
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یرانغذا در ا   یمنی و اخالل ا   یسم اگروترور 
 1سیبه زارعین

 چکیده  
سازي و  صورت آلوده  شیمیایی است و در ها یا مواد ها، انگل هاي مضر، ویروس غذاي ایمن، غذاي عاري از هرنوع باکتري 

زا  هاي دامی و لبنی، صنایع شیالت و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماري نابودي عامدانه محصوالت زراعی و باغی، فراورده 
وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در  اي به نام ترور زیستی محصوالت کشاورزي یا همان اگروتروریست به پدیده 

م نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخالل در امنیت اقتصادي کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید  تما 
زا با  عوامل بیماري کند.  اي بر اقتصاد یک کشور وارد می بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده 

پذیر بخش  أثیرهاي متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه ت 
براي هموار کردن  تر از مراحل بیماري در کشور باشد.  تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق کشاورزي می 

ي در  ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورز شود:  مراحل تولید غذاي ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می 
ها، تقویت پیوندهاي بین جوامع کشاورزي و سازمان اطالعاتی مرتبط، بهبود و ارتقاي آموزش و  ها و آزمایشگاه دانشگاه 

برداران بخش کشاورزي، کنترل و  گیران تا کشاورزان و بهره گذاران و تصمیم آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست 
هاي  سازي آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش ی وارداتی و قرنطینه غذای   ها و مواد نظارت دقیق محصوالت، نهاده 

 خصوص در نواحی پرکشت. هاي کشور براي مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به دي ن گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانم 
، ایمنی. آزمایشگاه ،  زا عوامل بیماري ،  بیوتروریسم  ،یسم اگروترورواژگان کلیدي:  

 قدمهم
و   سربازها  با  جنگی  میادین  به  تنها  جنگ  امروزه، 

آموزش نظامی  نمی هاي  محدود  براساس  دیده  شود. 
کشورها،   بیشتر  در  جنگ،  از  هدف  تاریخی  سوابق 

دستتصرف زمین و کشورگشایی و به دنبال آن، به 
اغلب کشورها،  آوردن امتیازات متفاوت بوده است که  

حتی کشور پیروز در جنگ، براي رسیدن به این اهداف  
خسارت  جبران متحمل  مالی  هاي  و  جانی  ناپذیر 

شدند. از سوي دیگر، کشورهاي غالب، با پیروزي  می 

nasibehzarei@yahoo.com، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران     ر گر.وه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصاديگ. پژوهش1

سایر   گرفتن  استعمار  به  و  تصرف  و  جنگ  یک  در 
کشورها، با مشکالتی مانند اداره و مدیریت جوامعی  

جدید  قوانین  پذیراي  امکان    که  هرلحظه  و  نبودند 
بی  و  روبه شورش  داشت،  وجود  آنها  در  رونظمی 

شدند.  کشورهاي قدرتمند و استعمارگر پس از طی  می 
هاي سنگین، کوشیدند  چنین تجاربی و پرداخت هزینه 

و   نامطلوب  مقاصد  به  فناوري  و  علم  از  استفاده  با 
موارد،  منفعت  این  از  یکی  یابد.  دست  خود  طلبانه 
و    استفاده  میکروبی  عوامل  همان  یا  بیوتروریسم  از 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

اگروتروریسم و اخالل ایمنى غذا در ایران 
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سالح توکسین  به  آن  تبدیل  و  بیولوژیکی  هاي  هاي 
پیشرفت   و  فناوري  توسعه  است.  کشنده  و  ترسناك 

تر  ها را آسان بیوشیمی و بیوتکنولوژي تولید این سالح 
بین، مهندسی ژنتیک بیشترین نقش را  ساخته و دراین 

    . ) 1384داشته است (توکلی و همکاران،  
بیوتروریسم، تهدید یا استفاده از یک یا چند نوع سالح  

گروه  افراد،  توسط  یا  بیولوژیک  سیاسی  خاص  هاي 
ها یا کشورهاي دیگر است.  کشورها علیه سایر افراد، گروه 

تر، استفاده از بیولوژیک براي ترساندن یا  به عبارت جامع 
ه  زمینه استفاد ها را بیوتروریسم گویند. پیش کشتن انسان 

دیرباز   از  محدودي  سطح  در  بیوتروریستی  عوامل  از 
تازگی در سطح وسیع و گسترده  وجود داشته است، اما به 

یا گروه  اهداف کشور  به  راستاي رسیدن  استفاده  در  ها 
شود. تروریسم و عواقب آن رویداد و وقایع دلخراشی  می 

وجود آورده است. بیوتروریسم یا  را در تاریخ بشري به 
انواع باکتري، قارچ و ویروس در ایجاد بیماري،    استفاده از 

مرگ  نهایت،  در  و  از  ناتوانی  یکی  در جوامع  باال  ومیر 
سالح پیچیده  و  ترین  بودن  نامرئی  است.  مرگبار  هاي 

ویژگی  تأخیري،  آثار  سالح داشتن  دیگر  هاي   هاي 
منحصربه  سبب  که  است  این  بیولوژیکی  شدن  فرد 

)، زیرا  1396پور،  رضا   افزارها شده است (مردانی و جنگ 
نامرئی بودن آن سبب ایجاد رعب و وحشت بیشتر در  
جوامع خواهد شد. همچنین آثار تأخیري نیز باعث پخش  

می  بیماري  بهتر  و  مدت بیشتر  هرچه  و  این  شود  زمان 
اثرات تأخیري بیشتر باشد، شدت و قدرت پخش این  

این عوامل سبب  نوع سالح  تمام  بیشتر خواهد شد.  ها 
کننده در  ایجاد یک سردرگمی، نگرانی و نااطمینانی فلج 

 ).  1394مود،  جامعه خواهد شد (بیدکی و باللی 
برخی   ها چنان باالست کهاهمیت این نوع سالح

هاي مقابله با آن یا راهها  کشورها به تولید این سالح

در معرض   افراد  و  ارتش خود  کردن  واکسینه  مانند 
عمومی  آگاهی  افزایش  و  چنانچه پرداخته  خطر  اند. 

