به نمایندگی از شرکتناشی از بیم

 

 : لنایا -

https://www.irna.ir/news/84096236/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/international


 

ساله ایران و چین به   ۲۵مسئوالن با چشمان باز دنیا را ببینند/ در سند  :وگو با ایلنا، موالیی در گفت

 اشاره شده است/ ایران مانند کره شمالی منزوی نیست  FATF ضرورت هماهنگی با

، تاکید کرد که راه تنفس  FATF الملل با اشاره به ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالیحقوقدان مسائل بین

ایران بسته می  تاثیر تحریممالی  تحت  و حتی چین  ثانشود  برای مناسبات  های  راهی  و  آمریکا هیچ گشایش  ویه 

موافقت کرده است   (FATF) داری آمریکا اعالم کرد گروه ویژه اقدام مالیوزارت خزانه   .کنداقتصادی با ایران باز نمی

با هدف دور زدن تحریم  بر اقدامات مالی که  بهبود استانداردهایش نظارت  آمریکا و سازمان ملل و اشاعه  با  های 

شود تقویت کند؛ این در حالی است که ایران به عضویت این نهاد در نیامده و  ای کشتار جمعی انجام می هسالح

نیز در آخرین گزارش خود همچنان   FATF تصویب عضویت در آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و

وگو با خبرنگار  الملل در گفتینیوسف موالیی" حقوقدان مسائل ب"  .ایران را در لیست سیاه خود اعالم کرده است

اینکه   ایلنا، می  درباره  ایران  اقدامآیا  این  به  همه   اعتراض FATF تواند  همواره  که  را  اعتراض  داشت:  اظهار  کند، 

تواند بگذارد، ایران در  توانند داشته باشند؛ اما تبعات این موضوع مهم است، اینکه اعتراض ایران چه تاثیری میمی

از     بیشتر برای این است که FATF وی افزود: نهاد     خواهد به چه چیزی اعتراض کند؟ و موقعیتی می  چه جایگاهی

انتقال  و  مینقل  کمک  تروریستی  مسائل  به  که  که   کند،هایی  بدهد  پیشنهادی  که  کشوری  هر  و  کند  جلوگیری 

این نهاد قطعاً از آن استقبال خواهد   های تروریستی را محدود کند،مسیر جلوگیری از انتقال منابع مالی به فعالیت 

نیست و آن پیمان را امضا نکرده است و هیچ سمتی ندارد که  FATF کرد، اما این در حالی است که ایران هنوز عضو 

به لحاظ حقوقی سمت و جایگاهی داشته باشیم که آن عنوان حقوقی   باید  به هر حال  بخواهد وارد بحث شود. 

این کارشناس    .ران درباره یک موضوع نظر بدهد اما ایران چنین جایگاهی را در اختیار ندارداجازه و اختیار دهد تا ای

گزارش آخرین  درباره  الملل  بین  و  حقوقی  شمالی FATF مسائل  کره  و  ایران  قرار   که  سیاه  لیست  در  همچنان 

ا مطرح کردیم اما کسی به آن داشتند، یادآور شد: پیشتر بارها درباره تبعات عدم الحاق به اف ای تی اف مواردی ر

نکرد؛ وقتی شما واقع  ارتباطات مالی را می گوش  و  ببینید، تمام اتصاالت  را  باز دنیا  با چشمان  و  باشید  توانید بین 

است و کنوانسیونی است   FATF هامشاهده کنید؛ اینکه بدون الحاق به سیستم جهانی گردش پول که یکی از آن 

س  جرایم  با  مبارزه  برای  مالی  که  شبکه  آن  وارد  اگر  و  است  یافته  شکل  تروریسم  مالی  تامین  و  یافته  ازمان 

منزوی شده  شویم بانکی  و  مالی  لحاظ  به  صورت  این  غیر  در  کنیم  رعایت  را  استانداردها  انزوا هم  باید همه  ایم؛ 

شوید و بعد نگی نفس میهایتان را ببندید بنابراین شما دچار تیعنی این که خودتان راه اکسیژن برای رسیدن به ریه

نرفتند و گفتند که   FATF وی با بیان اینکه برخی از افراد در ایران زیر بار پیوستن به  .افتیداز مدتی نیز از نفس می 

می  ایرانآنها  مالی  منابع  راه  که  به جنبش   خواهند  آزادی برای کمک  کرد:های  خاطرنشان  کنند،  پیدا  را  به     خواه 

به این نهاد ورود پیدا نکرد؛ کره شمالی کشوری ذاتا منزوی است، اقتصادش اقتصاد جهانی  همین یک دلیل ایران  

نیست و در چهار راه ارتباطی جهان هم قرار ندارد؛ اما ایران کشوری پویا است، حدود چهار میلیون ایرانی در خارج  

رفت  و  کار  ایران  می واز  جابجا  مالی  منابع  و  کرده  میآمد  نفت  ایران  طریق همین سیستم  کند؛  از  باید  و  فروشد 

ها را از همین طریق پیگیری کند، اما بانکی اموالش را جابجا کند ایران صادرات، واردات و حمل و نقل دارد و باید این 

بینی افتد واقعهای آزادی بخش به دست آنها میاگر ورود پیدا کنیم اسناد ما در رابطه با جنبش دلیل که فقط به

توانند با ایران مبادله تجاری داشته باشند، یادآور  یی درباره اینکه آیا در این شرایطی روسیه و چین میموال  .نیست

ساله ایران   ۲۵کنم در سند  می  شود و فکر   ملحق FATF شد: چین و روسیه هر دو به ایران توصیه کردند که باید به

این تحلیلگر    .اشد و باید به اف ای تی اف ملحق شودو چین نیز اشاره شده که ایران باید در هماهنگی این نهاد ب

بازیگر مهم اقتصادی جهانی است و نمی اکنون یک  اینکه چین  بر  تاکید  با  الملل  بین  تواند سیستم مسائل حقوق 

مالی و بانکی خودش را به خاطر ایران نادیده بگیرد، اظهار داشت: آنها به هیچ وجه و تا زمانی که ایران به اف ای  

اف نپیوندد، مناسبات مالی عادی با ما نخواهند داشت. ممکن است از طرق دیگر با ایران ارتباط داشته باشند تی  

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/987033-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/987033-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
از طرق دیگر این کار را انجام دهند ما باید در این   توانند این کار را کنند. اگر هم بخواهنداما به صورت رسمی نمی 

و    دیدیم؛چند سال می ایران کرده  به  ایجاد کرده آنها چه کمکی  الیا چه گشایشی  ما  برای  آیا چین  باز  اند؟  سی 

بانک می در  ما  برای  آیا  نه؛  میکند؟  جابجا  پول  چینی  تاثیر     کنند؟نه؛های  تحت  هم  چین  عمال  کرد:  تصریح  وی 

  کند و هیچ گشایش و راهی برای مناسبات اقتصادی و مالی و تجاری با ما انجام های ثانویه آمریکا عمل میتحریم

 .دهدنمی

 

های اخیر ترامپ وجود ندارد/  ای در تحریممورد تازه  :رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

 مطبوعات چین از واژه تکرار مکررات استفاده کردند 

های آمریکا وجود ندارد. ابتدا یک کلی ای در تحریمرییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: مورد تازه 

وگو با ایلنا در  مجیدرضا حریری، در گفت   ها اسم چند شرکت را مطرح کردند،را تحریم و سپس در قالب همان تحریم

بر برخی شرکتداری آمرهای جدید وزارت خزانه مورد اعمال تحریم پتروشیمی  یکا  نیز بخش  و  های فعال در چین 

تازه مورد  داشت:  اظهار  تحریمایران  این  در  همان  ای  قالب  در  سپس  و  تحریم  را  کلی  یک  ابتدا  ندارد.  وجود  ها 

تحریمتحریم دل همان  در  یعنی  کردند،  مطرح  را  چند شرکت  اسم  در  ها  و حتی  اعمال شده  قبال  که  است  هایی 

وی در ادامه افزود: قبال اعالم شده    .ها استفاده کردندین هم از واژه تکرار مکررات برای بیان این تحریممطبوعات چ

بخش که  مصادیق شرکتبود  تحریم است، حاال  ایران  پتروشیمی  از  تحریمهایی  آن  که  افرادی  و  رعایت ها  را  ها 

