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صصی تخ
اعضای نشست 

آقای غالمعلی خوشرو
 نماینده سابق

 جمهوری اسالمی ایران
در سازمان ملل

دكتر فؤاد ایزدی
مدیرعامل مجمع بین المللی 
اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آقای سید محمدحسین 
مالئك

سفیر اسبق جمهوری اسالمی 
ایران در چین

آقای هوا لیمینگ
سفیر اسبق جمهوری خلق چین 

در ایران

دكتر ووبینگ بینگ
 عضو هیأت علمی

دانشگاه پكن

دكتر ابوالفضل علمایی
مدرس دانشكده روابط بین الملل 

وزارت امور خارجه
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دكتر محسن شریعتی نیا
 عضو هیأت علمی دانشگاه

شهید بهشتی

دكتر چین تیان
 عضو هیأت علمی

 انستیتو روابط بین الملل
معاصر چین

دكتر علیرضا مظلوم رهنی
مدیر گروه حقوق خصوصی 
مجمع بین المللی اساتید 

مسلمان دانشگاه ها و عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی

دكتر حامد وفایی
مدیر گروه مطالعات چین مجمع 

بین المللی اساتید مسلمان 
 دانشگاه ها و عضو هیأت علمی

دانشگاه تهران

دكتر جین لیانگ شیانگ
 عضو هیأت علمی

انستیتو مطالعات بین الملل 
شانگهای چین

دكتر مهدی یوسفی
مدیر برنامه آموزش آنالین 
دانشگاه مطالعات بین الملل 

شانگهای چین

دكتر فن خونگ دا
 عضو هیأت علمی

دانشگاه مطالعات بین الملل 
شانگهای چین
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طرح انهم نشست
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الف( مقدمه

ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و تاثیر گذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل تامل و 
چشمگیر طی چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دو جانبه برخوردارند. روابط ایران و چین از نوع روابط 
فراگیر و جامع در سطح بین المللی است و همواره متضمن منافع دو طرف بوده است. چین، یکی از اهداف 
تحرکات سیاست خارجی ایران به شمار می اید تا از طریق مشارکت دیپلماتیک با ان، منافع سیاسی و 
اقتصادی کشور توامان تامین شود. در حوزه مسائل اقتصادی، با توجه به جمعیت یک و نیم میلیاردی آن، 
می تواند بازار بزرگی برای عرضه کاالهای ایرانی باشد و به نوعی در کاهش اثرات تحریم موثر واقع شود. 
در سوی دیگر این رابطه، پکن نیز رابطه با ایران را سودمند و تامین کننده منافع خود دانسته است. عواید 
اقتصادی رابطه با ایران برای این کشور جاذبه هایی دارد که انکار آن با عقالنیت اقتصادی منافات دارد. در 
سالهای اخیررابطه چین و امریکا با چالش جدی مواجه گردیده و چین در صدد شناسایی حوزه های اسیب 
پذیرخود در تقابل با امریکا میباشد. در حوزه انرژی با توجه به اینکه 60% انرژی چین ازخلیج فارس تامین 
میشود، ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت پیدا می کند. از طرف دیگر، چین کامال دریافته در 
شرایطی که کشورهای این حوزه مجبور به انتخاب باشند، ایاالت متحده را بر چین ترجیح خواهند داد. ایران، 
تنها کشوری است که دارای سیاست خارجی مستقل بوده و می تواند با داشتن منابع فراوان نفت و گاز در 
تامین امنیت انرژی چین نقش ایفا کند. بنابراین رابطه راهبردی بین دو کشور کامال طبیعی بوده و علیرغم 
فراز و نشیب های فراوان در تاریخ، حفظ و توسعه روابط دوجانبه از اصول خدشه ناپذیر سیاست خارجی 
دو کشور بوده است. برخی از ویژگی ها از جمله رهبری دو حوزه تمدنی در شرق و غرب آسیا، مبانی اصولی 
سیاست خارجی دو کشور در احترام به تمامیت ارضی کشورها، اعتقاد به اصل هم زیستی مسالمت آمیز در 
جامعه جهانی و هم چنین مواضع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم وابستگی به بلوک های سیاسی، 
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اقتدار گرایانه در روابط  برقراری هژمونی  با کشورهای آسیایی و  تبعیض آمیز قدرت های غربی  نفی رفتار 
بین الملل، و استراتژی تنوع شرکای سیاسی و تجاری در اصول سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
موجب افزایش روابط با جهموری خلق چین گردیده است. از این رو به نظر میرسد تبیین فرصت ها و چالش 
های فراروی رابطه دو جانبه ایران و چین از ضرورتی آشکار با مقیاس منافع ملی برخوردار است. شناخت 
دقیق این بستر نیازمند ارزیابی واقع بینانه از وضعیت فعلی روابط دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و نظامی است تا بر پایه آن بتوان ضمن ارائه طریق و تشریح الزامات راهبردی، روند های احتمالی 

پیش رو و چشم انداز آتی این مناسبات را براورد کرد. 
از موضوعات مهم در محافل  به عنوان یکی  اخیر  و پکن در روزهای  تهران  راهبردی همکاری های  برنامه 
سیاسی مطرح گردیده و افکار وجریانات سیاسی داخل و خارج از کشور به تحلیل این سند پرداخته و بعضا 
مواضع ضد و نقیضی در این خصوص اتخاذ نموده اند. با توجه به این که مجمع بین المللی اساتید مسلمان 
دانشگاه ها درارتباط دائم با محافل علمی و آکادمیک می باشد، در راستای تحقق اهداف خود در تاریخ 30 ام 
تیر ماه 1399 با دعوت جمعی از اندیشمندان و متخصصین این حوزه، اقدام به برگزاری نشست تخصصی 
با عنوان »برنامه 25 ساله همکاری های تهران – پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو دهه آینده« 

نمود و امید است توانسته باشد به بعضی از سواالت اساسی در این حوزه پاسخ دهد.

ب( هدف 

تبیین ابعاد مختلف برنامه 25 ساله همکاری های تهران ـ پکن و نقش آن در توسعه روابط آتی دو کشور

ج( موضوعات مطرح شده در نشست 

  تبیین مواضع موافقان و مخالفان برنامۀ همکاری های 25 ساله تهران ـ پکن
  شناخت ظرفیت های ویژه اقتصادی چین 

  ضرورت تدوین برنامه جامع بلند مدت در توسعه روایط 
  آمریکا، مانعی در توسعه مناسبات ایران و چین

  ضرورت شناخت و اعتماد استراتژیک در روابط راهبردی
  ایجاد بسترمناسب جهت سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط چینی

  ثبات منطقه ای، رویکرد چین در توسعه روابط با کشورهای خاورمیانه
  مؤلفه ها و الزامات تعمیق روابط راهبردی تهران ـ پکن

  تقویت اعتماد راهبردی و مدیریت اختالفات، عوامل تاثیرگذار در روابط بلند مدت
  نقش دیپلماسی عمومی در توسعه روابط دو کشور
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1- دکتر فؤاد ایزدی
مدیر عامل مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2- اقای سید محمدحسین مالئک
سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در چین 

3- اقای غالمعلی خوشرو
نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل

4- اقای هوا لیمینگ
سفیر اسبق جمهوری خلق چین در ایران

5- دکتر حامد وفائی
مدیر گروه مطالعات چین مجمع و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

6- دکتر محسن شریعتی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

7- دکتر ابوالفضل علمائی
مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

8- دکتر علیرضا مظلوم رهنی
مدیر گروه حقوق خصوصی مجمع و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی

9- دکتر مهدی یوسفی
مدیر برنامه اموزش انالین دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای چین 

10- دکتر وو بینگ بینگ
عضو هیات علمی دانشگاه پکن

11- دکتر فن خونگ دا
عضو هیات علمی دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای چین

12- دکتر جین لیانگ شیانگ
عضو هیات علمی انستیتو مطالعات بین الملل شانگهای چین 

13- دکتر چین تیان
عضو هیات علمی انستیتو روابط بین الملل معاصر چین
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خالصۀ مباحث
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دکتر فؤاد ایزدی

جلسه امروز با موضوع برنامه 25 سالۀ همکاری های تهران ـ پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در 
دو دهۀ آینده می باشد. اگر دوستان رصد مختصری داشته باشند از اخبار چند هفتۀ گذشتۀ کشور، متوجه 
میشوند که این موضوع، نیاز به یک نشست تخصصی دارد. نشست امروز جهت بررسی دقیق تر این مساله 
شکل گرفته است. در این نشست، از چین شناسان برجستۀ کشور و اساتید و مسئولین سابق و فعلی دعوت 

شده است و امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود. 

آقای سید محمدحسین مالئک

روابط ایران و چین یک رابطۀ سادۀ دو جانبه نمیباشد. جایگاه ایران و چین، جایگاه ویژه ای در سطح 
جهانی میباشد. نزدیک شدن این دو کشور بهم اثرات بسیار بااهمیتی در نظام سیاسی جهان و منطقه خود 
ما دارد و الجرم مخالفینی دارد، بخش اول صحبتم ارزیابی است از واکنش هایی که نسبت به این قضیه 
در جامعه خود ما شده، یک بخش عمده اش شاید بیش از 70ـ 80 درصد این واکنش ها منطبق هست بر 
یک شایعه سازی که در واقع یک سال و نیم قبل مجله petroleum economist انجام داد و براساس آن 
خانم شیرین هانتر یک مقالۀ عاطفی بر علیه روابط ایران و چین نوشت و به نظر من این دو، جزو عوامل 
و عناصر جوسازی علیه خود مطلب و تفاهم نامه بوده و لذا لزومی ندارد که خیلی به آن بپردازیم. دومین 
گروه مخالفین، نیروهای مخالف سیاسی دولت هستند که بیشتر جنبۀ انتقادآمیز دارند واحساس می کنم 
یک رقابت خیلی کم عمق و کم ارزشی است و سومین واکنش، واکنش جدی است که آقای فرشاد مؤمنی 
انجام دادند، ایشان معتقد هستند که این تفاهم نامه به نفع ایران نخواهد بود. استدالل ایشان این هست 
با کشورهای خارجی  ایران درست نشود هر گونه همراهی و توسعه روابط  اقتصادی سیاسی  نظام  تا  که 
فقط مشکالت مردم را اضافه می کند و چیزی در ظرف توسعه کشور بوجود نمی آید. نقطه ضعفی که ما در 
همه تفاهم نامه هایی که با کشورهای خارجی داریم این است که ما یک الگوی توسعه روابط منظم و دقیق 
و باصطالح سازمان یافته در کشور نداریم. تا کنون شش برنامه توسعه در ایران تعریف کرده ایم. راندمان 
بهترینش 52 درصد و راندمان بدترینش 35 درصد است، یعنی اینکه ما در برنامه های توسعه اصال موفق 
نیستیم، برنامه ریزی نمی توانیم بکنیم. لذا انتقاد ایشان برمی گردد به یک انتقاد ساختاری خیلی عمیق 
که قطعا مورد توجه است. در مورد تفاهم نامه 25 ساله، نگاه بنده این است که ما بر اساس نیاز به دولت 
چین وارد مذاکره شدیم یعنی نیاز به اینکه یک کسی از شرایط متزلزل ما حمایت کند و نمودار این است 
که در ذهن تحریمی تفاهم نوشته شده است. در حالی که اگر از زاویه نظام بین الملل و تعهدات نظام بین 
الملل وارد بشویم، هم اکنون چین در شرایطی است که به دنبال ائتالف می گردد بنابراین چین یک نیاز 
جدی سیاسی ژئوپلوتیک به ایران خواهد داشت. این تفاهم نامه به دلیل اینکه کمک می کند روابط ما با 
یک کشور بزرگ جهان در یک چهارچوب منظم قرار داشته باشد، یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران 
است ودر مجموع تفاهم نامه ای است که کمک می کند به ثبات سیاسی در روابط بین الملل هر دو کشور و 

باعث تضمین منافع دو کشور خواهد شد.
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آقای غالمعلی خوشرو

 22 االن  بوده؛  ترلیون  نزدیک سه  داخلی اش  ناخالص  تولید   ،1980 یعنی  40 سال پیش  در  امریکا 
داخلی  ناخالص  تولید  میلیارد   305  ،1980 در  اینکه چین  برابر شده، حال   8 تقریبا  یعنی  است  ترلیون 
داشته ، االن 15/5 ترلیون، یعنی در سال 2020، بر اساس براورد بانک جهانی 15/5 ترلیون می شود، یعنی 
51 برابر می شود. همینطور درآمد سرانه در آمریکا از 40 سال پیش تا حاال 5 برابر شده، در چین 36 برابر 
شده. اگر ما این را مالک بگیریم حتی اگر بیاییم رو 20 سال گذشته یعنی سال2000، منحنی پیشرفت 
چین، 15 برابر پیشرفت کرده از 2000 تا االن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اقتصاد، صنعت، تجارت چین 
جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. چهل سال پیش، نزدیک به 90 درصد جامعه  چین زیر خط فقر بودند 
20 سال  در طول همین  نیست. حتی  االن یک درصد هم  داشتند،  درآمد  دو دالر  از  روز کمتر  در  یعنی 
داشت که  دنیا  در  توریست  میلیون  ده  قبل، چین  بیست سال  ارزیابی کرد.  بشود  راحت تر  بگویم که  را 
می رفتند می آمدند، االن 150 میلیون توریست از چین میروند گردش می کنند و پولی که خرج می کنند 
تقریبا دو برابر پولی است که آمریکایی ها خرج می کنند. می بینید که تحوالت خیلی بزرگی اتفاق افتاده 
و دیگر جامعه چین یک جامعه بسته کشاورزی منزوی نیست. ما باید این را توجه داشته باشیم که یک 
نوع جنگ سردی خواسته یا ناخواسته بین چین و آمریکا در جریان است. االن هم رقابتشان با آمریکا، 
رقابت ایدئولوژیک نیست، رقابت ژئواکونومی، رقابت اقتصادی، رقابت فنی است و منافع خودشان را هم 
در نظر دارند. چین ظرفیت های ویژه ای دارد. پروژه کمربند جاده یک پروژه بسیار بلند پروازانه  ای است 
که چین از طریق بنادر و از طریق زمین، یک رابطه مستقیمی با اروپا و آفریقا پیدا می کند و خیلی سریع 
و پرشتاب می تواند بر تمام این مسیرهای استراتژیک دست پیدا کند. پس چین دنبال این منافع است. 
از طرف دیگر ایران هم یک موقعیت خاص استراتژیک دارد. جنوب آن، خلیج فارس و شمالش دریای 
خزر است و همسایگان متفاوتی که با فرهنگ ها و ارزش های مختلف در کنار ایران قرار دارند. موقعیت 
نیروی انسانی و موقعیت ارزش استراتژیک ایران، به ما کمک می کند که با چین یک رابطه استراتژیک 
راهبردی داشته باشیم. انگلیس سالی 63 میلیارد از چین واردات دارد. چین اولین صادراتش به اتحادیه 
آمریکاست.  دارند، بعدش  واردات  از چین  660 میلیارد دالر  به  نزدیک  اروپایی  اروپاست. کل کشورهای 
بعدش آ.سه.آن است بعد ژاپن است. بنابراین وضعیت چین نیاز به این دارد که واقعا چین را بشناسیم. 
ما باید بدانیم که این تفاهم 25 ساله فعال یک نقشه راهی بیشتر نیست. من امیدوارم که تبدیل به پروژه 

هایی بشود که در آن منافع منافع طرفین دیده بشود.