و  غذایی  امنیت  در  اخالل  ایجاد  بیوترور  از  هدف 
باشد،  کشور  یا  جامعه  یک  در  غذایی  ناامنی  ایجاد 

می  نامیده  اگروتروریسم  اگروتروریسم  شود. 
اي از بیوتروریسم است. در اگروتروریسم با  زیرشاخه

میکروب انواع  از  در   استفاده  مواد شیمیایی سعی  و 
و آلوده کشاورزي،   سازي  محصوالت  نابودي 
هاي دامی و لبنی و آلودگی صنایع  سازي فراوردهآلوده 

شود. هدف اصلی اگروتروریسم  شیالت و آبزیان می
عدم دسترسی افراد یک جامعه به غذاي سالم و ایجاد 
ناامنی غذایی در آن است، زیرا در صورت نبود غذاي 
از  ترس  و  قحطی  از  ناشی  وحشت  و  رعب  سالم 

ی کشور را فرا خواهد گرفت و همین موضوع گرسنگ
بی ناهنجاريسبب  و  جامعه  نظمی  سطح  در  هایی 

خواهد شد. در صورت شدت باالي این نوع ترور و 
عدم مدیریت و رسیدگی صحیح آن، جامعه یا کشور 

خسارت متحمل  اقتصادي، هدف  شدید  هاي 
رفتن بی بین  از  و  مسئوالن  به  نسبت  مردم  اعتمادي 

).  1396شود (مردانی و رضاپور،  اري میثبات و پاید
اگروتروریسم به دلیل عدم احتیاج به نیروي انسانی 

هاي تخصصی و پیشرفته  زیاد و عدم نیاز به آزمایشگاه
ونقل  آنها، بیشتر مورد توجه  براي تولید سالح و حمل

کشورهاي متخاصم قرار گرفته است. وجود سادگی، 
شیمیایی و مشخص  و مواد    هاآسانی انتقال میکروب

وجود آورنده، مزیت دیگر  نبودن منشأ اولیه و عامل به
ي که این عوامل نحوحمالت اگروتروریستی است. به

به صادرات میکروبی  و  واردات  طریق  از  و  سادگی 
قابل پخش   و طیور   دام  یا محصوالت  مواد غذایی 

طور کلی در حمالت اگروتروریسمی شدن هستند. به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

اگروتروریسم و اخالل ایمنى غذا در ایران 
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توان تلفات کشاورزي و دامی ك میبا یک هزینه اند 
ایجاد کرد و سبب   باالیی در کشور یا جامعه هدف 

حفظ  براي  زیرا  شد،  کشور  یک  در  غذایی  ناامنی 
کافی   مقادیر  به  ارتقاي سالمتی، دسترسی  و  زندگی 
غذاي سالم و مغذي براي فرد مهم و ضروري است.  
جهانی،  بهداشت  جهانی  سازمان  گزارش  براساس 

هاي مضر،  غذاي عاري از هرنوع باکتري غذاي ایمن،  
ها یا مواد شیمیایی است. ناامنی غذایی  ها، انگل ویروس 

بیماري مختلف از اسهال    200تواند منشأ بیش از  می 
ي که در سرتاسر جهان،  نحو گرفته تا سرطان باشد، به 

نفر، یک    10ازاي هر  میلیون نفر، یعنی به   600حدود  
شود.  نفر پس از خوردن غذاي آلوده و ناایمن بیمار می 

غذایی،  ناامنی  دلیل  به  ساالنه  نفر    420بنابراین،  هزار 
میلیون نفر با خوردن غذاهاي آلوده،    33جان خود و  

   دهند. دست می   زندگی سالم خود را از 
بیوتروریسم،  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 

در   آنان  جایگاه  و  هاي گیري تصمیماگروتروریسم 
آثار   -اقتصادي گزارش  این  در  کشور،  هر  سیاسی 

هاي ایجاد شده در ایمنی غذا  اگروتروریسم و اخالل
گیرد. در این راستا به در ایران مورد بررسی قرار می

هایی مانند دالیل حمالت تروریستی چیست؟ پرسش
آیا اگروتروریسم قابل مقابله و پیشگیري است؟ آثار 

بر اقتصاد و امنیت اقتصادي یک کشور   اگروتروریسم
از ادامه، پس  پیشینه و   چگونه خواهد بود؟ در  بیان 

و   جهان  در  اگروتروریسم  از  ناشی  گذشته  تجارب 
شود. در قسمت هاي مقابله و کنترل بیان میایران، راه

امنیت   بر  غذایی  ناامنی  و  ترور  نوع  این  آثار  بعد، 
پیشنهاد نهایت،  در  و  بررسی   و اقتصادي  ها 

برابر  در  بیشتر  آمادگی  براي  راهکارهایی 
 شود. اگروتروریسم ارایه می

 تاریخچه اگروتروریسم در جهان  -1
وجود قدرت حاکم بر دنیا و رقابت بر سر آن توسط 
کشورهاي مدعی سبب ایجاد تحرکات ناخوشایند در  

الملل شده است. در اغلب این موارد کشور سطح بین
به حمالت    هداف خود، اقدامخاطی براي دستیابی به ا

می هدف  کشور  در  انتخاب  تروریسمی  دلیل  نماید. 
طور که بیان شد، ناتوانی اثبات  ها هماناین نوع اقدام

اقدام اثبات  زیرا  است،  هدف  کشور  توسط  هاي آن 
بیوتروریسمی و اگروتروریسمی در ایجاد یک بحران  

حتی با گذشت زمان  یا بیماري، به دلیل ماهیت آنها  
توان وجود این حمالت  اما نمی  چندان ساده نیست،

را به دلیل فقدان مستندات نادیده گرفت. تهدیدهاي 
ها در طول تر از کشف میکروببیولوژیکی حتی پیش

ها، به اشکال مختلفی تاریخ انجام گرفته و در جنگ
هاي آب، پرتاب اجساد آلوده به مانند آلوده کردن چاه