ها در مذاکرات احتمالی با آمریکا  حریری با اشاره به تاثیر این تحریم  .نکرده بودند را اسم برده و دوباره تحریم کردند

این تحریم ه نظر می تصریح کرد: ب از  تاثیر خاصی ندارد.  آید هدف  و  ها، بیشتر فراهم ساختن یک جو روانی است 

ولی تاثیر عملی این است که چه »بایدن« پیروز شود که ظاهرا احتمال آن بیشتر است و چه ترامپ، در آینده اگر  

مشکالت  باشد  میقرار  ببریم،  مذاکره  میز  روی  بر  را  آمریکا  با  بگیرد  تواندمان  قرار  استفاده  اتاق    .مورد  رییس 

پرونده تعداد  از همین روی هنگام مذاکره هر چقدر  ایران و چین تصریح کرد:  از  بازرگانی  های تحریم بیشتر باشد، 

را   پرونده  این  دارد. پس  به مذاکره  نیاز  آنها  از  بود که هر کدام  تحریم روی میز خواهد  بیشتری  نظر ظاهری حجم 

نوع تحریم مذاکره    ۲۰وی افزود: تصور کنید که برای برداشتن    .کنند تا از نظر ظاهری ضخیم شودبیهوده سنگین می

به گزارش   .ها متفاوت خواهد بودتحریم مذاکره شود این امتیاز  ۴۰شود اما وقتی در مورد  و امتیازاتی رد و بدل می 

از جمله شرکت  ایلنا، روز پنجشنبه وزارت خزانه داری امریکا اعالم کرد چندین فرد نهاد  به  و  را  های واقع در چین 

 .اتهام ارتباط با بخش پتروشیمی ایران تحریم کرده است

 

 :کیالکترون ی بانکدار یخبر گاهیپا -

 لزوم مشارکت چین در ایجاد چارچوب نظارتی جهانی برای ارزهای دیجیتال 

اظرئیس  در  چین  نظارتی  جهمور  چارچوب  ایجاد  در  فعال  نقشی  باید  کشور  این  که  کرد  تأکید  خود  تازه  هارنظر 

باشدبین داشته  دیجیتال  ارزهای  حوزه  در  جین    .المللی  شی  الکترونیک،  بانکداری  خبری  پایگاه  گزارش  به 

ما باید از رشد و پیشرفت    ز شنبه گفت:جمهور چین و دبیر کل حزب کمونیست این کشور در بیانیه رورئیس  پینگ،

دیجیتالی به  و  کرده  استفاده  دیجیتال  زمینهارزهای  در  نحوه  شدن  و  اجتماعی  نظام  اقتصاد،  از  اعم  مختلف  های 

ببخشیم سرعت  »استراتژی   .حکومت  عنوان  با  خود  بیانیه  از  بخشی  در  همچنین  اقتصادی  وی  و  اجتماعی  های 

المللی در مورد  ه کرد که چین باید مشارکتی فعال در ایجاد چارچوب مقررات بینمدت و بلندمدت ملی« اشارمیان

باشد. داشته  دیجیتال  مالیات  و  دیجیتال  بالک  ارزهای  این  از  پیش  که  پینگ  جین  فناوری ستودنی   ی  یک  را  چین 

قانون  چین  مرکزی  بانک  نیز  آن  از  قبل  روز  چند  که  کرد  منتشر  را  بیانیه  این  حالی  در  بود،  خوانده 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/989047-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/989047-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
کارگیری هر عنوان ارز دیجیتال ملی و ممنوعیت بهخود را برای قانونی کردن یوان دیجیتال به  پیشنهادی بانکداری

ت بود.گونه  کرده  اعالم  کشور  این  در  یوان  پشتوانه  با  دیجیتال  رسانه    وکن  غول  که  هنگامی  گذشته  های  سال 

آمریکا، فیس ایاالت متحده  راه اجتماعی  برای  را  تمام تالش خود  ارزهای  بوک،  با پشتوانه  لیبرا  ارز دیجیتال  اندازی 

بزرگ  قطب فیات  کارترین  به  چین(  استثنای  )به  دنیا  اقتصادی  چین    های  خلق  جمهوری  مرکزی  بانک  بود،  بسته 

(PBOCدر رقابتی تنگاتنگ با فیس ) بوک سرعت توسعه یوان دیجیتال را افزایش داده و گوی سبقت را از رقیب خود

المللی کار بر روی ایجاد یک چارچوب قانونی جهانی  های بیندر حال حاضر تعداد زیادی از کشورها و سازمان  ربود.

شیدن به ارزهای دیجیتال و همچنین جلوگیری از استفاده افراد از خالءهای قانونی در کشورهای  را برای نظم بخ

در همین راستا، وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری،    اند.مختلف در این حوزه آغاز کرده

روی   تمرکز  محوریت  با  دیجیتال  ارزهای  مورد  در  را  خود  اجرایی  دیجیتال  پلتفرم چارچوب  ارزهای  معامالتی  های 

( نیز BISالمللی ) های بین منتشر کرد. این در حالی است که مؤسسات جهانی زیادی همچون بانک تسویه حساب

کوین استیبل  تأثیرات  روی  تحقیق  حال  هستند. در  و    ها  قاطعانه  برخورد  طی  چین  مرکزی  بانک  گذشته  هفته 

با سایت  تتر استفاده می بندی  های شرطگسترده خود  ارز  از  را دستگیر کرده و سه سایت    ۷۷کردند،  که  مظنون 

های بانکی مرتبط با فعالیت غیرقانونی مربوط به ارزهای  در ماه ژوئن نیز پلیس چین حساب   قمار را مسدود کرد.

ارزهای   چینی  فروشندگان  و  خریداران  برخی  میان،  این  در  که  کرد  را مسدود  دیجیتال  ارزهای  و  و  فیات  دیجیتال 

 منبع: ارز دیجیتال  تأثیر این اقدامات قرار گرفتند.برخی کارگزاران بازارساز مثل کارگزاری فرابورس تحت

 

 :نیخبرآنال -

 کند تحول جامع »سبز« چین به ساخت جهانی پاک و زیبا کمک می

عنو به  با جمعیت  چین  بزرگ  کشوری  بی    ۱.۴ان  گذاری  و سرمایه  توجه  گذشته  پنج سال  در طول  نفری  میلیارد 

به نقل از سایت   خبرآنالین به گزارش  .سابقه ای در مسیر حفاظت اکولوژیکی و زیست محیطی اعمال کرده است

در طول پنج سال آینده انتشار کلی آالینده های اصلی در چین همچنان روند کاهشی خواهد   المللی چین،رادیو بین 

پایدار به کمترین میزانش    ۲۰۳۵داشت؛ به طوری که انتشار کربن در چین تا سال   میالدی بعد از یک دوره کاهش 

به گونه ای اساسی بهبود پیدا خواهد کرد و هدف ساخت یک  خواهد رسید و متعاقب آن شرایط زیست محیطی  

حزب  مرکزی  کمیته  نشست  در  شده  تعریف  انداز  چشم  در  که  اهدافی  در  شد.  خواهد  محقق  اساسا  زیبا  چین 

کمونیست با محور توسعه آینده چین تعیین شده است، حفاظت از شرایط زیست محیطی و تنوع زیستی و توسعه  

العاده ای است. جامعه بین الملل به راحتی می تواند شاهد عزم و اطمینان راسخ و تزلزل  سبز دارای اهمیت فوق  

میلیارد نفری در طول پنج سال   ۱.۴چین به عنوان کشوری بزرگ با جمعیت    ناپذیر چین در مسیر توسعه سبز باشد.

  اعمال کرده است.گذشته توجه و سرمایه گذاری بی سابقه ای در مسیر حفاظت اکولوژیکی و زیست محیطی  

داده های رسمی حاکی از آن است که چین در راستای اجرای سیزدهمین الگوی پنج ساله توسعه خود توانسته  

را در مسیری رو به کاهش حفظ کند به طوری که   تولید ناخالص داخلی  انتشار گاز دی اکسید کربن در هر واحد 

معادل   چین  غیرفسیلی  مص  ۱۵.۳انرژی  انرژی  کل  از  است.درصد  داده  تشکیل  را  کشور  این  حاضر    رفی  حال  در 

این   کننده  هدایت  و  حاکم  محوری حزب  مفاهیم  از  یکی  به  توسعه سبز  مسیر  در  چین  ناپذیر  تزلزل  تداوم حرکت 

بر اساس براورد آژانس های مربوطه انتظار می رود ارزش خروجی اقتصاد سبز چین تا   کشور تبدیل شده است.