دکتر ابوالفضل علمایی 

اگر چشم انداز همکاری دو دهه را در نظر بگیریم که بین چین و ایران باشد قاعدتًا یک برنامه جامع بلند 
مدت در این زمینه ضروری است و قاعدتا تدوین این سند پاسخی است به همین ملزوماتی که در دو دهه 
آینده در تحوالت بین شرق و غرب آسیا وجود خواهد داشت. بی شک قرن 21، قرن آسیاست. تحقیقات و 
پژوهش هایی که وجود دارد بیانگر این هست که در سالهای آتی بیش از 80 درصد از تبادالت تجاری دنیا 
بین شرق و غرب آسیا اتفاق می افتد و این دو تا مکمل یکدیگر هستند. سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی 
از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در سال 1991 و در حال حاضر به یک هفتم جهان کاهش پیدا کرده 
است. . در سال 2019 صادرات چین دو ترلیون و چهارصد و نود و نه میلیون دالر بوده در حالی که میزان 
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صادرات امریکا یک ترلیون و ششصد و چهل و پنج. بلحاظ اقتصادی چین جایگاهی پیدا کرده که قابل انکار 
نیست. طبیعتا کشورهایی مثل ما با برآمدن یک قدرتی در سطح جهانی، اگر پلن مشخصی داشته باشیم 
می توانیم سود و منافع بیشتری ببریم. بنابراین تدوین یک رابطه بلند مدت کامال مبتنی بر منافع ملی است. 
بر این اساس، من فکر می کنم که در دهه های آتی و سالهای آتی تبادالت تجاری بین شرق و غرب آسیا 
اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. . ایده کمربند راه که سرعت تبادالت را در قلمرو خاکی افزایش می دهد 

قاعدتًا مورد توجه ما هست و می تواند منافعی را متوجه ما بکند. 

دکتر هوا لیمینگ

از سال 1991 وقتی در تهران سفیر شدم تا سال 1995 که از تهران رفتم، در ظرف این 5 سال، مناسبات 
بازرگانی دو کشور خیلی ناچیز بود. برای اینکه ما نفت ایران را وارد نمی کردیم و کاال برای مبادله خیلی کم 
بود. با همه تالش هایی که من داشتم متأسفانه در پایان مأموریتم در تهران، حجم مبادالت تجاری چین و 
ایران در حدود 400 میلیون دالر بود. این وضع همینطور ادامه داشت تا 1993، وقتی چین از یک کشور صادر 
کننده نفت تبدیل شد به یک کشور وارد کننده. سپس، رشد رابطه تجاری چین و ایران خیلی سریع باال رفت. 
اینجا یک موضوع را می خواهم اشاره کنم. همیشه در رابطه چین و ایران هیچ مشکلی وجود نداشته و تنها 
مانعی که در راه مناسبات چین و ایران وجود دارد، امریکا میباشد. همیشه در رابطه چین و آمریکا، روسای 
جمهوری آمریکا به روسای جمهور چین تذکر می دادند که نباید به ایران بسیار نزدیک بشوید. چین و ایران 
باید خیلی هشیار باشند، چراکه آمریکا به مدت بیست سال سعی کرده جلوی توسعه و رشد مناسبات چین 
و ایران را بگیرد و یک سوء تفاهمی ایجاد کند اما بنده فکر می کنم که نباید اجازه سوء استفاده به دیگران 

را بدهیم. 

دکتر وو-بینگ بینگ 

از نظر چین، ایران کشوری با نفوذ جهانی هست و نقش سازنده ای برای ترویج ثبات منطقه ایفا میکند. 
نگاه چین به ایران به صورت راهبردی و از منظر بلند مدت هست. ایران، یکی از اصلی ترین تامین کننده های 
انرژی در جهان هست. نکته بعدی این است که بر اساس شناخت استراتژیک، باید یک اعتماد استراتژیک 
باید تالش های  ایران و چین وجود دارد اما همچنان  وجود داشته باشد. نوعی شناخت استراتژیک بین 
بسیار زیادی بشود تا این اعتماد استراتژیک عمق پیدا کند و بستر ان از طریق دیپلماسی عمومی میباشد. 
ارتباط ملت ها با یکدیگر، رهبران با رهبران، تجار با تجار، مسئوالن با مسئوالن، و بستر شبکه های اجتماعی 

میتواند در روند اعتماد سازی نقش داشته باشد. 

دکتر جین لیان شیانگ 

ایران و چین دالیل بسیار زیادی دارند برای اینکه مناسبات جامع و مشارکت راهبردی بین خودشان 
داشته باشند. دو طرف سابقه بسیار زیادی در تمدن آسیا داشته و تجارب زیادی پیدا کرده اند. هر دو کشور 
تحریم ها را تجربه کرده و در عین حال دغدغه های مشترکی دارند مثل حاکمیت ملی و استقالل ملی. با 
وجود تحریم هایی که وجود داشته، مبادالت بین دو کشور در پنج سال گذشته بسیار گسترش پیدا کرده 
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است. چین می تواند یک قدرت یا شریک اقتصادی مهمی باشد برای ایران. چالش طرف چینی در زمینه 
مناسبات دو جانبه این هست که بخاطر تحریم های آمریکا، چگونه بر این تحریم ها فائق بیایم. ایران میتواند 
زمینه ای فراهم کند شرکت های کوچک و متوسط چینی در ایران سرمایه گذاری کنند. مشکل دیگری هم در 
روابط ایران و چین وجود دارد و آن بحث سیاسی شدن مسائل هست. بنده تأکید دارم که دانشمندان و 

اندیشمندان ایران می توانند به حل این مسئله کمک کنند. 

دکتر چین تیان

اندیشمندان و استادان باید نقش خود را در تبیین صحیح برنامه استراتژیک همکاریهای بیست و پنج 
ساله انجام دهند. در این خصوص می خواهم به مقاله ای اشاره کنم که Jonathan Fulton نوشته است 
و پژوهشگر حوزه خاورمیانه می باشد. این مقاله ، 5 روز پیش در مجله Atlantic Council چاپ شد. اگر 
این مقاله را بخوانیم می تواند اطالعات بسیار زیادی به ما بدهد. من اینجا می خواهم به سه نکته اشاره کنم 
که در مقاله ایشان آمده. نکته اول اینکه، بحث یادداشت تفاهم همکاری های 25 ساله، ابتدا در سال 2016 
مطرح شد که آن هم نتیجه سفر شیجینگ پین رئیس جمهوری چین به ایران بود. پس این توافق نامه به 
خاطر اقدامات دولت ترامپ نبوده است. نکته دوم این هست که گمانه زنی های زیادی مطرح می شود و آن 
هم از جانب منابعی که اسمی از ان برده نمی شود. نکته سوم که اشاره کرده این هست که براساس پیش 
نویس متن توافق 25 ساله ایران و چین، ایشان گفته که ممکن است همکاری های نظامی امنیتی بین 
چین و ایران وجود داشته باشد. اما وقتی که به محتوای این یادداشت تفاهم نگاه بکنیم می بینیم که هیچ 
تهدیدی علیه منافع هیچ کسی نیست. چین هیچ رویکردی برای پارادایم نظامی در منطقه خاورمیانه ندارد. 

رویکرد چین در خاورمیانه، ثبات منطقه ای است و ما باید برای این تالش کنیم.

دکتر فن خونگ دا

برنامه همکاری جامع ایران و چین قبل از شکل گیری نهایی با چالش های جدی روبرو شده است. این 
اتفاق بار دیگر به ما یادآوری می کند که توسعه روابط دو جانبه میان ایران و چین کاری بس دشوار است. 
طبیعی است که برخی از کشورهای جهان عالقه ندارند تا ایران و چین همکاری های بهتر و عمیق تری با هم 
داشته باشند. عالوه بر عوامل بیرونی، عوامل داخلی بسیاری همچون عدم اعتماد متقابل و کمبود شناخت 
عینی میان طرفین با عنوان سدی در مقابل توسعه روابط ایران و چین قرار گرفته است. سوال این است که 
آیا چین واقعا آمادگی الزم برای توسعه روابط با ایران را دارد؟ آیا ایران واقعا مقدمات الزم برای تعمیق روابط 
با چین را فراهم کرده است؟ در حقیقت ایران و چین هر دو باید به برخی از نگرانی های طرف مقابل پاسخ 
بدهند. ایران و چین بارها بر اهمیت توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند اما این حرفها اگر عملی نشوند کمکی 
به تقویت روابط دو کشور نخواهند کرد. ایران و چین هر دو فاقد شناخت الزم نسبت به یکدیگر هستند. و اغلب 
اطالعات منتشر شده توسط کشورهای دیگر را به عنوان مرجع شناخت یکدیگر در نظر می گیرند که این موضوع 
آسیب جدی به پیشرفت روابط ایران و چین خواهد زد. به همین خاطر چین و ایران قبل از مذاکره دربارۀ 
برنامه همکاری جامع 25 ساله، باید هرچه سریعتر به تقویت شناخت عینی در باره یکدیگر بپردازند زیرا میزان 

پیشرفت در روابط دو کشور بستگی به میزان درک و شناختی است که نسبت به هم دارند.
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دکتر مهدی یوسفی 

تعامل به عنوان زیربنای روابط پایدار هست. شناخت و تعامل دو کشور ایران و چین میتواند به روابط 
ایران رشته چین شناسی نداریم و در واقع آن چیزی که به عنوان چین  پایدار کمک کند. هم اکنون در 
شناسی در ایران است، منحصر به بحث زبان و ادبیات میباشد و تقریبا وضعیت مشابهی نیز در چین داریم. 
این که آیا در ایران به اندازه کافی ثبات وجود دارد یک نگرانی خیلی بزرگ برای نظام حاکمه چین است. در 
مسأله شناخت، یک سری موانع ریشه ای وجود دارد. به عنوان مثال بین سیاست مداران چینی و به طور کلی 
در فرهنگ چین، مساله دین و به طور خاص اسالم به عنوان یک دین خیلی ناشناخته است. برنامه هایی که 
تحت عنوان مطالعات غرب آسیا یا خاورمیانه در چین هست، مطالعات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
میباشد و شاید در حاشیه اش ایران بحث می شود. این در واقع مشکالتی هست که به لحاظ زیرساختی 
وجود دارد. طبق چیزی که خود آمریکایی ها می گویند در دهه اینده از نظر اقتصادی، چین جایگاه آمریکا را 
خواهد گرفت. آینده سیستم قدرت در شبکه جهانی به شکلی خواهد بود که ما دیگر ابرقدرت به آن معنایی 
که سابقا داشتیم را نخواهیم داشت. تمرکز اصلی چین در سیاست داخلی و سیاست خارجی بحث رشد 
اقتصادی است. چین در میان مدت، حداقل تا ده سال آینده تمایل ندارد سطح تنش را با امریکا باال ببرد 
چون این به طور مستقیم بحث رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تجارت چین با امریکا بیش از یک 
چهارم تجارت خارجه چین را تشکیل می دهد. پررنگ شدن موضوع همکاری با ایران می تواند سطح تنش 
چین با امریکا را باالتر ببرد و به همین دلیل هم رسانه های چین و مقام های چینی تمایل دارند که در رابطه 

با این موضوع سکوت بکنند.

