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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ه شرقسند راهبردی چین و ایران؛ تجلی راهبرد نگاه ب  

 

 مقدمه

یک سویه  در دنیای مدرن و نظم جدید، دیگر ارتباط میان بازیگران براساس رابطه ای

ی نمی تواند نظم . از سوی دیگر یک بازیگر نیز به تنهاییستو یک طرفه امکان پذیر ن

از بازیگران  و قواعد خاصی براساس منافع خود وضع کند. برهمین مبنا اکنون بسیاری

در  هایی کهدر سطح جهانی به ائتالف های دو و چندجانبه روی آورده اند. ائتالف

دا ماهیت اقتصادی پی ای مواردبرخی مواقع ماهیت دفاعی و نظامی دارد و در پاره

کنند. می  

ت چندجانبه نظامی تا قبل از سقوط شوروی سابق بیشتر این ائتالف ها مشتمل بر توافقا

ه جدید، گرفت، اما بعد از سقوط شوروی و در سدو در برابر بلوک مقابل شکل می

این  ی متقابل جهانی،گرایی به وابستگالمللی از واقعبویژه با تغییر نسبی گفتمان بین

ها و هزینه  ائتالف ها ماهیت اقتصادی به خود گرفته اند. اکنون نیز به دلیل خسارت

ر بازیگران از های هنگفت نظامی، بسیاری از کشورها برای تاثیرگذاری بر رفتار سای

ش در برابر کنند. در این میان بازیگری قائل به واکنابزارهای اقتصادی استفاده می
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ایی و بتواند در ائتالف با سایر بازیگران یک هم افزکنش های موجود است که 

ساله ایران و چین  25های راهبردی نویس طرح همکاریهمگرایی ایجاد کند. پیش

 دارای همین ماهیت و هدف است؛ دو کشوری که به عنوان بازیگران مهم جهانی و

و امنیتی  اسیای در آینده نقش تاثیرگذاری بر مسائل و موضوعات اقتصادی، سیمنطقه

 دارند. 

های ر در زمینهباتوجه به مسائل پیش رو و اهمیت روابط دوجانبه، توافقی میان دو کشو

د تواند در ابعاگیری و نهایی شدن است که اجرای آن میمختلف در حال شکل

ابتدا با جنجال  المللی تأثیرگذار باشد. بنابراین، از همینای و بینمختلف ملی، منطقه

رو، ی دشمنان خارجی مواجه شده است. از اینگرایان وطنی و جبههغرب ضدانقالب،

ن این توافق زدایی و پاسخگویی به شبهاتی که پیرامودر این گزارش به منظور ابهام

شود.شود، اهمیت و مفاد آن و تأثیرش بر موقعیت دو کشور تشریح میمطرح می  

ساله ایران و چین  ۲۵سند توافق   

ت نبه گرچه هنوز به طور رسمی منتشر نشده است و به صورسند توافق دوجا

تریننویس است اما مهمپیش مل بر بندهایی که در رابطه با این توافق وجود دارد، مشت 

باشد:موارد زیر می  

ن و های جامع ایرابرنامه همکاری»سند توافق میان چین و ایران با عنوان رسمی  -1

رزی، های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاوثبت شده است و حوزه« چین
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ی مخابراتی و فناورهای اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت

رد. گیارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت را دربرمی  

از بندها از  گذاری و فاینانس بحث شده و برخیدر برخی از بندها از تسهیل سرمایه -2

 های متقابل سیاسی در حوزه نظامی و موضوعاتی همچون آموزش، انتقالحمایت

از . دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک سخن به میان آمده است فناوری

اد کرد.به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی ی تواننکات بسیار مهم این سند می  

حی بر طر« یک جاده -یک کمربند»در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام  -3

فعال در این  تواند ضمن مشارکتبستر مسیر جاده ابریشم اشاره شده و این که ایران می

.مند شودرهاز فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهطرح جهانی   

ران و ایبر اساس این مدارک چین واردکننده ثابت نفت خام از ایران خواهد بود  -4

ند. گذاری خود را برطرف کهای چین برای بازگشت سرمایهنیز باید نگرانی  

و یران های اای و گشایش شعبات بانکهای بانکی، مالی و بیمهارتقای همکاری -5

شور به جای رسان ملی میان دو کچین به ویژه ایجاد پیامتأسیس بانک مشترک ایران و 

 سوئیفت نیز مطرح شده است.

های هکمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فرآورد -6

، های انرژی فسیلیگذاری در حوزه زیرساختنفتی به چین، کمک و سرمایه
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ر اصول گذرند، از دیگایران می راهبردی که ازگذاری در تقویت کریدورهای سرمایه

 اقتصادی مهم این سند است.

نطقه، گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای مسرمایه -7

اینترنت  5کمک به ایران برای ایجاد نسلجانبه سواحل مکران،مشارکت در توسعه همه

ر مناطق های پاک دد انرژیگذاری برای تولی، سرمایهو تقویت شبکه ملی اطالعات

گذاری ایهای کشورمان و سرمآمیز هستهکمک به توسعه صنعت صلحکویری ایران، 

ن در تأمین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و جدید از مهمتری

 بندهای این توافق است.

های اهمیت برنامه همکاریمنافع متقابل و مولفه  

ای که براساس نظریه نوکارکردگرایی و قاعده تسری براساس رویکرد همگرایی منطقه

ها نیز کشیده خواهد شد و در شود، همکاری در یک زمینه به سایر زمینهمطرح می

نهایت، میان کشورها یک وابستگی متقابل به وجود خواهد آمد. با توجه به پیشرفت 

انعقاد این قرارداد، بازیگران بسیاری به تکاپو  بخشی به آن باروزافزون ایران و شتاب

اند که به هر نحو ممکن مانع از منعقد شدن چنین توافقی شوند. بر همین اساس با افتاده

سازی برای چنین توافقی در قصد ایجاد جنگ روانی و هزینهطرح  شایعات گوناگون 

توان به عنوان نمونه میافکار عمومی دارند تا به هر طریق ممکن مانع عقد آن شوند. 

ای به آن ساله جزیره کیش به چین که در این متن هیچ اشاره پنجبه شایعه واگذاری 
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گذاری و توسعه جزایر نشده و تنها در یک بند به صورت تلویحی آمده که سرمایه

منتخب در حوزه گردشگری و صنایع پتروشیمی و شیالت از سوی چین صورت 

ای بته در کنار این بند توضیحی آورده شده که جای هیچ شبههگیرد، اشاره کرد. المی

که این جزایر از سوی ایران با توجه به مصالح و گذارد و آن این است باقی نمی

شود. با توجه به وضعیت موجود و ایجاد جنگ نیازهای کشور انتخاب و معرفی می

را در رابطه با اهمیت آن  توان چند نکتهروانی و تبلیغاتی گسترده علیه این توافق می

 برای ایران و چین برشمرد:

کاهد و در های اقتصادی علیه خود میبا انعقاد این قرارداد ایران از فشار تحریم -1

ای مقابل چین نیز یک شریک راهبردی در منطقه که مستقل از بازیگران فرامنطقه

توافقنامه » نویسد:مسأله میکند. نشریه شورای آتالنتیک در رابطه با این است، پیدا می

های حداکثری آمریکا است و با توجه ساله ایران و چین، شکست تحریم 25همکاری 

به نیاز راهبردی بلندمدت چین به ایران، ایران یک کشور اقماری و تحت الحمایه چین 

 «نخواهد بود.

شناخته  با این توافق، ایران به عنوان کمربند امنیتی و اقتصادی شرق به غرب -2

عرصه جهانی  شود و این امر منجر به ارتقای بیشتر موقعیت ژئوپولیتیک ایران درمی

از طریق آن  خواهد شد. در مقابل چین نیز به یک کریدور قابل اعتماد دست یافته که
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ری کامل برداای به دالیل مختلف سیاسی از آن بهرهتواند بدون هیچ گونه هزینهمی

 کند.

گر های اقتصادی مهم همچون بندر چابهار و دیچین در زیرساختگذاری سرمایه -3

ور مهم های اقتصاد دریایی به یک کشهای اقتصادی، ایران را در زمینه گلوگاهطرح

ت  در المللی تبدیل خواهد کرد. با توجه به مخاطرات زمینی همچون عدم امنیبین

تفاده از از طریق هوایی، اس ای و پیرامونی و عدم امکان جابجایی کاالکشورهای منطقه

ن میان، گزینه اقتصاد دریایی در دستورکار بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در ای