 ه شده است. داخل شهرها و... استفاد
اي است که در طول زمان  اگروتروریسم پدیده 

به  می و  رخ  می تدریج  زمانی  و  این  دهد  به  توان 
پی  عالیم    حمله  با  مردم  از  باالیی  تعداد  که  برد 

بیمارستان  به  مشابه  درمانی  تقریباً  مراکز  و  ها 
غذایی و    انبارهاي نگهداري مواد کنند.  مراجعه می 

مراکز استراتژیک و حساس  ها و منابع آب از  چاه 
براي این نوع ترور است. غذاي در دسترس و آب  
قابل شرب براي مصرف نهایی مراحلی مانند تهیه،  

می  طی  را  توزیع  و  فراوري  که  نگهداري،  کنند 
زا در تمام  احتمال اضافه کردن هرنوع عامل بیماري 

فراورده  و  شیر  دارد.  وجود  شده  بیان  هاي  مراحل 
تواند ابزاري  دیگري است که می لبنی نیز محصول  

باشد  ترور  این  براي  مناسب  زیرا  بسیار  این  ، 
محصوالت در جامعه بسیار پرمصرف و تقریباً مورد  



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

اگروتروریسم و اخالل ایمنى غذا در ایران 

54 
 

دهک  با  جامعه  اقشار  تمام  درآمدي  تقاضاي  هاي 
). بهترین  1384متفاوت هستند (توکلی و همکاران،  

نیز   این محصوالت  کردن  آلوده  براي  ممکن  زمان 
پاستور  از  از  پس  قبل  استریلیزاسیون و  و  یزاسیون 

مثال، بسته  براي  است؛  سال    بندي    1985در 
سالمونال  بزرگ  از  ناشی  سالمونلوز  اپیدمی  ترین 

تیفی موریوم از طریق شیر پاستوریزه به مسمومیت  
شد.    170000 منجر  آمریکا  متحده  ایاالت  در  نفر 

ها و صنایع لبنی محدود  این موضوع تنها به کارخانه 

بندي  تواند از طریق بسته ود، زیرا آلودگی می ش نمی 
و   بیماري  ایجاد  سبب  نیز  متفاوت  محصوالت 
نیز   سفید  و  قرمز  گوشت  انواع  شود.  مسمومیت 

می  که  هستند  دیگري  مدت  محصوالت  در  توانند 
ها آلوده شوند.  پرورش دام و طیور یا در کشتارگاه 

باید خاطرنشان کرد که احتمال وجود آلودگی در  
اي وارداتی دوچندان است. در جدول شماره  کااله 

هاي اگروتروریسمی در دنیا  هایی از اقدام ، نمونه 1
 شود. که اثبات شده است، گزارش می 

 حمالت اگروتروریستی برخی تجارب جهانی در  - 1جدول  

عامل  سال  ردیف
 بیولوژیک 

عامل 
 دهنده انتقال

کشور 
 مهاجم 

کشور / شهر 
 ها و تلفات آسیب  هدف 

گیاه خربق   - 1
 سفید 

 نامشخص  شهر کریسا  یونان  -

شهر تورتوناي   روم هاي آب چاه - - 2
 نامشخص  ایتالیا 

 نامشخص  ایتالیا  اسپانیا  شراب  جذام  3
 ایجاد قحطی و بیماري - ایرلند  زمینی سیب گیاهی بیمارگر  1845 4
 تلفات جانی و مالی شدید - هند  برنج  بیمارگر گیاهی  1945 5
 تلفات سنگین بدون آمار مشخص  ژاپن  روسیه  حیوانات  زخم اسپور سیاه  6

7 1917  ،
کیک و  زخم اسپور سیاه 1918

 تلفات سنگین بدون آمار مشخص  - آلمان  شیرینی 

8 1918  ،
1919 

آنفلوانزاي  
 خوکی 

- - - 
  50میلیون نفر به این بیماري مبتال شدند و    500

میلیون انسان در اثر ابتال به بیماري جان خود را 
 از دست دادند. 

اپیدمی   1985 9
 سالمونلوز 

شیر  
ایاالت   پاستوریزه 

 نفر  170000مسمومیت  متحده آمریکا

شانگهاي    صدف ویروس هپاتیت  1991 10
 نفر دچار بیماري شدند.  300000 چین 

اسپور باسیلوي   1997 11
 نفر فوت کردند.  66نفر مبتال شدند و  77 - روسیه  گوشت  آنتراسیس 

 نفر به این بیماري  10000ابتالي  - زیمبابوه  ها دام بیماري شاربن  - 12
 میلیون پوند خسارت مالی  355 - انگلستان  - تب برفکی  2001 13

 هاي تحقیق. مآخذ: پژوهش



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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شود، ، مشاهده می1طور که در جدول شماره  همان

سیب مانند  غذایی  مواد  انواع  شیر از  برنج،    زمینی، 

به انواع گوشت و کیک و شیرینی  عنوان پاستوریزه، 

استفاده شده است  ابزار براي رسیدن به مقاصد شوم  

بر   را  کشور  هر  بیشتر  کنترل  اهمیت  مسئله  این  و 

 دهد. محصوالت استراتژیک نشان می 

 