دکتر محسن شریعتی نیا 

در روابط دو کشور مسئله شناخت، خیلی مسئله جدی نیست چون این رابطه، رابطه بین دو دولت هست 
نه رابطه دو ملت . در کوتاه مدت این رابطه بین دولت ها جریان دارد. عمده کردن بحث جامعه و شناخت به 
نظر من آدرس دقیقی نیست برای مشکالتی که ما در رابطه با چین داریم. این سند، یک سندی بین دو 
دولت هست نه بین دو ملت. نکته دوم: در روابط بین الملل، روابط کشورها شامل چهار مرحله است: تعامل، 
تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد. 80 درصد روابط کشور ها در تعامل باقی می ماند. در این 50 سال، حدود 
40 سال رابطه ما در قالب تعامل بوده است. ده سال است که تالش میکنیم تفاهم را در سطح دولت ها 
شکل دهیم. این سند شاید نماد پایان دوره تفاهم است و وارد سخت ترین دوره روابط دو کشور شدند یعنی 
همکاری راهبردی. همکاری راهبردی ساده نیست. در همکاری راهبردی به نظرم چند تا نکته مهم است. 
نکته اول این است که این سند، یک نقشه راه است. بنابراین به طور طبیعی به یک برنامه عملیاتی نیاز 
دارد. این برنامه عملیاتی باید میان دولت ها تبیین بشود و در سطح بروکراسی راهبردی بین دو کشور. یک 
نکته ای که باید به آن توجه کنیم تقویت اعتماد راهبردی است و باید بین نخبگان دو کشور اعتماد راهبردی 
بوجود بیاید. نکته دوم در اجرایی شدن یک سند یا در پیشبرد همکاری های راهبردی، جایگاه آمریکاست. 
بعد از انقالب، امریکا نقش بسیار کلیدی داشته دراینکه رابطه ما را محدود کند. بر اساس آمارهای رسمی، 
سهم ما از بازار نفت چین 3 درصد است در حالی که پیش از تحریم ها سهم ما باالتر از 17 درصد بود. اینکه 
چجوری می توانیم یک تعریف مشترکی از نقش آمریکا در این رابطه داشته باشیم بسیار اهمیت دارد که این 
رابطه یک تعریف ابزاری نداشته باشد. نکته بعد، مدیریت تفاوت هاست. ما یکسری تفاوت ها در سیاست 
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خارجی دو کشور داریم. بحث اسالم سیاسی بحث بسیار حساسی است و مباحث دیگری هم هست که 
تفاوت ایجاد می کند. در آن برنامه عملیاتی که تدوین می شود به نظرم الیت راهبردی دو کشور و بروکراسی 
راهبردی باید به جمع بندی های مشترک روی تفاوت ها برسند. نکته نهایی، شگفتی های راهبردی هست که 
در رابطه رخ می دهد. یکی از بحث ها این است که ما چجوری می توانیم شگفتی های راهبردی)مانند کرونا( 

را مدیریت بکنیم به صورتی که به مسیر رابطه آسیب نزند.

دکتر حامد وفایی 

در خصوص برنامه جامع همکاری ایران و چین به چند نکته اشاره میکنم. اول اینکه نقش موثر منابع 
غربی در جهت دهی افکار عمومی ایران و چین غیر قابل انکار است. در چین، یک الیه رسانه های رسمی 
اتفاقا آنجا کلی مطلب مطرح شده راجع به  چین هستند، و الیه دوم، رسانه های اجتماعی میباشند که 
توافق و کلی بازتاب منفی داشته بدین صورت که در ایران نسبت به چین، اعتماد وجود ندارد. موضوع دوم، 
بحث عدم آگاهی ایرانی ها از چین هست. چین یک بازار یک میلیارد و خورده ای هست که یک ظرفیت 
بحث هدف گذاری  موضوع سوم،  غافل هستند.  آن  از  دارد که خیلی ها  ما  برای صادرات کاالی  عظیمی 
مدیریت استراتژیک در سطح حاکمان چین هست، یعنی ما نمی دانیم حکومت چین ودستگاه حاکم چین 
چه هدف گزاری برای آینده دارد. اگر این آگاه سازی انجام بشود، خیلی از این نگرانی ها برطرف میشود. در 
حوزه دیپلماسی عمومی، در مورد چین ما هیچ کاری نکردیم و ما می دانیم که مدیریت استراتژیک یکی از 
پایه هایش روابط عمومی است. دو ملت ایران و چین در دو سطح دولت ها و ملت ها به شناخت بیشتر از 

یکدیگر احتیاج دارند. 

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

از دیدگاه حقوقی، کشور ما قانون اساسی دارد. قوانین معمولی و عادی دارد که مجلس انها را تصویب 
وتگذاری سرزمین  بحث  نگران  نمی دهد.  را  واگذاری سرزمین  اجازه  وقت  قوانین هیچ  این  است،  کرده 
نباشیم. اینها عمدتا ناشی از بی اطالعی و همان عدم شناخت است. یکی از نکات برجسته این قانون این 
است که اتباع بیگانه مطابق قانون تملک اموال غیرمنقول که در سال 1311 -1310 شمسی یعنی بیش از 80 
سال قبل تصویب شده، به هیچ وجه امکان تملک اموال غیرمنقول ندارند. همکاری های 25 ساله ایران و 
چین اگر بخواهد به قرارداد برسد چون پای دولت چین در کار هست، قطعا مطابق اصل 77 قانون اساسی، 
اصل 125 قانون اساسی، اصل 153 قانون اساسی باید در مجلس مطرح بشود. نکته بعدی این است که 
این تخریب، متأسفانه از رسانه های آنطرفی ریشه و نشأت می گیرد. یکی از محورهای این سند، بحث مبادله 

با ارزهای بومی و پول ملی کشورهاست و می تواند کمک زیادی به بومی سازی اقتصاد ما داشته باشد.
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مشروح مباحث
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  جلسه امروز ما همانطور که می دانید با موضوع برنامه 25 سالۀ همکاری های تهران 
ـ پکن و چشم انداز مناسبات ایران و چین در دهۀ آینده هست. دلیل برگزاری جلسه هم 
خیلی نیاز به توضیح ندارد، اگر دوستان رصد مختصری داشته باشند از اخبار چند هفتۀ 
گذشتۀ کشور، می دانند که موضوع جلسۀ امروز ما موضوعی هست که به نظر می رسید 
نیاز به یک نشست تخصصی دارد. توفیق این را داریم که از چین شناسان برجستۀ کشور 
و اساتید و مسئولین سابق و فعلی دعوت کردیم برای حضور در جلسه و امید داریم که 
جلسه مفید باشد و دوستان بتوانند انشاهللا استفاده بکنند، سخنران اول ما جناب آقای 
سید محمدحسین مالئک سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در چین هستند، سبک 
جلسه هم این هست که سعی ما این هست که ابتدا یه تعدادی از اساتید و عزیزانی 
که در سالن تشریف دارند حدود یک ربع نکاتشان را ارائه می دهند. ما 5ـ6 نفر هم از 
چین از طریق اسکایپ قرار است خدمتشان باشیم آقای هوا لیمینگ که سفیر اسبق 
جمهوری خلق چین در ایران بودند و تعدادی از اساتیدی که حاال به ترتیب خدمت این 
اساتید هم خواهیم بود از طریق اسکایپ. پس جلسۀ ما ارائۀ اساتید داخلی هست، 
ارائه اساتید چینی هست، هر نفر حدود ده دقیقه یک ربع بعد این یک دور که تمام شد، 
عزیزان نکاتشان را فرمودند می رویم به سمت سوال و جواب و بحث هایی که یک مقدار 
ممکن است جنبۀ واکاوی بیشتری داشته باشد. برای اینکه فرصت را از دست ندهیم 
از جناب آقای مالئک درخواست می کنیم که اظهاراتشان را شروع بکنند تشکر می کنم. 

  بسم هللا الرحمن الرحیم؛ منم تشکر می کنم از جناب آقای دکتر ایزدی و مجمع 
اساتید مسلمان که این دعوت را از من بعمل آوردند. من خوشبختم در حضور دوستان 
عنصر  یک  می تواند  مهم که  موضوع  این  از  را  خودم  برداشت های  از  برخی  و  هستم 
اساسی و نقطه عطف در روابط خارجی ایران باشد در این جلسه مطرح کنم. خب ما از 
4 تیرماه که دولت اعالم کرد که یک پیش نویسی را به تصویب هیئت دولت رسانده تا 
االن مواجه بودیم با مقدار زیادی انعکاس متفاوت از این موضوع و برداشت های متفاوت 
از این موضوع در جامعه خودمان و همانطوری که آقای دکتر ایزدی هم فرمودند باالخره 
این جلسات برای روشن کردن بیشتر عمق روابط ایران و چین هست و باصطالح آگاهی 
نبوده،  ایران و چین یک رابطۀ سادۀ دو جانبه  رساندن بیشتر به جامعه. حتمًا روابط 
ایران یک جایگاه  بین الملل تعریف شده. جایگاه  نظام  این در  بود.  نیست و نخواهد 
ویژه ای است در جهان، جایگاه چین هم یک جایگاه ویژه می باشد، هر دو کشور که 
فرایند  این  می آورد که  بوجود  را  جدیدی  فرایند  واقع  در  بشوند  نزدیک  بهم  بخواهند 
می تواند نقاط مثبت برای یک عده و نقاط منفی برای یک عده داشته باشد و لذا این 
واکنش ها هم بسیار طبیعی است که داشته باشیم. بنابراین جایگاه دو کشور ایران و 
چین جایگاه متفاوتی است نزدیک شدن این دو کشور بهم اثرات بسیار بااهمیتی در 
مخالفین  این  و  دارد  مخالفینی  الجرم  و  دارد  ما  خود  منطقه  و  جهان  نظام سیاسی 
می تواند خود آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا باشد که این روابط دو کشور را تشبیه کند 

دكتر فواد ازیدی

 مدیرعامل مجمع بین المللی
 اساتید مسلمان دانشگاه ها
و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آاقی سیدمحمد حسین مالئك