ارس، موقعیت برتر برای چین، ایران است. ایران به دلیل دسترسی به بنادر مهم خلیج ف

اش، امنیت و دسترسی برای چین بهترین گزینه است.جغرافیایی  

یک "، ایده تصادی و جغرافیایی مهمترین بند این توافق برای چیناز نقطه نظر اق -4

به  یک جاده، احیا و گسترش و –است. طرح یک کمربند  "یک جاده -کمربند

جهانی چین  است. استراتژی« راه ابریشم قدیم»سازی و توسعه نوین طرح عبارتی مدرن

های قدرت چین در قالب این طرح، ترسیم شده است. این ابتکار، یکی از جلوه

ریشم کند. راه ابنوظهور است که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می

کشور جهان و  65گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از جدید، یک طرح سرمایه

یی قرن بیست راه ابریشم دریا»و  «کمربند اقتصادی راه ابریشم»توسعه دو مسیر تجاری 

ای در حال توسعه و گسترش است. این طرح با هدف ارتق است و هم چنان «و یکم
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یتی ی ترانزجایگاه چین در معادالت تجاری و اقتصادی جهان و ایجاد یک شبکه

 هایش را بهسازد کاالالمللی به مرکزیت این کشور است. این ایده چین را قادر میبین

« تصادیکمربند اق» صورت زمینی و دریایی به کشورهای جهان در هر سه قاره برساند.

طریق آسیای  که طرحی زمینی یا خشکی است، در مسیر باستانی راه ابریشم، چین را از

شورهای کند و کمرکزی به خاورمیانه و سپس به اروپای شرقی و غربی متصل می

لژیک، فرانسه و در قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، اوکراین، لهستان، ب

شود.ا را شامل مینهایت ایتالی  

قا و نیز چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفری« 21راه ابریشم دریایی قرن »

نماید و بط میحتی کشورهای اروپایی نظیر یونان و ایتالیا در شمال دریای مدیترانه مرت

این، گیرد. بنابرکشورهای ویتنام، مالزی، اندونزی، سریالنکا، پاکستان و کنیا را دربرمی

و  ایاندازی این طرح نه تنها نفوذ و قدرت چین در عرصه منطقهرود راهانتظار می

ش قدرت سیاسی ساز توسعه اقتصادی آسیا و افزایالمللی را افزایش دهد، بلکه زمینهبین

های اریو اقتصادی آن در دنیا شود. در یک نگاه، این طرح سکوی بزرگی برای همک

ادی قرن چین و مسیر اقتص« طرح مارشال»ترین را بزرگ اقتصادی است که برخی آن

شور ارائه گذاری است که تاکنون از سوی یک کترین طرح سرمایهدانندکه بزرگمی

میلیارد دالر(. ۹۰۰شده است)  
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ول ملی یا یکی دیگر از دالیل اهمیت توافق چین و ایران، استفاده دو کشور از پ -5

برای کاهش وابستگی به دالر بوده و عمالً حلی پول واحد خواهد بود که راه

تقیم ایران به کند. البته دسترسی مسهای ضدایرانی را تا حدود زیادی خنثی میتحریم

مین مالی مهمی پول از طریق فروش نفت به چین نیز بسیار مهم است که از این طریق تأ

هیچ  برای کشور صورت خواهد گرفت. ذکر این نکته هم بسیار مهم است که در

رسی آسان دهنده دستکجای این توافق از لفظ تهاتر استفاده نشده است و این نشان

 ایران به منابع اقتصادی خود خواهد بود.

رها بخاطر بسیاری از کشو . سوق دادن سایر کشورها به همکاری گسترده با ایران -6

دن ها نبودند اما از زمان مطرح شتحریم ایران حاضر به همکاری در بسیاری از پروژه

 این توافق برخی کشورها همچون هند و حتی کره جنوبی تمایل خود را برای

اند.مشارکت اقتصادی مطرح کرده  

پراکنی بازیگران مخالف اهداف شایعه  

این  ران و چین مطرح شده، بسیاری از بازیگران مخالفاز زمانی که طرح توافق ای

ر قرار افکنی و ایجاد جنگ روانی علیه کشور را مدنظطرح به طُرُق مختلف شبهه

خارجی  اند. در یک نگاه کلی، هدف اصلی این بازی تبلیغاتی و پروپاگاندایداده

 شامل محورهای ذیل است:
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مفاد قرارداد تا آمریکا براحتی و با سهولت  فشار آوردن به نظام و دولت برای انتشار .1

 .بیشتری بتواند آن را تحریم کند

ان . ایجاد ناامیدی در داخل کشور و جلوگیری از ایجاد امید در سطح جامعه و نش2

  .دادن آمریکا به عنوان تنها راه نجات اقتصادی کشور

جهت ایجاد فشار  افکنی و تردید در بین افکار عمومی داخل کشور درایجاد شبهه .3

 بر حاکمیت با طرح شبهاتی همچون ترکمنچای جدید و...  . 