 تاریخچه اگروتروریسم در ایران   -2
ایجاد  سبب  ایران  در  جمعیت  طبیعی  پراکنش 

هاي هویتی فرهنگی متفاوتی در کشور شده شاخصه

است. همین موضوع باعث ایجاد اختالط و اتفاق بین 

دیگر،  سوي  از  است.  دولت  و  دین  و  آرا  و  عقاید 

طبیعی سبب  منابع  و  گاز  نفت،  عظیم  ذخایر  وجود 

اقتصاد  با  کشور  اقتصاد  تأثیرپذیري  و  تأثیرگذاري 

لحاظ  از  همچنین  است.  شده  همسایه  کشورهاي 

روابط خارجی با توجه به ایدئولوژي و مذهب خاص  

میتی  هاي افراطی مذهبی و قوو اختالفات با گرایش

اقدام و  تحرکات  دچار  منطقه  گاه در  وبیگاه هاي 

هاي معاند نظام که از سوي دشمنان خارجی گروهک

قرار می گیرند، شده است مورد حمایت و پشتیبانی 

،  راد کاویانی ،  متقی ؛  9-6،  1395(فراهانی و میرزایی،  

و 78- 77،  1394،  نجفی  تحرکات  این  از  یکی   .(

بیوتروریستی  اقدام حمالت  و ها،  غذایی 

است.   از اگروتروریسمی  یکی  اگروتروریسم 

مهمجدي و  بیشتر  ترین  که  بوده  حمالتی  ترین 

رو کشورها یا به عبارت دیگر، تمام جهان با آن روبه

شده است. هدف اصلی این نوع حمالت ایجاد اخالل 

ایمنی غذا و وارد کردن هرنوع ضربه به زنجیره   در 

می اهداف  این  است.  غذایی  طریق  تولید  از  تواند 

ها و بذرهاي آلوده به کشور واردات محصول، نهاده

پذیرد.   صورت  ترکستانیکم،  نیز  اورنیتوبیالرزیا 

آلودگی به این انگل است.  بیماري ناشی از کرم پهن  

ازبکستان،   شامل  میانه  آسیاي  کشورهاي  از 

چین،  روسیه،  قزاقستان،  و  قرقیزستان  ترکمنستان، 

.  ق و ترکیه گزارش شده استمغولستان، پاکستان، عرا

در کشور شروع شد و تا   1372نخستین بار در مهر  

 اواخر زمستان همان سال ادامه یافت.  

در  اقتصادي شدیدي  بیماري سبب خسارت  این 

فراورده کاهش  مانند  وسیعی  شد.  سطح  دامی  هاي 

از ناشی  تلفات    60-80  حدودآلودگی    این  میزان 

یکی درصد   لیموترش  جاروك  شیوع  شد.  گزارش 

دیگر از موارد احتمالی وجود اگروتروریسم در کشور 

). این بیماري براي  1395است (شبانی و قدمگاهی،  

در عمان و در سال   1970نخستین بار در اواخر سال  

سال   1989 در  ایران  در  و  شد  گزارش  امارات  در 

از استان سیستان و بلوچستان گزارش شد و    1376

هاي جنوب کشور را  هاي استاندر مدت کوتاهی باغ

درصد    80شود، این بیماري  دربر گرفت. یادآوري می

هاي لیموترش را در جنوب کشور از بین برد. از باغ

(سال بعد از جشن  1387کاهش تولید گندم در سال 

خودکفایی گندم) به دلیل آفت وارد شده از پاکستان  

تح توسط   که  پاکستانی  در دانشمند  را  صیالت خود 

بود گذرانده  حمالت  اورشلیم  از  دیگري  نمونه   ،

 اگروتروریسم است.  

که  جهان  در  خوکی  آنفلوانزاي  مجدد  شیوع 

از رسانه دیگري  نمونه  دانستند،  ترور  یک  را  آن  ها 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ها اگروتروریسم است. این ویروس به دلیل خسارت

1919و  1918هاي هاي شدیدي که در سالو صدمه

به گرفت.  داشت،  قرار  کنترل  و  توجه  مورد  شدت 

سازي را مسئول ها البراتوارهاي داروبرخی از رسانه

سود   کسب  دلیل  به  آنفلوانزا  دوباره  شیوع  و  پخش 

دانند، اما در نهایت، هیچ ارگان یا سازمانی  بیشتر می

اثبات  را  ویروس  این  شیوع  بودن  عمدي  نتوانست 

و دام  زیربخش  در  ورود   کند.  نیز  شیالت  و  طیور 

بیماري و  برخی  باعث صدمات سنگین  به کشور  ها 

نهایت، در  قرمز موجب   شدیدي شد.  پدیده کشنده 

نابودي منابع شیالت کشورهاي اسکاندیناوي، ژاپن،  

آب و  جنوبی  آرام  اقیانوس  آمریکاي  کارائیب،  هاي 

شمالی و در نهایت، ایران شد. این پدیده که عامل آن  

مرداد  در  است،  «ککلودینیوم»  نام  به  جلبک  نوعی 

فارس مشاهده و باعث در دریاي عمان و خلیج  1387

 تن آبزي شد.   34دي بیش از نابو

عوامل  همان اهداف  از  یکی  شد،  بیان  که  طور 

اگروتروریسم ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.  

نیز   حمالت  نوع  این  شایعه  و  تهدید  اوقات  گاهی 

باید خاطرنشان  می ایجاد وحشت شود.  باعث  تواند 

از   کشور  به  بیماري  و  آفت  هرنوع  ورود  که  کرد 

هايطور قطع با خسارت و زیانهاي گوناگون بهراه

زیادي همراه است. در برخی اوقات اگروتروریسم با 

هايهاي گیاهی خاص در کشور، صدمهنابودي گونه

میجبران وارد  به ناپذیري  زدن کند.  برهم  کلی  طور 

می دلیلی  هر  به  کشاورزي  بخش  در  تواند تعادل 

ترین خطر در اقتصاد یک کشور باشد. از سوي بزرگ

در  یک از این اظهارات تاکنوندیگر، باید گفت، هیچ

تواند عدم نشده است. دلیل آن میدنیاي امروز اثبات  

و بیولوژیکی  عوامل  منشأ  درصدي  صد   شناسایی 

کشور  براي  حمالت  نوع  این  تبعات  بودن  سنگین 

  متهاجم باشد.

عوامل بیولوژیکی و انواع آن  -3
هايمیکروبعوامل بیولوژیکی شامل دو گروه اصلی  

ها هستند (توکلی و زا (پاتوژن) و بیوتوکسینبیماري

عامل1384همکاران،   خطرناك).  بیولوژیکی  ترهاي 

این خصوصیات و ویژگی داراي  هاي هستند:  اغلب 

زایی باال، دوز عفونی کم، قدرت کشندگی و بیماري

امکان   عدم  باال،  کمون  دوره  باال،  سرایت  قابلیت 

وارد کردن آن با هرنوع ابزار  تشخیص سریع، قابلیت

روش به  پخش  امکان  سالح،  و  و  مختلف  هاي 

پایداري باالي آن. مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري 

آمریکا، عوامل بیولوژیکی برحسب اهمیت و درصد  

تقسیم کرده است.    C وA  ، Bخطر  را به سه گروه  

آسانی از هایی  است که به گروه نخست، شامل بیمار

به سبب   فردي  موضوع  همین  و  منتقل   دیگر  فرد 

ملی میمرگ امنیت  در  اخالل  و  باال  این  ومیر  شود. 

