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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 لیه ایران را لغو کند ای عهای هستهحریمچین: آمریکا باید ت

های سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبری هفتگی خود تصریح کرد: آمریکا باید همه تحریم  : مهر

لغو کندهسته را  ایران  کنفرانس  هوا چون»  .ای علیه  در  امروز دوشنبه  این کشور  وزارت خارجه  اینگ« سخنگوی 

لزو بر  خود  هفتگی  گفتخبری  ایران سخن  علیه  آمریکا  های  تحریم  لغو  این   .م  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

ای ایران بسیار حساس و پیچیده است. بدون توجه به اینکه  خصوص تصریح کرد: شرایط کنونی )موضوع( هسته

رای حل و شرط هرگونه راه حل سیاسی یا دیپلماتیک بوضاع چگونه پیش می رود، حفظ و اجرای برجام باید پیشا

باشدفصل مسئله هسته  ایران  )طرف  .ای  امیدواریم که همه  داد:  ادامه  باره  این  در  را حفظ  وی  آرامش خود  ها( 

رسیده و به دنبال بازگشت فوری بدون قید و داری نشان دهند، برای حفظ برجام به اجماع  کرده، از خود خویشتن

تحریم همه  برداشتن  نیز  و  توافق  این  به  آمریکا  باشندشرط  مرتبط  چون»  .های  کرد:  هوا  اضافه  ادامه  در  اینگ« 

چین پیشنهاد ایجاد چارچوب گفتگوهای    اشکار است که برجام پاسخی برای تمام مسائل امنیتی در منطقه نیست.

های خود را از طریق گفتگو حل و فصل کرده نه و خلیج فارس را به طرفین داده است تا نگرانی چندجانبه در خاورمیا

ب منطقهو  ثبات  و  صلح  حفظ  خصوص  در  جدید  اجماعی  یابنده  دست  رئیس    .ای  ترامپ  دونالد  که  است  گفتنی 

آمریکا   سال    ۸جمهوری  مارس  )  ۲۰۱۸ماه  سال    ۱۸میالدی  بهانه(  ۱۳۹۷اردیبهشت  واهبه  صورت  های  به  و  ی 

ای کش  ۲۲۳۱یکجانبه قطعنامه   توافق هسته  از  و  کرد  نقض  را  امنیت سازمان ملل  ایران   ۵+۱ورهای  شورای  با 

تحریم که  کرد  تهدید  واشنگتن سپس  دولت خارج شد.  زمان  در  مذکور  توافق  اساس  بر  که  تهران  علیه  های خود 

 .قبلی این کشور تعلیق شده بود را بازمی گرداند

 میلیون تن نفت خرید   ۵۰۴چین 

آمار    .ه پیش از آن افزایش یافتواردات نفت چین در نوامبر با کاهش ترافیک ترخیص گمرکی نسبت به ما : ایسنا

  ۱۱/  ۰۴میلیون تن نفت خام خرید که معادل    ۴۵/  ۳۶اداره کل گمرک چین نشان داد این کشور ماه میالدی گذشته  

درصد کمتر از    ۰/  ۳اکتبر افزایش داشت اما    میلیون تن نفت واردات   ۴۲/ ۵۶میلیون بشکه در روز بود و در مقایسه با  

میلیون   ۱۰/  ۹۸میلیون تن معادل    ۵۰۳/  ۹۲ماه نخست امسال مجموعا    ۱۱. چین در  ودب  ۲۰۱۹سطح نوامبر سال  

کرد که   وارد  نفت  روز  در  بندر در    ۹/  ۵بشکه  افزایش داشت. چند  با مدت مشابه سال گذشته  در مقایسه  درصد 

رو بودند  ین روبه ابقه واردات نفت خام و اوضاع جوی نامساعد از ژوئیه با ترافیک سنگسشرق چین به دلیل حجم بی

د قرار  تحت فشار  را  تاسیسات  فعالیت  این وضعیت  بود. و  رسانده  باالیی  تاریخی  رکورد  به  را  ذخایر شناور  و  اده 

پیش لی گفت:  ژانگ  النگ  مشاوره  شرکت  تحلیلگر  چییان،  به  نفت  واردات  کاهش  ما  است. بینی  دسامبر  در  ن 

تا بتوانند از آنها برای سهمیه واردات سال  نویه می هایی هستند که در ژاها منتظر محمولهپاالیشگاه    ۲۰۲۱رسند 

در سال   نفت  واردات  بازرگانی چین سهمیه  وزارت  کنند.  پاالیشگاه   ۲۰۲۱خود استفاده  به  برای  را  های غیردولتی 

در    میلیون تن رسانده است. شرکت کپلر برآورد کرده که سطح ذخایر شناور  ۲۴۳درصد افزایش داده و به    ۲۰میزان  

با اوج    ۳۰چین در اواخر نوامبر به حدود   میلیون بشکه در اوایل سپتامبر کاهش پیدا   ۹۶میلیون بشکه در مقایسه 

/  ۵کرده که    های نفتی صادر میلیون تن فرآورده   ۴/  ۹۵کرده است. آمار گمرکی همچنین نشان داد چین در نوامبر  

و خط لوله در   LNG ش رویترز، واردات گاز طبیعی شاملدرصد در مقایسه با اکتبر کاهش داشت. بر اساس گزار   ۱۴

 .درصد کاهش داشت  ۳میلیون تن رسید که بر مبنای ساالنه   ۹/ ۱۸ماه میالدی گذشته به 

 دونزی میلیون ُدز واکسن کرونای چینی در ان ۱ /۲



 
ن بار یک محموله  های ضدکرونا ساخت چین به برزیل، این کشور ایچند ماه بعد از صادرات نخستین محموله واکسن

المللی چین روز دوشنبه گزارش کرد  هزار ُدزی به اندونزی صادر کرد. به گزارش »ایرنا« رادیو بین  ۲۰۰یک میلیون و  

هزار ُدز دیگر از واکسن کرونا ساخت چین به اندونزی تحویل داده    ۸۰۰قرار است اوایل سال آینده نیز یک میلیون و  

 (SINOVAC) ل از مقامات اندونزی، قرار است واکسن تولید شرکت سینوواکشود. براساس این گزارش و به نق

سازمان  تایید  از  پس  یک  چین  براساس  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  واکسیناسیون  برای  اندونزی،  در  مسوول  های 

در    گزارش اندونزی،  در  چین  سفارت  از  بیوفارم  ۶دیگر  نام  به  اندونزی  در  واکسن  تولیدکننده  شرکت   اشهریور 

(Biofarma)  دریا توافقنامه برای  را  است. ای  کرده  امضا  پکن  سینوواک  شرکت  واکسن  محموله  نخستین  فت 

تولید   برای  الزم  مواد  چین  آینده شرکت سینوواک  ماه  دو  در  است  قرار  در    ۴۵همچنین  کرونا  واکسن  ُدز  میلیون 

نزی پس از امارات متحده عربی به دومین کشور  ر شرکت بیوفارما قرار دهد. مهرماه امسال اندو اندونزی را در اختیا 

واکسن کرونای  از  تبدیل شد که استفاده اضطراری  بر    جهان  افزون  تاکنون  اندونزی  در  به تصویب رساند.  را  چین 

 .اندتن هم جان باخته ۸۰۰هزار و  ۱۷ شده و هزار تن به کرونا مبتال ۵۷۶

 تزریق نقدینگی بانک مرکزی چین به بازارها 

های خود در بازار آزاد به بازارهای مالی این کشور نقدینگی تزریق کرد. دوشنبه از طریق فعالیت  کزی چینبانک مر

بانک مرکزی چین قرار داده شده است،    سایتای که در وب نیه هوا، طبق بیابه گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین

با  ۷این بانک از طریق قراردادهای   رد  میلیا   ۵۰درصدی،  ۲/  ۲های تجاری با نرخ سود  نک روزه بازخرید اوراق قرضه 

نیه اقدام بانک رد دالر( به سیستم مالی این کشور پول نقد تزریق کرده است. طبق این بیا میلیا ۷/  ۶یوآن )معادل  

حف برای  قرضه  مرکزی  اوراق  بازخرید  قرارداد  است.  بوده  چین  مالی  بازارهای  در  نقدینگی  از  مناسبی  ظ سطح 

ول  کند اوراق قرضه آنها را خریده و به آنها پهای تجاری توافق می است که طی آن بانک مرکزی با بانک قراردادی  

ا به آنها بازپس بفروشد )بیرون  نقد بدهد )تزریق نقدینگی( به شرطی که در آینده در موعد مشخصی همین اوراق ر

 .کشیدن نقدینگی از بازار(

 پشت پرده حزب حاکم چین /   کنندها را هدایت میهایی که اژدروایت دست اول از کمونیست

باقی  -اقتصاد  دنیای  جین : محمدحسین  »شی  سال  وقتی  در  بسیار    ۲۰۱۲پینگ«  چین  به  من  رسید  قدرت  به 

به  دانشگاه معتبر که رهبران عالیامیدوار شدم. من  در یک  آموزش عنوان استاد  را  رتبه در حزب کمونیست چین 

ستم تا به این نتیجه برسم که زمان برای  دانکند، به قدر کفایت در مورد تاریخ مییس میدهد و برای آنها تدر می

»کای شیا«  خانم  است.  کند گذشته  باز  را  خود  نظام سیاسی  چین  نظریه   -اینکه  محقق  و  های سیاسی استاد 

ایت از آزادسازی در  داد اما در نهایت به دلیل حمچینی که به کادرهای رده باالی حزب کمونیست چین آموزش می

در آمریکا حضور دارد    ۲۰۱۹از حزب کمونیست اخراج شد و از سال    ۲۰۲۰نگ در آگوست  پیچین و انتقاد از شی جین

است شده  تبدیل  چین  دولت  مخالف  به  ژانویه/فوریه    -و  مقاله  حزب   ۲۰۲۱در  نوشت،  افرز«  »فارن  مجله  برای 

ه به تمایل نیاز داشت و »شی« ک هر زمان دیگری به اصالحات پس از یک دهه رکود، بیش از (CCP) کمونیست چین

در    .دار شودرسید که قرار است رهبری آن تغییر را عهدهخود برای تغییر اشاره کرده بود همچون مردی به نظر می

و    که مسوول شستای بودم که درگیر با ایدئولوژی رسمی بودم چراآیند چند دههآن زمان، من در نیمه راه یک فر

طرز از مارکسیسم جدا شدم و به های حاضر بودم. من که روزگاری یک مارکسیست پرشور بودم،شوی مغزی مقام

آوردم. من که روزگاری مدافع مغرورفزاینده  روی  تفکر غربی  به سوی  به مشکالت چین  پاسخ  برای  سیاست    ای 

آزادسازی زمینه  در  مباحثی  به طرح  بودم، شروع  وفادار   (liberalization یا) رسمی  روزگاری عضو  کردم. من که 



 
بنابراین، وقتی    .حزب کمونیست بودم، در خفا در مورد صداقت باورهایم ابراز تردید کردم و نگران مردم چین شدم

می متعجب  نباید  نیست  مصلح  که »شی«  اولیگارشی   شدم. طیروشن شد  به  رژیم  زمامداری »شی«،  دوره 

از طریق خ به قدرت  و بیسیاسی متمایل  دیکتاتورتر  شونت، قساوت  و  رژیم حتی سرکوبگرتر  تبدیل شد.  رحمی 

اندازی حزب بر ایدئولوژی  ست. اکنون کیش شخصیت »شی« را در احاطه خود گرفته است؛ مردی که چنگشده ا

که برای کنش سیاسی و جامعه مدنی وجود داشت را هم از میان برده است.   تر کرده و آن فضای اندکیرا سخت

طی  مرد که  نکرده   ۸می  زندگی  چین  اصلی  سرزمین  در  گذشته  نمیسال  چقدر  اند،  رژیم  که  کنند  درک  توانند 

تم  هایی را در سکوت رقم زده است. پس از سخنانی انتقادی علیه نظام، دریافاستبدادی شده و چه میزان تراژدی 

 .که دیگر برای من جای امنی برای زندگی در چین وجود ندارد

، در آغاز جنگ داخلی ۱۹۲۸من در یک خانواده نظامی کمونیست به دنیا آمدم. در سال  //    ونیستآموزش یک کم

مادری  پدربزرگ  کمونیستچین،  وقتی  ملحق شد.  مائو  رهبری  به  دهقانان  قیام  به  ناسیونالیست ام  و  ها طی ها 

جهان خصومتجنگ  دوم  خانوی  اعضای  از  بسیاری  و  والدینم  کردند،  متوقف  را  خود  ارتش  های  در  مادری  اده 

، زندگی  ۱۹۴۹ها در  گ شدند. پس از پیروزی کمونیست رهبری حزب کمونیست علیه مهاجمان ژاپنی وارد جنتحت

خش خلق نزدیک نانجینگ را بر ببرای یک خانواده انقالبی مانند ما خوب بود. پدرم فرماندهی یگانی از ارتش آزادی 

دولتی شهر را بر عهده داشت. والدینم، دو خواهرم و مرا از   -اد اداریعهده گرفت و مادرم هم مدیریت دفتری در نه

امتیازات شغلیا از  تباه ستفاده  »بانوان  به  ما  مبادا  کردند  منع  نمیشان  تبدیل شویم.  بورژوازی«  توانستیم شده 

. با این حال،  دادندشویم و نیروهای محافظ او هرگز کارهای خانوادگی ما را انجام نمیسوار ماشین دولتی پدرم  

محرومیت  از  هرگز  و  منتفع شدم  والدینم  جایگاه  از  چینیهایمن  از  بسیاری  که  متحمل شده ی  مائو  دوران  در  ها 

گ به جلو« جان خود را به  ای که طی دوره »جهش بزر ها میلیون کشتهبودند، رنج نبردم. من هیچ چیز در مورد ده

نمی دادند  دست  از  گرسنگی  میچیزی  تمام    .دانستمدلیل  بود. که  سوسیالیسم  روشن  آینده  ببینم  توانستم 

زدم و ها سری میبرنامه به آن کتابهای مارکسیستی بود. من برای مطالعه فوق ام مملو از کتابکتابخانه خانواده 

را هرمی   آنها  را  خواندم.  آنها  می گاه  میباز  احترام  و  غرور  از  مملو  نمیکردم،  اگرچه  پیچیدشدم.  گی توانستم 

زمین مادری را دوست داشته باشم، میراث ها را بفهمم اما رسالت من روشن بود: باید سرهای این کتاب استدالل

مومن راستین ]به   ای کمونیستی بسازم عاری از استثمار. من یک معتقد وانقالبی والدینم را به ارث ببرم و جامعه 

تری  سالگی، درک پیچیده  ۱۷و در سن    ۱۹۶۹ق در سال  بخش خل مارکسیسم[ بودم. پس از پیوستن به ارتش آزادی 

با وقوع انقالب فرهنگی، مائو همگان را ملزم به خواندن   اثر کارل مارکس و فردریش    ۶از تفکر کمونیستی یافتم. 