رق  ۲۰۲۵سال   به  معادل  میالدی  با    ۱۲می  برابر  رقم  این  که  برسد  یوان  داخلی   ۸تریلیون  ناخاصل  تولید  از  درصد 

چین به   درصد از تولید ناخالص داخلی چین شود.  ۱۰معادل بیش از    ۲۰۳۵است. انتظار می رود این فاکتور تا سال  

عنوان یک کشور بزرگ مسئولیت پذیر همواره به شیوه ای فعاالنه در مسیر مدیریت شرایط زیست محیطی جهان  

https://www.khabaronline.ir/news/1450476/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1450476/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1450476/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/


 
مشارکت داشته است. چین در طول پنج سال اخیر در زمینه صدور و تعیین طرح ملی چین در مسیر اجرای دستور  

و    ۲۰۲۰به هدف کاهش انتشار کربن در سال    با هدف اجرای قوانین توافق پاریس و رسیدن  ۲۰۳۰کار توسعه کار  

مدت زمان زیادی از اظهارات »شی جین   جلوتر از جدول برنامه ریزی شده در جایگاه برتر جهان قرار گرفته است.

پینگ« رئیس جمهور چین نگذشته که گفت چین در مسیر رسیدن به اوج کاهش انتشار دی اکسید کربن تا قبل از  

»مارک لوین« از محققان سیاست    تالش خواهد کرد.  ۲۰۶۰خنثی سازی انتشار کربن تا  و تالش برای    ۲۰۳۰سال  

در مسیر  باور است هدف چین  این  بر  بوده،  فعال  آمریکا  برکلی  آزمایشگاه ملی  در  پیشتر  انرژی که  گذاری حوزه 

بت به گذشته در این خنثی سازی انتشار کربن احتماال کشورهای دیگر را نیز برای اینکه اقدامات فعاالنه تری نس

چین با تحول جامع سبز و اراده ای که در مسیر توسعه و پیشرفت اجتماعی   مسیر اتخاذ کنند، تشویق خواهد کرد.

و اقتصادی دارد همچنان به اولویت حفظ شرایط زیست محیطی پایبند خواهد بود و فعاالنه در مسیر هدایت و حفظ 

درای و  کرد  خواهد  تالش  جهان  زیستی  کار  تنوع  به  محور  توسعه  بشری  جامعه  ایجاد  برای  را  بیشتری  توان  و  ت 

 1450476 کد خبر /۲۳۵۲۳۵  خواهد بست.

 

 : فارس  یخبرگزرا -

 جواد منصوری: تصرف النه جاسوسی نقطه آغازین افول آمریکا بود 

شود النه جاسوسی را نقطه آغازین افول آمریکا خواند و گفت: اینکه گفته می سفیر اسبق ایران در چین تصرف  

نمی تصرف  آمریکا  سفارت  نمیاگر  مخالفت  آمریکا  با  ما  اگر  و  یک  شد  نداشت،  کاری  ما  با  کشور  این  کردیم، 

وگویی با  جواد منصوری« سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در چین در گفت »  .فریبی استخودفریبی و عوام 

آستانه   در  فارس  خبرگزرای  خارجی  گروه سیاست  کرد:   ۱۳خبرنگار  عنوان  آمریکا  النه جاسوسی  تسخیر  و  آبان 

بود، به این معنا که در کشوری که به قول    تصرف سفارت آمریکا در تهران طبعا یک شکست بزرگ برای دولت آمریکا 

تغییرات آن  بود،  آمریکا در جهان  نادرترین متحد  به   .چنانی رخ داد که سفارت آمریکا تصرف و تعطیل شدکیسینجر 

 .گفته وی تسخیر سفارت باعث شکسته شدن موقعیت آمریکا در دنیا شد

کردیم، با ما کاری نداشت، یک خودفریبی و ا مخالفت نمیشد و اگر ما با آمریکاینکه اگر سفارت آمریکا تصرف نمی*

الملل اضافه کرد: دولت آمریکا از آن تاریخ به بعد تمامی امکانات خود  این تحلیلگر مسائل بین //    فریبی استعوام

را به اشکال مختلف به کار گرفته تا در مقابل جمهوری اسالمی به هر شکلی که بتواند ایستادگی کرده و غیر از  

وی با ذکر این نکته که اروپا و آمریکا هیچگاه یک   .اینکه آن شکست را جبران کند، ضربه خود را به ایران وارد سازد

دولت مستقل دینی را تحمل نخواهند کرد، عنوان کرد: اگر این دولت سفارت آمریکا را تصرف کند، طبعا برای آنها  

شد، مثال وضع ما چه منصوری یادآور شد: اگر سفارت آمریکا هم تصرف نمی  .شودیک شکست بزرگ محسوب می

آمریکا  می میشد؟  می چه  وارد  انتقاد  حرکت  این  به  که  کسانی  از  بسیاری  را  کرد؟  آمریکا  دولت  ماهیت  کنند 

به تعهداتش عمل مینمی آمریکا  آنهایی که معتقدند  به حقوق بشر فکر میشناسند.  و صالح  کند،  به خیر  و  کند 

 .اندیت دولت آمریکا را نشناخته کند، سخت در اشتباهند، چرا که اصال چنین نیست و آنها ماههای دیگر فکر میملت

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهای متعددی در آفریقا، آمریکای التین و آسیا داریم که به صورت کامل تسلیم  

به گفته منصوری این مسئله که اگر    .انگیزی دارند و شرایط مناسبی ندارندآمریکا شدند، ولی وضعیت بسیار اسف

نمی آمریکا تصرف  مخالفت نمیش سفارت  آمریکا  با  ما  اگر  و  و د  یک خودفریبی  نداشت،  کاری  ما  با  آمریکا  کردیم 

 .فریبی استعوام

وگو با بیان اینکه اقداماتی  سفیر اسبق ایران در چین در ادامه این گفت    //  کتاب قطور اقدامات آمریکا علیه ایران *

است، خاطرنشان کرد: از بلوکه کردن اموال ایران    که آمریکا بعد از تصرف سفارت علیه ایران صورت داد بسیار زیاد



 
و تحریم و قطع رابطه گرفته تا عملیات طبس، کودتای نقاب )نوژه( و به راه انداختن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  

شود تدوین  آمریکا  اقدامات  خصوص  در  است  الزم  قطوری  کتاب  که  زیادی  اقدامات  خیلی  در    .و  ولی  افزود:  وی 

ملت   ومقابل،  )ره(  امام  حضرت  رهبری  با  و  خودش  آگاهی  و  ایمان  و  وحدت  به  اتکا  با  معظم   ایران  مقام 

فتنهتوانسته  رهبری این  تمامی  توطئهاند  میها،  کدام  هر  که  را  اقدامات  و  کند، ها  ساقط  را  دولت  یک  توانست 

کنند برنامه ریزی می  .خنثی  اعتراف کردند که ما هر چه  بارها  آمریکایی  اضافه کرد: خود مقامات  کنیم، منصوری 

برنامه  می ایران  مواجه  شکست  با  را  ما  نکته های  این  و  اسکند  فهرست ای  اگر  نیست.  پیچیده  خیلی  که  ت 

کنند که چطور جمهوری  هایی که علیه ما طراحی شده استخراج شود، خیلی از طرفداران آمریکا تعجب میتوطئه

 .اسالمی موفق شده آنها را با شکست مواجه کند

ای که داقل نتیجهالملل عنوان کرد: حاین تحلیلگر مسائل بین //    تصرف النه جاسوسی نقطه آغازین افول آمریکا *

این مسئله  و  بود  آمریکا  افول  آغاز  نقطه  تهران داشت،  در  آمریکا  روز  تصرف سفارت  آن  در  اگر  ای است که شاید 

کرد. ولی امروز این مطلب کامال روشن است که به دلیل افشای ماهیت آمریکا  شد کسی تصورش را نمیگفته می

داخلی آمریکا نتوانست شرایط را بسنجد و درک کند و خودش   هایش و از طرف دیگر اینکه مدیریتو شکست طرح 

را با شرایط بعد از انقالب اسالمی تطبیق دهد، وضعیتی به وجود آمده که امروز عمال در داخل آمریکا چالش بزرگی  