در  عمومی  وحشت  و  رعب  با  بیمارهایی  از  گروه 

ترینترین و مهم اگروتروریسم یکی از جدي
روحمالتی بوده که تمام جهان با آن روبه

حمالت   نوع  این  اصلی  هدف  است.  شده 
کردن   وارد  و  غذا  ایمنی  در  اخالل  ایجاد 

 تولید غذایی است. هرنوع ضربه به زنجیره



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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زخم، آبله هاي مانند سیاهجامعه همراه هستند. بیماري

توان در این گروه قرار داد.  و طاعون را می

نسبت به گروه  اند که  ، عواملی Bگروه دوم یا گروه  

آسانی  تري دارند و تقریبًا به ومیر پایین نخست، نرخ مرگ 

می  مثال،  براي  هستند؛  انتقال  مشمشمه،  قابل  از  توان 

ها،آنسفالیت ونزوئالیی، وبا، بیمارهاي ناشی از توکسین 

و... نام برد. آخرین گروه، شامل عوامل    Qتیفوس، تب  

با  بیماري  از  زاي نوپدید و جدیدي هستند که  استفاده 

هاي مهندسی ژنتیک براي انتشار جمعی و مقاوم  فناوري 

واکسن  انواع  یافته به  تغییر  همکاران،  ها  و  (ایروانی  اند 

). این گروه از عوامل بیماري  1396و خسروي،    1397

مرگ  داراي  تولیدشان  هدف  به  توجه  باالیی  با  ومیر 

هاي هموراژیک و تب زرد  هستند؛ ویروس هانتا، تب 

دس  تقسیم در  دارند.  قرار  یادشده  متفاوت  بندي ته  هاي 

این   دارد.  وجود  بیولوژیکی  عوامل  براي  دیگري 

اثرگذاري،  بندي تقسیم  نوع  عامل،  نوع  براساس  ها  

بیماري  عامل  هدف  سرایت،  نحوه قابلیت  و  زا 

عوامل، انواع  2تأثیرگذاري آن است. در جدول شماره  

توکسین  و  ا بیولوژیک  انتقال  قابل  و  هاي  ز طریق آب 

 مواد غذایی و مشخصات آنها گزارش شده است. 

 هاي قابل انتقال از طریق آب و مواد غذایی عوامل بیولوژیک و توکسین - 2جدول  

 واکسن مقاومت عامل  دوره بیماري  دوره کمون دوز عفونی  عامل بیولوژیک ردیف
 دارد  زیاد روز  3-5روز  1-6 اسپور 8000-50000 آنتراسیس باسیلوس  1

چند روز تا چند عدد  40-100 بوسال  2
 ماه

چند هفته تا چند 
 ندارد  زیاد ماه

 ندارد  زیاد هفته  1روز  1-3عدد  10-500 ویبریو کلرا  3
 ندارد  متوسط هفته  2روز  2-10عدد  10-50 فرانسیسال توالرنسیس 4

چند روز تا چندهفته  1-2عدد  10-100 سالمونال تیفی  5
 ندارد  متوسط  هفته 

 ندارد  متوسط روز  2-10روز  3-9عدد 100 اشریشیاکولی آنتروهموراژیک  6
 ندارد  کمهفته  1روز  2-4عدد  100 شیگال دیسانتري  7

میکروگرم در 0/ 01 توکسین بوتولینوم  8
 دارد  زیاد روز  1-3 ساعت  12-36 کیلوگرم 

کلستریدیومتوکسین  9
 پرفرنجنس 

گرم درمیلی 005/0
 ندارد  کمروز  2-4روز  1-3 کیلوگرم 

 ندارد  متوسط  ساعت  24 ساعت  1-4 میکروگرم 0/ 03 -1/ 7 آنتروتوکسین استافیلوکوك 10

چند روز تا چند  ساعت  1- 3 گرم در کیلوگرم میلی T2 ( 121تریکوتسن ( 11
 ندارد  باالهفته 

گرم در  میلی 3-5ریسین 12
 ندارد  کمروز  1-3 ساعت  18-24 کیلوگرم 

گرم درمیلی 1-2 ساکسی توکسین  13
 ندارد  کمروز  1-3 ساعت  1- 5 کیلوگرم 

 ندارد  کمروز  1-2 ساعت  4-40 گرم در کیلوگرممیلی 8 تترودو توکسین  14
 )، آب، غذا و بیوتروریسم. 1384مأخذ: توکلی و همکاران (



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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پیشگیري و کنترل -4
سبب   بیولوژیکی  عوامل  ویژگی  و  خصوصیات 

پیچیدگی و سردرگمی در پیشگیري و کنترل آن شده  

است. وجود مقادیر اندك این عوامل و تکثیر سریع و  

گسترده آن، هرنوع پیشگیري اولیه را دشوار و مشکل  

زا بیشتر اوقات پس از ایجاد  بیماري این عوامل   کند. می 

طور معمول  رؤیت هستند و به بیماري در افراد، قابل  

نهفته یا کمون دارند.    ها یک دوره هریک از این بیماري 

عامل  بودن  مسري  و  بودن  طوالنی  هايهمچنین 

همه بیماري  باعث  درصد  زا  رفتن  باال  و  شدن  گیر 

ب براي مهار  شود و اغل ومیر یا تشدید بیماري می مرگ 

آن نیازمند تشخیص سریع و تحت درمان گرفتن افراد  

امکان  اوقات  بیشتر  در  که  است  و  بیمار  نیست  پذیر 

شود فرد ناقل بدون اطالع از  همین موضوع سبب می 

 بیماري خود سبب پخش بیشتر عامل یادشده شود.  