ب یک  کمونیست«.  »مانیفست  جمله  از  کرد  برانگلس  من  بر  ماندگار  تاثیری  کتاب  آن  از  اتوپیایی  نهاد:  خش  جا 

داشت که در آن توسعه   اش، ما انجمنی خواهیممعه قدیمی بورژوازی، با طبقات و تضادهای طبقاتی جای جا»به 

کدام، شرط توسعه آزاد همه است.« اگرچه در آن مرحله درکی از مفهوم آزادی نداشتم اما آن کلمات در  آزاد هر

اش بود . کارم مدیریت کتابخانه بخش خلق، مرا به دانشکده پزشکی نظامی گماشتارتش آزادی .م ماندگار شدذهن

ها که با جلد ثار »ارتجاعی« بود که عمدتا ادبیات غربی و فلسفه سیاسی بود. این کتابکه اتفاقا ترجمه چینی آ

خودی  به  محدود  فقط  بودند  متمایز  خود  آخاکستری  بود،  رژیم  مخالفان  نهای  با  آنها  آشنایی  منظور  به  هم 

ه  خواندم. من از خواندن »ظهور و سقوط رایش« مشعوف شدم کهم آنها را می  ایدئولوژیک چین اما در خفا، من

نگار آمریکایی به نام »ویلیام شیرر« بود. فهمیدم که خارج از آثار کالسیک مارکسیستی، اش یک روزنامه نویسنده 

ارتش را    ۱۹۷۸ال  اما همچنان باور داشتم که مارکسیسم تنها حقیقت است. من در س  ود دارد دنیایی از اندیشه وج

ترک کردم و در اتحادیه صنفی حزبی که یک کارخانه کودسازی دولتی در حومه شهر »سوژو« بود کاری دست و پا  

جا بود.  رسیده  خود  پایان  به  فرهنگی هم  انقالب  و  بود  مرده  مائو  زمان،  آن  در  دنگ شیائوکردم.  او،  پینگ، نشین 



 
طلب را هایش، نسل جدیدی از کادرهای اصالح عنوان بخشی از تالشبه   ای از اصالح و بازگشایی را آغاز کرد ودوره 

توانستند حزب را در آینده اداره کنند. هر سازمان حزبی محلی باید چند عضو را برای خدمت در  کار گرفت که می به 

ی محلی سوژو ای دو ساله در دانشکده حزبازمان حزبی سوژو مرا برگزید. من به برنامه گزید و سمیاین گروه بر 

جایی  شدم؛  هماعزام  ت که  و  مارکسیستی  نظریه  من  و  میقطارانم  مطالعه  را  کمونیست  حزب  ما  اریخ  کردیم. 

وضعیت آموزش   ها در مورد آثار کالسیک چینی را طی کردیم؛ موضوعی که به خاطر اخالل درهمچنین برخی دوره

من   بود.  افتاده  قلم  از  فرهنگی  انقالب  دوران  در  پرورش  نظریه  و  اساسی  نکات  و  خواندم  را  »سرمایه«  بار  دو 

آموختم.   را  ایده مارکسیستی  همانا  بود  جذاب  من  برای  اینکه آنچه  یعنی  بود  ارزش  و  کار  مورد  در  مارکس  های 

ماتریالیسم   -یافتند. من همچنین از رویکرد فلسفی مارکس  سرمایه داران با استثمار کارگران به ثروت دست می 

تا نظام سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اخالقی سرمشع  -دیالکتیک مایه داری که بر  وف شدم که به من اجازه داد 

در   کنم. وقتی  را درک  بود  اقتصادی استوار شده  تا    ۱۹۸۶مبانی استثمار  از من دعوت شد  التحصیل شدم،  فارغ 

ذیرفتم اما این پذیرش به  و هیات علمی در دانشکده بمانم که در آن زمان کارمندان کمی داشت. من پعنوان عضبه 

ظار داشتند که من عضو سازمانی و عضو حزبی بمانم. در عوض، کار قبای برخی رهبران محلی برخورد زیرا آنها انت

به من  به جدید  کمونیست  حزب  نظام  در  آکادمیسین  شسعنوان  که  کسی  ایدئولوژیک عنوان  مغزی  شوی  و  ت 

 .کند آغاز شدمی

می استاد  سال  ر  در//    شوددانشجو،  از  دارد.  قرار  پکن  در  حزب  مرکزی  دانشکده  سیستم  آن  این ۱۹۳۳أس   ،

هایی از کادرهای رده باالی حزب را آموزش داده که بوروکراسی چینی را در سطوح محلی و باالتر دانشکده نسل

می  دانشکده  اداره  این  پولیتبوکنند.  عضو  سوی  از  همواره  و  دارد  حزبی  نخبگان  با  نزدیکی  )دفتر پیوندهای  رو 

و هدایت می  اداره  از سال  سیاسی(  آن  )رهبر  ژوئن    ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۷شود.  در  پینگ«(.  نبود جز »شی جین  کسی 

شت. من  ، دولت مبادرت به سرکوب تظاهرات دموکراسی خواهان در میدان تیان آن من کرد و صدها نفر را ک ۱۹۸۹

هایی کرده شوکه شده بودم و این در تقابل با آموزه   در خفا از اینکه ارتش آزادیبخش خلق به دانشجویان تیراندازی

شد »شیاطین« ژاپنی و مرتجعان ن کودکی دریافت کرده بودم که ارتش مدافع مردم است؛ گفته میبود که از دورا

ونیست که با تظاهرات و نیز سقوط کمونیسم در اروپای شرقی  ناسیونالیست آنها را کشتند. رهبران ارشد حزب کم

با این سستی ایدئولوژیک مقابنگران و گ های  له کنند. آنها به دانشکدهوش به زنگ شده بودند تصمیم گرفتند که 

. حزبی محلی دستور دادند تا برخی از اساتید را به دانشکده مرکزی حزب اعزام کنند تا تفکر حزبی را تقویت کنند

کزی حزب باعث شد مدت زمان بیشتری در  دانشکده من در سوژو مرا انتخاب کرد. اقامت کوتاهم در دانشکده مر

باز کرده بودم که همه به من »خانم مارکسِ پیر« میآنجا بمانم. من چنان در آنجا   گفتند. در سال برای خودم جا 

پیوستم۱۹۹۸ دانشکده  به  و  دریافت کرده  را  ارشد    به  .، دکترای خود  کارشناسی  در مقطع  دانشجویانم  از  برخی 

د  متعارفی  درسی  میبرنامه  آموزش  کمونیست  حزب  تاریخ  و  مارکسیستی  نظریه  مورد  در  اما  یگران  دادم. 

دانشکده  مقام  در  تدریس  بودند.  حزب  مرکزی  کمیته  اعضای  دانشجویانم  از  برخی  بودند.  باال  یا  میانی  رده  های 

از سوی ناظران   ها همواره سخنان ما را در کالس زیر نظر داشتند. این سخناندوربین   مرکزی حزب کار آسانی نبود.

می بازنگری  و  کنترل  بارها  و  مبارها  باید  ما  مقام شدند.  برای  را  بهسائل  باال  سطح  عملی های  و  زنده  صورت 

لب کنیم. گاهی باید به  شکافتیم بدون اینکه تفسیری انعطاف پذیر داشته باشیم یا توجهات را به نقاط ضعف جمی

های ساده و آسان بدهیم. بسیاری از این سواالت حول  ، پاسخپرسیدندها در کالس میسواالت سختی که مقام

گردید؛ در حقیقت ایدئولوژی رسمی با آنچه در واقعیت اجرا ای در چارچوب ایدئولوژی رسمی میکنندهگیج تناقضات 

گفت دولت مدافع حقوق بشر و  ای به قانون اساسی زده شد که مییه اصالح  ۲۰۰۴شد تفاوت داشت. در سال  می

اید مالکیت خصوصی را منسوخ گفت نظام کمونیستی بکیت خصوصی است. اما در مورد مارکس چطور که می مال



 
خواست »اجازه دهد که بخشی از جمعیت ثروتمند شود« تا انگیزه در مردم ایجاد و آنها هم تحریک  سازد؟ دنگ می 

محافل  ۸۰بردم. در دهه ره زیر سوال میمن به حزب وفادار ماندم هرچند باورهای خود را هموا  هره وری شوند.به ب

بر توسعه کامل شخصیت   انداختند که  دانشگاهی چین بحث پرشوری در مورد »اومانیسم مارکسیستی« به راه 

می  تاکید  بحث انسانی  این  محققان  برخی  دهه  کرد.  تا  را  د  ۹۰ها  »دستنوشتهادامه  من  و  ادند.  اقتصادی  های 

می«  ۱۸۴۴فلسفی   که  خواندم  آزگفرا  سوسیالیسم  هدف  فیلسوفان ت  با  من  است.  فرد  رهایی  و  ادی 

داشتند تاکید  آزادی  بر  که  مارکوزه    -مارکسیست  هربرت  و  گرامشی  آنتونیو  دیگری،  کس  هر  از  همذات    -بیش 

»مردم باید منافع فردی خود را فدای خدمت به حزب کنند« را زیر    پنداری کردم. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایده

، ارتش قدرتمند« را مورد انتقاد دادم و  ل بردم. در پایان نامه دکترایم هم شعار باستانی چین »کشور ثروتمندسوا

را یک شود که حزب به شهروندانش اجازه شکوفایی بدهد. اکنون این بحث  گفتم که چین تنها زمانی قدرتمند می

برده  جلوتر  سخنرانیگام  و  مقاالت  در  شرکتام.  که  گفتم  و  هایم  هستند  مسلط  چین  اقتصاد  در  دولتی  های 

عنوان های خصوصی اجازه رقابت دهد. تاکید کردم که فساد نباید به ست تا به شرکتاصالحات بیشتری مورد نیاز ا 

شود تلقی  سیستماتیک  مشکلی  مثابه  به  که  کادرها  اخالقی  اقتصاد    شکست  بر  دولت  تسلط  از  برخاسته  که 

 .است

عمل و  م//    نظریه  حدیتصورات  تا  به   ن  مصمم  که  او  داشت.  همسویی  دنگ،  جانشین  زمین،  جیانگ  تفکر  به 

های خصوصی را تشویق و تحریک به حضور کند و چین را وارد سازمان توسعه اقتصاد چین بود کوشید تا شرکت

سیاست این  اما  سازد.  جهانی  نظریه تجارت  با  برنامه ها  اقتصاد  که  حزب  درازمدت  و  قدیمی  شدههای  و    ریزی 

توانست این تناقضات را  های مارکس، مائو و دنگ نمیکه ایدئولوژیکرد در تضاد بود. از آنجا ایی را تبلیغ میخودکف

نامید. جیانگ می نمایندگی«  را »سه  این طرح  او  دراندازد.  نو  باید طرحی  که  کند، جیانگ احساس کرد  گفت حل 

»ا باشد:  از چین  نماینده سه جنبه  باید  تحزب  نیرلزامات  و  وسعه  فرهنگی«  »پیشرفت  پیشرفته«،  تولیدی  وهای 

عنوان محقق فهمیدم که این تئوری تغییری مهم در ایدئولوژی حزب کمونیست است. اولین »منافع اکثریت«. من به 

می  بیان  نمایندگی«  آن »سه  از  که میمورد  کمونیستی  اصلی  باور  زمین  جیانگ  که  یک  گفت سرمایه کرد  داران 

»اداره  استثمار  اجتماعی  گروه گشود.  کادرها  روی  به  را  حزب  درهای  او  عوض،  در  گذاشت.  کنار  را  هستند  گر 

مسوول تبلیغ نظریه جیانگ شد اما یک مشکل وجود داشت: »سه    -مسوول کار عقیدتی حزب  -تبلیغات مرکزی«

آفرینان راه  ن به کارجان داد  نمایندگی« از سوی افراطیون چپ مورد حمله قرار گرفت و تصور کردند که جیانگ در

زمان     .افراط پیموده است. روزنامه »مردم« هم کوشید با ارجاع به مارکس، لنین، مائو و دنگ صحت آن را تایید کند

خواهد:  شد. اکنون حزب یک چیز میهای مشابه دیگر دچار فراز و فرود میگذشت و این طرح و طرحبه سرعت می

دچار   اربابان. حزب  تملق  و  بودم:  چاپلوسی  آورده  دنگ  از  قول  نقل  دو  در جایی  من  نفاق شده است.  و  ریاکاری 

مقام   یک  است«.  سخت  حقیقت  »توسعه  و  نیست«  سوسیالیسم  پرسید:»»فقر،  کمونیست  فقر،  حزب 

چیست؟  پس سوسیالیسم  نیست؟  است؟    سوسیالیسم  حقیقت سخت  »توسعه  گفت:  و  شد  بلندتر  او  صدای 

های سفت و سخت  ع بگو.« من مات و مبهوت مانده بودم. دیگر نه از آن آموزشارتباط این دو جمله چیست؟ سری

جمله   دو  دقیقا  من  آگاهند.  حزبی  نخبگان  نه  و  است  جملهخبری  همان  بودم؛  گفته  را  در دنگ  که  هایی 

یون که  رئیس اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویز  –هایمان یاد گرفته بودیم اما این مقام ارشد حزب کمونیست  آموزش

اطالعی از آن نداشت. من بالفاصله به یاد انتقاد    -ای استنهاد قدرتمند ناظر بر تمام تولیدات و محتواهای رسانه 

  ۲۰پس از     «.خوانندخوانند و حتا روزنامه هم نمیها طی انقالب فرهنگی افتادم: »آنها کتاب نمیبوروکرات مائو از  

یرون بیایم. »جهش بزرگ به عقب  صمیم گرفتم از حزب بُِبرم و از تاریکی بسال تردید، سردرگمی و فالکت در نهایت ت

چاره سال  شی«  در  نگذاشت.  باقی  من  برای  محدود۲۰۱۸ای  شی  ریاست،  این یت  و  کرد  حذف  را  جمهوری 



 
انداز و حکومت »نو استالینیستی« حکمرانی کند. سال بعد، من با  انداز را مطرح کرد که باید بر اساس چشمچشم

ایاالت و نامه یزای توریستی به  اندکی بعد  چینی« های ضد ای دریافت کردم که در آن من به »فعالیتمتحده آمدم. 