 /انتهای پیام .برای نظام آمریکا به وجود آورده که بعید است بتواند این چالش را به راحتی پشت سر بگذارد

 

 : ختگانیفره -

چین با همکاری دانشگاه طب    :«وگو با »فرهیختگانتخصص طب سنتی در گفتخواه، فوقرحیمی

  سودجویی به اسم طب سنتی نگاه به این طب را/   سنتی و داروهای گیاهی کرونا را مهار کرده است 

 منفی کرده است 

بینیم. همه به اتفاق  االن دقت کنید آثاری از بیماران کرونایی را در چین شاهد نیستیم یعنی بیماری در چین نمی

نظر هستند که این بیماری دارو ندارد. چین با همکاری دانشگاه طب سنتی و داروهای گیاهی این روی این امر هم

کارگیری و استفاده از تجارب حاصل  فاده از تجارب و تخصص طب جدید و بهبیماری را مهار کرده است. یعنی با است

با طب خواه، فوقغالمعلی رحیمی ،«به گزارش »فرهیختگان  .از طب سنتی است ارتباط  در  تخصص طب سنتی 

سنتی و اثرگذاری آن در درمان بیماری کرونا به »فرهیختگان« گفت: »بنابر اطالعات موجود کرونا در ووهان چین 

بیماری  این  و منشأ  وارد شده است  از چین  که  برود  این سمت  به  تمرکز همه  امر سبب شد  و همین  بروز کرده 

بینیم. همه به  ت ولی االن دقت کنید آثاری از بیماران در چین شاهد نیستیم یعنی بیماری در چین نمیچینی اس

هم امر  این  روی  داروهای  اتفاق  و  سنتی  طب  دانشگاه  همکاری  با  چین  ندارد.  دارو  بیماری  این  که  هستند  نظر 

کارگیری و استفاده از  طب جدید و به   گیاهی این بیماری را مهار کرده است. یعنی با استفاده از تجارب و تخصص

 .تجارب حاصل از طب سنتی است

گذاری را رعایت کنید. این  وی ادامه داد: طب جدید گفت باید فاصله//    طب سنتی و مدرن دو بال یک پیکره هستند

پایینی داشت؟ چون از داروهای گیاهی و طب سنتی استفاده کرد و از این طب کمک  رعایت شد. چرا مرگ ومیر 

ای که چین گرفت ای همانند نتیجهتوانند نتیجه گرفت. این دو طب دو بال هستند و اگر درکنار هم قرار بگیرند می

بینید خبری از چین در این اسامی نیست یعنی تا رده چهاردهم  ای که در شبکه خبر میحاصل شود. هر آمار روزانه 

 «.شترین آمار و ابتال نیستعنوان بیشترین تلفات یا بیو پانزدهم اسمی از چین به

نداردهیچ را قبول  با طب رحیمی//    کس برچسب طب اسالمی  با طب اسالمی و همپوشانی آن  رابطه  خواه در 

براساس تجارب درمان  های سنتی هر مکان شکل سنتی خاطرنشان کرد: »طب چطور شکل گرفته است؟ طب 

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&o=on
http://farhikhtegandaily.com/


 
اندک  و  به گرفت  و  مکتوب  گرفت. اندک  شکل  طبابت  و  پزشکی  ترتیب  این  به  شد.  مطرح  درمانی  علم  یک  عنوان 

با رنگ های غیردینی داشت حذف کرد.  ها را که جنبهو لعاب اسالمی مطرح کرد، برخی درمان   اسالم این علم را 

گوید مضر است، فالن باکتری را در گفت شرعی نیست و واقعا مضر است. مصرف مشروبات الکلی که اسالم می

پیامبر دین اسالم را   کردند وبرد. اسالم طب ایرانی ما را مذهبی کرد. همانند اینکه مردم زندگی میبدن از بین می 

آورد و مردم را پیشرفت داد. قبل از آن یکتاپرست بودند، یهودی، مسیحی و غیره بودند. دین بود ولی پیامبر این را  

عنوان دارو اسالمی کرد یعنی دین اسالم را آوردند. طب نیز همین است. طب بوده است و اسالم گفته این را به 

باید حذف شود  استفاده می  با مبانی اسالمی و شرعی ما مغایرت دارد. کال علم ما هنوز دینی نشده  کنید  چون 

تر کردن برد و به  است؛ دین ما علمی است ولی علم ما دینی نیست. اسالم علمی را که ما داشتیم به سمت دینی

برچسب طب اسالمی می دلیل  قزنند. هیچهمین  درکنار  که  بود  اینچنین  اگر  ندارد.  قبول  را  این  یک  کس  باید  رآن 

داد  آمد و درمان انجام می شد یا مجموعه احادیث کاملی از سبک زندگی اسالمی مینام طب هم نازل میکتاب به 

های مستند وجود دارد که پیامبر و ائمه به پزشک هم رفتند که اینچنین نیست. در تمام تاریخیا ائمه نزد طبیب نمی

می نمیمراجعه  بنابراین  گفتکردند.  اسالمی  توان  سنتی  طب  باید  اسالمی،  ایرانیطب  طب  یا  اسالمی -شده 

 .بگوییم

را  طب  این  به  نگاه  سنتی  طب  اسم  به  است  سودجویی  کرده  با  //    منفی  رابطه  در  سنتی  طب  متخصص  این 

میکاری کاسب سنتی  طب  اسم  به  برخی  برای  های  دارد  احکام  و  قضاوت  به  کامل  اشراف  که  قاضی  گوید: 

می کموضوعی  نظام  گذارید  سازمان  ما  داریم؟  را  مساله  این  سنتی  طب  در  آیا  ولی  بدهد  نظر  و  کند  قضاوت  ه 

عنوان سازمان طب ای بهپزشکی را داریم که همه پزشکان، متخصصان متبحر طب جدید هستند. درکنار این شاخه

وجود خواهد داشت.  ها  یافته نداشته باشیم این سودجوییاسالمی داریم؟ تا زمانی که تشکیالت سازمان -ایرانی

گیری های گالب ترین کارخانه معدنی برچسبی وجود دارد که درصد امالح نوشته شده است ولی از معروف روی آب 

یافته نکردیم انتظار این  کنید ترکیبات روی آن نیست. وقتی کار را هنوز علمی و این را سازمانیک بسته تهیه می 

تشکیالتسودجویی یک  باید  دارد.  وجود  این   ها  به  تخصصی  و  اختصاصی  که  باشیم  داشته  نهادی  و  سازمان  و 

می مورد  هزار  وقتی  کند.  رسیدگی  سودجویی  مسائل  مورد  هزار  و  است  خالف  سنتی  طب  درمورد  که  بینیم 

کنند. طب جدید هم با این دید دهد همه را با این دید نگاه می بینیم، یک مورد در این امور کار اصولی انجام می می

کند. باید سازماندهی کنیم و متخصصان ما یک سازمانی بنویسند و تا سازماندهی نشود، همین مشکالت  می   نگاه

گیرد و شدید نظر روی مسائل دارند و همین امر در طب جدید هم شکل میرا داریم. متخصصان طب سنتی اختالف

اختالفمی که  کسی  نهشود.  نشود  روشن  اگر  دارد  اختالف نظر  متنها  سیستم  ینظر  و  نظر  مخالف  بلکه  شود 

توان گفت مخالف نباشید، بلکه باید جواب داشته باشیم. طب سنتی شود. بنابراین باید روی این کار کنیم. نمیمی

علوم  دانشگاه  در  را  دارد. طب سنتی  این مسائل جواب  علومبرای همه  دانشگاه  داریم،  پزشکی شیراز، پزشکی 

دانشگاه  دارد.  غیره  و  میهامشهد  تربیت  را  سنتی  طب  دانشجویان  که  داریم  زیادی  و  ی  خوب  متخصصان  کنند. 