 سفیر اسبق
جمهوری اسالمی ایران در چین
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به ترکمنچای، برای اینکه بتواند جو بسازد در داخل کشور ما. اما من برای اینکه صحبتم 
از  است  ارزیابی  صحبتم  اول  بخش  در  داشتم.  بندی  تقسیم  یک  باشد  مختصر 
واکنش هایی که نسبت به این قضیه در جامعه خود ما شده، یک بخش عمده اش شاید 
 petroleum بیش از 70ـ 80 درصد این واکنش ها منطبق هست بر یک شایعه سازی که
economist در واقع یک سال و نیم قبل انجام داد و براساس آن خانم شیرین هانتر 
یک مقالۀ باصطالح عاطفی نوشت که ایران از دست رفت و دارد باصطالح ایران واگذار 
می شود به کشورهای خارجی و این ها و دیگر بقیه بر اساس این دو تا اطالعات غلطی 
که در جامعه پخش شد این جوی در داخل کشور ساخته شد این بحثی که در مورد 
نیروی نظامی حمایت کننده از سرمایه گذاری چین در ایران یا مثال امتیازهای بسیار ویژه 
برای چینی ها، اینها همه نکاتی بود که در آن دو مقاله بود و به نظر من که قطعا این دو 
جزو عوامل و عناصر جوسازی علیه خود مطلب و تفاهم نامه بوده و لذا لزومی ندارد که 
خیلی به آن بپردازیم. هیچ وقت در صحنه سیاسی ایران یا حتی مقامات سطح دو و 
سه ایران هم به این فکرها نیافتند که بعد از انقالب کوچکترین امتیازی به کشورهای 
بنابراین به این نمی پردازم. اما دومین بخشی که وجود  خارجی در کار داشته باشند. 
داشت یه بخش نیروهای مخالف سیاسی دولت هستند که اینها نظری دادند که بیشتر 
جنبۀ انتقادآمیز دارد به مفهوم اینکه اگر ما خودمان باشیم این را انجام بدهیم بهتر است 
تا اینکه شما انجام بدهید. لذا این را هم من به آن نمی پردازم احساس می کنم یک 
ارزشی است در داخل کشور و سومین واکنش، واکنش  رقابت خیلی کم عمق و کم 
جدی است که به نظر من جزو چیزهایی است که حتما در این پروژه باید به ان توجه 
شود. آن واکنشی است که آقای فرشاد مؤمنی انجام دادند، آقای دکتر فرشاد مومنی 
قابل احترام برای بنده و خیلی ها هستند ایشان یک نکته ای را مطرح می کنند و معتقد 
هستند که این تفاهم نامه به نفع ایران نخواهد بود یعنی جزء منتقدین این تفاهم نامه 
هستند معتقدند این تفاهم نامه به نفع ایران نخواهد بود و استداللشان این هست که 
تا نظام اقتصادی سیاسی ایران درست نشود هر گونه همراهی هماهنگی و توسعه روابط 
با کشورهای خارجی فقط مشکل مردم را اضافه می کند. چیزی در باصطالح این ظرف 
است  منطقی  استداللشان  نیست  ناصحیح  استداللشان  نمی آید.  بوجود  توسعه کشور 
ملموس هست. اگر ما همین االن یک میلیارد دالر به شرکت های نفتی خودمان اینجا 
تزریق کنیم همانطور که مثل اینکه در خودرو سازی تزریق می کنیم این یک میلیارد دالر 
بعد از ریخت و پاش ها و آن فسادهای داخلیش یک چیزی حدود 200ـ 300 میلیون 
دالر، مؤثر در جامعه تأثیر می گذارد حاال اگر یک میلیارد دالر را شما قرض گرفته باشید 
بنابراین 700 میلیون دالر در گردۀ ملت باقی می گذارید بدون اینکه راندمان زیاد داشته 
باشد. این حرف آقای دکتر مومنی است که به نظر من نکته صحیحی است و نقطه 
ضعفی است که ما در این تفاهم نامه و همه تفاهم نامه هایی که ما با کشورهای خارجی 
داریم به وضوح به چشم می خورد و آن این است که ما یک الگوی توسعه روابط منظم 
و دقیق و اینکه باصطالح سازمان یافته باشد در کشور نداریم ما شش تا برنامه توسعه 
ایران تعریف کردیم راندمان بهترینش 52 درصد است بدترینش 35 درصد است  در 
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یعنی اینکه ما در برنامه های توسعه اصال موفق نیستیم برنامه ریزی نمی توانیم بکنیم. 
لذا انتقاد ایشان برمی گردد به یک انتقاد ساختاری خیلی عمیق که قطعا مورد توجه 
است. اما ما در نقطه دیگری به این قضیه می رسیم که احتیاج داریم در روابط خودمان 
با چین به نقطه دید جدیدتری برسیم و آن دیدی است که من می خواهم اینجا مطرح 
کنم. از نظر من نظام بین الملل بعد از تحوالت نزدیک به سه سالی که آمریکا و چین 
دارند با همدیگر هماوردی می کنند نظام بین الملل در یک نقطه جدیدی قرار گرفته. 
یعنی اصال شما نمی توانید تعریف کنید که روابط آمریکا و چین به عنوان عناصر اصلی 
نظام بین الملل همانی است که در چهار سال پیش بود. یعنی این روابط از یک اعتماد 
کمتر از یک سختی بیشتر، از یک نارسایی فراتر برخوردار شده و نظام بین الملل اجازه 
می دهد که کشورهایی مثل ما یک نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشند. و آن اینکه 
چگونه می توانند شرایط خودشان را در وضعیت نوین بهبود ببخشند. بنابراین از این زاویه 
باید به روابط ایران و چین توجه کرد. اما یک نکته درمورد موضوع این تفاهم نامۀ 25 
ساله. ببینید فعال وزارت خارجه هنوز تأیید نکرده این متنی که در فضای مجازی در حال 
گردش است اصالت دارد یا ندارد؟ ما هم کاری نداریم که آیا االن می خواهند تأیید کنند 
یا نمی خواهند تأیید کنند. بلکه برداشتی که از این تفاهم نامه می شود کرد این است که 
این یک توصیفی است از مجموعه روابط دو جانبه. بنده در 1376 تا 1380 مسئولیت 
روابط ایران و چین را در پکن بعهده داشتم در سال 1379 جناب آقای هاشمی )معاون 
اجرایی ریاست جمهوی( تشریف آوردند چین. تفاهم نامه ای به عنوان تفاهم نامه روابط 
االن  این چیزی که  با  نامه  تفاهم  اون  امضاء شده.  دو کشور  اقتصادی  همکاری های 
پخش شده خیلی تفاوتی ندارد، یعنی پتانسیل های دو کشور برای همکاری اسم آورده 
شده، لیست شده و براساس آن پتانسیل ها ابراز امیدواری شده که بتوانند با همدیگر 
همکاری کنند. اینجا یک نکته در پرانتز عرض کنم ببینید تا سال 2000 روابط ایران و چین 
معاون  و چین،  ایران  روابط  دلیل مسئول  به همین  داشت  قوی  مؤلفه سیاسی  یک 
نخست وزیر چین بود اما از سال 2000 که چین وارد WTO شد و وارد جرگه جهانی شد، 
ارزش روابط ایران و چین به یک ارزش تجاری خیلی مختصری کاهش پیدا کرد به 
وزارت  دو  قالب مذاکرات  در  آوردند که همکاری دو کشور  دلیل چینی ها فشار  همین 
بازرگانی باشد. ایران هم پذیرفت. در سال 2006 در واقع در 2006ـ 2008 ما به موضوع 
بحران اقتصادی جهانی رسیدیم آمریکا اینجا عقب افتاد، غربی ها بسیار عقب افتادند از 
اینکه خیلی مشکل داشته باشند یک گام بزرگی به جلو  روند توسعه. چینی ها بدون 
برداشتند برای اینکه این مقدار نقدینگی که داشتند و برای اینکه بتوانند این را مصرف 
کنند و وارد کار بشوند 2013 آن طرح مربوط به یک جاده، یک کمربند را مطرح کردند. 
2015 ببینید اینها سرعت هایش خیلی باالست. 2015 یک طرحی چینی ها دادند بنام 
چین 2025 که ظرف ده سال چین را از یک کارخانه جهان به قول خودشان تبدیل کنند 
به  دیگر چین کارخانه جهان  و  الکترونیکی  و  دیجیتالی  نوین  باصطالح کشور  به یک 
مفهومی که می خواهیم تولید کنیم با کارگر ارزان به چین توش نباشد. اینجا نکته ای 
است که ما باید به آن توجه کنیم. یعنی با این طرح 2016 آقای شیجینگ پینگ به ایران 
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مسئولین  مالقات  اولین  و  بیاید  ایران  به  پینگ  شیجینگ  آقای  اینکه  از  قبل  آمده، 
سیاسی کشور با طرف های چینی، چینی ها عین همین جمله را به طرف ایرانی منتقل 
این کارخانه  االن می خواهیم  بودیم  موقعی کارخانه جهان  ما یک  می کنند می گویند: 
بودن جهان را بدهیم به کشورهایی مثل شما، شما تولید کنید طرف های ایرانی این را به 
عنوان یک اهانت تلقی می کنند. در 2016 که آقای شیجینگ پینگ به ایران می آید عین 
همین جمله در آن تفاهم نامه عالقمندی هایشان اشاره می شود که ما بخشی از امکانات 
و آنچه کاری که ما چرخاندیم می خواهیم به دیگران واگذار کنیم، شما هم بپذیرید، که 
خب پذیرفته نمی شود. یعنی آن زمان پذیرفته نمی شود یا به آن توجه کمتری می شود 
تا اینکه به مرور بعد از اینکه تحریم ها شروع می شود ما احساس می کنیم که اگر ما این 
پیشنهاد می پذیرفتیم می توانستیم در چرخه تولید و در زنجیرۀ ارزش جایگاهی داشته 
به آن می رسیم تحت عنوان  این نکته ای که ما االن  به  این تبدیل شده  باشیم. پس 
تفاهم نامۀ 25 سالۀ دو کشور. این تحلیل من است از روند آن چیزی که داشت اتفاق 
هیچ  باالخره  عنوان کسی که  به  بنده  نظر  از  دارد  وجود  بدی که  نکتۀ  اینجا  می افتاد 
مسئولیتی ندارم و می توانم به صورت آزاد حرف خودم را بزنم، این است که ما بر اساس 
نیاز به دولت چین وارد مذاکره شدیم. یعنی نیاز به اینکه یک کسی حمایت کند از شرایط 
متزلزل ما، وارد این مذاکرات شدیم. این در یکی از بندهای آن هم نمود دارد مثال در 
بخش انرژیش که در واقع یک تداومی از آن چیزی که ما در سال 1379 داشتیم تا االن 
می گوید: امیدواریم که اوال چین قبول می کند که طرف ثابت وارد کننده نفت خام از ایران 
باشد که خب 25 سال گذشته چین نفت خام را از ما وارد می کرده بدون اینکه تفاهم 
نامه 25 ساله با ایران داشته باشد. 25 سال بعد هم چین بر اساس برنامه ریزی های 
دقیقی که می کند از ایران نفت وارد خواهد کرد، چه ما با این تفاهم نامه وارد بشویم یا 
نشویم. چون آنها یک سبدی را برای تأمین انرژی خودشان و امنیت انرژی شان تعریف 
کردند برای ایران هم یک چیزی حدود تا یک میلیون بشکه 700 ـ 800 هزار بشکه در 
روز تعریف کردند به همین دلیل شما می دانید در تحریم ها هم اینها از این خیلی پایین 
نیامدند. لذا این نکته نکته ای که در آن می گوید که امیدواریم که طرف چینی در ارتباط 
با پول ناشی از مربوط به خرید نفت از ایران تسهیالت بیشتری را به طرف ایرانی واگذار 
کند که این نمودار این است که در ذهن تحریمی تفاهم نوشته شده. در حالی که ما اگر 
از زاویه نظام بین الملل و تعهدات نظام بین الملل وارد بشویم، چین االن در شرایطی 
سیاسی  جدی  نیاز  یک  چین  بنابراین  می گردد  دارد  سازی  ائتالف  دنبال  است که 
ژئوپلوتیک به ایران خواهد داشت که در کنار پاکستان قرار بگیرد. این نیست که تفاهم 
نامه ما بر اساس نیاز ما که ناشی از تحریم باشد. البته یک بعد داخلی دارد که من این 
را حاال اگر وقت باشد آنرا توضیح بدهم بهرحال اگر به این نکته اشاره بشود به نظرم 
شرایط متوازن تری با چین خواهیم داشت و این تفاهم نامه همانطور که گفتم به دلیل 
اینکه کمک می کند روابط ما با یک کشور بزرگ جهان در یک چهارچوب منظم قرار داشته 
باشد این یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران است. من نکته 25 ساله اش را اگر 
بخواهم اجازه بدهید توضیح بدهم این است که اگر چین وارد فرایند سرمایه گذاری در 
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ایران بشود سرمایه گذاری سال به سال مورد بررسی قرار نمی گیرد. اگر یک کسی یک 
کارخانه ای در ایران زد باالخره باید 20 سال 25 سال مطمئن باشد که بتواند تولیدات این 
کارخانه به طور ثابتی بتواند کار بکند لذا به نظر من این نقطه 25 ساله که یک خبرنگاری 
از من پرسید و من واقعا فکر کردم که چه جوابی به او بدهم بعد از تحقیقی که کردم به 
تفاهم  باید  بشویم  فرایند سرمایه گذاری  وارد  ما  اگر  است که  این  رسیدم  نتیجه  این 
نامه های بلند مدت با شرکت ها و کشورها داشته باشیم که بتوانیم به تعهدات خودمان 
پاسخ بدهیم و امتیازش را داشته باشیم. اما نهایتًا من جمله آخرم را عرض می کنم که 
همانطور که عرض کردم چین روابط ایران با چین مخالفینی دارد مخالفینش هم خیلی 
اسرائیل  هم  کرد  موضع گیری  آمریکا  هم  االن  یعنی  وسط  آمدند  خودشان  واضح 
موضع گیری کرد. یکی از نتانیاهو پرسیده بود که حاال که چینی ها با ایران می خواهند 
رابطه برقرار کنند تو رابطه ات را با چین می خواهی چکار کنی؟ یعنی اینچنین ابعادی پیدا 
االن عربستان، عمارات، عمان، عمان  دارند  با چین  بیشتری  رابطه  کرده. عربهایی که 
اولین صادر کننده نفت به چین است اینها همه روابط بهتر از ما با چین دارند بلحاظ 
عددی، اما به لحاظ کیفی وضعیت ایران، وضعیت متفاوتی است که مورد توجه همه اینها 
قرار گرفته. بنابراین مخالفین این قضیه با کلیه ابزارها آمدند برای اینکه این تفاهم نامه 
را به نظر من لوس و خرابش کنند. انتقادی که به سیستم اجرایی کشور وارد است این 
است که در هیچ جای دنیا این نیست که یک پیش نویسی که قرار است مذاکره بشود 
این پیش نویس مورد تأیید و تصویب هیئت دولت بگیرد. در دو هفته اول مواجه بودید 
که عوامل دولتی یه ترس استراتژیک داشتند از اینکه همچین چیزی را تأیید کنند. در 
حالی که بعدًا یه مقداری به اعصابشان مسلط شدند یه مقداری اعتماد به نفس بیشتری 
پیدا کردند و آمدند و از این تفاهم نامه حمایت شده و به نظر من تفاهم نامه ای است 
که چون کمک می کند به ثبات سیاسی در روابط بین الملل دو کشور اهمیت جدی دارد 
صرف نظر از ماهیت سیاسی دو کشور یعنی ماهیت سیاسی ایران و ماهیت سیاسی 
چین. این کمک می کند به این که یک ثبات سیاسی بین المللی بوجود بیاورد و هر دو 

طرف از این بهره ببرند. 
دکتر فؤاد ایزدی: می خواهم خواهش کنم از جناب آقای خوشرو نماینده سابق جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل با توجه به سابقه کاری جناب آقای خوشرو در سازمان ملل 
و دغدغه ای که آمریکا نسبت به این توافق دارد و مقامات آمریکایی هم در هفته های 
گذشته در این بحث حرف های زیادی زدند و شایعات زیادی را مطرح کردند. از جناب 
آقای خوشرو دعوت کردیم که بحث رابطه چین و آمریکا و نقش ایران در رابطه چین 
و آمریکا را یه مقداری پوشش بدهند. رابطه چین و آمریکا در هفته های گذشته دچار 
چالش های متعددی شده، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده که اعضای حزب کمونیست 
را نمی خواهد داخل آمریکا راه بدهد. آمریکا اعالم کرده که توافق تجاری با هنگ کنگ 
را می خواهد متوقف کند. از آن طرف چینی ها اعتراض دارند نسبت به دخالت آمریکا 
در امور داخلی خودشان از این جهت، این بعد رابطه آمریکا و چین هم می تواند مفید 
باشد برای بحثی که داریم تشکر می کنیم از جناب آقای خوشرو در خدمتتان هستیم. 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم؛ خیلی خوشبخت هستم در حضورتان هستم و متشکرم از 
دعوتتان. مسئله چین و آمریکا یک مسئله ریشه داری است که با این وضعیتی که کرونا 
ایجاد کرد تشدید شد ولی اصال ربطی به این کرونا هم ندارد و البته ویروس کرونا یک 
ضربۀ بزرگی به رهبری جهانی آمریکا زد و نشان داد که آمریکا بیش از آنکه به نظر 
می رسید در مسائل اجتماعی و بهداشتی و اساسًا فرهنگی ضعیف و ضربه پذیر است 
بخاطر اینکه بدترین عملکرد را در ویروس داشت. اول که در حال تکذیب و انکار بودند. 
آقای ترامپ بعد دچار سرگیجه شد. حاال هم همه را متهم می کنند، یک روز چین را 
متهم می کنند، یک روز یک کشور دیگر را. بنابراین رفتارشان رفتار کاماًل نسنجیده و از 
روی سستی و ناتوانی بود. اما یک نکته ای اینجا هست که ما اگر بخواهیم به سیاست 
ایجاد  بر  مبتنی است  آمریکا  بگوییم سیاست خارجه  باید  بکنیم  نگاه  آمریکا  خارجی 
شکاف، ایجاد تفرقه، یعنی موتور محرکه سیاست خارجه آمریکا ایجاد شکاف است. در 
این دولتی که االن سر کار هست ما می بینیم که هر جایی یک تفاهم همکاری بوده این 
تفاهم همکاری را ابتدا تالش کرده بهم بزند و اگر موفق نشده خود از آن بیرون آمده و 
فشار را از بیرون به ان تحمیل کرده، این مثال هایش یکی دو تا نیست. همۀ هر جایی 
را  برجام  بحث  خودمان  مورد  در  ما  بوده خب  تفاهمی  یا  بوده  المللی  بین  بحث  که 
داشتیم و می دانیم که برجام یکی از مبانی اش این بود که روابط عادی سیاسی، روابط 
عادی اقتصادی، تجاری برقرار بشود بین ایران با جهان و تشویق می کرد به سرمایه گذاری 
به تجارت. کال با این مخالفت کرد و حاال هم سیاست فشار حداکثری را پیشه کرده 
است. حاال من به این برمی گردم می خواهم االن راجع به چین صحبت کنم. تنش بین 
چین و آمریکا حتی محدود به تجارت هم نیست. می دانید که همانقدر که ما از چین 
اطالعات کمی داریم مردم آمریکا هم اطالعات زیادی از چین ندارند البته اطالعاتشان 
از ما خیلی بیشتر است ولی اطالعات مردم آمریکا خیلی زیاد نیست. من اینجا دو سه 
تا آمار را عرض می کنم. امریکا در 40 سال پیش یعنی 1980، تولید ناخالص داخلی اش 
دو ترلیون و هشتصد، نزدیک سه ترلیون بوده ؛ االن 22 ترلیون است یعنی تقریبا 8 برابر 
شده، حال اینکه چین در 1980، 305 میلیارد بوده تولید ناخالص داخلیش، االن 15/5 
ترلیون یعنی 2020، 15/5 ترلیون می شود. براورد بانک جهانی یعنی 51 برابر می شود و 
اگر ما این روند را نگاه کنیم همینطور درآمد سرانه هم در آمریکا از 40 سال پیش تا حاال 
5 برابر شده، در چین 36 برابر شده. اگر ما این را مالک بگیریم حتی اگر بیایم رو 20 
سال گذشته یعنی 2000 یک منحنی پیشرفت چین است که 15 برابر پیشرفت کرده از 
پیش  تجارت. چهل سال  اقتصاد، صنعت،  اینکه  یعنی  یعنی چی؟  این  االن.  تا   2000
نزدیک 90 درصد جامعه اش زیر خط فقر بودند یعنی در روز 2 دالر کمتر درآمد داشتند، 
االن یک درصد هم نیست. این مسئله همین طور در طول این 40 سال حتی در طول 
همین 20 سال را بگویم که راحت تر بشود. بیست سال قبل، چین ده میلیون توریست 
در دنیا داشت که می رفتند می آمدند، االن 150 میلیون توریست از چین میروند گردش 
خرج  آمریکایی ها  است که  پولی  برابر  دو  تقریبا  می کنند  خرج  پولی که  و  می کنند 
می کنند. پس می بینید که تحوالت خیلی خیلی بزرگی اتفاق افتاده و دیگر جامعه چین 