تر کنم  شوم. تصمیم گرفتم حضورم را طوالنیشده بود که در صورت بازگشت دستگیر می  متهم شده بودم و گفته

مدیریت  دت نسبت به سوء چین لغو شد. در این م  شروع شد و پروازها به  ۱۹-ها از آسیاب بیفتد. سپس کوویدتا آب 

که از سوی پلیس و   »شی« منزجر شدم و توماری را در حمایت از »لی ونلیانگ« امضا کردم؛ همان پزشک ووهان

رسانی در مورد این ویروس مورد آزار و اذیت قرار گرفت و در نهایت جان خود را از دست داد. بارها  به دلیل اطالع 

شد.  تر می اما فضا در چین سیاه   .گفتند باید بازگردمرهبران ارشد حزب دریافت کردم که به من می  هایی از تماس

سال زندان    ۱۸زودی از حزب اخراج و به  قد بود، در ماه مارس ناپدید شد و به »رن«، وکیل مستغالت که فردی منت

های سیاسی« نامیدم و گفتم مبیام حزب کمونیست را »زاوگوهای خصوصیها و گفتمحکوم شد. من در تماس

در اساسی  عدول  یک  شاهد  دهد.  استعفا  باید  »شی«  همه  که  او  بودم.  »شی«  کرد. دوران  خراب  را  چیز 

تمام مزایای بازنشستگی دمی از  از حزب اخراج شدم. دانشکده مرا  ام محروم کرد.  انستم که گرفتار خواهم شد. 

بانکیحساب  مقام های  از  من  شد.  مسدود  سالمتیام  برای  تضمینی  خواستار  حزب  ارشد  هنگام  های  در  ام 

افزودند و دخترم   بر تهدیدات خود  نگفتند و در عوض  آنها سخنی  تهدید  بازگشت شدم.  را  و فرزند پسرش در چین 

گردم و نه حزب و میکردند. در این زمان بود که با حقیقت مواجه شدم؛ راهی برای بازگشت وجود ندارد. نه من باز 

اصالحسا برختار سیاسی  است. »شی«  »نواستالینیستی« شدنی  یک حکمرانی  دنبال  به  اسالفش  تمام  خالف 

 .داست و این به ضرر چین تمام خواهد ش 

 گیری از شرق و غرب فرصت امتیاز

ل  ای که برای شماره مارس و آوری متحده در مقاله جمهور منتخب ایاالت جو بایدن، رئیس نگار احسان ابطحی/ روزنامه 

می محسوب  او  خارجی  سیاست  دکترین  نوعی  به  و  نوشته  افرز«  »فارن  »چین«   ۱۳شود،  نشریه  کلمه  از  بار 

آمریکا به این  گونه رئیس دهنده نگاه وسواساستفاده کرده است؛ موضوعی که نشان قدرت بزرگ  جمهور منتخب 

یان اصلی« دیپلماسی واشنگتن نسبت به آمیز، نگاه غالب »جرالبته نگاه تهدید  .جهانی و تالش برای مهار آن است

یافتپ ادامه  ترامپ  دونالد  دوره  در  و  شد  آغاز  اوباما  باراک  دوره  از  که  نگاهی  است؛  اصلی   .کن  تمرکز  اوباما 

ک قرار داد و ژنرال جیمز متیس، وزیر دفاع وقت آمریکا هم در  خارجی کاخ سفید را بر منطقه آسیا پاسیفیسیاست

ایاالت م کرد  ، اعال۲۰۱۸ژانویه    ۱۹ اولویت اصلی  تروریسم،  با  از دو دهه مبارزه  متحده مهار روسیه و چین که پس 

اش را از  جای یادداشت خود نگرانی او در جای   .بایدن نیز نگاهی مشابه به قدرت در حال ظهور چین دارد  .خواهد بود

ابراز می  تاکید میقدرت گرفتن چین  و  ایاالتدارد  به جای چین،  که  و متکند  قوانین  باید،  به همراه متحدانش  حده 

متحده به اندازه کافی به چین سخت نگرفته و این ادعای بایدن، ایاالتالمللی را تدوین کند. به  مقررات تجارت بین 

شرکت معنوی  مالکیت  و  تکنولوژی  برده  هایکشور  سرقت  به  را  به    آمریکایی  یارانه  اعطای  با  همچنان  و 

آنکمپانی به  دولتی  امتیاز های  می ها  ناعادالنه  تکنولوژی های  بر  آینده  در  تا  شونددهد  مسلط  صنایع  و   .ها 

و  ترین راه برای مقابله با چالش چین را ایجاد یک جبهه متحد، متشکل از متحدان  جمهور منتخب آمریکا، موثررئیس 

کاخ سفید می ایاالت   .داندشرکای  که  این موضوع  بر  تاکید  تنهبایدن ضمن  به  ناخالص متحده  تولید  ایی یک چهارم 

کند که  تواند به پنجاه درصد افزایش یابد، اضافه میارد و در کنار متحدانش این رقم میداخلی جهان را در اختیار د

یرد و بنابر این، واشنگتن این توانایی را خواهد داشت تا با استفاده  تواند نیمی از اقتصاد جهان را نادیده بگچین نمی

را به دلخواه قواعد تجارت جهانی، موضوع محیط زیست، مساله کارگران، تجارت، تکنولوژی و شفافیت    از این اهرم،

اره چین در  موضع سرسختانه بایدن درب   .ها و منافع دموکراتیک را گسترش دهدخود شکل دهد و به ادعای او ارزش 

مذاکرات تهران و پکن برای انعقاد قرارداد  ای در میانه  کنار موضع او برای بازگشت به برجام و اجرای تعهدات هسته



 
خارجی تهران داشته باشد و فرصتی طالیی در اختیار دیپلماسی تواند معنای خاصی برای سیاست ساله، می   ۲۵

قرار دهد بایدن، گزارش   .ایران  پیروزی  از  انعقاد  هایی منتشر شدهپیش  برای  پکن  از کاهش رغبت  بود که حکایت 

ای ه ها میان ایران و کشورهای منطقها، تصویب این توافق را منوط به کاهش تنشت و چینیقرارداد با ایران داش

ریاست   .بودندکرده  زمان  فزاینده در  فشار  به  توجه  با  که  داشت  وجود  چینی  طرف  در  نگاه  این  ترامپ،    جمهوری 

برساند و امتیاز بیشتری از ایران تواند منافع خود در این قرارداد راهبردی را به حداکثر  ترامپ روی ایران، پکن می

ریاست   .بگیرد زمان  در  انفعاالت  و  فعل  و  این  غرب  از  تهران  بیشتر  هرچه  گرفتن  فاصله  و  ترامپ  دونالد  جمهوری 

تهران، علیه  واشنگتن  از سوی  حداکثری«  فشار  ماه   »اعمال  در  اما  گرفت؛  هفتهصورت  و  شرایط  ها  آینده،  های 

سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ هم، به ناچار ایران را به سمت شرق سوق    .کندطور کامل تغییر  تواند بهمی

د کرد که تهران برای نجات اقتصاد خوداده بود، اما اشکال ماجرا اینجا بود که پکن با آگاهی از این موضوع تصور می 

از ایران دریافت و کمترین امتیاز را    کرد بیشترین امتیاز راای جز توافق با چین ندارد و در همین راستا تالش میچاره 

تهران بدهد از سوی   .به  توافق  این  به برجام در صورت اجرای کامل تعهدات  بازگشت  برای  بایدن  اما وعده  اکنون 

تواند فرصتی استثنایی برای ایران محسوب شود.  و واشنگتن میهای کاهش تنش میان تهران  ایران و بروز نشانه 

مبه  ایران  دیگر  گرفتن هی عبارت  امتیاز  برای  چین  کارت  از  و  چین  علیه  آمریکا  با  تنش  کاهش  اهرم  از  رچه تواند 

ایاالت  از  احتمالی  -متحده  بیشتر  مذاکرات  انجام  صورت  کند  -در  برای  فرصت   .استفاده  ایران  استثنایی  های 

به گذاری چینیرمایه س برای پکن  اهمیت منطقه خاورمیانه  و  از سویی  زاویهها  از  از    خصوص  انرژی  امنیت  تامین 

متحده هم به شدت از حضور چین ایاالت   .را متنوع کند  های بازی تهران در مذاکره با پکنتواند کارت سوی دیگر، می

نگران است. مایک پمپئو، وزیر خارجه   -مدت و بلندمدتخصوص از بعد نظامی و امنیتی در میان به   –در خاورمیانه  

بیان کرد، به صراحت نسبت به تعامل چین با ایران هشدار داد و تاکید   ۲۰۲۰اوت    ۵ه  فعلی آمریکا، در اظهارنظری ک

این رخداد می  که  قرار دهدکرد  در معرض خطرات جدی  را  امارات  و  رژیم صهیونیستی  منافع  میان،    .تواند  این  در 

و غرب علیه پکن و از اهرم  تواند با استفاده از اهرم بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تنش میان ایران  ران میته

رود و حضور آنان شمار میامنیتی برای متحدان واشنگتن به  ها یک تهدیدکه از نگاه آمریکایی   -تعامل چین با ایران  

تضعیف   منطقه  این  در  و    -کندمیرا  سفید  کاخ  کنداروپایی علیه  استفاده  ساده به   .ها  دوران  عبارت  در  تهران  تر، 

اما اکنون و با کاهش تنش    داکثری برای کاهش فشارهای اقتصادی به چین روی آورده بودترامپ و کمپین فشار ح

می  و  دارد  دو طرف  از  گرفتن  امتیاز  برای  بیشتری  مانور  قدرت  تهران  غرب،  و  ایران  میان  بیشتریناحتمالی   تواند 

ریکا و  ا غرب و در راس آنها آمنتیجه آنکه، کاهش تنش ب  .برداری را از رقابت این دو قدرت جهانی داشته باشدبهره

اختیار   در  را  طالیی  فرصت  این  چین،  و  آمریکا  استراتژیک  رقابت  میانه  در  برجام،  به  واشنگتن  احتمالی  بازگشت 

تنها  دهند که اتکا به  های تاریخی نشان میتجربه  .گیری از دو طرف را به حداکثر برسانددهد تا امتیاز تهران قرار می

شود اما ایجاد تعادل در دیپلماسی و  ورها در روابط خارجی می اسی منجر به وابستگی کشیک قدرت یا قطب سی

های جهانی بیشترین منفعت را حاصل  کند تا بتوان از رقابت قدرت نگاه متوازن به شرق و غرب، فضایی فراهم می

ست خارجی در کنار  سازی سبد سیان و متنوعخارج کردن انحصار تعامالت اقتصادی و سیاسی از دست چی  .کرد

ترین فرصتی است  بزرگ  -ها به برجامدر صورت بازگشت همه طرف  -های غربی به کشور  ل بازگشت شرکتاحتما

ترین عنصر  سازی سبد سیاست خارجی، کلیدیمتنوع  .توان از آن برای رسیدن به حداکثر منافع بهره جستکه می 

دیپلم اهداف  به  رسیدن  و هم  برای  چین  است. هم  اهمیاتیک  از  به خوبی  ژئو آمریکا  و  ژئوپلیتیک  و  ت  استراتژیک 

قدرت  این  برای  ایران  دادن  دست  از  بنابراین  آگاهند.  ایران  فراوان  طبیعی  بزرگ  منابع  بسیار  جهانی خطری  های 

می میمحسوب  ایران  ایاالتشود.  و  چین  بزرگ  گسل  میان  مانور  با  روتواند  فرصت  از  بایدن  متحده،  آمدن  کار  ی 

 .ین بهره را ببردبیشتر



 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد  ۲۲نرخ رسمی   ،۹۹آذر ۱۸

نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران مرکزی  نرخ    ۴۷بانک  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  امروز )سه شنبه(  برای  را  ارز    ۱۱ارز 

به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی،    .ارز نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند  ۱۴ارزکاهش و    ۲۲افزایش،  

  ۵۰ریال و هر یورو  ۹۹هزار و    ۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲بدون تغییر  (  ۹۹آذر    ۱۷هر دالر آمریکا برای امروز ) 

ریال،   ۲ریال، کرون سوئد پنج هزار و   ۱۳۹هزار و  ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس   .گذاری شدریال قیمت ۸۵۵هزار و 

حده عربی ریال، درهم امارات مت۵۶۹ریال، روپیه هند    ۸۳۶هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۸۰۹کرون نروژ چهار هزار و  

  ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۱۶هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۹۲۶هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱

  ۸۳۹هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ   ۳۷۱هزار و  

در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شد ریال ارزش   ۵۵۳و  هزار    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند  

ریال، یکصد    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۰ریال، روبل روسیه    ۳۷۷ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۷۷۲هزار و    ۲

هزار و   ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۸۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۶دینار عراق سه هزار و  

   هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۴۲۵هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰

و    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۶۱۹ )برمه(    ۲۵۵هزار  میانمار  کیات  نپال    ۳۲ریال،  و    ۳۵ریال، یکصد روپیه    ۳۹۳هزار 

درا یکصد  و  ریال،  هزار  ارمنستان هشت  لیبی    ۷۲۱م  دینار  هر  و  و    ۳۱ریال  گذاری شد  ۲۲۲هزار  قیمت  بر   .ریال 

هزار   ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۱۶هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند    ۴۲۶هزار و    ۶اساس این گزارش، هر یوان چین  

  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۴۶هزار و    ۳۸جنوبی  هزار وون کرهریال، یک   ۳۲۲و  

ریال، افغانی افغانستان   ۹۷۲هزار و  ۲هزار روپیه اندونزی ریال، یک  ۸۲۵هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۹۵۵هزار و 

و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ آذربایجان    ۳۷۵هزار  و    ۲۴ریال، منات   ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار 

و و  ۱۷۶  هزار  تاجیکستان سه هزار  و    ۷۱۷ریال، سومونی  ونزوئال چهار هزار  بولیوار جدید  منات    ۲۰۶ریال،  و  ریال 

 گذاری شد ریال ارزش۱۱۶هزار و  ۱۲جدید ترکمنستان 

 

 چین خواستار بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ایران شد 

باز  از آمریکا خواست هر چه سریعتر و بدون پیش    سخنگوی وزارت امور خارجه چین  -ایرنا  -تهران شرط به برجام 