مبتنی  درمانی  رویه  و  درمان  هر  برای  اساس  همین  بر  هستند.  سنتی  طب  مطلب  مجرب  وقتی  باید  طب  این  بر 

توان  عنوان مطلب قابل استفاده برای همه مطرح شود. نمیآید باید تمام مراحل را طی کرده باشد تا بهعلمی می

آزمایش  مراحل  باید  باشد  اگر درست  باشد. حتی  و خطا  آزمون  و  کنند  استفاده  مردم  و  کرد  را مطرح  های چیزی 

 .بالینی طی شود و بعد اینها را مطرح کنیم

 

 : بازار -



 

طرح »یک کمربند یک جاده«؛ تبلور روح    برای جهان؛بررسی راه ابریشم جدید و نقشه تجاری چین  

 تجاری نو در کالبد شرق 

ماجرای »راه ابریشم« و نقش چین در نظم نوین تجاری جهان به ویژه در بررسی راه های مواصالتی و ترانزیتی  

میان این کشور و غرب، موضوعی بسیار عمیق و پیچیده است که بررسی آن به همراه نقش ایران در این مسیر، 

تشکیل  :بازار وحید پورتجریشی؛  .وم کریدورهای تجاری و کارکردهای آنها استنیازمند داشتن درکی صحیح از مفه

احتماال حاکی از نخستین اقدامات جامعه مدرن در راستای بهره جستن    ۱۹۴۸در سال   GATT و راه اندازی سازمان

منجر به   ۱۹۹۴حداکثری از معاهدات چند جانبه بین المللی محسوب می شود، سازمانی که چند دهه بعد در سال  

جهانی  تجارت  تاری  .شد (WTO) ایجاد سازمان  اغلب  آنچه  دارند، اما  تاکید  آن  بر  اقتصاد  علم  دانشمندان  و  خدانان 

وجود »جاده ابریشم« از قرن سوم پیش از میالد مسیح است که گستره جغرافیایی بسیار وسیعی را در بر گرفته  

   .و بسیاری از تمدن های شرق باستان مانند ایران و چین از اعضای اصلی و موثر آن محسوب میشدند

 

جهان المللی  بین  ترانزیت  مسیر  ترین  قدیمی  ابریشم،  بار، //    جاده  نخستین  برای  را  ابریشم«  بزرگ  »راه  واژه 

خود که در   (Kaiserreich China) «فردیناند فرایهر فون ریشتهوفن دانشمند آلمانی، در کتاب »دولت قیصری چین

این جغرافیدان نام راه های کاروانی قاره ای را که آسیای خاوری و دریای    .به چاپ رسید، به کار برد  ۱۸۷۷سال  

روی هم رفته از طریق این راه، ابریشم به چین برده می شد که   هم پیوند می داد، به نمایش گذاشت.    باختر را با

این راه در سده دوم پیش از میالد گشایش یافت و از »سیان« از    .ریشه نام این راه هم برخاسته از همین است

ی شد: راه شمالی از »تورفان« می  طریق »لنچ ژو« به »دون هوان« می رفت که در آن جا به دو مسیر تقسیم م

رفت می  قزاق  دشت های  و  »فرغانه«  به  و  کرد  می  عبور  »پامیر«  از  که سپس  کنار   .گذشت  از  جنوبی  مسیر 

به   جنوبی(  بخش  )در  پامیر  و  »یارقند«  طریق  از  مکانن«  »تالکا  بیابان  جنوبی  دامنه های  در  نور«  »لوب  دریاچه 

به   جا  آن  از  و  )بلخ(  »باکتریا«  می سوی  مدیترانه  دریای  تا  خاورمیانه  و  هند  اشکانیان(،  دولت  )گستره  »پارت« 

شهرهای واقع در مسیرجاده از جمله سمرقند، خود به سازندگان کاالهای ابریشمی برای صادرات تبدیل       .رسید

افزون پوشاک    منابع جایگزین، با توجه به محبوبیت زیاد و روز  علی رغم وارد آوردن فشارهایی برای یافتن    .شدند

امپراتوری رم که معادل طال ارزش داشت، چینی برای مدت بیش از شش قرن انحصار ابریشمی در  توانستند  ها 

شد، بلکه  ابریشم حمل می  البته ابریشم تنها محصولی نبود که درجاده    .تولید ابریشم خام را در اختیار خود بگیرند

فکاروان  سایر  طال،  بودند  چین  راهی  که  کهربا، هایی  مرجان،  عاج،  کتانی،  و  پشمی  منسوجات  ارزشمند،  لزات 

عالوه بر ابریشم،    .کردندشد به آن کشور حمل میهای قیمتی، پنبه نسوز و شیشه که در چین ساخته نمیسنگ

ند که  آوردهای الکلی، دارچین، لوازم برنزی مثل قالب، کمربند، اسلحه و آینه را با خود می خز، سرامیک، آهن، چراغ

کردند، بلکه بسیاری از این اقالم در مناطق و شهرهای واقع در  همه این کاالها کل مسیر جاده ابریشم را طی نمی

با گذشت زمان و ورود امپراطوری های نو غربی مانند بریتانیا به نظم جهانی     .شدندمسیر فروخته و یا مبادله می 

به   دریایی  مسیر  از  استفاده  در  آنها  ابداع  افول  و  و  سو  یک  از  جهانی  بازارهای  به  دسترسی  مسیر  تنها  عنوان 

امپراطوری های شرقی مانند چین، ایران و هند در دوران حمله مغول به سرزمین های اسالمی و شرقی در کنار 

وقوع رنسانس و انقالب صنعتی در اروپا منجر به عقب ماندن شرق از غرب در صنعت تازه ظهور دوران پسا وسطی  

پیشنهاد اجرای طرح    .نتیجه به فراموشی سپرده شدن این مسیر بین المللی عظیم طی قرون گذشته گردید  و در

بوط به کمک به افغانستان مطرح  مر  ۲۰۱۰در دسامبر  «  ۲»جاده ابریشم جدید« برای اولین بار در خالل »اجالس بن  

ایده اصلی این طرح از   .شد که از آن زمان تاکنون در محافل سیاسی و رسانه ای به بحث در باره آن پرداخته اند

های   کمک  ادامه  مورد  در  پاکستان  همکاری  از  متحده  ایاالت  که  شد  مطرح  زمانی  آمریکا  خارجه  وزارت  طرف 

طریق خاک پاکستان مایوس شد. به ویژه آنکه کاروان های نظامی آمریکا در    لجستیکی به ارتش آمریکا و ناتو از
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روبرو شد  ۲۰۱۰سال   طالبان  گروه  حمالت  با  نوبت  چندین  در    .در  برای  روسیه  حمایت  جلب  با  آمریکا  زمان  آن  از 

طرح »راه    .داختیارگذاردن آسمان خود برای هواپیماهای آمریکا و ناتو مسیر شمالی را جایگزین مسیر جنوبی کر

مورد عالقه کشورهای بزرگ دیگر دنیا نظیر چین بوده است، اساساً شامل دو   ابریشم جدید« که در چند سال اخیر  

می خاکی  و  آبی  اصلی  می شاخۀ  آغاز  چین  آن«  »شی  پرقدمت  شهر  از  جاده  این  پشت شود.  با  و  سر شود 

از کشورهای  گذاشتن راه کند و درنهایت، سه قاره آسیا،  پیش رو عبور می های اصلی و فرعی بسیار و چندگانه 

را به  آفریقا  و  پیوند میاروپا  بین     .زندهم  الملل،  بررسی موضوعاتی مانند: عرصۀ رقابت چین و آمریکا در اقتصاد 

فعالیت رشد چشمگیر  و  آسیا  اقتصاد  در  چین  نفوذ  با  افزایش  مقایسه  در  آفریقا  در  چین  تجاری  و  اقتصادی  های 

قد بهرت سایر  می ها  نشان  آمریکا  متحده  ایاالت  هم  خصوص  چین  که  یک  دهد  ترسیم  و  ابریشم  جاده  احیای  با 

المللی و قابل اتکاء  و نقل بینکمربند اقتصادی، دسترسی بازارهای جهانی را تسهیل و گسترش یک کریدور حمل  

   .است تر را در راستای منافع ملی خود تدوین کردهصرفهبه های مقرونبا هزینه 

 

، »شی جینپینگ« رئیس جمهور چین، برای ۲۰۱۳در سال  //    جاده ابریشم جدید، تبلور روح تجاری نو در کالبد شرق

بار ایده »یک کمربند، یک راه« یا را به عنوان جایگزین جدید جاده ابریشم قدیم که دستکم دو هزار   BRI نخستین 

مو المللی  بین  تجارت  جهت  هان«  »سلسله  توسط  پیش  سند سال  کرد.  مطرح  را  میگرفته  قرار  استفاده  رد 

اما تالش چین   .در ابتدا نشانگر هدفی بسیار جاه طلبانه و شاید دور از ذهن مینمود  BRI استراتژیک و نقشه راه