آی در گزارشی درباره ایستدر این رابطه میدل .جلوگیری از پیشرفت اقتصاد ایران .4

چین،  -سند همکاری ایران» :نویسدهای اقتصادی این طرح برای ایران میمنفعت

این توافق  .بخشدای این کشور را بهبود میقهاقتصاد ایران را احیا کرده و موقعیت منط

های آمریکا به احتماالً به دشمنان ایران انگیزه خواهد داد به جای پیروی از سیاست

کشورهای عربی احتماالً با شتاب برای عقد  .زدایی با تهران روی بیاورندتنش

 «.قراردادهای خاص با چین خیز برخواهند داشت

یکا.تن چین به عنوان مهمترین رقیب اقتصادی آمر. جلوگیری از قدرت گرف5  

در کنار این مسائل بسیاری از تحلیل گران و اندیشکده ها معتقدند که این توافق پایانی 

بر سیاست تحریم آمریکا علیه ایران خواهد بود. به عنوان نمونه نیویورک تایمز در 

های ضدایرانی سیاستچین ضربه سنگینی به  -سند توافق ایران»گزارشی می نویسد: 
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میلیارد  4۰۰گذاری ترامپ است. همکاری گسترده دو کشور راه را برای سرمایه

ایران ترامپ برای انزوای دولت  کند و در نتیجه تالشدالری چین در ایران فراهم می

 «تضعیف خواهد شد.

اند که هر هو گفت هها نیز از این سند و توافق ابراز نگرانی کرددر مقابل صهیونیست 

ای اساسی به آمریکا و اسرائیل است. توافق اقتصادی بین ایران و چین  به منزله ضربه

در صورت اجرایی » در این رابطه رون بن یشای، تحلیلگر صهیونیست معتقد است:

شدن توافق راهبردی ایران و چین، همکاری بین دو کشور به صورت پلکانی افزایش 

ای پیدا کرده، چین های آمریکا حیات دوبارهداً با وجود تحریمیافته، اقتصاد ایران مجد

گام بزرگی در تقویت حضور راهبردی خود در منطقه برداشته و جایگاه خود را به 

عنوان یک قدرت اقتصادی تثبیت کرده و در مقابل ایاالت متحده ضربه شدیدی را 

کامالً معلوم است «. ن باشدمتحمل شده و به تبع آن اسرائیل هم باید از این ضربه نگرا

که این سند و توافق بیش از آنکه برای چین و ایران حائز اهمیت باشد، برای دیگر 

توان در عبارات ای حائز اهمیت و محل نگرانی شده است و این را میبازیگران منطقه

 های آنها مشاهده کرد.و تحلیل 
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سازراهبردهای بهینه  

در ابعاد  ایتراشانهها و اقدامات مختلف مانعاندازیتوافق سنگمطمئناً در برابر این 

سازی ق و بیشینهگوناگون صورت خواهد گرفت. در نتیجه برای به ثمر نشستن این تواف

 تأمین منافع ملی در خالل آن چند راهبرد مهم باید در نظر گرفته شود:

ی مخالفان این توافق، اایران و چین بدون در نظر گرفتن تبلیغات و جنگ رسانه -1

مدت و بلندمدت باید اجرایی کنند. در مدت، میانای در کوتاهراهبرد چند مرحله

مدت این توافق به مدت تأکید اصلی بر تسهیل و اجرایی شدن سند است. در میانکوتاه

ملموسی برسد که منافع دوطرف در آن دیده شود و در بلندمدت سند با  مرحله

ای و و جامع به مسیر خود ادامه دهد و موانع بازیگران منطقه اندازی روشنچشم

 ای را برطرف نماید.فرامنطقه

اقتصادی  در صورت اجرایی شدن، این توافق بعد از انقالب بزرگترین توافق مهم -2

اقتصادی چین  هایشود. در این میان استفاده از ظرفیتاست که با یک کشور بسته می

د.تواند راهگشا باشها و جایگزینی به جای غرب مییمدر حل مسأله کاهش تحر  

 .تر کردن سند موجوداستفاده از نقش و تأثیرگذاری سایر بازیگران برای راهبردی -3

ای دارد. در این میان، برخی بندهای این توافق احتیاج به همراهی سایر بازیگران منطقه

ای را تواند ائتالف چندجانبهمیهای این بازیگران همچون پاکستان استفاده از ظرفیت

ای خود روی پاکستان ها در راهبرد منطقهبه وجود آورد، بویژه از آن جهت که چینی
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های اصلی شراکت راهبردی تأکید دارند. بنابراین، راهبرد هم به عنوان یکی از گزینه

نافع را مدنظر قرار داده شده باید بدین صورت باشد که سایر بازیگران دخیل و دارای م

 نیز به کار بگیرد تا مسیر هموارتری برای توافق فراهم شود.