دكتر غالمعلی خوشرو

 نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران
در سازمان ملل
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یک جامعه بسته کشاورزی منزوی نیست. چین همین طور که گفتم یک دوره ای شد 
کارخانه جهان. چهل سال پیش از هر 5 نفر که در اقتصاد کار می کردند 4 نفرشان در 
دانش  حوزه های  و  پیشرفت های صنعتی  در  چین  االن  ولی  بودند.  بخش کشاورزی 
بنیان تحولی که کرده اصال برای آمریکا غیرقابل فهم و غیر قابل قبول است. اینکه چین 
بتواند فاندیشن سایبری جهان را یک جوری مدیریت کند و این اصال به هیچ وجه برای 
بقیه صنایع  رو  هواوی هست  رو  فشارهایی که  بخاطر همین  نیست.  پذیرفته  آمریکا 
هست و تحریم هایی که دارند می گذارند ریشه در همین نگاه آمریکا دارد. بنابراین ما 
باید این را توجه داشته باشیم که یک نوع جنگ سردی خواسته یا ناخواسته بین چین 
و آمریکا در جریان است چینی ها به نظر من دوست داشتند 5 سال دیگر آرام کار بکنند 
یعنی در اینجا دوست داشتند 5 سال دیگر ادامه بدهند بیایند باال برسند به یک نقطه ای 
که اقتصاد اول جهان بشوند. االن چین اقتصاد دوم است ولی 5 سال دیگر با همین 
سرعت پیشرفت، اقتصاد اول جهانی میشد. حجم اقتصادش اقتصاد اول جهان میشد. 
و در تکنولوژی سنتی و مدرن جایگاهی پیدا می کرد که آمریکا دیگر هیچ توانی نداشت 
که بخواهد با او مقابله کند. چینی ها سرشان را زیر می اندازند با آرامی کارشان را می کنند. 
سیاست را تو این 40 سال پیش به قول معروف یکجوری به سایه بردند به حاشیه بردند 
و اقتصاد را محور قرار دادند و شروع کردند با کشورها کار کردن. االن هم رقابتشان با 
آمریکا، رقابت ایدئولوژیک نیست، رقابت ژئواکونومی، رقابت اقتصادی، رقابت فنی است 
و منافع خودشان را هم در نظر دارند. اما در راستای منافع چین یعنی منفعت خودش 
را در نظر گرفته، ما هم منفعت خودمان را در نظر داریم. ولی جایگاه ما جوری است که 
چه  بخواهیم  چه  باشیم  داشته  استراتژیکی  روابط  یک  چین  با  می دهد  اجازه  ما  به 
نخواهیم. آقای دکتر مالئک خوب اشاره کردند من حتی می گویم اگر زمان شاه هم بود 
االن ایران و چین باید یک روابط ثابتی می داشتند بخاطر اینکه چین اول مصرف کننده 
انرژی در جهان است. و ایران دارای انرژی نفت و گاز است. پس االن که آمریکا دیگر 
خریدار انرژی نفت ما یا خاورمیانه نیست خودش دارد صادر می  کند. رقیب ایران است. 
بنابراین چین با ما یک تعامالتی میکند. ما یک سری تکنولوژی می خواهیم سرمایه گذاری 
ما  اول که  درجه  در  می خواهد  انرژی  هم  چین  می خواهیم که  پیشرفت  می خواهیم 
داریم. البته اشاره کردند به پروژه کمربند جاده ، پروژه کمربند جاده یک پروژه بسیار بلند 
پروازانه  ای است که در آن از طریق بنادر و از طریق زمین چین یک رابطه مستقیمی با 
اروپا و آفریقا پیدا می کند، آسیا که ارتباط دارد. و خیلی سریع و پرشتاب می تواند بر 
تمام این مسیرهای استراتژیک دست داشته باشد پس چین دنبال این منافع است از 
ایران هم یک موقعیت خاص استراتژیک دارد. جنوبش که خلیج فارس  طرف دیگر 
و  فرهنگ ها  با  دارد  متفاوتی که  همسایگان  این  و  است  خزر  دریای  شمالش  است 
ارزش  موقعیت  انسانیش،  نیروی  موقعیت  دارد،  ایران  که  موقعیتی  ارزش هاست. 
استراتژیکش همۀ اینها به ما کمک می کند که ما با چین یک رابطه استراتژیک راهبردی 
داشته باشیم. متأسفانه ما ایرانی ها فکر می کنیم که هر پیشرفت و تمدنی هست در 
غرب است. مثال ما فکر می کنیم انگلیس، همان انگلیس 100 سال پیش است انگلیس 
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صد سال پیش این موقع، در امپراطوریش آفتاب غروب نمی کرد. االن انگلیس خودش 
سالی 63 میلیارد از چین واردات دارد. اگر شرکت های انگلیسی را از چین اخراج کنند، 
خود اقتصاد انگلیس هم با شکست مواجه می شود. چین اولین صادراتش به اتحادیه 
بعدش  چین،  از  دارند  واردات  میلیارد   660 نزدیک  اروپایی  اروپاست. کل کشورهای 
آمریکاست. بعدش آ. سه. آن است بعد ژاپن است. اگر بخواهیم حساب کنیم. ما بخاطر 
تحریم ها حدود 10 میلیارد بوده تا آنجا که من دیدم آمار. آلمان که پیشرفته ترین کشور 
صنعتی اروپاست. آلمان 83 میلیارد در سال واردات دارد از چین. هزاران شرکت آلمانی 
در چین کار می کنند، سرمایه گذاری می کنند کار فنی می کنند بنابراین وضعیت چین نیاز 
این  به  نگاهی می کند  آمریکا چه  اما  بشناسیم  را  باید چین  واقعا  ما  دارد که  این  به 
مسئله. آمریکا همین طور که گفتم، موتور محرکه نفاق و تفرقه است همینقدر که اسم 
cooperation میاد بین ایران و چین، این خانم نیکی هیلی، همتای سابق بنده نوشته 
که این تفاهم ایران را از انزوای بین المللی خارج خواهد کرد و نفوذ چین را در اقتصاد 
و در راهها افزایش خواهد داد و چین موقعیت بی نظیری بدست می آورد. خب از یک 
طرف آمریکا پایش را گذاشته به گردن ایران فشار می آورد. همان افسر خونسرد آدم 
کشی که آن سیاه پوست را آنطوری کشت 8 دقیقه پایش روی گردنش بود، امریکا عین 
اسم همکاری  تا  از یک طرف  دربیاید.  پا  از  ایران  ایران می آورد که  به  را  فشار  همان 
می شنود اعصابش بهم می ریزد که ایران دارد از انزوا خارج می شود. طبیعتا ایران از انزوا 
به کنار می زند و می ایستد رو پای  را  زانوی منحوس  ایران آن  خارج می شود طبیعتا 
بنابراین ما باید بدانیم که این  خودش. ایران که چند هزار سال اینجا ایستاده است. 
تفاهم 25 ساله فعال یک نقشه راهی بیشتر نیست چیزی نیست که االن تبدیل شده 
باشد به پروژه ای. من امیدوارم که تبدیل به پروژه هایی بشود که در آن منافع ایران، 
منافع طرفین دیده بشود و طبیعتا اینهایی که انتقاد می کنند. مثال یکی می گوید چون 
ما در بقیه چیزها ناتوان بودیم این کار هم درست نیست. این چه استداللی است. ما 
مثال چون نمیتوانیم تنیس خوب بازی نمی کنیم مثال فوتبال هم نمی توانیم خوب بازی 
کنیم همچین حرفی درست نیست. آقای مالئک اشاره کردند به بعضی از انتقادات مثال 
چون ما یکدست نیستیم پس ما نمی توانیم با خارج هماهنگی کنیم. خب اگر با فرانسه 
و کانادا و کجا و کجا همکاری کنیم چه؟؟؟من که می گویم ما باید برنامه 25 ساله با 
همه داشته باشیم. با چین، آلمان هم داشته باشیم با فرانسه و با اسپانیا و با برزیل هم 
داشته باشیم ما باید نگاهمان به دنیا نگاه برنامه ریزی شده  بلند مدت باشد و در آن 
صورت هست که ما می توانیم مرفه بشویم. در این برنامه 25 ساله هم همینطور که 
می دانید بسته به اینکه ما چقدر آمادگی داشته باشیم که واقعا کار بکنیم می توانیم در 
خیلی از پروژه ها که تعریف می کنیم منافع کشور را ببینیم. ما هیچ وقت با کنار زدن 
دیگران به جایی نمی رسیم ما با همکاری هست که می توانیم وضع خودمان را بهبود 
ببخشیم. چین خیلی در زمینه فقرزدایی موفق بوده خیلی درسهایی ما می توانیم از 

چین در همین زمینه هم بگیریم و انشاهللا که موفق باشیم. متشکرم. 
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  اول تشکر بکنم از عنوانی که انتخاب کردید برای این سمینار که در واقع خودش 
پاسخی هست به سواالتی که مطرح شده. در واقع اگر چشم انداز همکاری دو دهه را در 
نظر بگیریم که بین چین و ایران باشد قاعدتًا یک برنامه جامع بلند مدت در این زمینه 
ضروری است و قاعدتا تدوین این سند یک پاسخی است به همین ملزوماتی که در 
دو دهه آینده در تحوالت بین شرق و غرب آسیا وجود خواهد داشت، به نوعی اجتناب 
ناپذیر می کند این موضوع را و نکته دیگر این هست که در سند راهبردی که سال 94 
در سفر رئیس جمهور چین جناب آقای شی جینگ پینگ به ایران در بند ششمش 
موضوع تدوین برنامه 25 ساله بین دو کشور اعالم شد و روابط دو کشور رسمًا روابط 
مشارکت راهبردی جامع اعالم شد است. این برآمده از واقعیت هایی است که در عرصه 
نظام بین الملل و تحوالت آتی بین الملل در واقع دارد اتفاق می افتد. بی شک قرن 21، 
قرن آسیاست. تحقیقات و پژوهش هایی که وجود دارد بیانگر این هست که در سالهای 
آتی بیش از 80 درصد از تبادالت تجاری دنیا بین شرق و غرب آسیا اتفاق می افتد و 
این دو تا مکمل یکدیگر هستند. نکته ای که دوستان هم اشاره کردند مبتنی بر اینکه 
غرب و دنیای غرب بویژه آمریکا از نظر اقتصادی سیاسی در حال افول هستند. سهم 
آمریکا از تولید ناخالص جهانی از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در سال 1991 
و در حال حاضر به یک هفتم جهان کاهش پیدا کرده. در سال 2019 صادرات چین دو 
ترلیون و چهارصد و نود و نه میلیون دالر بوده در حالی که میزان صادرات امریکا یک 
اقتصادی چین جایگاهی پیدا کرده که قابل  بلحاظ  ترلیون و ششصد و چهل و پنج. 
انکار نیست. طبیعتا کشورهایی مثل ما با برآمدن یک قدرتی در سطح جهانی اگر پلن 
مشخصی را داشته باشیم قاعدتًا می توانیم سود و منافع بیشتری ببریم. یعنی راه های 
تعامل خودمان را مشخص و تعیین بکنیم و کلیاتش را تعریف بکنیم. بنابراین براساس 
همان بند هم، برنامه 25 ساله قاعدتا باید مورد توجه قرار بگیرد و بتوانند دو طرف در 
این زمینه همکاری بکنند. ایران کشور مستقلی است. قاعدتًا االن همانجور که دوستان 
اشاره کردند هیئت های مختلفی از آمریکا به اروپا سفر کردند که همین دوشنبه قبلی 
هیئت دیگری به ریاست مشاور امنیت ملی آمریکا به اروپا رفتندکه اروپا را از تجارت 
و کار با چین منع بکنند. قاعدتا ایران یک کشور مستقلی است فاصله ای که ما تقریبا 
16 ژانویه 2016 بود فکر می کنم که برجام را پذیرفتیم و 21 ژانویه یعنی با فاصله 4 روز، 
سند مشارکت جامع راهبردی منتشر شد بین دو کشور. این بیانگر این هست که تقریبا 
ایران از نظر سیاسی، اقتصادی منافع خودش را در نظر می گیرد و براساس آن هم عمل 
می کند. ضمن اینکه پیشینه تاریخی هم به ما می گوید که بین ایران و چین هیچ وقت 
چالشی نبوده. دو کشور کاماًل دوست همدیگر بودند و ایدۀ کمربند راه که در واقع جاده 
ابریشم را تداعی می کند، در واقع راهی بوده که دستاوردهای دو تمدن ایران و چین را 
به دنیای غرب می برده. بر همین اساس تدوین یک استراتژی مشخص در برنامه 25 
ساله در واقع مبتنی می شود به واقعیت ها و قاعدتا. باید کلیات روابط را در نظر بگیرد و 
پیشینه خوب روابط سیاسی دو کشور این واقعیت را ایجاب می کند که به این موضوع 
توجه بشود. ضمن اینکه من میخواهم اشاره بکنم در همان اوائل انقالب هم که سال 

دكتر ابوالفضل علمایی

مدرس دانشكده روابط بین الملل 
وزارت امور خارجه
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1979 یا 1357 که انقالب ایران اتفاق افتاد در فاصله دو سال میزان روابط تجاری ایران 
و چین دو برابر شد و در حال حاضر چین یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است که 
شاید شریک اول تجاری بیش از 130 کشور جهان هست بنابراین تدوین یک رابطه بلند 
مدت کامال مبتنی بر منافع ملی است. بر این اساس من فکر می کنم که در دهه های 
آتی و سالهای آتی تبادالت تجاری بین شرق و غرب آسیا اهمیت بسیار زیادی خواهد 
داشت. ایده کمربند راه که سرعت تبادالت را در قلمرو خاکی افزایش می دهد قاعدتًا 

مورد توجه ما هست و می تواند منافعی را متوجه ما بکند. 