در حقیقت مسیر تزانزیتی بین قاره ای است که   BRI    .برای عملیاتی ساختن این ایده، جهان را شگفت زده کرد

شرق، جنوب و مرکز آسیا متصل ساخته و در ادامه به روسیه و اروپا منتهی می شود. از سوی    چین را به جنوب

دیگر، بخش دریایی این مسیر، بخش های جنوبی، شرقی و مرکزی آسیا را به خاورمیانه و شرق آفریقا متصل می 

 ج سیاست کلی را در توسعه دولت چین در مجموع پن  .سازد که تمامی این مسیر نیز مجددا به اروپا ختم می شود 

BRI از عبارتند  که  گرفته  پیش   :در 

سیاستگزاری    - در   همکاری 

ساختی     - زیر   اتصال 

مانع     - بدون   تجارت 

مالی    -  پیوستگی 

 ایجاد ارتباط میان ملل    -

 

مالحظه میکنید، بخشی از مسیر شرق به غرب راه   BRI همانطور که در نقشه//  نقش ایران در جاده ابریشم جدید

 BTKد از خاک ایران می گذرد. با اینحال، شکل گیری کریدورهای عبوری از دریای خزر، مانند راه الجورد، ابریشم جدی

آکتائو، از یک سو و اعمال تحریم های اقتصادی ایاالت متحده علیه کشورمان از سوی    –قارص(    –تفلیس    –)باکو  

ین به ایران مانند ازبکستان و ترکمنستان، دیگر و عدم هماهنگی مناسب میان کشورهای موجود بر سر راه مسیر چ

ابریشم جدید شده است در جاده  ایران  عبوری  از مسیر  برداری  بهره  و  توسعه  ماندن  معلق  به  همچنین      .منجر 

در خاک پاکستان که از بندر گوادر به سمت غرب چین   CPEC اقدام چین در تاسیس کریدور و هاب باری اختصاصی

 .ر خوردن ایران از مسیر راه ابریشم جدید در شمال و جنوب شده استسیر میکند، منجر به دو

 

روی میز گزینه ها،  توسعه همه جانبه مسیر//    !همه  با هدف  دیگر، دولت چین  دنبال ساخت BRI از سوی  به   ،

کشتی های تجاری یخ شکن با همکاری روسیه بوده که قادر به طی کردن مسیر قطب شمال جهت دسترسی به  

سیرهای  این اهداف توسعه طلبانه دولت چین تا جایی ادامه یافته که رقابت بر سر م  .اروپا از مسیر نزدیکتر هستند



 
است،   نیز شده  هند  تا حدی  و  ژاپن  استرالیا،  پکن،  میان  مناقشات  جدیدترین  از جمله  نیز  جنوب  قطب  از  عبوری 

نتیجه   در  و  آن  به  چین  دستیابی  از  نگران  تجارت،  جهان  در  چین  رقیب  بزرگترین  عنوان  به  ها  هندی  که  مسیری 

التی آمریکای  سمت  به  کشور  این  از  بار  حمل  قیمت  شدید  پکن  کاهش  برای  سنتی  و  بزرگ  بازاری  عنوان  به  ن 

   .هستند

ماجرای راه ابریشم و نقش چین در نظم نوین تجاری جهان به ویژه در بررسی راه های مواصالتی و //    نتیجه گیری

ترانزیتی میان این کشور و غرب، موضوعی بسیار عمیق و پیچیده است که بررسی آن و همچنین نقش ایران در  

ند داشتن درکی صحیح از مفهوم کریدورهای تجاری و کارکردهای آنها و به ویژه کریدوهای تجاری  این مسیر، نیازم

عبوری از خاک ایران می باشد که در بخش های بعد، کلیه کریدورهای عبوری از خاک ایران و کریدورهای سیار مهم 

 .کرد آلترناتیو در برابر این کریدورها و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی خواهیم

 

گام بزرگ چین برای ریشه کنی فقر/ آیا پکن    :مرکز بررسی های راهبردی و بین المللی بررسی کرد

 شود؟ موفق می

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی چین شکاف توسعه ای بین مناطق روستایی در غرب و مناطق شهری در 

این کشور است الملل:بازار  .شرق  بین  اکتبر   ؛ گروه  در  المللی  بین  راهبردی و  بررسی های    ۲۰۲۰نوامبر    –مرکز 

این مقاله آمده است   به ریشه کنی فقر می شود؟« منتشر نموده است. در  مقاله ای با عنوان »آیا چین موفق 

سهم خیره کننده چین در کاهش نرخ رشد فقر جهانی به جمعیت باالی این کشور وابستگی مستقیم دارد. ترجمه 

به عنوان بخشی از یک طرح بزرگ تر، حزب کمونیست چین اهداف بی سابقه ای را برای    در ادامه می آید.  مقاله

تا انتهای سال   با درآمد   ۲۰۲۰ریشه کنی فقر در چین  در نظر گرفته است زیرا صدها میلیون نفر در چین همچنان 

موضوع چند سویه ای است، اما بیشتر با    پایین و استانداردهای ضعیف زندگی دست به گریبان اند. هرچند فقر یک

دالر در روز است. نرخ فقر جهانی به   ۱.۹۰سطح درآمد ارزیابی می شود. در حال حاضر، خط شدید فقر بین المللی  

درصد از این کاهش مدیون تالش های چین است.    ۶۰کاهش یافته است. بیش از    ۱۹۹۰شکلی چشمگیر از سال  

درصد    ۶۶.۳میلیون نفر را از فقر شدید رهایی بخشید و نرخ فقر کشور را از    ۷۴۸.۵دهه ها رشد شتابان اقتصادی،  

تنها   رساند.  ۰.۳به  کشور    درصد  این  باالی  جمعیت  به  جهانی  فقر  رشد  نرخ  کاهش  در  چین  کننده  خیره  سهم 

وابستگی مستقیم دارد. دیگر کشورهایی با کاهش نرخ رشد مشابه با چین سهم بسیار اندکی در کاهش نرخ فقر 

ر هر روز را نیز به  دالر د  ۵.۵دالر و   ۳.۲دالری، بانک جهانی استفاده از خط فقر    ۱.۹جهانی داشتند. عالوه بر خط فقر  

عنوان پایه ای برای ارزیابی فقر در کشورهای با درآمد متوسط و باال پیشنهاد می کند. مقایسه پیشرفت ها در بین  

وقتی خط فقر   این سه خط فقر بین المللی درک روشن تری از تالش کشورها در کاهش نرخ فقر جهانی می دهد. 

 ۲۳۷درصد از جمعیت کشور)  ۱۷درآمد متوسط به باال اعمال می شود،    دالری برای چین به عنوان یک کشور با  ۵.۵

درصدی ترکیه نصف چین   ۸.۵در فقر زندگی می کنند. در آن سال، نرخ خط فقر    ۲۰۱۸میلیون نفر( هنوز هم در سال  

درصد    ۲۲.۷  درصد و مکزیک با   ۱۹.۸درصد بود. با این حال، چین هنوز هم از برخی کشورها مانند برزیل با    ۱۵و ایران  

البته در همان سال نرخ فقر روستایی چین پنج برابر نرخ فقر شهری بود. خط فقر روستایی چین به    بهتر ظاهر شد.

دالر در هر روز( است و در سال های اخیر تمایل به کاهش  ۱.۹طور قابل مالحظه ای باالتر از خط فقر شدید جهانی)

ولویت های اصلی حزب کمونیست چین به شمار می رود. دولت  کاهش فقر از مدت هاست که از ا داشته است.  

شی جی پینگ اهداف خیره کننده ای برای آن ترسیم کرده است. با این حال سواالتی پیرامون پایداری برنامه های  

فقط در دو دهه گذشته درآمد ناخالص ملی سرانه چین بیش از ده برابر افزایش یافته است و از    دولت وجود دارد.

رسید. با این حال، رشد اقتصادی بسیار ناهموار و بیشتر در    ۲۰۱۹دالر در سال    ۱۰۴۱۰به    ۲۰۰۰دالر در سال    ۹۴۰

آغاز     مناطق شهری متمرکز این شکاف  پر کردن  برای  اقداماتی  فقر روستایی  با هدف کاهش  است. دولت چین 
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ی شهرستاهای فقیر، یک خط فقر ملی را ، دولت با ایجاد یک دفتر شورای دولتی برای شناسای۱۹۸۶در سال    کرد.