اقدام کندتعهد گردد و به هم لغو تحریم ها  از جمله  المللی  بین  نامه  توافق  این  ایرنا،  .ات خود در قبال  به گزارش 

اینگ« روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پکن در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات وزیر   خارجه  خانم »هوا چون 

بود گفته  که  افزود: آلمان   ، است  نیاز  برجام  از  فراتر  توافقنامه  یک  در  د به  ایران  ای  مسأله هسته  حاضر،  حال  ر 

اعضای برجام می   وی افزود : از همه  .شرایط مهمی قرار گرفته و وضعیت بسیار پیچیده و حساسیت خاصی دارد

تنداری و بر اساس شناخت مشترک حاصل شده برای  خواهیم با توجه به شرایط و اوضاع منطقه و با حفظ خویش 

حفظ و رعایت  ادامه داد: چین بر این باور است با وجود تغییر و تحوالت در منطقه،او    .حفاظت از برجام تالش نمایند

موثر برجام، پیش شرط اساسی برای هر راه حل سیاسی و دیپلماسی درباره مساله هسته ایران به شمار می 

: چین نیز خواهان  اشاره به اینکه برجام همه مسائل امنیت منطقه را حل نخواهد کرد افزود  چینی با  این مقام   .رود

فارس است تا از طریق مذاکره و مشورت     ایجاد مجاری گفت و گوی چند جانبه دیگر در منطقه خاورمیانه و خلیج

 .برابر، برای حفاظت از صلح و ثبات توافق جدیدی حاصل شود

 

 مذاکرات است های چین ابزار بایدن برای تحریم ایران و تعرفه :تایمز آنجلسلس
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https://www.irna.ir/news/84139038/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.irna.ir/news/84139038/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
که  های راهبردی خود است  امه جو بایدن رییس جمهوری منتخب آمریکا در حالی به دنبال تدوین برن  -ایرنا    -تهران  

تحر از  استفاده  صدد  تعرفه یم در  و  ایران  استهای  جدید  مذاکرات  برای  ابزاری  عنوان  به  چین  گزارش   .های  به 

های خود و فراهم شدن  لس آنجلس تایمز بامداد سه شنبه نوشت، همانطور که بایدن به دنبال تدوین برنامه ایرنا،

تحریم است،  جدید  امذاکرات  واردات  های  های  تعرفه  و  ایران  بخش  دو  عنوان  به  چین  رییس  از  کار  دستور  صلی 

افزایش نیروهای   به نوشته لس آنجلس تایمز، بایدن که در یک دهه گذشته مخالف  .جمهوری جدید قرار گرفته اند 

 ۱۹ه تا جنگ  از افغانستان مخالفت نکرد آمریکا در افغانستان بود، ممکن است با تصمیم ترامپ برای خروج نیروها

آنتونی بلینکن انتخاب بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این در مورد    .برسد  کشور به پایانساله در این  

راهبرد جدید سیاست خارجی ایالت متحده گفت: موضوع بازگشت به جهان مانند قبل نیست، بلکه موضوع در مورد  

زارش ایرنا، طی ماههای اخیر مباحثی  گ  به  .این شاهد آن بوده ایمبرخورد با تحوالت اساسی است که ما پیش از  

فعالیت و  موشکی  برنامه  منطقه درباره  پسهای  است  بوده  مطرح  المللی  بین  سیاسی  محافل  در  ایران  از   ای 

بایدن موضوع حفظ تحریم این  پیروزی  با  اضافه شده است.  ایران  با  به فهرست موضوعات مرتبط  ترامپ هم  های 

ای ایران و بازگشت به  ت که اولویت او مساله هسته با نیویورک تایمز گفته اسایدن در مصاحبه اخیر خود  وجود ب

این اوصاف سایه روشن    .برجام است ایرانی جوبایدن کم کم روشنهای سیاست خاورمیانه با  تر ای و سیاست 

او مسئله هستهمی اولویت  اینکه  بر  بایدن مبنی  از واقع  ازگشت به برجام است حاکی  ای و بشود. موضع گیری 

ها و مقامات  ها و آمال و آرزوهای خیالی است که از گوشه و کنار، برخی دولتگرفتن از خواستهبینی وی و فاصله  

و کارزار   از برجام  ۱۳۹۷اردیبهشت    ۱۸این در حالی است که تهران پس از خروج ترامپ در   کنند.کشورها مطرح می 

نهایی هزینه حفظ برجام را متحمل های اخیر به ته و در سال ان دراین توافق باقی ماندفشار حداکثری وی همچن

های برجام و دولت آمریکا اراده الزم را دارند، این اراده را به منصه آن رسیده که اگر طرف  حاال زمان  .شده است

هسته    از زمانی که کاهش تعهدات  عمل رسانده و تعهدات بر زمین مانده خود را اجرا کنند. جمهوری اسالمی ایران

پنج گام عملی کرد بارها و در مقاطع مختلف تاکید کرده که این گامها بازگشت پذیر است و هر ای خود را در قالب  

را اجرا خواهد کرد. درهفتهگاه طرف  ایران هم تعهدات خود  برگردند  به تعهدات خود  های های برجام حاضر شوند 

ذاکرات طوالنی بسته شده و  م توافقی است که بعد از مح تهران این بوده که برجااخیر هم موضع رسمی و صری

 .االن باید امضا کنندگان آن به تعهدات خود عمل کنند

 

 ها باغحال خوش شهر سمنان در صفای کوچه

های تاریخی سمنان به همت شهرداری راهی برای جذب بیشتر گردشگران و رونق باغاحیای کوچه   -ایرنا  -سمنان

انه به مسیرهای تاریخی و نامدار،  عالوه بر بخشیدن روحی شاعراغداران این منطقه است که اقتصاد کشاورزان و ب

دارد همراه  به  را  اجتماعی  نشاط  کوچه  .افزایش  ایرنا،  گزارش  شعر  به  حتی  دارد.  خود  در  شعرگونه  جان  باغ 

و سهراب سپهری کند  باغ را در ذهن مجسم می»کوچه« فریدون مشیری هم بیش از هر چیزی تصویر یک کوچه

شود، از هر انگار کسی که وارد کوچه باغ می   .کنداب خدا« توصیف می»سبزتر از خو   باغ راکوچههم در شعرش  

افتد. در آنجا انگار اختیار زمان در دستان  شود و لذت طبیعت به جانش می حس و حال ناخوشایندی که دارد رها می 

ن مکان که  ی را ببیند که درست در هماهایهای قدیمی و داستانان تواند به گذشته سفر کند و انسآدم است؛ می

های متعددی داشته است باغها بوده و کوچه سمنان در گذشته شهری میان باغ    .اکنون ایستاده، در جریان است

نام  این  پسِ  در  که  داستانی  و  دارند  را  خود  مخصوص  نام  هرکدام  اِسکه  ُپل،  اسپی  اِنجیال،  است.  نهفته  پی ها 

کیژ   نی  ُکندنه،  نام اِستون،  این  از جمله  و مهر،  گریبانگیر    .ها استه  کنون  تا  باز  دیر  از  که  آبی  با وجود مشکل کم 

برده ای معین می سمنان بوده و هست، نظام تقسیم آب دقیق و منظمی آب را در روزهای خاصی از هفته به محله

و واقعی سمنان، امروز   این فضای قدیمی  .شدندهم شریک می  و به این ترتیب باغداران این آب کم را دوستانه با

https://www.irna.ir/news/84138456/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7


 
تواند امروز گردشگران را از نقاط مختلف به این شهر  به همت شهرداری مرمت و احیا شده است و این طرح می

 .بکشاند و دقایقی به آرامش و یک فضای دلنشین مهمانشان کند

هرداری سمنان در گفت و گو با  مدیر امور گردشگری ش//    گامی در توسعه گردشگری سمنان  گشت های باغ طرح

امتداد جنوبی   در  و  ُچندران  نام  به  کوهی  و  از قسمت شرقی سمنان  عبور  با  رودخانه سمنان  ابراز داشت:  ایرنا 

پارا)آب  تاریخی  وارد محدوده  این کوه  توزیع می پخشدامنه  ب رُجم  نام  به  از موضعی  و  محمودرضا   .شودکن( شده 

های پلکانی در پارا )آب پخش کن( در پنج نهر ر آب رودخانه پس از طی مسیر برجمامه داد: در حال حاضدارایی اد

نام  کوشبه  زاوغان،  ذخیره های  استخر  در شش  و  سراریز  ُجنبدان،  نهایت  در  و  اسفنجان  و  ناسار  کدیور،  مغان، 

بدنه   .شودمی دارای  استخر  این شش  افزود:  از خاک رس استوی  ارت  های ضخیم  باالترین  در  به  که  نسبت  فاع 

های شود و در ادامه نیز از طریق جویروزی پر و خالی میدست خود قرار دارد و به صورت شبانه های پایینزمین

محله از  هریک  در  استخر،  هر  از  می منشعب  توزیع  نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  تاریخی شهر  امور    .شودهای  مدیر 

خاط سمنان  شهرداری  زاوغان،  گردشگری  کرد:  شاهجویی  کوشرنشان  و  لتیبار  اسفنجان،  ناسار،  کدیور،  مغان، 

اند و تا نیم قرن پیش  اسامی تاریخی این شش استخر است که به ترتیب از غرب تا شرق پهنه شهر را تشکیل داده 

ارف کشاورزی  ها بوده است و امروزه تنها برای مصمحل ذخیره و پخش آب برای تأمین مصارف آبی هر یک از محله

در    ۴۰۰دارایی تصریح کرد: نظام سنتی تقسیم آب شهر سمنان که با شماره    .گیردرد استفاده قرار میشهری مو

پنجم دی در   ۱۳۹۰ماه  تاریخ  پویا  به عنوان یک عامل  ثبت رسید، همواره  به  ملی  ناملموس  آثار  ردیف فهرست  در 

ر سمنان  هویت شهری  تعادل،  این  و  است  کرده  عمل  حاصل  شهر  که  داده  با  ا شکل  یکپارچه  منظر شهری  آن 

  ۷۰۰وی اظهار کرد: امروزه شیوه نظام سنتی تقسیم آب با قدمتی بیش از   .طبیعت و منظر فرهنگی شاخص است

ها های وابسته به هریک از محله دار این تاریخ ارزشمند است و توسط کشاورزان شهری در پهنه باغ سال، میراث 

ق برداری  بهره  می مورد  ا  .گیردرار  طرحمدیر  اجرای  کرد:  بیان  سمنان  شهرداری  گردشگری  گشت مور  باغ   های 

عنوان   به  آب  عنصر  وجود  اینکه  به  توجه  با  و  است  گردشگری شهری  پایدار  توسعه  راستای  در  گامی  سمنان، 

 .سازدپیوسته می های تاریخی و طبیعی هر مسیر را وابسته و  کند و توالی جاذبه راهنمای گردشگر، نقش ایفا می

گشت دار باغ  کرد:  تاکید  پیاده ایی  محوریت  با  که  سمنان  شهرداری  میهای  برگزار  و  روی  مبدا  تعریف  با  شود، 

دارای جاذبه  نقاط  بین  از  کوچهمقصدهای مشخص  میان  از  عبور  و  گردشگری  معابر شهر،  باغهای  و همچنین  ها 

د به صورت عملی  تفریح  و  فراغت  اوقات  گذران  و طبیامکان  تاریخی  بافت  گردشگران  ر  و  برای شهروندان  را  عی 

 .کندفراهم می

باغ مرمت شدهشت  در سمنان  دیرباز  //    راه  از  داشت: شهر سمنان  ابراز  ایرنا  با  گو  و  درگفت  شهردار سمنان 

  .شودکویر بوده است و این ویژگی از خصوصیات منحصر به فرد برای این شهر تلقی می  شهری در باغی در دل

گفت: شهرداری سمنان در بخش مدیریت شهری در کنار بازآفرینی به دنبال بازشناسی سید محمد ناظم رضوی  

نشاط آفرینی و  ها به منظور  محیطی، ذخیره و نگهداشت بیشتر آب در کوچه باغشهر در ابعاد مختلف مانند زیست

ه دیگر نیز تا پایان  راباغ  ۲راه در شهر سمنان مرمت شده و مرمت  وی افزود: تاکنون هشت باغ  .جذب گردشگر است

محله در محله زاوغان، پیش  انجیال در محله جهادیه، میان   رضوی تصریح کرد: باغ راه ناظم  .شودامسال تکمیل می

نی  زاوغان،  محله  در  نزدیکبرجم  در  در محدوده حکیمکیژه  کدیور، سفیدپل  استخر  ناسار، ی  استخر  در  مهر  الهی، 

باغ و  کدیور  محدوده  در  دکندنه  باغ  یگرراه  جمله  از  اشرف)ع(  امامزاده  نزدیکی  شهر راهدر  در  شده  مرمت  های 

پیاده ناظم  .سمنان است  کرد:  بیان  باغرضوی  در  برنامه روی  از  یکی  باها  مرمت  در  ها راه غهای شهرداری سمنان 

وی    .اجرا استهای در دست  است و ایجاد مجتمع گردشگردی در زاوغان مجاور آسیاب و ایجاد پل طبیعت از برنامه 

راه  باغ  و  باغ  از ظرفیتعنوان کرد:  یکی  به عنوان  ابعاد مختلف  ها  بر  تأثیر  با  های مهم گردشگری شهری سمنان 

بهترین   از  یکی  افراد،  تعاملی  و  فرهنگی  و  نمونهاجتماعی،  نشاط  افزایش  بر  که  است  فضای سبز شهری  های 



 
ها با  قبل از اقدام برای حفط باغ  ۹۶مقایسه تصاویر سال  شهردار سمنان گفت:    .گذاردشادابی شهروندان اثر می 

وی تصریح کرد:   .های شهر حفظ و دوباره سبز شدنددهد درصد زیادی از باغ بعد از اقدام نشان می  ۹۸تصاویر سال  

شهردار سمنان خاطرنشان   .درصد مصرف آب در شهر سمنان بهینه شده است  ۵۰تا    ۳۰ها،  ها و باغ راهمت باغ با مر

 .برداری خواهد رسیدگردشگری فدک در محله جهادیه در نوروز امسال به بهرهکرد: باغ 

است وارد  آن  به  هم  نقدهایی  که  خوبی  فرهنگی، //    طرح  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاونت  کارشناس 

ن مختلف، نقدهای  گردشگری و صنایع دستی استان سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: از نگاه کارشناسا

باغ  احیای  به طرح  و پسندیده راهمختلفی  کار درست  در کل،  اما  وارد است  محمدی حمیدرضا دوست  .ای استها 