ها مانند  از سوي دیگر، آثار روانی این نوع بیماري 

اهش روابط باعث تأثیرگذاري بیشتر  ناامیدي، ترس و ک 

می  می آنها  بیماري  یک  روانی  جنبه  زیرا  تواند  شود، 

جنبه به  سایر  ایجاد  اندازه  باعث  و  باشد  مهم  آن  هاي 

فلج  نااطمینانی  و  به  کننده نگرانی  شود.  جامعه  در  اي 

دلیل،  سال    همین  ممنوعیت    1935از  کنوانسیون 

بیوتروریسمی   کارگیري به  ژنو    عوامل  امضاي  در  به 

مرور  به   1972از سال    رسید و   ر کشورهاي جهان بیشت 

ها کنار گذاشته  حمالت اگروتروریستی از سوي دولت 

توان با رعایت موارد زیر در  شد. در کشورمان نیز می 

 پیشگیري و کنترل هرنوع ترور از نوع زیستی کوشید. 

موضوعی  -۱ بهداشت  رعایت  بهداشت:   آموزش 

سطوح  منطقه،  یک  در  حتی  و  است   نسبی 

رعایت بهداشت و معانی آن  براي افراد مختلف،  

بهره  تواندمی اغلب  باشد.  چهمتفاوت   برداران 

ذهنیت  کشاورزي  بخش  در  سنتی  و  صنعتی 

صورت   چه  به  بیماري  یک  اینکه  از  شفافی 

توانند تواند شیوع پیدا کند یا اینکه چطور میمی

با رعایت بهداشت اولیه مانع هرنوع ضرر مالی 

و جانی شوند، ندارند؛ بنابراین، آموزش بهداشت 

ک  به و  اصولی  بهرهصورت  براي  برداران  امل 

 بخش کشاورزي نیازي مبرم است. 

همان -۲ غذایی:  مواد  بهداشت  اصول  طور رعایت 

می بهداشتی  اصول  رعایت  شد،  بیان  تواند که 

گامی بلند در راستاي پیشگیري از هرنوع ترور 

اگروتروریسم   از  پس  موضوع  این  اما  باشد، 

اهمیت و شدت بیشتري خواهد داشت. رعایت  

به   و مصرف  بهداشت  تهیه  در  اصولی  صورت 

دام کردن  جدا  مانند  غذایی  و  مواد  آلوده  هاي 

غیرآلوده، پختن کامل غذا، عدم استفاده از مواد  

غذایی که تهیه آن با ابهام همراه است و... پس 

از عامل اگروتروریسم ضروري است.  

پدیده اي است که در  اگروتروریسم 
دهد و تدریج رخ میطول زمان و به

برد  توان به این حمله پی زمانی می
عالیم   با  مردم  از  باالیی  تعداد  که 

بیمارستان به  مشابه  و تقریباً  ها 
 کنند. مراکز درمانی مراجعه می



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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گذشته،   -۳ در  حساس:  مراکز  از  حفاظت 

شامل  راحت  ترور  کارآمدترین  و  ترین 

و  تر  کامل  دسترسی  مهاجمان  که  بود  ورهایی 

چاه  مانند  حساس  مراکز  به  آب،  راحتی  هاي 

عنوان منبع  ها و مراکز اصلی کشاورزي به قنات 

از   پس  مراکز  این  اهمیت  داشتند.  غذا  تولید 

سال  به گذشت  همچنان  باقی ها  خود  قوت 

مراکز   و  تأسیسات  فیزیکی  حفاظت  و  است 

تأمین  و  حساس  آب  یک    مواد کننده  غذایی  

اصل در پیشگیري از هرنوع تهدید بیولوژیکی  

 آید. به شمار می 

ترین راه براي پخش یک  کنترل واردات: ساده  -۴

بیماري  عامل  به نوع  این  زا،  منشأ  که  نحوي 

آل  نباشد  مشخص  مواد آلودگی  کردن  وده 

سوي   از  است.  کشور  یک  وارداتی  غذایی 

امکان   این  باال در جهان  دیگر، حجم تجارت 

زا درسازد که شیوع عامل بیماري را فراهم می 

بنابراین،   پذیرد.  ممکن صورت  زمان  کمترین 

انجام   و  واردات  هرنوع  بر  دقیق  نظارت 

توسط  آزمایش  مناسب  زمان  در  گمرکی  هاي 

همرا  متخصص  نیاز  افراد  مورد  تجهیزات  با  ه 

پیشگیري   و  کنترل  در  بسزایی  تأثیر 

 اگروتروریسم دارد. 

هرنوع     -۵ از  استفاده  امکان  و  داشتن  آمادگی 

روش تشخیص سریع: یکی از عوامل مهم و  

تأثیرگذار در کنترل و پیشگیري شیوع عوامل  

زا، تشخیص سریع و آمادگی الزم در  بیماري 

موقع  به   مقابله با آن است. تشخیص صحیح و 

بیماري  عامل  می یک  بروز  زا  مانع  تواند 

از خسارت  و صدمه بسیاري  و  ها  جانی  هاي 

 مالی شود.  

رسانی به مردم در  رسانی به مردم: اطالع اطالع  -۶

نشود،   وحشت  و  رعب  باعث  که  صورتی 

زاتواند به کنترل و پیشگیري عوامل بیماري می 

رعایت   با  هرشخص  زیرا  کند،  بزرگی  کمک 

بهداشتی می  اصول  و  تواند یک حلقه  پروتکل 

هايمؤثر و طالیی در قطع زنجیره شیوع بیماري 

به  بهداشت  رعایت  باشد.  غیرمسري  و  مسري 

صورت اصولی توسط هرشخص و آگاه کردن  

تواند  افراد نسبت به عواقب عدم رعایت آن می 

اندازي روشن در زندگی خود شخص و  چشم 

اد کند. باید گفت  سپس، براي افراد جامعه ایج 

رسانی تنها اعالم وجود یک  که منظور از اطالع 

پیشگیري از آن    نوع بیماري در جامعه و نحوه 

اطالع  نحوه نیست.  مورد  در  پیشرفت  رسانی 

بیماري و اهمیت سالمت خود شخص و تأثیر  

آن در سالمت جمعی تمام افراد کشور و بیان  

راستاي   در  بلند  گامی  آن  پرده  پشت  دالیل 

پیشگیري از هرنوع حمله و ترور است(توکلی  

). 1396؛ خسروي،  1384و همکاران،  

حمالت بیولوژیکی،    در تهدیدها و 
پایه کردن  نابود  هايهدف 

 اقتصادي کشور یا منطقه است.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مالحظات امنیت اقتصادي -5
معناي  همان  به  اگروتروریسم  شد،  بیان  که  طور 

بیماري  براي  پخش کردن عامدانه هرنوع عامل  زا 

بروز بیماري و مرگ از طریق دام و طیور، آبزیان  

ا  باعث  که  است  کشاورزي  محصوالت  یجادو 

می  جانی  و  مالی  ضررهاي  و  با  خسارت  شود. 