مونه های راهبردی میان دو کشور؛ به عنوان نهای توسعه همکاریایجاد زیرساخت -4

ود حذف دالر از مبادالت تجاری و استفاده از پول ملی. چنانچه براساس سند موج

سیطره  ی جدی بهنباشد، یک ضربهمیلیارد دالری که در آن آمده بر مبنای دالر 4۰۰

آید.جهانی دالر بشمار می  

 ارزیابی نهایی

های اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی و ایران و چین دو کشور دارای همکاری

درصد اقتصاد جهانی را داراست و به عنوان یکی از 1۰بیش از ای هستند. چین منطقه

این اعتقادند  ا جایی که بسیاری برشود. تکشورهای مهم در عرصه اقتصادی شناخته می

به  2۰3۰شود و در سال که چین در آینده به عنوان قطب اقتصادی جهانی شناخته می

شود. قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می  

ران، چین ای ایها و استفاده از موقعیت جغرافیایی و قدرت منطقهدر کنار این ظرفیت

ه است. ارتقای موقعیت خود در سطح جهانی داشتهمواره نگاه راهبردی به ایران برای 

چین، نگاه  این در حالی است که ایران نیز بنابر وضعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی

د. ای باشتواند راهگشای دو کشور در سطوح مختلف جهانی و منطقهآینده می  
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نگاه به است.  از سوی دیگر این توافق تغییر جهتی کامالً آشکار از سوی ایران به شرق

ازن است؛ شرق، یک نگاه کامال استراتژیک و برگرفته از یک رویکرد حفظ تو

رق. توازنی که براساس آن نه نگاه صرف به غرب وجود دارد و نه نگاه صرف به ش

شورهای شرقی تر با کبراساس این راهبرد، ایران باید به سمت و سوی توافقات گسترده

سیاسی و  زنی خود در ابعاد مختلففزایش چانهها و ابرای کاهش تأثیرگذاری تحریم

وازن اقتصادی حرکت کند. بر همین مبنا، سند مذکور یک نمونه کامل از ایجاد ت

تغییرات  های جامع با چین مبتنی بر درکی همکاریالمللی است. در واقع، برنامهبین

ک و نزدیی المللی، بویژه تغییر محور قدرت هژمون از غرب به شرق در آیندهبین

بته همچنین، انعطاف راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی در شرایط متحول و ال

ک دهه است الملل است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که حداقل یپیچیده نظام بین

شود.که چین جزو دو شریک تجاری اول جمهوری اسالمی ایران محسوب می  

، یک نگاه یا رای ماهیتی دوجانبه باشدنکته دیگر اینکه این توافق بیش از آنکه دا

 شود و درای است که در مرحله اول شامل ایران و چین میراهبرد کالن چندجانبه

ت ای را دربرخواهد گرفت. اهمیای و فرامنطقهمراحل بعد سایر بازیگران منطقه

و در این  گیری سایر بازیگران رقیب شده استراهبردی این توافق منجر به موضع

ا اقماری جلوه کنند که این توافق را یک توافق استعماری یتا بسیاری تالش میراس

انیاً، دارای نویس است و ثدهند. این درحالی است که این توافق فعالً در حد یک پیش

راهگشای  تواندیک عقبه عظیمی از روابط دوجانبه و چندجانبه است که در آینده می
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مریکا باشد. گرایی آجانبهکشور در مقابله با یکبسیاری از مشکالت موجود برای دو 

یه انقالبی طلبانه نظام اسالمی و همچنین روحخواهانه و عزتثالثا، با رویکرد استقالل

ن و مردم ایران و بر اساس مفاد و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی، به هیچ عنوا

ضمن  ح نیست.تحت هیچ شرایطی رابطه استعماری در خصوص ایران اسالمی مطر

افقنامه نویس بوده و اگر قرار شد به معاهده و تواینکه این برنامه هنوز در حد پیش

رادی هم از تبدیل شود، قطعا در طی فرایند قانونی شدن در مجلس و شورای نگهبان ای

 الرعایه حقوقی داشتهاین منظر و ضرورت مراعات حقوق ملت ایران و اصول الزم

هد شد.   باشد، طرح و رفع خوا  

 مالحظات:

ایبندی پی مهم در ارتباط با این سند همکاری، پایبندی یا عدمیک بحث و دغدغه -1

شوری الملل به هیچ کچین به تعهداتش در قبال ایران است. هرچند که در نظام بین

ین با توان اعتماد کامل داشت، اما در ارتباط با چین باید گفت که همکاری چنمی

کی ایران و جایگاهی ی ژئوپلیتینیاز متقابل، بویژه باتوجه به موقعیت ویژهایران براساس 

تصادی که های اقچین دارد و پتانسیل« یک راه –یک کمربند »که این کشور در طرح 

ش در قبال ایران دارد و براین اساس، بسیار بعید است که چین بخواهد از اجرای تعهدات

مریکا ممکن است گفته شود که چین تحت فشار آایران سرباز زند. با این حال ممکن 

اد، در های تحریمی ضدایرانی در شورای امنیت رأی داست همانگونه که به قطعنامه
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د دارد و پیمانی با آمریکا و علیه ایران اقداماتی انجام دهد. این نگرانی همچنان وجوهم

ین قرار را در سبد چ های خودمرغباید نسبت به آن هوشیار بود و اصطالحاً تمام تخم

ی که دارد، ندهیم. ضمن اینکه باید توجه کرد که چین باتوجه به تمایالت هژمونیک

کا ها بتدریج در مقابل آمریمیل هم نیست تا در برخی موضوعات و پروندهبی

ران قطعاً اش با ایداند که هرگونه همکاریاکنون هم مینمایی کند. کمااینکه همقدرت

کا مواجه خواهد شد.با واکنش آمری  

ان محور در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرگرایی غربجانبهتجربه یک -2

ی نبوده؛ های خارجی، نگاه مکملحکایت از آن دارد که نوع نگاه به سرمایه و ظرفیت

ن جانشین و های داخلی، بلکه به عنوایعنی سرمایه خارجی را نه به عنوان مکمل ظرفیت

برای  ایم. پیامد این وضعیت، تالشای داخلی در نظر گرفتههجایگزین ظرفیت

ایی توجهی به شکوفگسترش حوزه مشارکت خارجی در اقتصاد کشور و کم

ه روابط با های داخلی بوده است. این قضیه نباید در نگاه به شرق و در توسعظرفیت

انات و کشورهایی چون چین تکرار شود؛ یعنی اگر چین وارد ایران شد، نباید امک

ها، نبوغ و ابتکارات ایرانی شود.های چینی جایگزین ظرفیتظرفیت  

ی توسعه روابط با کشورهایی چون چین، اگرچه ضرورت منافع ملی و تجل -3

معنای  گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است، اما به هیچ وجه بهشرق

عادل و قدامی برای تحذف غرب از قاموس سیاست خارجی کشورمان نیست، بلکه ا
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د. این باشهای سیاست خارجی کشورمان میسازی گزینهتوازن و در عین حال، متنوع

ت خارجی، محور در سیاسگرایی غربجانبهبست رسیدن یکموضوع در شرایط به بن

د به توانسازی خارجی به جای غرب، میبسیار حائز اهمیت بوده و در عین ظرفیت

ها در قبال کشورمان هم منجر شود.سازی غربیبینسازی و واقعمتعادل  

افول  های هژمونیک و تمایالتی برای مقابله با هژمونی در حالاگرچه چین داعیه -4

 باشد تا این اقدام را بدون جنجال و بدونآمریکا دارد، اما چین همواره درصدد می

 یرامون این توافقها پگریها و هوچیای انجام دهد. جنجالپرداخت هرگونه هزینه

نمایی گیرد تا با بزرگتوسط ضدانقالب و دشمنان خارجی با این هدف صورت می

 ها، چین را از تبعاتسازی این همکاریاقدامات چین در همکاری با ایران و علنی

ن به هرگونه همکاری با ایران بترسانند. در این شرایط، به طور طبیعی، دامن زد

مقابل، بازی در زمین طراحی شده وی خواهد بود.  ای طرفهای رسانهجنجال

وافق مذکور بنابراین، باید در این زمینه مراقب بود تا در شرایطی آرام و بدون هیاهو، ت

 نهایی شود.

 