  با عرض سالم. اجازه می فرماید من بیانات خود را به فارسی بگویم، با عرض سالم 
حضور دوستان عالیقدر ایرانی و با سپاس از تشکیل دهنده این جلسه. قبل از اینکه من 
بیانات خود را شروع کنم خود را کمی معرفی کنم. من یک دیپلمات بازنشسته هستم 
در وزارت امور خارجه چین، من دوبار در ایران کار کردم و جمعا 10 سال در تهران بودم. 
دوست صمیمی ملت شما هستم. من شاهد انقالب اسالمی شما بودم و شاهد تمام 
تحوالت رابطه چین و ایران بودم. کمی تاریخ مناسبات چین و ایران را مرور کنم. بعد 
از ایجاد جمهوری خلق چین، در رژیم شاه، مردم ایران، چین را نمی شناختند به عنوان 
کشور. سال 71 وقتی که دکتر کیسینجر آمد به چین، رابطه چین و آمریکا بهبود یافت. 
رژیم شاه فرستاده و نماینده خود را فرستاد به چین و مناسبات ایجاد شد و 8 سال 
مناسبات چین و ایران در زمان شاه بود. من از سال در 1977 تا 83 در تهران بودم. 
درست زمانی که انقالب شروع شد من شاهد تمام جریان انقالب بودم. در مناسبات 
چین و ایران هم تحوالت زیادی ایجاد شده بود. باید گفت زمان شاه، مناسبات چین 
و ایران بد نبود. در زمان مناسبات چین و آمریکا به علت بهبودی رابطه چین و آمریکا، 
شاه به چین نزدیک شد. نزدیکی چین و ایران در زمان شاه، باعث شد کمی سوء تفاهم 
بین انقالبیون ایران ایجاد شود. بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 1979، مناسبات دو 
جانبه چین و ایران سخت شد. اما بزودی این سوء تفاهم رفع شد بعد از سفر دکتر 
والیتی وزیر امور خارجه آن زمان و سفر وزیر خارجه آن زمان چین به تهران. من فکر 
می کنم چین و ایران دو کشور استقالل طلب هستند و چون هر دو کشور می خواهند 
مستقل باشند و مستقال تصمیم بگیرند و براساس همین بنیاد مشترک، رابطه چین 
و ایرانا بعد از انقالب اسالمی بسیار خوب بوده مخصوصا از لحاظ سیاسی خیلی خوب 
بوده. از سال 1991 وقتی من سفیر شدم در تهران تا سال 1995 که از تهران رفتم در 
ظرف این 5 سال، مناسبات بازرگانی دو کشور خیلی ناچیز بود. برای اینکه ما نفت ایران 
را وارد نمی کردیم و کاال برای مبادله خیلی کم بود. با همه تالش هایی که من داشتم 
در این زمانی که من در سفارت ایران بودم متأسفانه در پایان مأموریتم در تهران، حجم 
مبادالت تجاری چین و ایران چیزی بیشتر از 400 میلیون دالر نبود. این وضع همینطور 
ادامه داشت تا 1993 وقتی چین از یک کشور صادر کننده نفت تبدیل شد به یک کشور 
وارد کننده. اما باز هم یک مشکلی وجود داشت. در همان زمانی که من در سال 93 

دكتر هوا لیمینگ

 سفیر اسبق جمهوری خلق چین
در ایران
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در تهران بودم ما نتوانستیم نفت ایران را بخریم بعلت اینکه این پاالیشگاه های چین 
مناسب برای نفت خام ایران نبودند تا سال 1996 چند تا پاالیشگاه بزرگ چین خود را 
اصالح کردند و تجهیزات جدیدی اضافه کردند که بتوانند نفت خام ایران را وارد کنند. 
بعد از این، رشد رابطه تجاری چین و ایران خیلی سریع باال رفت. اینجا یک موضوع را 
می خواهم اشاره کنم که همیشه در رابطه چین و ایران هیچ مشکلی وجود نداشته و 
تنها مانعی که در راه مناسبات چین و ایران وجود دارد، امریکا میباشد. همیشه در رابطه 
چین و آمریکا، روسای جمهوری آمریکا به روسای جمهور چین تذکر می دادند که نباید 
به ایران بسیار نزدیک بشوید. در این جلسه من شنیدم که ذکر کردند که در 2016 یعنی 
چهار سال پیش، رئیس جمهور چین، شیجینگ پینگ به ایران سفر کرد. این بازدید 
رسمی رئیس جمهور چین بعد از 13 سال بود یعنی 13 سال رؤسای جمهور چین به 
ایران سفری نداشتند. این اولین سفرشان بود و در این سفر چین و ایران توافق کردند 
که یک مناسبات استراتژیک ایجاد بشود و توافق کردند که تفاهم نامه همکاری های 
امریکا خیلی مناسب  و  رابطه چین  اخیرا همه می دانند که  و  ایجاد بشود  بلند مدتی 
نیست و امریکا فشارهای زیادی به چین و ایران وارد کرد. در روزنامه نیویورک تایمز 
خبری منتشر شد که یک تفاهم نامه 25 ساله بین چین و ایران امضا شده و نیویورک 
تایمز حتی متن کامل ان را با 18 صفحه منتشر کرد. تفاهم نامه ایران و چین انعکاس 
بسیار شدیدی در داخل ایران پیدا کرد و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شد. 
در داخل چین انعکاس زیادی پیدا نکرد چون هنوز رسمی نشده و دولت چین و دولت 
باشند  باید خیلی هشیار  ایران  و  تفاهم هستند. چین  ایران مشغول بررسی جزئیات 
چراکه آمریکا به مدت بیست سال سعی کرده جلوی توسعه و رشد مناسبات چین و 
ایران را بگیرد و یک سوء تفاهمی ایجاد کند اما بنده فکر می کنم که نباید اجازه سوء 

استفاده به دیگران را بدهیم. 
دکتر فؤاد ایزدی: یک سوالی ازتان بپرسم و بعد خدمت دوستان دیگر هستیم. با توجه 
به سابقه طوالنی حضرتعالی در ارتباط با ایران و حضور چندین ساله در ایران به نظرتان 
باید برقرار بشود که این تأثیر مثبتی روی  ایران و مردم چین  ارتباطی بین مردم  چه 
روابط دو کشور داشته باشد؟ ایا دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی مردمی جایگاهی دارد؟ 
حضرتعالی هم فارسی را یاد گرفتید هم خوب صحبت می کنید هم با فرهنگ ایران آشنا 
هستید هم با فرهنگ چین اشنا هستید از این جهت بهترین فردی هستید که در این 

بحث های دیپلماسی مردمی و دیپلماسی عمومی شاید بتوانید اظهار نظر بکنید. 
  باید بگویم که این همیشه یکی از ضعف های رابطه چین و ایران با وجود مناسبات 
باید بگویم که شناسایی  با صراحت  بوده است. در ظرف40 سال  بسیار قوی سیاسی 
مردم دو کشور خیلی کم هست. ما باید مناسبات نزدیک با هم داشته باشیم. و یکی 
از مشکالت این است که چینی ها اطالعات راجع به ایران را از رسانه های غربی میگیرند 
ایرانی که می بینم اطالعات راجع  و سر این اطالعات مخفی است. بعضی از دوستان 
به ایران را متأسفانه از رسانه های غربی می گیرند و چین را نیزاز نگاه امریکا و از نگاه 
اروپا می شناسند و این باعث شده که با وجود این 40 سال مناسبات بسیار خوب قوی 
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سیاسی بین دو دولت، ارتباط و شناسایی ملت ها خیلی کم شده. پیشنهاد بسیار قوی 
من این است که ما باید خیلی سعی کنیم که مناسبات و ارتباطات مردمی دو کشور 

خیلی بیشتر بشود. 

  ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه پکن هستند. در حوزه مطالعات خاورمیانه کار می کند.

  خیلی ممنون تشکر می کنم بخاطر دعوت ببخشید من زبان فارسی را متوجه نمی شوم.
  از نظر چین، ایران کشوری با نفوذ جهانی هست و نقش سازنده ای ایفا می کند برای 
ترویج ثبات منطقه نگاه چین به ایران به صورت راهبردی و از منظر بلند مدت هست. 
این نکته روشن هست. از نگاه چین، ایران و چین می توانند مشارکت جامع استراتژیک 
داشته باشند. ایران می تواند شریک مهمی باشد برای طرح یک جاده یک کمربند و 
ایران یک قدرت منطقه ای هست در مقابل هژمونی های منطقه ای و در عین حال ایران، 
یکی از اصلی ترین تامین کننده های انرژی در جهان هست و همه این مؤلفه ها در نظر 
چینی ها در مورد شناخت شان به ایران وجود دارد. براساس این نگاه، چین یک رویکرد 
بسیار مثبتی را در خصوص ایران اتخاذ کرده برای همکاری های دو جانبه در حوزه های 
مختلف. حاال ایران به چین چه نگاهی دارد به نظر من نوعی سوء تفاهم وجود دارد که 
برخی مدعی اند که چون ایران گزینه ای نداشته آمده سراغ چین. این درست نیست. 
ایران کشور مستقلی است و همیشه قدرت مستقل بوده و این نکته مهم است پس 
بخاطر  و  می گذارد  ایران  بر  بدی  تأثیر  نمی شود گفت که  چین  و  ایران  همکاری های 
محدودیت های گزینه های ایران نیست. این همکاری ها به نفع دو طرف خواهد بود. و در 
عین حال باید توجه داشته باشیم که ایران و چین دو قدرت  مستقل هستند و به همین 
خاطر چین از برجام حمایت کرد و چین در مقابل هر تالشی بوده که برای مخالفت با 
صادرات تسلیحات بوده که در قطعنامه شورای امنیت داشتیم و همه اینها بر اساس 
منافع مشترک هست. نکته بعدی این است که بر اساس این شناخت استراتژیک، باید 
باشد. درسته که نوعی شناخت استراتژیک بین  اعتماد استراتژیک وجود داشته  یک 
ایران و چین وجود دارد اما هنوز هم باید تالش های بسیار زیادی بشود تا این اعتماد 
استراتژیک شکل بگیرد. ما باید این نگاهمان تغییر کند به سمت اعتماد و بدون اعتماد 
نمی توانیم به شناخت برسیم و این نکته، نکته کلیدی است. که ما باید این اعتماد را 
در حوزه های مختلف بیشتر و بیشتر کنیم تا به اعتماد استراتژیک برسیم. ما نباید به 
همدیگر آسیب برسانیم. نکته دوم در مورد مسیر هست و اینکه چگونه همکاری داشته 
باشیم. اساسا اعتقادم بر این هست که چین و ایران روابط بسیار دوستانه ای دارند این 
نکته روشن است اما ما باید تالش کنیم روابط دوستانه را بلند مدت کنیم. دوستانه 
بلند مدت داشته باشیم.  اما کافی نیست. ما چطور میتوانیم رابطه  بودن روابط خوبه 
بستر ان از طریق دیپلماسی عمومی هست و از طریق ارتباط ملت با ملت، رهبران با 
رهبران، تجار با تجار، مسئوالن با مسئوالن. تمام این مناسبات باید تقویت بشود. روابط 
دوستانه هست اما به اندازه کافی گرم نیست. سازوکار ما باید از سطح وزارتخانه فراتر 