می  اگروتروریسم،  واژه  تعریف  به  توانتوجه 

اصلی  این  هدف  که  گرفت  نتیجه  گونه 

وارد   ضربه  جهان  نقاط  تمام  در  اگروتروریسم 

تواندکردن به اقتصاد یک کشور یا یک منطقه (می 

یک   در  است.  باشد)  کشور  چندین  شامل 

ا هدف تخریب اقتصاد  بندي، اگروتروریسم ب جمع 

می  صورت  اقتصادي  امنیت  در  اخالل  گیرد.  و 

بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک  

منفی   آثار  بیوتروریسم،  و  اگروتروریسم  از  اعم 

اي بر اقتصاد یک کشور وارد خواهد کرد،  گسترده 

در یادآوري می  با  اثر  این  نظر گرفتن جنبه    شود، 

بیشت  این نوع ترور  آثار  روانی  ر خواهد شد، زیرا 

چرخه  شدن  فلج  سبب  اگروتروریسم  روانی 

 شود.  اقتصادي می 

حمالت بیولوژیکی، هدف نابود    در تهدیدها و 

ور یا منطقه است. این  هاي اقتصادي کش کردن پایه 

درحال  کشورهاي  در  اغلب  حمالت  که  توسعه 

را   آنها  اقتصاد  از  بزرگی  سهم  کشاورزي،  بخش 

می  می پوشش  اگروتروریسم  دهد،  قالب  در  تواند 

تري داشته باشد.  نمایان شود و آثار مخرب وسیع 

سمت   به  بیولوژیکی  تهدیدهاي  اوقات،  بیشتر 

سوق داده    غذاي اصلی یک کشور و ناامنی در آن 

شود؛ براي مثال، در کشوري مانند ایران، مزارع  می 

عنوان کاالهاي اساسی تغذیه مردم،  گندم و برنج به 

نوع  می  این  براي  مناسبی  بسیار  اهداف  تواند 

صورت ترور و    تهدیدها باشد. از سوي دیگر، در 

سطوح   تمام  کشور،  یک  در  غذایی  ناامنی  ایجاد 

رتبه گرفته تا کارگر  سنی و افراد آن از مدیر عالی 

شوند؛ در  ساده یک کارخانه درگیر این تهدید می 

هاي اقتصادي یک کشور  نتیجه، تقریباً تمام بخش 

تواند چندین  شود. این اخالل می دچار اخالل می 

نوع   به  بسته  که  بکشد  طول  سال  چندین  یا  ماه 

مدت  و  آن  اخالل  منفی  اثر  تأثیر  شدت  آن  زمان 

به  بود.  در صورت شدت  ط متغیر خواهد  کلی  ور 

رسیدگی   و  مدیریت  عدم  و  ترور  نوع  این  باالي 

متحمل   هدف  کشور  یا  جامعه  آن،  صحیح 

بی خسارت  اقتصادي،  شدید  مردم  هاي  اعتمادي 

نسبت به مسئوالن و از بین رفتن ثبات و پایداري  

شود.  در کشور می 

می  غذایی  از  ناامنی  بیش  منشأ  200تواند 
بیماري مختلف از اسهال گرفته تا سرطان  

ي که در سرتاسر جهان، حدود  نحو باشد، به
نفر،    10ازاي هر  میلیون نفر، یعنی به  600

یک نفر پس از خوردن غذاي آلوده و ناایمن  
می دلیل شو بیمار  به  ساالنه  بنابراین،  د. 

33هزار نفر جان خود و  420ناامنی غذایی،
میلیون نفر با خوردن غذاهاي آلوده، زندگی  

 دهند. دست می سالم خود را از



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 پیشنهادي  راهکارهاي و بنديجمع

پیشرفت  و  زمان  گذشته  و  هاي  با  بیوشیمی 

توکسین  و  میکروبی  عوامل  هاي  بیوتکنولوژي، 

سالح  به  آن  تبدیل  و  و  بیولوژیکی  ترسناك  هاي 

است.  کشنده   گرفته  قرار  کشورها  توجه  مورد 

عدم احتیاج به نیروي انسانی باال و  به دلیل  همچنین  

صی و پیشرفته براي  هاي تخصعدم نیاز به آزمایشگاه 

ها به  ین نوع سالح ونقل آنها، ا تولید سالح و حمل 

ارزان سالح  شده هاي  تبدیل  عوامل  قیمت  اند. 

میکروب  اصلی  گروه  دو  شامل  هاي  بیولوژیکی 

هاي  ها هستند. عامل زا (پاتوژن) و بیوتوکسین بیماري 

و  بیولوژیکی خطرناك  داراي خصوصیات  اغلب  تر 

بیماري ویژگی  و  کشندگی  قدرت  مانند  زایی  هاي 

ت سرایت باال، دوره کمون  باال، دوز عفونی کم، قابلی 

وارد   قابلیت  سریع،  تشخیص  امکان  عدم  طوالنی، 

به   پخش  امکان  و سالح،  ابزار  هرنوع  با  آن  کردن 

هستند.  روش  آن  باالي  پایداري  و  مختلف  هاي 

مزیت دیگر این حمالت، وجود سادگی و سهولت  

و مواد شیمیایی و مشخص نبودن    ها انتقال میکروب 

به  عامل  و  اولیه  حمالت  منشأ  در  آورنده  وجود 

به  است،  عوامل  نحو اگروتروریستی  این  که  ي 

به  واردات و صادرات  میکروبی  از طریق  و  سادگی 

مواد غذایی یا محصوالت دام و طیور  قابل پخش  

طور کلی با یک هزینه اندك در حمالت  هستند. به 

توان تلفات زراعی، باغی و دامی  اگروتروریسمی می 

 جامعه هدف ایجاد کرد. باالیی در کشور یا  

نه  و مرگ اگروتروریسم  بیماري  ومیر  تنها سبب 

شود، بلکه موجبات ناامنی غذایی  در یک جامعه می 

می  فراهم  را  منطقه  فلج  در  با  غذایی  ناامنی  آورد. 