انجام میادامه   بهتری  با کم و کیف  این کار  اگر  البته  باغشد، بیشتر میداد:  به حفظ اصالت  ها کمک  راه توانست 

خورد اما وقتی یک محوطه ها ضربه میرش شود، به اصالت این باغ ها سنگ فوی گفت: اگر تمام کوچه باغ  .کند

می  ساماندهی  سال  فصول  تمام  در  گردشگر  جذب  منظور  به  نظیر    شود،تاریخی  اقداماتی  آن  دنبال  به  باید 

ها خاکی است و در فصول بارانی  ساماندهی معابر نیز به خوبی انجام شود زیرا در حالت طبیعی معابر کوچه باغ

وی افزود: اگر باغ راه به طور کلی سنگ فرش شود، کیفیت محیطی   .شوداز آن برای گردشگران مشکل می عبور  

گیرد. به این معنی که با سنگفرش کردن معابر، حتی به صورت خشکه چین، ریشه درختان  آن در فشار قرار می

شود. پس باید تمهیداتی اندیشیده  دهند و عمر مفید درختان کم میکش خود را از دست میها نفسموجود در باغ

کارشناس معاونت   .ها هموار باشدکش برای درختان باقی بماند و در عین حال راه عبور از این باغد که راه نفسشو

میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تصریح کرد: منابع آبی که از  

آن جلوگیری شود اما این به این معنا نیست که    کند باید مدیریت شود و از هدررفتیها عبور مدل این کوچه باغ 

می  وارد  آسیب  طبیعت  به  ترتیب  این  به  زیرا  ببرند؛  بهره  آب  این  از  نتوانند  هم  درختان  ریشه    .شودحتی 

بازنگری شود و مدوست این معابر  باید در شیوه سنگفرش کردن  بنابراین  هایی که کانمحمدی خاطر نشان کرد: 

باقی قسمتدرخت وجود دارد، به صو به  رت خشکه چین فقط در حدی که بشود عبور کرد سنگفرش شود و  ها 

ها باید با چینه و خشت انجام شود و  وی ادامه داد: همچنین بازسازی دیوارهای این باغ   .باقی بماند  صورت طبیعی

سمنان خشت و گل  یل استفاده شود. مصالح بومی استان  به هیچ وجه نباید از آجر و، سیمان و مصالحی از این قب

  .سال دیگر استحکام الزم را خواهد داشت  ۲۰۰است و در صورتی که بازسازی این دیوارها اصولی انجام شود، تا  

با محیط اطراف به صورتی است که   تبادل حرارت و رطوبت دیوار خشتی  از نظر علمی،  ادامه داد : همچنین  وی 

محمدی گفت:  دوست  .فت سرمایه هم وجود نخواهد داشتشود و از طرفی هدررذیت درختان نمیموجب آزار و ا

د و سایه  های قدیم را به خاطر بیاورالزم است باغداران در کنار این دیوارهای خشتی درختانی بکارند که کوچه باغ

ونت میراث فرهنگی اداره کل  کارشناس معا  .بانی برای عبور رهگذران ایجاد شود و محیطی دلنشینی فراهم شود

های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بیان کرد: ضرورت دارد شهرداری متخصصین حوزه

بد پرفایده،  و  مهم  این طرح  که  کند  دخیل  این طرح  در  را  این طرح  مختلف  کل  در  اما  انجام شود  نقص  و  ون عیب 

ها به وجود  آماده شود و رغبتی برای کوچ باغداران به این مکان   ای است که محیطی برای جذب گردشگرپسندیده 

ها به عنوان اولین مقصد گردشگری و فضای وی افزود: امید است در آینده شاهد این باشیم که این کوچه باغ  .آید

سمنان شهر  باشدزنده  مختلف  نقاط  از  گردشگران  پذیرای  و  شهر  مردم  اصلی  تفرجگاه  ابراز دوست  .،  محمدی 

هایی که از سوی شهرداری سمنان  های میراث فرهنگی و جهادکشاورزی، و تالش اشت: با توجه به تفاهم نامهد

برد و هم گام  عت میشوند و هم کشاورزی از این طرح منفهای سمنان با نگاه گردشگری آباد می انجام شده، باغ 

قدیم به این شهر، به عنوان شهری در    شود و نگاهبلندی در راستای احیای گردشگری شهر سمنان برداشته می

 .ها، دوباره زنده خواهد شدبین باغ 



 
رئیس شورای اسالمی شهر سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا بیان  //    ها، راه تنفس شهر و تولید اکسیژناحیای باغ

و مالکان زمین   اغلب در جنبه تفریحی و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرند   غ های داخل شهر سمنانکرد: با

های کشاورزی و باغ ها برای فروش تولیدات و کسب درآمد در بیرون از مناطق باغی شهر اقدام می کنند، ایجاد  

اقتصادی کشاورزان این مناطق را تقویت تواند جنبه  بازارچه ای برای فروش محصوالت کشاورزی در باغ راه ها می

می توانند در باغ راه های ایجاد شده محصوالت کشاورزی خاص    سید مسعود سیادتی ادامه داد: کشاورزان  .کند

به فروش برسانند بازارچه  این  را کشت و در  باغ های درون    .کویری، گیاهان دارویی، گل نرگس  وی افزود: حفظ 

شه های  دغدغه  از  سمنان  سبزشهر  فضاهای  اینکه  به  توجه  با  و  است  شهری  مدیریت  همچنین  و    روندان 

به تزئینی دارد و به آب و هوا کمکی نمی کند، با احیای این باغ ها می توان امکان تنفس برای  فقط جن   مصنوعی

کرد فراهم  اکسیژن  تولید  با  را  تجار    .هوای شهر  و  اقتصادی  نگاه  گفت:  اسالمی شهر سمنان  ی  رئیس شورای 

طرح   قتصادی از بین بروند ولیباعث می شود به تدریج باغ ها به منظور تغییر کاربری توسط صاحبان و بنگاه های ا 

سیادتی تصریح کرد: یکی از طرح    .هایی مانند بازارچه ها حمایتی از باغداران برای جلوگیری از تخریب باغ ها است

ها در دوره اول و دوره فعلی شورای اسالمی شهر سمنان برای حفظ باغ ها و تبدیل آن به فضای سبز، پیشنهاد  

در مساحت تعیین شده بود تا به این بهانه از تغییر کاربری باغ ها صرف نظر کنند، اما  به صاحبان باغ     ساخت ویال

نشد اجرا  امکانات شهری  به  مساله دسترسی  از جمله  مختلف  علت های  به  طرح  طرح   .این  داشت:  اظهار  وی 

آب ترمیم  به منظور  باغداران  برای  با در اختیار گذاشتن مصالح  راه  باغ  باغ ها ترمیم و سنگفرش کردن  راه و مسیر 

ها مورد استقبال قرار گرفت و به غیر از احیای کوچه باغ ها در راستای مسیر گردشگری انگیزه ای را برای حفظ باغ 

حمایتی گردشگری    رییس شورای اسالمی شهر سمنان خاطر نشان کرد : طرح  .توسط صاحبان آن به وجود آورد

بازسازی بافت تاریخی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده   شهرداری سمنان در راستای بهسازی، نوسازی و

حذف شده است، تا جذب    ۹۸درصد آن را ضمانت می گرفت، در سال     ۵۰پیشتر شهرداری     است و سهم دولت که

وی افزود: این  .و حمایت سرمایه گذاران برای بازسازی و بهره برداری از بافت تاریخی شهر را به دنبال داشته باشد

زمین افزوده  ارزش  افزایش  باعث  و نسلطرح  باغداران  و رغبت  این  های کشاورزی شده  برای حفظ  را  آینده  های 

ها، عالوه بر تقویت گردشگری و رونق  احیای کوچه باغ   .دهدها که در دل شهر سمنان وجود دارد افزایش می زمین

امید است با    .شهر سمنان نقش بسزایی دارد  تر شدن فضای اقتصاد کشاورزان، در افزایش نشاط اجتماعی و زنده 

ها تداوم یافته و چهره تاریخی شهر سمنان باغنقص این کوچهتر و بی گیری از نظر کارشناسان، احیای اصولی بهره

تر در مقابل چشمان مردم بومی و گردشگران خودنمایی کند. بی شک ارزش و اهمیت چنین هرچه زیباتر و اصیل 

 .شودان آینده بیشتر مشخص میهایی در سالی طرح

 

 توان با جنگ تجاری از میدان به در کرد اژدهای زرد را نمی

خیز  -ایرنا-تهران کارشناسان  اعتقاد  چنین  به  در  و  کرده  حتمی  عرصه  این  در  را  آن  برتری  تقریباً  چین  اقتصادی 

تازه کنا وضعیتی کشور این واقعیت  با  باید  برای تقویت  های دنیا  باید راهی  تقابل و جنگ تجاری  بیایند و به جای  ر 

ای رسیده است و آنقدر رشد کرده که حذف آن از عرصه اقتصاد و  اقتصاد چین به مرحله  .روابط خود با آن پیدا کنند

و به  ین اقتصاد جهان پس از آمریکا را دارد  تجارت جهانی غیرممکن است. طبق برآوردها این کشور هم اکنون دوم

شد خواهد  بدل  جهان  اقتصادی  اول  قدرت  به  آن  از  گرفتن  پیشی  با  همچنین   .زودی  و  آمریکا  خاطر  همین  به 

اند تا از این اتفاق جلوگیری کنند. جنگ تجاری دولت ترامپ علیه چین و تالش برای کشورهای اروپایی تالش کرده

از ج آن  اقتصاد  این تالشتضعیف  کارشنامله  اما  بوده است.  از ها  این تالش ها  تمامی  با وجود  که  سان معتقدند 

طرف امریکا و دیگر کشورهای غربی، این سیاست نتیجه بخش نبوده است و همچنان چین حاکم اصلی تجارت در  

همه گیری کرونا و    رفت در جریاندر این مورد نشریه»نیکی آسیا« در گزارشی آورده است: انتظار می   .دنیا است

https://www.irna.ir/news/84131508/%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84131508/%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84131508/%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
ب مرزهای  جهانی  بسته شدن  اقتصاد  در  آن  جایگاه  نتیجه  در  و  کمتر  چینی  کاالهای  به  دنیا  وابستگی  المللی  ین 

تجاری سال  ضعیف اما بررسی شاخص های مهم  در    ۲۰۲۰تر شود.  دارد که چین هنوز قطبی مهم  آن  از  حکایت 

به شمار می  زنجیتجارت جهان  از  این کشور  و حذف  غیرممکن استرود  کاال  تامین  گزارشطب   .ره جهانی  های ق 

بوده است که در آن سال دونالد ترامپ، رییس    ۲۰۱۸موجود حجم تجارت چین در سال جاری میالدی بیش از سال  

جمهوری امریکا به دلیل حجم باالی تجارت چین و به گفته او زیان این حجم از تجارت برای اقتصاد امریکا اقدام به  

قلم   ۸۰۰هزار و    ۳بق گزارش مرکز مطالعات تجاری دنیا از میان  ط  .های وارداتی کاالهای چین کردعرفه افزایش ت

قلم از آنها داشته است. به عبارت دیگر حجم  ۳۲۰میالدی چین نقشی مهم و قابل توجه در تولید   ۲۰۱۹کاال در سال  

زمانی که ا بوده است. الزم به ذکر است که چین درصد حجم تولید کاالهای مذکور در دنی ۵۰تولید این کشور بیش از  

سال   تولید    ۲۰۰۱در  در  تنها  پیوست  جهانی  تجارت  سازمان  شناخته   ۶۱به  قدرتمند  کشوری  عنوان  به  کاال  قلم 

با توجه به سرمایه گذاری بینیهمچنین،پیش  .شدمی های اخیر انتظار  های چین در سال ها از آن حکایت دارد که 

درصد کل عرضه آن کاال در دنیا را داشته باشد    ۵۰از    میالدی شمار کاالهایی که چین بیش  ۲۰۲۵می رود در سال  

از   بیش  رقمی  رسید  ۳۶۰به  خواهد  اخیر    .کاال  تجاری  توافق  به  پرداختن  ضمن  ادامه  در  آسیا  کشور    ۱۵نیکی 

د. این کشور قادر  نوشت: این توافق موجب افزایش قدرت چین در عرصه تجارت جهانی خواهد ش RCEP آسیایی

دیک قطب مهم تجاری در دنیا شود و تولید در دنیا بدون تامین بخشی از کاالها از چین امکان  ای نزاست در آینده 

اما نکته مهم و قابل توجه این است که باید قدرت تجاری چین به عنوان واقعیتی جدید در دنیای مدرن    .پذیر نباشد

ر برای حذف  این کشپذیرفته و به جای تالش  با  تازه وابط اقتصادی و تجاری دنیا  به نظم  با توجه  ای که در دنیا  ور 

شود تنظیم  خواهد شد،  مهمترین سیاست  .ایجاد  از  عملیاتیکی  و  ابرقدرت ها  به  تبدیل شدن  راه  در  چین  های 

مدرن از راه  کشور جهان در قالب این جاده ابریشم    ۶۴اقتصادی جهان پروژه یک »کمربند، یک راه« است. بیش از  

کشور آسیایی    ۱۵پاسیفیک که بین  -همچنین توافق تجاری اخیر آسیا  .شوندمتصل می  خشکی و دریایی به یکدیگر

صورت و به عنوان بزرگترین توافق تجاری دنیا نام گرفت تالش دیگر چین برای دست یابی به جایگاه برتر در اقتصاد  

است خیز  .دنیا  کارشناسان  اعتقاد  چ به  حتمیاقتصادی  را  آن  اقتصادی  برتری  تقریباً  چنین   ین  در  و  است  کرده 

برای تقویت   باید راهی  تقابل و جنگ تجاری  بیایند و به جای  تازه کنار  این واقعیت  با  باید  وضعیتی کشورهای دنیا 

 .روابط خود با آن پیدا کنند

 

 ورود چین به عصر اقتصاد و ارز دیجیتال 

ال در نقاط مختلف چین حاکی از سرعت گرفتن ورود  اجرای برنامه های آزمایشی استفاده از ارز دیجیت  -ایرنا-پکن

به دیجیتال است  این کشور  ارز  و  اقتصاد  آزمون   .عصر  دومین  که  کرده است  اعالم  بتازگی  ایرنا، چین  گزارش  به 

عمومی بکارگیری ارز دیجیتال را در قالب "پاکت های قرمز" که بنوعی کوپن های مصرفی دیجیتالی محسوب می  