دكتر وو-بینگ بینگ

عضو هیأت علمی دانشگاه پكن
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باشد فقط یک وزارتخانه نباید فعال باشد. فقط یه حوزه نباید باشد بلکه در حوزه های 
مختلف و در وزارت خانه های مختلف. ما باید یک سازوکار دو جانبه داشته باشیم. بدون 
داشتن این ساز و کار نمی توانیم بحث های پایدار و متکثری داشته باشیم. بدون این 
مکانیسم ها، روابط فقط در سطح حرف خواهد بود. ما باید بر اقدامات عینی و ملموس 
هم متمرکز بشویم. باید برنامه ها و پروژه های عینی و ملموس داشته باشیم. یک نکته 
کلیدی دیگر هم این هست که ایران باید شرکت های بزرگ و متوسط چینی را بپذیرد. 
می دانیم که ایالت متحده برای یک شرکت بزرگ خیلی مشکل ساز بوده است. ما االن 
می توانیم شیفت داشته باشیم به سمت شرکت های متوسط و کوچک و این میتواند 
همکاری های ایران و چین را بسیار گسترش بدهد. در حوزه رسانه های اجتماعی باید 
حضور بیشتری داشته باشیم. نکته سوم این هست که ما در حوزه مناسبات دو جانبه 
بعضی از حوزه ها بسیار مهم هستند من فکر می کنم که ایاالت متحده تالش می کند 
ایران را نابود کند اما این اتفاق رخ نمی دهد. چرا اینکه ایران کشور و ملتی قوی هست 
بازه زمانی 10 ساله، 20 ساله، 25  باید بر توسعه در  و قابلیت های بسیار زیادی دارد. 
ساله تمرکز کنیم. نکته بعدی مسایل هایتک و فناوری های باال هست. فناوری پیشرفته 
کمک می کند به ما برای توسعه ایران. حوزه دوم همکاری ها، حوزه همکاری آموزشی 
در  چینی  دانشجویان  و  چین  در  ایرانی  دانشجوهای  تعداد  است  مهم  خیلی  هست. 
ایران. مبادالت فرهنگی هم خیلی مهم است. همانطور که می دانید االن به اندازه کافی 
این مبادالت فرهنگی قوی نیست، االن در چین، تعداد کتاب هایی که از ایران به زبان 
چینی ترجمه می شود، خیلی زیاد است. فکر می کنم که ایرانی ها هم باید آثار چینی را 
از چین به زبان فارسی ترجمه کنند. ما آثار زیادی در حوزه ادبیات چین داریم و این 
کمک می کند به ایرانی ها تا شناخت بیشتری در رابطه با چین داشته باشند. کتاب های 
زیادی وجود دارد که از زبان فارسی به چینی ترجمه شده اما تأسف اور است که آثار 
معاصر چینی به زبان فارسی ترجمه نشده است. نکته سوم بحث فناوری های صنعتی 
هست. نکته چهارم همکاری ها، گاز طبیعی یا ال ان جی هست. ایران منابع و ذخایر 
بسیار زیادی از گاز دارد و با وجود تمام فشارها باید همکاری ها در حوزه گازی گسترش 
پیدا کند. یک نکته دیگری که خیلی مهم است بحث گردشگری هست. باید در حوزه 
پیدا کند.  افزایش  ملت  با  ملت  ارتباط  کنیم چرا که سبب می شود  تمرکز  گردشگری 
نکته چهارم، بحث همکاری های منطقه ای هست و به نظر من این یک نکته کلیدی یا 
بستر مهمی برای همکاری های منطقه ای هست. ایران و چین می توانند همکاری های 
بدهند  انجام  را  اینکه کارهایی  برای  باشند  دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه داشته 
در کشورهایی مثل لبنان عراق سوریه و حتی افغانستان. مقابله با تروریسم می تواند 

حوزه های همکاری بین ایران و چین باشد 
دکتر فؤاد ایزدی: بله خیلی ممنون دکتر، صحبت هایی که مطرح کردید جامع بود و اینکه 
خیلی از شما تشکر می کنم یک سوالی دارم که می خواهم از خدمت شما بپرسم، سوال 
این هستش که ایرانی ها و چینی ها نسبت به همدیگر شناخت ندارند. آیا پیشنهادی 
دارید در خصوص ارتباطات فرهنگی؟ بله همانطور که عرض کردم ما می توانیم. دانشگاه 
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ایران در حوزه های مختلف  از  بهترین دانشگاه چین هست. دانشجویان زیادی  پکن، 
در اینجا تحصیل می کنند و فکر می کنم وقتی که دانشجویی برای 4 سال یا 6 سال در 
دانشگاه می ماند می تواند یک شناخت بسیار عمیق داشته باشد ومدرکش را هم بگیرد. 
بستر دوم social media یا رسانه های اجتماعی هست مثل واتساپ و امثال آنها. ما در 
رسانه ها یا پیام رسان های اجتماعی می توانیم گروه داشته باشیم، کانال داشته باشیم تا 
اینکه بتوانیم یک شناخت فرهنگی شکل بدهیم و حوزه های دانشی مختلف را به طرف 
مقابل انتقال بدهیم ما مثال ماکت هایی می توانیم از طریق سفارت ایران در چین یا 
بالعکس داشته باشیم. اینها بسترهایی برای ارتباط بین این دو کشور هستند. تیک تاک 
یک بستری است که جوانان چینی از ان استفاده می کنند. گردشگرانی که می خواهند از 
چین به ایران سفر کنند، دیدگاه های خودشان و تجارب خودشان را در اختیار گذاشتند. 
پس بنابراین ما باید بر رسانه های اجتماعی تمرکز کنیم تا ملت ها بتوانند بیشتر همدیگر 
را بشناسند. نکته دیگر که می توانیم روی آن کار کنیم خبرنامه های آنالین هست و نکته 
چهارم خبرهای جعلی و سیاه نمایی هایی هست که پخش می شود. ساخت خبر جعلی 
خیلی آسان است اما شکست دادن این شایعات خیلی سخته. ما باید ایده هایی اصیل 

و موثقی داشته باشیم از جانب مقامات عالی. 

  من خیلی تشکر می کنم از شما دکتر ایزدی برای اینکه از بنده دعوت کردید که در 
این وبینار حضور داشته باشم که یک جلسه هست. این برای بنده مایه افتخار هست 
که در کنار دوستان ایرانی و چینی در این نشست حضور داشته باشم. متأسفانه من 
فارسی بلد نیستم امیدوارم در آینده فارسی را یاد بگیرم. ارائه بنده بسیار متمرکز خواهد 
بود بسیار روی نکات خاصی تمرکز می کنم همانطور که می دانید االن بحث های زیادی 
مطرح هست در مورد مناسبات ایران و چین. در یک دهه اخیر بویژه در دو هفته گذشته 
اینکه  برای  دارند  زیادی  بسیار  ایران و چین دالیل  زیاد حرف زده شده. فکر می کنم 
مناسبات جامع و مشارکت راهبردی بین خودشان داشته باشند. دو طرف سابقه بسیار 
زیادی در تمدن آسیا دارند و تجارب زیادی داشتند که غرب هر دو کشور را تحقیر کرده 
و این تجارب مشترک دو طرف هست. مثال هر دو کشور تحریم ها را تجربه کرده اند و 
بحث روانی هم جزو مشارکت های ما هست و در عین حال دغدغه های مشترکی داریم 
مثل حاکمیت ملی و استقالل ملی که داریم و اینکه تصمیم درستی از ما در عرصه بین 
المللی ترسیم بشود. در سال های اخیر شراکت های جامع راهبردی بیشتر و بیشتر شد 
در حوزه های مختلف. چین به صراحت حمایت کرده از حق مشروع ایران که در برجام 
تصریح شده و مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران بوده و ایران هم همواره آماده 
بوده در سالهای مختلف گذشته  ایران  از چین. چین شریک بزرگ  بوده حمایت کند 
و ایران هم یکی از شرکای بزرگ چین در منطقه بوده. با وجود تحریم هایی که وجود 
داشته، مبادالت بین دو کشور در پنج سال گذشته بسیار گسترش پیدا کرده است. در 
دورۀ کوید 19، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حمایت خودش را از چین ابراز 

دكتر  جین لیان شیانگ

عضو هیأت علمی انستیتو مطالعات 
بین الملل شانگهای چین
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کرد و ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که به چین مواد پزشکی داد و چین هم 
انجام داد. به  ایران  از اقالم پزشکی به  اقدام متقابل کرد در اواخر فوریه وصادراتی را 
یک نکته بسیار مهم اشاره کنم که به روابط ایران و چین مربوط هست. ما یک گروهی 
را آمدیم به صورت دو جانبه تشکیل دادیم برای مقابله با کوید 19 و این گروه در واقع 
تالش کرده سیصد دانشجو و استاد را در کنار هم قرار دهد. این گروه اسنادی که مثال 
به زبان چینی بوده به زبان فارسی ترجمه کردند و بالعکس تا اینکه تجارب و دانشی 
که در خصوص کوید 19 بوده منتقل بشود بین دو کشور. و این نشان می دهد که ایران 
و چین مناسبات ملت با ملت شان چگونه می تواند گسترش پیدا کند و در سالهای اخیر 
هم تقویت پیدا کرده است. و می تواند همکاری های دو کشور توسعه پیدا کند. ما در 
منطقه می توانیم این ثبات را تقویت کنیم. چین می تواند یک قدرت یا شریک اقتصادی 
مهمی باشد برای ایران. ایران هم یک شریک بسیار مهمی بوده برای چین، برای اینکه 
طرح یک جاده یک کمربند پیش برود در منطقه آسیای میانه و شمال آسیا.. ما یک 
پایه و اساس بسیار محکمی برای این همکاری ها داریم، یک توان بالقوه ای برای این 
همکاری ها داریم و در عین حال ما با یک چالش هایی مواجه هستیم. چالش طرف 
چگونه  آمریکا،  تحریم های  بخاطر  این هست که  جانبه  دو  مناسبات  زمینه  در  چینی 
این هست که  بدهد  انجام  ایران یک کاری که می تواند  بیایم.  فائق  تحریم ها  این  بر 
زمینه ای فراهم کند شرکت های کوچک و متوسط چینی در ایران سرمایه گذاری کنند. 
در  برای سرمایه گذاری  دارند  دارم که می بینم که دشواری هایی  زیادی  دوستان  من 
ایران. یک چالش هایی طرف ایرانی با آن مواجه هست. و به نظر من دو نوع چالش 
این چالش  ایران وجود دارد در مورد چین.  نادرست در  تلقی های  نوعی  داریم. یک 
اول هست. چالش هایی که در این زمینه وجود دارد متعدد هست. می خواهم در مورد 
یکی از این نگاه های نادرست که درباره چین وجود دارد در ایران صحبت کنم. درباره 
اینکه کیفیت کاالهای چینی مثال به چه صورت هست. می دانید که ایران در سده های 
گذشته رویکردش به چند قدرت بزرگ جهانی بوده. مثال حضور انگلستان یا روسیه را 
در کشور خودش تجربه کرده و سیاست خارجی ایران هم متاثر بوده از این دو کشور 
در دهه های گذشته. در عصر جدید یعنی بعد از انقالب، ایران از منظر اقتصادی تحت 
تحریم های امریکا بوده و از نظر سیاسی هم از جانب آمریکا به انزوا کشانده شده، از 
ایران شکل گرفته که خب ما به  لحاظ نظامی هم تهدید شده و یک نوع ذهنیتی در 
سمت چین می توانیم برویم یا نه؟ سابقه مناسبات چند صد ساله بین ایران و چین 
وجود داشته. وقتی که نگاه می کنیم االن، می بینید که تالش می شود از جانب امریکا 
علیه ایران تحریم و انزوا اعمال بشود از سال 1979 تا کنون. فارق از این ذهنیتی که 
وجود دارد. یک نکته ای که باید توجه داشته باشید این هست که چین هرگز در مسائل 
داخلی کشورهای دیگر مداخله نکرده و یکی از سیاست های اصلی در اصول سیاست 
خارجه چین پرهیز از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر بوده، اما متأسفانه با وجود 
اینکه روابط دوستانه ای بین ایران و چین وجود داشته در طول سالها، هنوز مناسبات 
به اندازه ای که میبایست گسترش پیدا نکرده و الزم است یک کنشگری فعالی در این 
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حوزه داشته باشیم. بنده با بسیاری از دوستان ایرانی خودم در مناسبت های مختلف و 
کنفرانس های مختلف تعامل داشتم و در مورد تعامالت و همکاری های راهبردی با آنها 
صحبت کردم و یکی از صحبت هایی که مطرح می شود این است که چین می خواهد 
پایگاه نظامی در ایران داشته باشد. این هرگز صحیح نیست. هرگز چین پایگاه نظامی 
نه  لجستیک هست  پایگاه  داریم  پایگاهی  هم که  جیبوتی  توی  ما  ایران،  در  نداشته 
نظامی. بحث دیگر بحث مناسبات اقتصادی هست. یک نگرانی هایی در مورد چین در 
ایران وجود دارد. در مورد حضور اقتصادی چین در ایران میگویند :چین میخواهد سلطه 
پیدا کند در فضای اقتصادی ایران. ببینید سیاست چین یک سیاست برد برد هست. من 
فکر می کنم اینها نگاه های نادرستی هست که به عنوان مانعی هست برای همکاری های 
بین ایران و چین. در عین حال یک مشکل دیگری هم در روابط ایران و چین وجود دارد 
و ان، بحث سیاسی شدن مسائل هست. من فکر می کنم این هم نکته مهمی هست به 
عنوان یک مانع در عرصه توسعه مناسبات چین و ایران. ما می دانیم که باید رابطه ایران 
و چین را توسعه بدهیم به صورتی که به نفع دو طرف باشد، اما متأسفانه مناسبات چین 
و ایران بخاطر سیاسی شدن مسائل یا فضای سیاسی که وجود داشته یا مسائلی که در 
داخل کشوری مثل ایران بوده مثال جبهه گیری های سیاسی در ایران بوده تأثیر گذاشته 
بر روابط چین و ایران و برخی از سیاستمداران هم در داخل ایران سواالتی در این زمینه 
مطرح کردند. اما فارغ از این توجه نکردند که این می تواند به نفع ایران باشد و چین هم 
طبیعتا در همکاری هایش با ایران به دنبال منافع خودش هست. یکی از چالش ها یا 
مسائلی که در این زمینه داریم همانطور که عرض کردم تحریم هایی هست که امریکا 
اعمال کرده علیه ایران و تأثیر گذاشته درمناسبات ایران و چین. اما در مجموع اعتقاد راسخ 
دارم که مناسبات چین و ایران می تواند آینده بسیار روشنی داشته باشد در مسیر پیش 
روی و میدانیم که ما سبقه زیادی داریم در مناسبات تاریخی که داشتیم. در مناسباتی که 
در آسیا و شرق داشتیم. اما این نگاه های نادرست و تلقی های نادرست و سیاسی شدن 
مسائل سبب شده که نوعی نگاه نادرست در مورد چین در ایران شکل بگیرد و همانطور 
که عرض کردم بحث سیاسی شدن مسائل هم هست. بنده تأکید دارم که دانشمندان و 
اندیشمندان ایران می توانند به حل این مسئله کمک کنند. به شفاف سازی این مسئله 
و اینکه تالش های بیشتری را مبذول بدارند تا اینکه چهره چین را در ایران بهتر کنند یا 
شناخت بهتری از چین در ایران شکل بگیرد و سیاست های چین را دربارۀ ایران تشریح 
کنند و بدون بازی های سیاسی و بدون مالحظات سیاسی چهره چین را در ایران بازتعریف 
کنند. و در این زمینه صاحب نظران می توانند خیلی نقش آفرینی کنند و فکر میکنم خیلی 