مهم  و  کردن  کار  نیروي  یعنی  تولید،  عامل  ترین 

سوق دادن عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه به سمت  

تولید می درمان   باعث کند شدن روند  شود،  افراد، 

زیرا نیروي کار و سرمایه دو عامل اثرگذار تولید،  

به دلیل وجود ناامنی غذایی مانند گذشته در مسیر  

شوند و این  کار برده نمی تولید و ارایه خدمات به  

به   اجتماعی  و  اقتصادي  ناامنی  ایجاد  سبب  پدیده 

جا  افراد  درآمد  و  تولید  کاهش  می دلیل  شود،  معه 

زیرا در صورت نبود غذاي سالم، رعب و وحشت  

فرا   را  از گرسنگی کشور  از قحطی و ترس  ناشی 

بی می  سبب  موضوع  همین  و  و  گیرد  نظمی 

می ناهنجاري  جامعه  سطح  در  این  هایی  در  شود. 

راستا پیشنهادهاي زیر براي پیشگیري و کنترل بهتر  

، ارایه  اگروتروریسم و ایجاد ایمنی غذایی در کشور 

 شود: می 

و    -  دامپزشکی  عمومی  امنیت  مراکز  ایجاد 

دانشگاه  در  آزمایشگاه کشاورزي  و  هاي  ها 

در بیشتر موارد، هدف اگروتروریسم تنها    منتخب: 

ایجاد ناامنی غذایی در یک کشور نیست و اهداف  

بزرگ مخرب  و  بی تر  مانند  و  تري  سیاسی  ثباتی 

شناسی  آسیب   اقتصادي  را به دنبال دارد. بنابراین، 

نوع   بهترین  مشکالت،  وقوع  از  قبل  مسایل، 

امنیت   مراکز  تأسیس  و  ایجاد  با  است.  پیشگیري 

دانشگاه  در  کشاورزي  و  دامپزشکی  و  عمومی  ها 

زا و  هاي منتخب در زمینه عوامل بیماري آزمایشگاه 

می  عمومی  عامل  بهداشت  هر  از  توان 

این   پیشگیري و آن را کنترل کرد.  اگروتروریستی 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دانشگاه  همکاري  با  آزمایشگاه موضوع  و  هاي  ها 

 پذیر است. خصوصی و حمایت دولت امکان 

و    -  کشاورزي  جوامع  بین  پیوندهاي  تقویت 

مرتبط:  اطالعاتی  بروز    سازمان  صورت  در 

کشاورزي   بخش  جوامع  ین  نخست اگروتروریسم، 

گیرند. داشتن  افرادي هستند که تحت تأثیر قرار می 

تر بین جوامع یادشده  هاي هماهنگ ارتباط و پیوند 

و سازمان اطالعاتی مرتبط در زمینه اگروتروریسم،  

خسارت  چشمگیر  کاهش  صدمه سبب  و  هاي  ها 

می  مالی  و  و  جانی  عمل  سرعت  زیرا  شود، 

تأثیرگذار در کنترل    موقع دو مؤلفه گیري به تصمیم 

زا هستند. این پیوند و ارتباط را  بهتر عوامل بیماري 

هاي  ه دو صورت مستقیم از طریق سایت توان ب می 

برداران و غیرمستقیم از  کشاورزي توسط خود بهره 

آزمایشگاه  فعال  طریق  دولتی  و  خصوصی  هاي 

بهره به  واسطه  اطالعاتی  عنوان  سازمان  و  برداران 

 ایجاد کرد. 

در    -  پیشگیري  توان  افزایش  و  آمادگی  بهبود 

اگروتروریستی:  عوامل  به    خصوص  توجه  با 

و  اهمیت   مواد غذایی  تأمین  در  بخش کشاورزي 

آمادگی و   بهبود  براي  اساسی در کشور،  کاالهاي 

این   تروریستی  حمله  هرنوع  از  پیشگیري  توان 

شود: بهبود و ارتقاي آموزش و  موارد پیشنهاد می 

سیاست  از  اعم  جامعه  افراد  و  آگاهی  گذاران 

بهره تصمیم  و  کشاورزان  تا  بخش  گیران  برداران 

کن  محصوالت،  کشاورزي،  دقیق  نظارت  و  ترل 

سازي آنها  غذایی وارداتی و قرنطینه   ها و مواد نهاده 

آزمایش  کنار  در  کشور  به  ورود  زمان  هاي  در 

ظرفیت  شناسایی  توانم گمرکی،  و  هاي  دي ن ها 

آن،   بهبود  و  اگروتروریسم  با  مقابله  براي  کشور 

ویژه در نواحی پرکشت، ارتقاي سطح علمی و  به 

در  به  بودن  بیماري روز  عوامل  انواع  در  زمینه  زا 

تخصصی  نظارت  تقویت  بر  جهان،  دامپزشکان  تر 

از تجهیزات و  به   انواع طیور و دام، استفاده  موقع 

موارد پزشکی مورد نیاز و قابلیت دسترسی سریع  

ایجاد   و  تخصیص  کشور،  سراسر  در  آنها  به 

و  نمایندگی  عمومی  امنیت  مراکز  عنوان  با  هایی 

 ورزي در هر بخش یا شهرستان. دامپزشکی و کشا 
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کاویانی  افشین؛  سجاد  متقی،  نجفی،  مراد؛  راد، 

). رابطه امنیت زیست محیطی با امنیت ملی  1394( 

بیوتروریسم). فصلنامه مجلس و   (مطالعه موردي 
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