از هفت سال،   پس  داد.  اختصاص  فقر  کاهش  برای  ای  ویژه  بودجه  و  فقر خارج شدند.   ۸۰معرفی  از  نفر  میلیون 

از   تا  داد  می  اجازه  تر  شهرنشین  ساحلی  مناطق  به  که  کردند  خلق  را  ای  همکارانه  کار  و  ساز  مرکزی  مقامات 

اقدامات بود. چین   د.مناطق غربی فقیرتر پشتیبانی کنن از دیگر  حذف هزینه های دانش آموزان مناطق روستایی 

را گسترش داد که یک برنامه انتقال پول نقد بدون قید و شرط برای فقیرترین مردمان چین   dibaoهمچنین برنامه  

ی اصلی، ، دو نگران۲۰۲۱بود. رهبران چینی همچنین متعهد شدند در سالگرد صد سالگی حزب کمونیست در سال  

غذای ناکافی و لباس نامناسب را از بین ببرند و سه ضمانت را فراهم آورند: دسترسی به مراقبت های بهداشتی، 

روستای    ۱۲۸۰۰۰میلیون خانواده فقیر و    ۲۹.۵میلیون نفر فقیر،    ۸۹.۶، مقامات چین  ۲۰۱۴تا سال    آموزش و مسکن.

برای کاهش ف را شناسایی کردند. بودجه ساالنه  به  فقیر  برابر و  نیز دو    ۲۰۱۹میلیارد رنمینبی در سال    ۱۲۶.۱قر 

اما    رسید. است  مرکزی  دولت  از  دیبائو  بودجه  دیبائوست.  سراسری  پوشش  بر  چین  های  برنامه  بر  انتقاد  یک 

مقامات محلی شیوه خرج آن را مشخص می کنند. بنابراین فساد مالی در اینجا گریز ناپذیر است. همچنین ارزش  

ین برنامه چندان قابل مالحظه نیست. بی انگیزگی برای کار و تالش از پیامدهای این برنامه است. بدین  پرداختی ا

به فقر سخت دچار می کند. را  پذیرترین شهروندانش  پایدارتر، چین آسیب  راه حل های  از مهم    ترتیب بدون  یکی 

و مناطق شهری در شرق این    ترین چالش های پیش روی چین شکاف توسعه ای بین مناطق روستایی در غرب

کشور است. شکاف توسعه بر کیفیت زندگی بسیار کارساز است. ممکن است نرخ ابتال به سرطان حتی در مناطق 

شهری بیشتر از مناطق روستایی باشد اما میزان مرگ و میر در مناطق روستایی بی تردید باالتر از مناطق شهری 

دستخوش کار آسیب پذیر قرار داشتند که این    ۲۰۱۸وی کار چین در سال  درصد از نیر  ۴۳.۸است. به عالوه، حدود  

برآورد    درصد( بسیار پایین ترست اما نسبت به سایر کشورهای گروه بریکس، باالست.  ۷۶.۷رقم در مقایسه با هند)

نداخته می شود که ویروس کرونا جمعیت آسیب پذیر چین که بسیاری از آنها کارگران مهاجر هستند را به سختی ا

میلیارد دالر از حقوق کارگران مهاجر روستایی از دست رفته است. در    ۱۰۰است. فقط در یک ماه قرنطینه، تقریبا  

فوریه   در  ویروس  انتشار  به  ۲۰۲۰اوج  این کشور  بیکاری رسمی  نرخ  نرخ   ۶.۲،  بدون شمار  رقم  این  رسید.  درصد 

است. روستایی  کارگران  می    بیکاری  وزیر  ۲۰۲۰در  نخست  این  ،  در  کرد.  ارائه  را  دولت  ساالنه  کار  گزارش  چین 

گزارش آمده بود که دولت قصد دارد به کارگران مهاجر خدمات شغلی برابر در شهری که کار می کنند ارائه دهد. 

راه بندهای بسیاری همچنان   همچنین کارگران با درآمد پایین می توانند هزینه های بیمه اجتماعی را پس بیندازند.

پ  بوده  پیش  چین  در  فقر  کاهش  اصلی  عامل  ها  برای سال  پایدار  و  اقتصادی شتابان  رشد  است.  چین  دولت  ای 

است. با کاهش رشد اقتصادی سرعت کاهش فقر نیز کاهش یافته است. به این ترتیب تبدیل چین به یک کشور  

 پیشرفته، توانگر و نیرومند دست نیافتنی می شود. 

 

گفتگوی ویژه بازار با طراحِ نظریه »قدرت نرم«/ پکن   / دست کم گرفتن چین برای امریکا خطرناک است

 !یا واشنگتن؛ جهان، مسافر کدام پایتخت است؟ 

پروفسور »جوزف نای« معتقد است که بیش از اندازه اهمیت دادن یا دست کم گرفتن قدرت چین خطرناک است  

 .زیرا دست کم گرفتن، خود رضایتی ایجاد نموده در حالی که بیش از حد اهمیت دادن باعث ایجاد ترس می شود

»رقابت آمریکا و چین« عبارتی است که افکار عمومی سالهاست به آن عادت کرده اند. در   ؛ گروه بین الملل:بازار

به معنی  سال را در این رقابت داشت و آشنا بودن مردم به »کاالهای چین« خود  برتر  آمریکا دست  های گذشته 

های اخیر و بخصوص قبل از روی کار  بود که پکن برای رسیدن به واشنگتن باید طی کند. اما در سال   فاصله زیادی

از   بسیاری  و  یافت  کاهش  زیادی  اندازه  تا  فاصله  این  آمریکا  جمهوری  رئیس  عنوان  به  ترامپ  دونالد  آمدن 

درآوردند. صدا  به  سفید  کاخ  برای  را  هشدار  زنگ  آمریکایی  این    اقتصاددانان  خبرنگار در  با   بازار راستا  گفتگویی 
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»جوزف نای« استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز علوم سیاسی و روابط بین الملل انجام داده که در ادامه می  

هاروار دانشگاه  سیاسی  علوم  دانشکده  استاد  و  نرم  قدرت  نظریه  مبدع  نای«،  برجسته  آید.»جوزف  محقق  و  د 

بین به عهده  روابط  نیز  را  دانشگاه هاروارد  کندی  اف.  مدرسه حکومت جان  ریاست  این  از  پیش  نای  الملل است. 

داشته است. ریاست شورای اطالعات ملی، دستیار وزیر دفاع و دستیار معاون وزیر خارجه برخی از مناصب دولتی  

 است که پیش از این نای بر عهده داشته است. 

رخی نظریه پردازان عمدتا لیبرال قدرت یابی چین در عرصه اقتصادی را امری بی خطر برای آمریکا می دانند. اما  *ب

در مقابل رئالیستها معتقد هستند که قدرت یابی چین در عرصه اقتصاد منجر به تسری به حوزه نظامی نیز خواهد  

آمریکا برای  را امری خطرناک  یابی  این ظهور و قدرت  لذا  را امری    شد  از سوی واشنگتن  می دانند که مهار چین 

برخی از مفسران دلیل اصلی را مواضع و سیاست های رئیس جمهور //    ضروی می نماید. ارزیابی شما چیست؟ 

اقداماتی   با  بنزین ریخت. رهبران چینی  بر روی آتش  بود که  او مانند مردی  باید گفت  اما  ترامپ می دانند،  دونالد 

سود دستکاری  جزایر مانند  سازی  نظامی  و  معنوی  مالکیت  اجباری  انتقال  و  سرقت  تجارت،  سیستم  در  اگرانه 

داشتن  با  چین  ظهور  گفت  باید  کردند.  ور  شعله  بیشتر  را  آتش  جنوبی،  چین  دریای  در  مصنوعی  شده  ساخته 

متحده آمریکا    از نظر اندازه از اقتصاد ایاالت  ۲۰۳۰بیشترین جمعیت جهان و اقتصادی که ممکن است در حدود سال  

به این نتیجه   ۲۰۰۸نوع جدیدی از چالش استراتژیک است. بسیاری از چینی ها پس از بحران مالی   سبقت بگیرد،

ایاالت   با  درگیری  به  از تحلیلگران معتقدند که رشد چین منجر  برخی  اکنون  و  به زوال است  رو  آمریکا  که  رسیدند 

 متحده خواهد شد. 