ارز یوان )پول ملی چین( به شکل  به نظر می رسد که این دور از برنامه آزمایشی استفاده از    .شود، آغاز می کند

مصرف   برای  را  مختلف  کارکردهای  از  وسیعی  طیف  آزمایشی،  برنامه  این  اول  مرحله  با  مقایسه  در  دیجیتالی 

ر »سوجو« در نزدیکی  قرار است برنامه آزمایشی در شه  .شامل می شود و کاربران تلفن های هوشمند کنندگان

بسته و   هزار  ۱۰۰به این معنا که هر   »جیانگ سو« انجام شود   ع استانشهر شانگهای واقع در شرق چین و از تواب

  ۲۰۰حاوی   میلیون دالر( است که هر کدام از بسته ها  ۳.۰۶میلیون یوان )  ۲۰پاکت قرمز دیجیتالی یوان به ارزش  

ود که چین مهر ماه امسال ب    .برای مصارف روزمره از آن استفاده کنند  یوان است که شهروندان سوجو می توانند

در استان گوانگ دونگ چین در جنوب کشور  مرحله اول بکارگیری آزمایشی ارز دیجیتال را در شهر »شنژن« واقع

ه هر  هزار پاکت قرمز دیجیتال را ک  ۵۰شروع کرد. در آن مرحله دولت محلی و بانک مرکزی چین به طور مشترک  

حاوی   اختیار شم  ۲۰۰کدام  در  اهدایی  به صورت  بود،  دادندیوان  قرار  از شهروندان  ارز   اری  که  بود  بار  اولین  این 

https://www.irna.ir/news/84137273/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84


 
منتشر شد  عمومی  صورت  به  داخلی،  تنظیمات  یک سری  از  پس  در شهر   .دیجیتال  آزمایش  این  دوم  مرحله  در 

ن و هوشمند  آنالین  پرداخت  آفالین،  برنامه  بر  اما عالوه  توان   یزسوجو  را می  اضافه شده است. بسته های قرمز 

بر اساس نشانی   ساکنان این شهر چین استفاده کرد JD.com  «پایگاه اینترنتی »جی دی دات کامبرای خرید در  

را پایگاه  این  در  نیاز  مورد  کاالهای  توانند  می  منطقه شهری  در  کننده  کرده دریافت  یوان   انتخاب  از  استفاده  با  و 

ال چین وارد مرحله ای از توسعه سریع شده  در حال حاضر، اقتصاد دیجیت .ینه تحویل کاال را پرداخت کننددیجیتال هز

یوان دیجیتال است از  بنگاه های   برای پاسخگویی موثر درحقیقت تحقیق و توسعه و استفاده  افراد و  به نیازهای 

 سازمان پول هنگ کنگ  .ور مناسب استاقتصادی دیجیتال و تقویت توسعه سریع اقتصاد دیجیتال در سراسر کش

(HKMA) بانک مرکزی چین اکنون  و  دیجیتال هستند هم  یوان  فنی  آزمایش  و  بررسی  و  بحث  یو«  »  .در حال  ادی 

مدیر اجرایی این سازمان هنگ کنگی می گوید: زمان بندی دقیق برای استفاده از ارز دیجیتال اعالم نشده است  

او      .رار می گیردد و دایما گزینه های فنی بیشتر در خصوص ارز مورد ارزیابی قاما مراحل آزمایشی انجام می شو

پول   یوان دیجیتال نیز همانند همان می افزاید: از آنجا که یوان چین در هنگ کنگ نیز استفاده می شود، وضعیت

تا بود  خواهد  گردش  در  گردشگران سرزمین نقد  و  کنگ  هنگ  کرد ساکنان  هزینه  برای  چین  آن سهولت  اصلی  ن 

که اگر یوان دیجیتال در پرداخت مرزی   نگ کنگ بر این باور استدبیر مالی ه پل چانموپو«  »    .کافی داشته باشند

اعمال شود، این امر ارتباطات تجاری و اقتصادی بین منطقه ویژه اداری هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین، به ویژه  

یی گانگ« رئیس بانک مرکزی  »  .را تسریع و تسهیل خواهد کردماکائو  -هنگ کنگ-منطقه خلیج بزرگ گوانگ دونگ

بانک را به شکلی  ن در مصاحبه ای با رسانه ها چنین اظهار داشت که چین تحقیق و توسعه ارز دیجیتال در اینچی

 .چارچوب قانونی یوان دیجیتال را بهبود می بخشد انجام این آزمایش ها به شکل منظم نیز با ثبات به پیش می برد

حله مهم از تقسیم سود در صنعت دیجیتال آغاز  یک مر  ۲۰۲۱پیش بینی ها و هدفگذاری ها این است که در سال  

حقوق شهر  و  اقتصاد  دانشگاه  در  دیجیتال  اقتصاد  تحقیقات  موسسه  اجرایی  مدیر  هلین«،  »پان  گفته  به  شود. 

ا »جونگ نن«   بالغ تر شده  این فناوری ها  از چندین سال توسعه،  در سال های اخیر، صنعت دیجیتال "  .ند، پس 

بوده است و فناوری های جدید مانند داده های بزرگ، رایانش ابری، نسل پنجم اینترنت   چین در حال رونق گرفتن

اقتصاد   مختلف  زمینه های  در  گسترده  طور  به  و  یافته  توسعه  به سرعت  بالکچین  و  مصنوعی  پرسرعت، هوش 

رای توسعه اقتصاد  ن تحلیلگران تاکید می ورزند که این اقدامات بنیان مطلوبی بای  .اجتماعی بکار گرفته شده است

   .و ارز دیجیتال در چین ایجاد کرده است

 

 میلیون دوز واکسن کرونا به اندونزی صادر کرد   ۱.۲چین 

له واکسن های ضد کرونا ساخت چین به برزیل، این کشور این  چند ماه بعد از صادرات نخستین محمو  -ایرنا  -تهران

ی محموله  یک  و  بار  میلیون  کرد  ۲۰۰ک  صادر  اندونزی  به  دوزی  روز    .هزار  چین  المللی  بین  رادیو  ایرنا  گزارش  به 

ه  هزار دوز دیگر از واکسن کرونا ساخت چین ب  ۸۰۰دوشنبه گزارش کرد قرار است اوائل سال آینده نیز یک میلیون و  

داده شود تحویل  اندونز  .اندونزی  مقامات  از  نقل  به  و  گزارش  این  اساس  تولید شرکت  بر  واکسن  است  قرار  ی، 

چین پس از تأیید سازمان های مسئول در اندونزی، برای واکسیناسیون مورد استفاده قرار   (SINOVAC) سینوواک

یور ک شرکت تولیدکننده واکسن در اندونزی  شهر  ۶براساس یک گزارش دیگر از سفارت چین در اندونزی، در    .گیرد

بیوفارما نام  امضا  فقنامه توا (Biofarma) به  پکن  سینوواک  واکسن شرکت  محموله  نخستین  دریافت  برای  را  ای 

میلیون دوز واکسن    ۴۵همچنین قرار است در دو ماه آینده شرکت سینوواک چین مواد الزم برای تولید    .کرده است

را   اندونزی  در  دهدکرونا  قرار  بیوفارما  اختیار شرکت  به    .در  امارات متحده عربی  از  پس  اندونزی  امسال  ماه  مهر 

کرونای چین واکسن  از  اضطراری  استفاده  که  تبدیل شد  رساند  دومین کشور جهان  تصویب  به  تا    .را  اندونزی  در 

 .اند تن هم جان باخته ۸۰۰هزار و  ۱۷هزار تن به کرونا مبتال شده و  ۵۷۶کنون افزون بر 
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 درصد رشد در یک ماه   ۲۱افزایش صادرات چین باالتر از انتظارها ؛ 

ند در حالی که اقتصادهای بزرگ جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار رکود یا حداقل بحران شده ا  -ایرنا  -تهران

آذر( است که باالتر    ۱۱آبان تا    ۱۱درصدی صادرات خارجی چین در ماه نوامبر )  ۲۱.۱آمارهای رسمی حاکی از رشد  

تلویزیون سی سی تی وی، داده های گمرک ملی چین که  به گزارش ایرنا از .از انتظارها و پیش بینی ها می باشد

تا کنون در    ۲۰۱۸نوامبر با سریعترین سرعت از فوریه  امروز دوشنبه منتشر شد نشان می دهد صادرات چین در ماه  

حال رشد است موضوعی که کارشناسان معتقدند بیانگر تقاضای جهانی برای محصوالت صنعتی و مواد اولیه از  

گزارش حاکی است واردات نیز با رشد  .ه آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی از کشورهای جهان استچین در آستان

درصدی ماه پیش از آن هسته تر است که منجر به   ۴.۷میلیارد دالر رسیده است که از رشد    ۱۹۲.۶درصدی به    ۴.۵

گمرک چین نشان می دهد صادرات  داده های  .میلیارد دالری برای چین در سال جاری شده است ۷۵.۴مازاد تجاری 

است   یافته  افزایش  پالستیکی  محصوالت  و  منسوجات  الکتریکی،  و  مکانیکی  صادرات  محصوالت  که  حالی  در 

دهد می  نشان  کاهش  چمدانی  محصوالت  و  نشان    .پوشاک  چین  واردات  رشد  شدن  کند  معتقدند  کارشناسان 

دات صنعتی است بر اساس این آمار واردات سنگ آهن  دهنده بهبود ضعیف بازار مصرف داخلی در مقایسه با تولی

میلیارد تن   ۱.۰۷، چین  ۲۰۲۰ماه اول سال    ۱۱در  نسبت به سایر کاالهای عمده افزایش یافته است به طوری که  

در    .درصد افزایش نشان می دهد  ۱۰.۹سنگ آهن وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن  

جا   ۱۱ اول سال  بر  ماه  افزون  چین  خارجی  تجارت  میالدی  رشد ساالنه    ۴.۱۷ری  که  بوده است  دالر    ۰.۶تریلیون 

بر اساس این آمار تقاضای جهانی از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن(،    .درصدی را نشان می دهد

ماه گذشته بود و   ۱۱اروپا و ایاالت متحده به سرعت افزایش یافت، »آ. سه. آن« بزرگترین شریک تجاری چین طی  

با رشد ساالنه   آن  تجاری  به    ۵.۶ارزش  دالر رسیده است  ۶۱۰درصدی  این    .میلیارد  اساس  ایاالت  گزبر  ارش ها، 

تجاری   ارزش  با  آمریکا  رشد    ۵۲۴متحده  و  دالر  جاری    ۵.۸میلیارد  سال  در  چین  تجاری  شریک  سومین  درصدی، 

 .میالدی بوده است

 

 نه صلح سازمان ملل برابر بودجه ساال ۵۰سود تجارت جهانی سالح،  

به م  -ایرنا    -تهران   المللی پژوهش های صلح استکهلم معروف  بین  وسسه سیپری حاکی  گزارش تازه موسسه 

در   اسلحه  تجارت  از  میالدی،است سود حاصل  گذشته  در سال  برای    ۵۰جهان  ملل  بودجه ساالنه سازمان  برابر 

  ۲۰۳۰های صلح بوده ضمن اینکه چنین درآمدی می تواند باعث رفع گرسنگی در جهان تا سال  های گروه ماموریت 

ل ه، موسسه سیپری در استکهلم گزارش فروش سالح در ساایرنا به نقل از دویچه ول  به گزارش روز دوشنبه .شود

  ۳۶۱سازی در سراسر دنیا  شرکت بزرگ اسلحه  ۲۵را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در این سال    ۲۰۱۹

برابر    ۵۰و    ۲۰۱۸درصد بیشتر از سال    ۸.۵این مبلغ    .اندمیلیارد یورو( از فروش سالح کسب کرده   ۲۹۸میلیارد دالر )

سازی دنیا شش  شرکت بزرگ اسلحه  ۱۰در میان    .تآمیز اسهای صلحسالیانه سازمان ملل برای ماموریت بودجه  

ایاالت متحده با فاصله زیاد از سایر    .کمپانی در آمریکا، سه تا در چین و یک کارخانه تولید اسلحه در بریتانیا هستند

درصد فروش سالح    ۶۱ست سیپری قرار دارند،  شرکت آمریکایی که در لی   ۱۲کشورها مهمترین تاجر اسلحه است.  

دن دارنددر کل  اختیار  در  را  تولیدکننده بزرگ سالح؛ الک  .یا  پنج  بوئینگ، نورث تنها  مارتین،  رِیثون و  هید  راپ گرومن، 

یورو( درآمد داشته  ۱۳۶میلیارد دالر )  ۱۶۶جنرال دینامیکز   و    .آندمیلیارد  زیاد در مقام دوم است  با فاصله   ۱۶چین 

چهار شرکت چینی که در گزارش سیپری    .اختیار داشته استدر    ۲۰۱۹درصد کل تجارت اسلحه در دنیا را در سال  

درصد افزیش داشته است. بر اساس تحقیقات سیپری شرکت    ۴.۸اند درآمدشان در عرض یک سال  فهرست شده

در گزارش سیپری آمده   .رده استدرآمدش را از فروش سالح در داخل کشور به دست آو   تیان بیشترینچینی نان
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»تولیدکنندگان مدرن   است:  برنامه  از  در چین  بسیار سود اسلحه  آزاد خلق  ارتش  برای  این کشور  نظامی  سازی 

 «.اندبرده 

درصد   ۳.۹روسیه بعد از امریکا و چین در رده سوم جهانی از نظر فروش اسلحه قرار دارد.  //    روسیه در مقام سوم

دنیا در  اسلحه  کل  استاز شرکت  فروش  گرفته  صورت  روسی  اسلحه  .های  از    فروش  پس  روسیه  از  خارج  به 

بینتحریم کاهش های  روسیه  خاک  به  کریمه  کردن  ضمیمه  و  اوکراین  بحران  دلیل  به  کشور  این  علیه  المللی 

  درآمد دو شرکت بزرگ تولید سالح در روسیه که در گزارش سیپری نامشان ذکر شده، به   .چشمگیری داشته است

۶۳۴  ( دالر  کرده  ۵۲۲میلیون  یورو( سقوط  لیست    میلیون  از  نیز  اسلحه  روسی  تولیدکنندگان  یک سوم   ۲۵است. 