بیش از حد اندازه اهمیت دادن یا  //    ریکا چگونه می تواند با چالش چین مقابله کند؟ *به نظرشما ایاالت متحده آم 

دست کم گرفتن قدرت چین خطرناک است زیرا دست کم گرفتن، خود رضایتی را به وجود می آورد در حالی که 

سبه نادرست هر یک از این موارد می تواند منجر به محا  -بیش از حد اهمیت دادن نیز باعث ایجاد ترس می شود  

شود. یک استراتژی خوب با واقع گرایی شروع می شود تا ایدئولوژی. بسیاری از پیش بینی های فعلی به اغراق 

 قدرت چین و ضعف غرب بسنده می کنند.

*ارزیابی شما از قدرت چین و ایاالت متحده امریکا در حال حاضر چیست و با چه شاخصی به صورت دقیق می توان  

اگر به درستی و با نرخ ارز محاسبه شود، اقتصاد چین حدود //    ق از قدرت آمریکا و چین ارائه داد؟ یک ارزیابی دقی

دو سوم اقتصاد ایاالت متحده آمریکاست. اما در هر صورت ارزیابی قدرت کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی و 

، چین بیشترین تولید ناخالص داخلی  ۱۸۳۹اقتصاد آنها اشتباه است. در زمان جنگ های تریاک با انگلیس در سال  

باید گفت درآمد سرانه شاخص بهتری    جهان را داشت، اما این اعداد توازن قدرت را به درستی توصیف نمی کردند.

از پیچیدگی اقتصاد ارائه می دهد و انتظار می رود درآمد سرانه آمریکا چندین برابر چین در طی دهه های آینده 

ددانان انتظار دارند چین سرانجام از ایاالت متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان عبور کند  باشد. بسیاری از اقتصا

اما واقعیت این است که این مهم بستگی به رشد اقتصادی هر دو کشور در طی سالهای آینده دارد و نرخ رشد 

برای پیش بینی نیست. ر شوروی در طول جنگ  اتحاد جماهی در هر صورت، برخالف    گذشته همیشه دلیل خوبی 

سرد، گرانش اقتصاد چین احتماالً افزایش خواهد یافت. چین اکنون بزرگترین تولید کننده جهان و بزرگترین شریک  

کمک های  و  نظامی  های  هزینه  از  تنها  نه  آن  رشد  به  رو  اقتصاد  است.  جهان  کشورهای  در همه  تقریباً  تجاری 

به دسترسی  بلکه  کند  می  پشتیبانی  آن بازار اقتصادی  برای  استاندارد  تعیین  در  آن  توانایی  و  نظر  بازار چین  از  ؛ 

با این حال، حتی اگر روزی چین از نظر اقتصادی از ایاالت متحده آمریکا   سیاسی منبع قدرت محسوب می شود. 

ی گیرد، دلیل بر پیشی گرفتن قدرت ژئوپلتیک آن نخواهد بود. همانطور که ایاالت متحده آمریکا در پایان قرن  پیش

نوزدهم به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد، اما تا سه دهه بعد به یک بازیگر اصلی در توازن قدرت جهانی تبدیل  

 نشد.
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اخص اقتصادی است. به نظر شما چه شاخصهای دیگری  *برخی ارزیابی ها در مورد قدرت چین صرفا بر اساس ش

این میان اهمیت دارند؟  این معادله است و چین در شاخص های نظامی و //    در  از  توان اقتصادی فقط بخشی 

قدرت نرم بسیار عقب تر از ایاالت متحده است. هزینه های ارتش آمریکا چندین برابر چین بوده و درست است که 

ن در سال های اخیر در حال افزایش بوده و چالش های جدیدی را برای نیروهای آمریکایی  توانایی های نظامی چی

متحده   ایاالت  که  زمانی  تا  نیست. همچنین  نظامی  لحاظ  از  آمریکا  کند، چین همتای جهانی  ایجاد می  منطقه  در 

آمریکا از اقیانوس آرام غربی  آمریکا اتحاد و پایگاه های خود را در ژاپن حفظ کند، پکن قادر به حذف ایاالت متحده  

نخواهد بود. علی رغم تنش های تجاری، اتحاد ایاالت متحده و ژاپن امروز قوی تر از سی سال پیش در پایان جنگ 

چین سرمایه گذاری عظیمی در قدرت نرم کرده و توانسته به دستاوردهایی از طریق جذب و نه اجبار    سرد است.

پروژه » این کمربند برسد. مبادالت فرهنگی و  اما  افزایش دهند،  را  توانند جذابیت چین  یک کمربند یک جاده« می 

بیشتر شبیه تبلیغات موفق بازاریابی است تا یک طرح مارشال برای جهان. به طور کلی، چین با دو محدودیت عمده  

ام و اصرار داخلی بر  در قدرت نرم خود روبرو است: درگیری های سرزمینی با همسایگان خود مانند ژاپن، هند و ویتن

مورد اول جذب دیگر کشورها را برای پکن سخت نموده و مورد دوم چین را از     کنترل شدید توسط حزب کمونیست.

 مزایای جامعه مدنی که کشورهای اروپایی یا ایاالت متحده از آن بهره مند هستند، محروم می کند.

رت نرم آمریکا کرده اید و چین را هم در این زمینه در *شما در مطالب و مقاله های اخیرتان صحبت از کاهش قد

مجموع رقیبی برای آمریکا دانسته اید. در حالی که عنوان فرمودید چین در این زمینه موانعی پیش رو دارد. در این 

فرمایید؟  می  توضیحی  پورتلند //    زمینه  نرم  قدرت  شاخص  از  ها  نظرسنجی  نرم،  قدرت  گیری  اندازه  جهت 

نند که این شاخص چین را در مکان بیست و ششم قرار می دهد در حالی که ایاالت متحده نزدیک  پشتیبانی می ک

باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. با وجود سرمایه گذاری گسترده چین در قدرت نرم، دموکراسی غربی 

نباید    دموکراسی غربی نیست. تهدیدی ایدئولوژیک برای حزب کمونیست است اما ایدئولوژی چین تهدید جدی برای  

بود.  دهنده  وام  بزرگترین  و  جهان  تجاری  کشور  بزرگترین  زمانی  آمریکا  متحده  ایاالت  که  کرد  فراموش  را  واقعیت 

امروزه نزدیک به صد کشور چین را بزرگترین شریک تجاری خود می دانند، در حالی که پنجاه و هفت کشور چنین  

رابطه دارند. چین قصد دارد با طرح »یک کمربند یک جاده« خود طی دهه آینده،   رابطه ای با ایاالت متحده آمریکا

بیش از یک تریلیون دالر برای پروژه های زیربنایی وام دهد، در حالی که ایاالت متحده آمریکا کمک های خود را قطع  

است. دولت    کرده  کنترل  و  دهد  می  افزایش  را  آن  نرم  قدرت  چین  اقتصادی  موفقیت  دسترسی داستان  بر 

از طریق گستردگی بازار به کند. چین  فراهم می  را  قدرت سختی  آن  گذاری های   بازار بزرگ  و همچنین سرمایه 

را   خود  اقتصادی  قدرت  خود،  توسعه  روند  به  کمک  و  کشور  از  عظیم  خارج  شرکت  هفت  از  داد.  خواهد  افزایش 

جهانی در زمینه هوش مصنوعی )گوگل، فیس بوک، آمازون، مایکروسافت، بایدو، علی بابا و تنسنت(، تقریباً نیمی  

با دارا بودن جمعیتی   کنند.  از حزب کمونیست سرپیچی  آنها چینی هستند و شرکتهای چینی جرات نمی کنند  از 

قدرت چین نسبت به ایاالت متحده آمریکا افزایش می یابد.  اینترنت جهان و منابع داده،    عظیم، بزرگترین پایگاههای 

 برخالف جنگ سرد، چالش فناوری چین واقعی است حتی اگر چالش ایدئولوژیک آن کمتر باشد.

 

 

 

 

https://www.tahlilbazaar.com/
https://www.tahlilbazaar.com/


 

 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَةَ الجََنُّةِ رَحْیَنَفْسَه  لَمْ بِهِ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.بهشت را استشمام نخوا ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶۵۴، ح 20، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  امبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفیپی 

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیوبِهِ کَخَرَجَ مِنْ ذ ن  قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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