این در حالی است که به گفته سرپرست گروه تحقیق تجارت اسلحه و    .اندشرکت بزرگ فروش سالح خارج شده

بازار اسلحه    درآمدهای نظامی سیپری، روسیه یکی از مهمترین کشورها در تولید سالح است و نقش بزرگی در 

سازی ارتش در روسیه کند شده است. این امر سی برو زودرو به دلیل شرایط اقتصادی روند مدرن به گفته لو  .دارد

اسلحه صنعت  درآمد  که  شده  اصلی باعث  خریدار  که  چرا  یابد  کاهش  چشمگیری  طور  به  کشور  این  سازی 

 .اش را کمتر کرده استخرید اسلحه های سالح روسیه که دولت روسیه استکارخانه 

  ۱۸شش تولیدکننده بزرگ اسلحه در اروپای غربی مجموعا  //    فروشنده بزرگ اسلحه  ۲۵از فهرست  خروج آلمان  

فروشنده اول سالح در    ۲۵اند. آلمان از لیست  در اختیار داشته  ۲۰۱۹درصد کل فروش اسلحه در جهان را در سال  

با چهار درصد افزایش به سه میلیارد   متال،ترین تولیدکننده سالح در آلمان، راینجهان بیرون آمده است. درآمد بزرگ

گوید افزایش فروش سالح در دنیا  برو زودرو می  .میلیون یورو( رسیده است  ۲۰۰میلیون دالر )سه میلیارد و    ۹۰۰و  

با اشغال    ۲۰۱۴ز سال  المللی است. به گفته این کارشناس این روند ادهنده افزایش تنش در سیاست بیننشان 

نیز بیشتر  ۲۰۱۶ر نظر کارشناسان قرار گرفت و با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال کریمه از سوی روسیه زی

 .شد

بنیادی "بازاندیشی  به  افزایش فروش اسلحه در دنیا//    "نیاز  از  انتقاد گروه صلح سبز،  این   به شدت  کرده است. 

کارشناس تجهیزات نظامی این    .در این زمینه شده است گروه حافظ محیط زیست، خواستار "بازاندیشی بنیادی"

دلیل همه به  زندگی  میلیون  دنیا صدها  »در سراسر  است:  گفته  آلمان  خبرگزاری  به  کرونا  گروه  معرض  گیری  در 

از دسترسی به امکانات پزشکی محروم   اند و تعداد بیشماریها نفر به این ویروس آلوده شدهتهدید است، میلیون

شوند که نباید: جیب تولیدکنندگان  ها درست به جایی واریز می اده: »و این پول الکساندر لورتس ادامه د  «.هستند

 «.اسلحه در سراسر جهان

کردن سیر  برای  کافی  جهان  پول  گرسنگان  "یاری//    شکم  آلمانی  جهان" سازمان  گرسنگان  افزایش   به  از  نیز 

روزنامه آلمانی گفته است: »این یک  کرده است. دبیرکل این سازمان به یک   به شدت انتقاد فروش اسلحه در دنیا

ای مقابله  سازی در دنیا افزایش داشته در حالی که پول کافی برشرکت بزرگ اسلحه  ۲۵رسوایی است که درآمد  

دهند که  ماتیاس موگه تاکید کرده است: »تحقیقات جدید نشان می  «.پایدار و همیشگی با گرسنگی موجود نیست

گرسنگی در سراسر جهان   ۲۰۳۰سال آینده یعنی تا سال    ۱۰بودجه کافی است تا در  میلیارد یورو    ۵۰تا    ۴۰ساالنه  

سازی تقریبا برای اینکه دیگر کسی در جهان  کارخانه اسلحه  ۲۵درآمد ساالنه   از بین برود. این بدین معنی است که

است کافی  نباشد،  جنگ  «.گرسنه  آتش  که  کرده  تصریح  کارشناس  درگیریاین  و  تها  با  که  اسلحه ها  جارت 

 .شود عامل اصلی گرسنگی هستندورتر میشعله

 

 هنیت جنگ سرد مانع بزرگ روابط چین و آمریکا ذ

اما تصورات  اگرچه دولت    -ایرنا-پکن نزدیک می شود،  پایانی خود  به روزهای  آمریکا  ترامپ رییس جمهوری  دونالد 

راهبردی واشنگتن با تاکید بر افزایش فشار بر چین همراه با ذهنیت جنگ سرد، بدترین روابط چهار دهه گذشته را 

https://www.irna.ir/news/84138242/%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84138242/%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84138242/%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
ابت بین چین و ایاالت متحده  به گزارش ایرنا، جهان همواره توجه زیادی به تنش و رق   .برای دو کشور رقم زده است

پایین ترین سطح از مناسبات در  داشته است و بررسی ها و نظرسنجی ها نشان می دهد که دو کشور شاهد 

آمریکایی در چین درحال تشدید است تبعات سیاست   .طول چند دهه گذشته هستند و احساسات ضد  البته  این 

سی و بین المللی درقبال چین اتخاذ کرده است و تحریم  سیا  هایی است که دولت ترامپ در عرصه های تجاری،  

در    .ها و فشارهایی که باعث شده است تا مردم و دولتمردان چین نگرش منفی تری به واشنگتن داشته باشند

از ممانعت از صدور   طول چند سال گذشته دولت آمریکا از هیچ فشاری بر دولت و ملت چین خودداری نکرده است

جاری گرفته تا تحریم مقام های چین به دلیل تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ و همچنین جلوگیری  روادید و جنگ ت

از صادرات کاال از منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین و فروش های بزرگ تسلیحاتی به تایوان که  

از خاک خود می داند را بخشی الینفک  گ  .چین آن  تا  البته مستندات فراوانی موید شکل  یری شرایط امروز است 

جایی که وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است اگر قرار باشد تحولی هم در روابط دو کشور قرار گیرد، الزم است تا  

بردارد برطرف کردن اشتباهات گذشته  برای  گام های درست  مثال  .آمریکا  ارگان حزب   برای  تایمز  گلوبال  روزنامه 

ت که نتایج آن نشان می دهد مردم چین تا چه اندازه از سیاست های آمریکا  حاکم چین نظرسنجی انجام داده اس

برتری طلبی و سیاست های   ناخرسند هستند از  اتباع کشورهای دیگر هم  البته حاکی است که  این نظرسنجی 

باشند می  ناخرسند  بشدت  آمریکا  جویانه  از    .سلطه  بیش  دهد  می  نشان  مورد    ۸۵نتایح  های  چینی  از  درصد 

نجی از آمریکا "عصبانی هستند و بر مقاومت قاطع در برابر این کشور تاکید دارند آنها می گویند که باید در  نظرس

بسیاری نیز برتری طلبی آمریکا و ذهنیت جنگ سرد این کشور دربرابر چین و   مقابل اقدامات آمریکا ایستادگی کرد

این نظرسنجی   .ا و در جامعه بین المللی دانسته انددیگر کشورهای دنیا را مانع بزرگ بهبود مناسبات بین کشوره

از   بیش  میان  از    ۱۶از  نفر  کره    ۱۶هزار  اسپانیا،  روسیه،  فرانسه،  انگلیس،  متحده،  ایاالت  چین،  جمله  از  کشور 

بر   افزون  یعنی  کنندگان  بیشتر شرکت  و  انجام شده است  آفریقای جنوبی  و  ژاپن، هند  دارای    ۵۰جنوبی،  درصد، 

لی بوده اند و نهمین نظرسنجی ساالنه افکار عمومی جهانی است که توسط مرکز نظرسنجی گلوبال  تحصیالت عا

دیائو دامینگ« دانشیار دانشگاه مردم در پکن می گوید: عصبانیت مردم چین نسبت »  .تایمز چین انجام شده است

ریکایی است که "به طور یک به هژمونی آمریکا ناشی از تحریکات و اقدامات نادرست برخی از سیاستمداران آم

اما نتیجه بررسی نشان می دهد که این سیاستمداران نماینده افکار    ." جانبه به روابط دو جانبه آسیب رسانده اند

عمومی در ایاالت متحده نیستند. این همچنین نشان می دهد که امید به بهبود روابط چین و ایاالت متحده و بهبود 

ایاالت متحده در  دارد  چهره چین  در    .وجود  آنها  نگرانی  بیشترین  بود که  پرسیده شده  از مردم  نظرسنجی  این  در 

درصد   ۳۱.۱درصد از شرکت کنندگان چینی،    ۶۸.۵میالدی چیست که در این میان    ۲۰۲۰مورد ایاالت متحده در سال  

به عنوان اصلی ترین  درصد شرکت کنندگان سایر کشورها گزینه "تنش با چین" را   ۴۵.۱شرکت کنندگان آمریکایی و 

اند کرده  انتخاب  کننده  نگران  این   .مساله  است:  آورده  کشور  دو  روابط  به  راجع  تحلیلی  در  تایمز  گلوبال  روزنامه 

آمارها ثابت می کند که تنش و درگیری بین این دو اقتصاد و دو قدرت بزرگ نه تنها بر مردم دو کشور بلکه بر اقتصاد  

این نشریه می نویسد که ذهنیت جنگ سرد،   .در جهان محسوس است  گذارد و آثار آن و تجارت جهانی نیز تأثیر می 

تحریم ها و فشارها و مشکالتی که آمریکا برای چین ایجاد کرده مردم را خشمگین کرده است اما االن آنچه محرز   

لو شیانگ« یکی از محققان مرکز  »  .شده اینکه واشنگتن موفق به مهار پکن و توسعه صلح آمیز این کشور نیست

ادمی علوم اجتماعی چین بر این باور است که مردم و دولت چین درک مشترکی از هژمونی  مطالعات آمریکا در آک

این باعث خواهد شد تا قدرت مقاومت در چین در برابر آمریکا   جهانی ایاالت متحده دارند و از آن ناخرسند هستند

فقط می تواند تغییراتی در   پژوهشگر چینی افزود: دولت جو بایدن رییس جمهوری منتخب آمریکا نیز  .افزایش یابد

از درگیری   توانند  تا چه حد می  اینکه دو طرف  اما  ایاالت متحده در زمینه مهار چین بدهد،  تاکتیک های  اقدامات و 

جلوگیری کنند، به این بستگی دارد که آیا آنها می توانند قوانینی برای رقابت تنظیم کنند و راه های همکاری را پیدا  



 
وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه در دیداری با اعضا و مسئوالن شورای تجارت   »وانگ یی«    در همین حال  .کنند

ایاالت متحده به عهده آمریکا است و خواستار آن شد   -آمریکا و چین گفت که تصمیم گیری صحیح درباره آینده چین  

را از آمریکا مطرح کرد که بر  وی در این نشست درخواست هایی  .که گفت و گوها در همه سطوح از سرگرفته شود

اساس آن تا زمانی که محقق نشود امیدی به برطرف شدن تنش ها نیست از جمله اینکه آمریکا باید به تصورات  

از دیدگاه وزیر خارجه چین، ایاالت متحده نباید باعث    .راهبردی و تعصبات ایدیولوژیک و ذهنیت جنگ سرد پایان دهد

این روند منجر به شک تا  این  شود  به نظر می رسد  اینکه چین یک دشمن است  بر  ل گیری دیدگاهی شود مبنی 

بردارد گام  روابط  در مسیر صحیح  آمریکا  دولت  که  این است  برای  تالشی  بزرگترین    .درخواست ها  آمریکا  و  چین 

ت و بسیاری  کشورهای درحال رشد و توسعه یافته دنیا هستند و به اعتقاد لو شیانگ روابط آنها بر اقتصاد و سیاس

آنچه امروز شاهد هستیم تلخ ترین بخش از صفحات روابط این    .عرصه های دیگر داخلی و خارجی تاثیرگذار است

دو کشور است و میراث دولت ترامپ برای روابط دو کشور کشاندن آن به پایین ترین سطح ممکن است و تا زمانی  

تبعات بردارد  گام  مسیر  همان  در  آمریکا  آینده  دولت  داشتکه  نخواهد  روابط  در  ها  تنش  تشدید  جز  دیدگاه    .ی  از 

رهبران چین، کشورها االن بیشتر از هر زمانی به همبستگی و همکاری برای مهار کرونا و عبور از رکود اقتصادی  

در غیر این صورت آسیب های آن به   نیاز دارند و آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی باید به مسئولیت هایش عمل کند

وزیر خارجه چین می گوید که آمریکا باید در زودترین زمان ممکن به مسیر عقالنیت   .نظام بین المللی خواهد بود  کل

این درخواست نشان می دهد که اصلی ترین مایه نگرانی دو کشور هنوز  بازگشته و عینی تر با مسایل برخورد کند

   .نیز برخورد آمریکا با چین در چارچوب ذهنیت جنگ سرد است

 

 تبعه چین را تحریم کرد ۱۴آمریکا 

به جای چندجانبه   -ایرنا  -نیویورک را  در چهار سال گذشته سیاست مخاصمه  ترامپ که  دونالد  و حل  دولت  گرایی 

مسالمت  اختالفوفصل  قدرت،  آمیز  در  حضور  روزهای  آخرین  در  است،  برگزیده  فهرست   ۱۴ها  به  را  چین  تبعه 

افزود ایرنا  .تحریمی  گزارش  داراییبه  کنترل  دفتر  بیانیه های خارجی خزانه،  با صدور  دوشنبه  روز  آمریکا  ای داری 

 .نفر از اعضای حزب کمونیست چین را به خاطر موضوع حقوق بشری در لیست تحریم قرار داده است  ۱۴اعالم کرد 

به هر شکل ممکن مانع از    دانند و در تالشند مقامات امنیتی و خارجی دولت آمریکا، چین را بزرگترین تهدید خود می

شوند آسیایی  کشور  این  اقتصادی  سال  .پیشرف  در  ترامپ  خرید  دولت  از  را  اروپا  تا  کرد  تالش  گذشته  های 

چین،    .محصوالت فناوری باالی چینی منصرف کند که در این زمینه، انگلیس تا حدودی از این سیاست تبعیت کرد

 .عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است

 

 چین توپ روابط با آمریکا را به زمین واشنگتن انداخت 

به    -ایرنا  -نتهرا رو  اخیر  های  ماه  در  آمریکا  با  کشورش  روابط  که  چین  خارجه  امور  وزیر  و  دولتی  شورای  عضو 

سردی گراییده است تاکید کرد: آینده روابط چین و آمریکا به انتخاب صحیح ایاالت متحده و تالش مشترک دو طرف  

است در    .وابسته  دوشنبه  روز  یی  وانگ  از شینهوا،  ایرنا  گزارش  هیات  به  نمایندگان  با  ویدیویی  نشست  در  پکن 

جین افزود: شی  چین  و  آمریکا  تجاری  جو مدیره شورای  به  خود  تبریک  پیام  در  چین  خلق  جمهوری  رئیس  پینگ، 

بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا ابراز امیدواری کرد دو طرف بر پایه اصول عدم رویارویی، احترام متقابل، تأمین  

رل اختالفات برای پیشبرد توسعه سالم و باثبات روابط دو جانبه با یکدیگر در ارتباط باشند و به  منافع مشترک و کنت

او با یاداوری اینکه پیشنهاد و انتظار    .اتفاق کشورها و جامعه جهانی در زمینه صلح و توسعه جهان همکاری کنند

چین از آینده روابط با آمریکا نیز همین است اظهار امیدواری کرد این رویه روز به روز بیشتر در میان اقشار مختلف 

وزیر خارجه چین اظهار کرد: مهم این است که دو طرف باید با تالش مشترک و با    .در آمریکا مورد توافق قرار بگیرد
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موانع و فشارها، ثبات را در روابط چین و آمریکا تحقق ببخشند در عین حال، دو طرف باید در جهت تأمین   رفع همه

از سر گرفته شود و روابط دو   منافع مردم دو کشور حرکت کنند و در مرحله بعدی نیز گفت و گوی چین و آمریکا 

یی در مورد توسعه روابط دو کشور در آینده  وانگ    .کشور به حالت عادی باز گردد و اعتماد متقابل بازسازی شود

سودمند،  مشترک  همکاری  گسترش  گو،  و  گفت  و  ارتباطات  تقویت  راهبردی،  تفاهم  اصالح  شامل  پیشنهاد  پنج 

تام لینبارگر" رئیس هیات مدیره شورای تجاری  "  .مدیریت تعارضات و اختالفات و بهبود افکار عمومی را مطرح کرد

ن" رییس این شورا و چندین تن از مدیران شرکت های آمریکایی از جمله جنرال موتورز در  آمریکا و چین، "کریگ آل

نمایندگان آمریکا در این نشست اعالم کردند که شورای تجاری آمریکا و چین به روابط    .این نشست شرکت داشتند

اهمیت می با چین بسیار  به عنوان عاماین کشور  را  اقتصادی چین  توسعه  احیای  و  اقتصاد  دهد  احیای  برای  لی 

آنان افزودند: محافل صنعتی و بازرگانی آمریکا از تقویت گفت و گو میان چین و آمریکا،   .کنندجهان عالی ارزیابی می 

 .کنندبازسازی اعتماد متقابل و بازگشت روابط دو کشور به حالت عادی پشتیبانی می

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ات برجامی خود عمل کندچین: آمریکا به تعهد/    سخنگوی وزارت امور خارجه چین

ب و  گردد  باز  برجام  به  پیش شرط  بدون  و  چه سریعتر  هر  آمریکا خواست  از  چین  خارجه  امور  وزارت  ه  سخنگوی 

تحریم  لغو  جمله  از  نامه،  توافق  این  قبال  در  خود  کندتعهدات  عمل  الملل  .ها  بین  گزارش سرویس  خبرگزاری  به 

از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست هر چه سریعتر و بدون پیش شرط به برجام   صداوسیما

بین  نامه  توافق  این  قبال  در  تعهدات خود  به  و  گردد  تحریمباز  لغو  از جمله  کندالمللی  م »هوا، چون  خان  .ها عمل 

اینگ« روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پکن در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر خارجه آلمان که گفته بود به  

ای ایران در شرایط مهمی قرار گرفته و  حال حاضر، مسأله هسته   یک توافقنامه فراتر از برجام نیاز است، افزود: در

است و حساس  پیچیده  بسیار  برجام میوی    .اوضاع  اعضای  از همه  اوضاع  افزود:  و  به شرایط  توجه  با  خواهیم 

وی گفت    منطقه و با حفظ خویشتنداری و براساس شناخت مشترک حاصل شده برای حفاظت از برجام تالش کنند

باور است با وجود تغییر و تحوالت در منطقه، حفظ و رعایت موثر برجام، پیش شرط اساسی برای هر   چین بر این

 .ای ایران استحل سیاسی و دیپلماسی درباره مساله هسته  راه

 

 مقام چینی را تحریم کرد   ۱۴واشنگتن /  تنش در روابط چین و آمریکا

 های خود اضافه کرد. مقام چینی را منتشر و آنها را به لیست تحریمای نام چهارده  داری آمریکا در بیانیه وزارت خزانه 

، خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا اعالم  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل

ای نام چهارده مقام چینی را  داری آمریکا در بیانیه وزارت خزانه  ه است.مقام چینی را تحریم کرد  ۱۴کرد واشنگتن  

داری آمریکا، تمامی بر اساس متن بیانیه وزارت خزانه  های خود اضافه کرد.منتشر کرده و آنها را به لیست تحریم

ور خارجه چین پیش از این سخنگوی وزارت ام   این چهارده مقام عضو کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین هستند.

در واکنش به این موضوع اعالم کرد پکن قاطعانه با مداخله آمریکا در امور داخلی این کشور مخالف است و آن را به  

های مالی و ممنوعیت  خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعالم کرد: آمریکا روز دوشنبه تحریم  کند.محکوم میشدت  

ها در رد صالحیت ماه گذشته قانونگذاران مخالف منتخب  ا نقش ادعایی آنمقام چینی در ارتباط ب  ۱۴مسافرت علیه  

ره ملی خلق چین را که نهاد تصمیم گیرنده اصلی  این اقدام، معاونان کمیته دائمی کنگ  در هنگ کنگ اعمال کرد.

نالد ترامپ  های دواین اقدام به طور گسترده به عنوان بخشی از تالش   قوه مقننه این کشور است، هدف قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا برای تحکیم میراث سختگیرانه اش در قبال چین و همچنین گیر انداختن جو بایدن، پیش از به  
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رسیدن می  قدرت  قلمداد  پکن  علیه  تند  مواضع  در  ژانویه،  ماه  بیستم  در  اوت    شود.وی  ماه  پیشتر  ترامپ  دولت 

کاری الم  تحریم اجرایی  Carrie Lamهایی علیه  مالی    رئیس  این قطب  و سابق  هنگ کنگ، روسای پلیس فعلی 

دولت هنگ کنگ که    کرده بود.ها اعمال  ها در محدود کردن آزادی آسیا و دیگر مقامات ارشد به علت ایفای نقش آن 

پارلمان چین  که  کرد  اخراج  آن  از  پس  را  قانونگذاری  نهاد  مخالف  ماه گذشته چهار عضو  پکن است،  مورد حمایت 

ای برای محدود کردن مخالفان در اختیار مقامات این منطقه قرار داد. این اقدام باعث استعفای جمعی ازه اختیارات ت 

 کنترل هنگ کنگ را به چین واگذار کرد.   ۱۹۹۷عمره سابق انگلیس شد. انگلیس سال نمایندگان مخالف در این مست 

 

پکن قاطعانه مداخله آمریکا در امور داخلی چین را  /  در واکنش به تالش آمریکا برای تحریم مقامات چین

 محکوم کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعالم کرد پکن قاطعانه با مداخله آمریکا در امور داخلی این کشور مخالف است و  

از پکن، سخنگوی وزارت امور   خبرگزاری صداوسیما لویس بین الملبه گزارش سر  .کندآن را به شدت محکوم می 

های جدید علیه مقامات چینی است خارجه چین در واکنش به این موضوع که واشنگتن در حال آماده سازی تحریم

 .کندکشور مخالف است و آن را به شدت محکوم می  ور داخلی ایناعالم کرد پکن قاطعانه با مداخله آمریکا در ام

وی افزود اگر آمریکا از مسیر غلط عبور کند، چین به اقدامات قاطع خود در حمایت از حاکمیت و امنیت خود ادامه  

خواهد   های روادید را برای مقامات چینی اعمالوزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود محدودیت   .خواهد داد

 .کرد

 

 :ایسنا -

 ذخایر ارزی چین در اوج چهار ساله 

از سال   باالترین سطح  به  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  ارزی  ذخایر  از    .رسید  ۲۰۱۶حجم  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

ارزی  ذخایر شده است، میزان   پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز   بلومبرگ،  

تزریق   مجدد  این کشور در ماه نوامبر به  بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست  روند صعودی به خود گرفت. 

آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان ذخایر ارزی این     .گسترده نقدینگی به بازار زده است

ترین چین بزرگ    .الر رسیده استمیلیارد د ۱۷۸میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و  ۵۰کشور با 

این کشور، روند   از اقتصاد  بازگشایی بخش بزرگی  به  با توجه  به نظر می رسد  دارنده ذخایر ارزی جهان است و 

گیرانه روی صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند. طی ماه های اخیر چین به لطف اجرای سیاست های سخت

به خ ارزی  منابع  از خروج  بودسرمایه  زیادی جلوگیری کرده  تا حد  این کشور  از  ماه    .ارج  این  پایان  دارای   تا  چین 

سخنگوی      .میلیارد دالر کمتر شده است   ۴۸میلیارد دالر ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل    ۱۱۰.۴۱

وجود افزایش نااطمینانی ها   دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین با اشاره به حفظ ثبات در محیط کالن اقتصادی چین با

بخشی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به  گفته است که دولت از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادل 

آینده است در  ارزی خود  ذخایر  نیرومند  رشد  تداوم  نیرومند    .دنبال  بسیار  اقتصاد چین  زیرساخت های  افزود:  وی 

تداوم اجرای اصالح با  و  برای مقابله با ریسک هستند  نیاز  ارزی در  ات مورد  ها و چالش های موجود، میزان ذخایر 

باقی خواهد ماند ارزی در جهان محسوب می شود.    .سطح مطلوب  ترین دارنده ذخایر  بازه زمانی   چین بزرگ  در 

ر و باالترین رقم ثبت میلیون دال  ۲۶۲با دو میلیارد و    ۱۹۸۰کمترین رقم ثبت شده مربوط به دسامبر    ،  ۲۰۲۰تا    ۱۹۸۰

 انتهای پیام  .میلیارد دالر بوده است  ۹۹۳تریلیون و  ۳با    ۲۰۱۴شده مربوط به ژوئن 
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 : میتسن یخبرگزار -

 درصد افزایش یافت  ۷.۸تجارت خارجی چین 

داده های رسمی دولت چین امروز )دوشنبه( نشان داد که تجارت خارجی این کشور در ماه نوامبر نسبت به سال  

به نقل از شینهوا، داده های رسمی دولت چین  خبرگزاری تسنیم به گزارش  .درصد رشد داشته است  ۷.۸گذشته  

)د  گذشته  امروز  سال  به  نسبت  نوامبر  ماه  در  کشور  این  خارجی  تجارت  که  داد  نشان  رشد   ۷.۸وشنبه(  درصد 

یوان نسبت به سال گذشته  اداره کل گمرک چین اعال  داشته است. این کشور بر حسب   ۱4.۹م کرد که صادرات 

ماه اول   ۱۱دولت چین در بیانیه ای گفت: در    درصد کاهش یافته است.  ۰.۸درصد جهش داشته در حالی که واردات  

ده است  تریلیون دالر آمریکا( بو  4.44تریلیون یوان )حدود    ۲۹.۰4سال جاری میالدی، تجارت خارجی کاالها در چین  

 پیشی گرفته است. ۲۰۲۰ماه اول   ۱۰درصدی در  ۱.۱درصد رشد داشته و از افزایش  ۱.۸که نسبت به سال گذشته 

در این دوره، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی، بزرگترین شریک تجاری چین بوده است و پس از آن اتحادیه اروپا و  

ماه اول    ۱۱درصدی تجارت خارجی خود در    ۱۱.۳شد  شرکت های خصوصی چین با ر  ایاالت متحده قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، سهم شرکت    نقش بسیار مهمی را در افزایش تجارت خارجی این کشور بازی کردند.  ۲۰۲۰

 انتهای پیام/  درصد رسید. 46.4های خصوصی از کل تجارت خارجی چین به 

 

 :نیاقتصادآنال -

 رکورد سه ساله صادرات چین در ماه نوامبر زده شد  پرمنفعت ترین ماه برای صادرات چین؛

با ویروس کرونا، ماه نوامبر پرمنفعت ترین ماه برای صادرات چین به شمار   به علت تقاضای باال برای اقالم مرتبط 

نظیر تجهیزات الکترونیکی و   ویروس کرونا به گزارش راشاتودی، به علت تقاضای باال برای اقالم مرتبط با  .می رود

رود به شمار می  برای صادرات چین  ماه  ترین  پرمنفعت  نوامبر،  ماه  گزارش  .حفاظتی،  از   اقتصادآنالین به  نقل  به 

ارزش داد  امروز نشان  آمارهای گمرک چین  به   صادراتی چینکاالهای   فارس،  ماه گذشته میالدی  میلیارد    ۲6۸در 

درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. این رقم باالترین حجم    ۲۱دالر رسیده است که  

وانگ  .را به خود اختصاص داده است ۲۰۱۸این کشور به شمار می رود و باالترین نرخ رشد از فوریه  صادرات ماهانه

دان، اقتصاددان ارشد چینی گفت: »عملکرد صادراتی چین بار دیگر از انتظارات بازار فراتر رفت که بیشتر به علت  

توسعه از سوی کشورهای  تقاضا  کافی    افزایش  به میزان  کننده  و هزینه های مصرف  داده است.درآمد  یافته رخ 

این کشور نیز   واردات «.های فرستادن به مرخصی اجباری در آمریکا و اروپای غربی پشتیبانی می شودتوسط طرح

 .درصد بود  4.۷درصد رشد کرده است . این رقم در ماه اکتبر    4.5در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

به   نوامبر  ماه  در  چین  تجاری  مازاد  تا  است  صادرات، سبب شده  افزایش  و  کمتر  واردات  دالر    ۷5.4رشد  میلیارد 

 .برسد
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 :3۷  هفته یثدح

   «علم و دانش»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که پیامبر بزرگ اسالم

 عَ الجَهلِ ؛ ِخرَةِ مَالدُّنیا وَاآلِخرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَاآل  َخیرُ

 .دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانى خیر

 (1۷0، ص۷9)بحاراالنوار، ج

 « طلب علم»  :دوم  یثدح 

 :ودرمف   ،دبا  شنندا و خا او رب اخد مالس  کهپیامبر خدا 

 . الصِّینِ؛ فإنَ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِم  اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِ

ا فرا گیرید، گرچه درچین باشد؛ زیرا طلب دانش بر  دانش ر

 انى واجب است. هر مسلم

 . ۲8698،  ۲869۷کنز العمّال : 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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