می تواند کمک کند به توسعه مناسبات ایران و چین. خیلی ممنونم. 
دکتر فؤاد ایزدی: یك سوال خیلی مختصر، شما در طرح کمربند جاده صحبت داشتید 
بفرمایید که  این حوزه خیلی سرمایه گذاری کرده است. می شود  و گفتید که چین در 
ایران چطوری می تواند در اجرای این پروژه کمک کند و اینکه اطمینان حاصل کند که 
این پروژه موفق تر می شود و نقشی که شما برای ایران متصور شدید در پروژه کمربند 

جاده چیه؟ 
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  در خصوص طرح یک جاده کمربند ما چهار یا پنج حوزه داریم. بحث اول بحث 
زیرساختار هست. فکر می کنم می دانید که ایران در غرب آسیا واقع هست و نزدیک 
به آسیای میانه و در واقع به نوعی در قلب غرب آسیا واقع شده و به قفقاز هم نزدیک 
هست و فکر می کنم این موقعیت جغرافیایی ایران می تواند نقش بسیار مهمی داشته 
باشد در این پروژه. نکته دوم؛ ما از نظر اقتصادی می توانیم نقش مکملی برای همدیگر 
داشته باشیم. مقوم همدیگر باشیم، ما می توانیم همکاری های زیادی داشته باشیم در 
حوزه های مختلف. ایران در حوزه انرژی بسیار غنی هست و در مورد همکاری های مالی 
هم می توانیم همکاری هایی داشته باشیم. همکاری های مالی بخاطر تحریم ها متأثر 
شد. ایران و چین در تالش هستند بر این مشکالت فائق بیایند. مشکالتی که در حوزه 
مالی مطرح شده و اینکه چگونه می توانند تجارت را بهتر کنند و توسعه بدهند؟ بنده 
معتقد هستم که همکاری های ایران و چین می تواند از لحاظ فنی به جایی برسدکه بر 
این مشکالت مالی فائق بیایم و این می تواند الگویی باشد برای پیشرفت مناسبات و 
همکاری های مالی، اقتصادی در جهان در عرصه بین المللی در آینده و فکر می کنم 

همین پاسخ کافی باشد تا اینجا. 

  اجازه بدهید شروع کنم. از آقای پروفسور ایزدی خیلی تشکر می کنم. فکر می کنم 
سخنرانان چینی در خصوص برنامه بیست ساله همکاری ایران و چین صحبت کردند. 
من وقتی نگاه می کنم به حافظه خودم یادم نمیاد که ما همچین برنامه ای موسوم به 
ایران خیلی  برنامه 25 ساله همکاری تهران ـ پکن داشته باشیم. االن در رسانه های 
در  واکنشی که  داشتم  خودم  مشاهداتی که  به  باتوجه  می شود.  صحبت  درموردش 
رسانه های چینی بوده بسیار آرام تر بوده، بی سر و صداتر بوده در مقایسه با بحث هایی 
که در رسانه های ایران مطرح هست. از یک سو، این خیلی خوب است که افکار عمومی 
ایران تالش می کنند بحث کنند و در مورد مناسبات بین ایران و چین صحبت کنند و به 
شناخت بهتری در مورد چین برسند، اما از یک سوی دیگر این نسبتا یک پدیده بدی 
هست که دارند گمانه زنی بسیاری مطرح میکنند یا شایعاتی در خصوص این یادداشت 
این شایعاتی که مطرح هست.  باید مقابله کنیم در مقابل  ما  تفاهم مطرح می شود. 
می شود  مطرح  نیوزی که  فیک  یا  جعلی  خبرهای  هست.  مطرح  گمانه زنی هایی که 
ایران و چین محدود  به مناسبات  این هم فقط  ایران و چین.  در خصوص مناسبات 
اندیشمندان و  باشیم که ما  باید بهش توجه داشته  نکته ای هست که  نمی شود. یک 
بخوانم که  این خصوص می خواهم یک مقاله ای  انجام دهیم. در  را  ان  باید  استادان 
Jonathan Fulton نوشته است که پژوهشگر حوزه خاورمیانه هست. این مقاله ، 5 
روز پیش در مجله Atlantic Council چاپ شد. اگر این مقاله را بخوانیم می تواند 
ایران و چین.  اطالعات بسیار زیادی به ما بدهد در مورد این همکاری های 25 ساله 
من اینجا می خواهم به سه نکته اشاره کنم که در مقاله ایشان آمده. نکته اول اینکه، 
بحث یادداشت تفاهم همکاری های 25 ساله، ابتدا در سال 2016 مطرح شد که آن هم 

دكتر      چین تیان

 عضو هیأت علمی انستیتو
روابط بین الملل معاصر چین
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نتیجه سفر شی جینگ پین رئیس جمهوری چین به ایران بود. پس این توافق نامه 
به خاطر اقدامات دولت ترامپ نبوده. این بیانیه مشترک قبل از اینکه ترامپ رئیس 
جمهور بشود، بین پکن و تهران وجود داشته است. بر اساس این منطق، باید عرض کنم 
که این توافق نامه 25 ساله، واکنشی به فشار حداکثری ایاالت متحده علیه چین و 
ایران نبوده است. نکته دومی که اشاره کرده در مقاله اش این هست که گمانه زنی های 
زیادی مطرح می شود و آن هم از جانب منابعی که اسمی از ان برده نمی شود. دولت 
چین در خصوص این توافق نامه چیز زیادی منتشر نکرده، دولت ایران هم چیزی زیاد 
ی منتشر نکرده است. و نکته سوم که اشاره کرده این هست که براساس پیش نویس 
متن توافق 25 ساله ایران و چین، ایشان گفته که ممکن است یک همکاری های نظامی 
امنیتی بین چین و ایران وجود داشته باشد. اما وقتی که به محتوای این یادداشت 
تفاهم نگاه بکنیم می بینیم که هیچ تهدیدی علیه منافع هیچ کسی نیست.. حتی منافع 
ایاالت متحده هم تهدید نشده. پس چنین نکاتی به صورت منفی در توافق نامه نیامده 
که مثال روی منافع کشورهای منطقه تأثیر منفی دارد. این مقاله به نظر من مقاله بسیار 
مهمی می تواند باشد که بتوانیم بخوانیمش و بحث هایی که در این خصوص مطرح شده 
امیدوارم  را بخوانید و  این مقاله  باشیم. من توصیه می کنم  اینجا داشته  را می توانیم 
که متن نهایی یادداشت تفاهم را داشته باشیم و براساس آن صحبت داشته باشیم. 
من االن فکر نمی کنم زمان خوبی باشد که از نظر دانشگاهی و علمی در مورد این متن 
صحبت کنیم. نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که در مورد مناسبات 
ایران و چین خیلی بحث تخصصی نیست. وقتی می گوییم مناسبات خاص یعنی اینکه 
ما می خواهیم یک نگاه خاصی را داشته باشیم. ایران و چین حتی در زمان تحریم های 
امریکا علیه ایران هم، مناسباتش را با ایران حفظ کرده. یعنی نگاه ویژه را داشته آمده. 
کاالهایش را به ایران صادر کرده و از ایران هم واردات داشته و ما پروژه هایی در حوزه 
گاز جنوب ایران داریم. بحث همکاری های ایران و چین را داریم. در حوزه افغانستان و 
پاکستان داریم و اینکه مناسباتی بین این دو تا وجود دارد. از این منظر مناسبات ایران 
و چین خاص هست. درست است هر مناسبتی افت و خیز خاص خودش را دارد. اما 
االن این همکاری های بین دو کشور رویکرد گسترشی داشته و توسعه ای داشته. چین 
مهمترین شریک تجاری برای ایران نیست. می دانید که چین مشارکت های راهبردی 
زیادی در خاورمیانه داشته. می دانید که رویکرد ما در منطقه خاورمیانه رویکرد متوازنی 
هم  اخیرا  و  عربستان صعودی  ترکیه،  مصر،  با  را  روابطش  تالش کرده  یا چین  بوده 
امارات عربی متحده داشتیم. ایران یکی از این کشورها است. تنها کشور استراتژیک ما 
در منطقه نیست. در ایران هم همینطور می تواند باشد. علتش هم روشن است. اگر ما 
نگاهی داشته باشیم به سیاست خارجی ایران بعد از انقالب اسالمی، می بینیم که یک 
روندی وجود داشته که سیاست خارجی ایران، سیاست نه شرقی نه غربی بوده از آن 
سیاست نه شرقی نه غربی آمده یک ذره گذر کردیم به سمت هم شرقی هم غربی، 
ترکیب این دو را باهمدیگر داشته باشیم. یک نگاه کلی بوده و چین یکی از شرکای 
مهم ایران بوده در بلوک شرق. پس با این منطق باید عرض کنم که چین هیچ قصدی 
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ندارد که ایران را وابسته خودش کند و ما هم صادقانه باید عرض کنیم که ما توان این 
کار را هم در واقع نداشتیم. نکته سومی که می خواهم عرض کنم در این نشست اینه 
که چگونه می توانیم روابط دو جانبه را پیش ببریم. طبیعتا یک سطح اولش، سطح 
مناسبات استراتژیک هست. چین در دوره ای زندگی می کند که می بینید که آمریکا هم 
دارد به چین فشار می آورد و هم به ایران در عین حال داریم گذر می کنیم از دنیای یک 
جانبه گرایی به سمت دنیای چند جانبه گرایی و می بینیم که االن هم امریکا تالش کرده 
که تحریم هایی داشته باشد برای تصمیماتی که بین امارات و چین می تواند رد و بدل 
شود. و یا حداقل به تأخیر بیاندازد و االن می بینیم که در بحث تحریم های تسلیحاتی 
ایران، امریکا دارد تالش می کند تمدیدش کند و نکته دیگر این هست که ایران و چین 
هر دو بخاطر فشارهای امریکا متحمل مشکالتی شدند. در ایران بخش مالی را داریم 
بخش انرژی را داریم در حوزه چین بحث جنگ تجاری را داریم و تحریم های هدفمندی 
باید عرض کنم  هواوی. صادقانه  مثل  علیه شرکت های چینی  امریکا  اعمال کرده  که 
به  هم  بوده  ایران  به ضرر  هم  متحده،  ایاالت  توسط  اعمال شده  تحریم هایی که  که 
ضرر چین بوده و این یکی از چالش های اصلی و فوری ما هست که دو تا کشور باید 
تالش کنند در این زمینه حجم تجاری خودشان را نگذارند که کم بشود. در شرایطی که 
تحریم ها وجود دارد من موافق هستم که ما شرکت های متوسط و شرکت های کوچک 
را باید تقویت کنیم تا باعث گسترش مناسبات دو جانبه کشور بشود. نکته سومی که 
باید توجه شود این هست که ایران باید تالش کنند ببینند که خب این مناسبات چه 
نفع مشترکی می تواند داشته باشد. همانطور که اشاره شد چین در منطقه خاورمیانه 
به استثنائ جیبوتی. جیبوتی هم می دانید که  ندارد  پایگاه نظامی  یا غرب آسیا هیچ 
از منطقه خاور میانه خیلی دور است. ما هیچ رویکرد برای پارادایم نظامی در منطقه 
خاور میانه نداریم. رویکرد چین در خاور میانه یک مقدار متفاوت است من فکر می کنم 
که این ثبات منطقه ای خیلی مهم است و ما باید برای این تالش کنیم. من خبرها را 
خواندم که در ماههای اخیر یک نفت کشی بوده که در نزدیک آب های یمن بوده و دیدیم 
که این نفت کش در وضعیت بسیار خوبی قرار ندارد و این خطر وجود دارد که نفتش 
نشت پیدا کند در آب های منطقه. این یکی از حوزه های همکاری های ما میتواند باشد. 
یکی از حوزه های همکاری ما همکاری های محیط زیست می تواند باشد و ایران و چین 
می توانند با همدیگر همکاری هایی داشته باشند برای این منظور تا اینکه کمک کنند به 
حل مسائل زیست محیطی منطقه ای و ایران هم می تواند شریک مهمی باشد برای این 
حوزه. چین یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت می تواند کمک کند برای هماهنگی این 

اقدامات با برخی از ذی نفع ها.
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  خیلی ممنون که از من دعوت کردید برای بنده مایه افتخار است که با شما همکاری 
داشته باشم. متأسفانه من نمی توانم منظورم را خیلی خوب بیان کنم به زبان انگلیسی. 
به همین خاطر همسر خودم را که ایرانی هستند دعوت کردم که متن من را به زبان 
فارسی قرائت کنند. ـ این چیزایی که االن من می خوانم گفته های آقای دکتر هست که 
ما این را ترجمه کردیم به فارسی برای توجه بهتر. و من همه گفته های آقای دکتر را 
می خوانم از روی آنها که ترجمه کردیم. متن این است که آیا ایران و چین برای همکاری 
جامع آماده هستند؟ ماه گذشته دولت ایران اعالم کرد که ایران و چین در حال رسیدن 
به توافقی تحت عنوان برنامه همکاری جامع 25 ساله هستند، انتشار این خبر شک و 
مخالفت برخی از ایرانیان داخل کشور را به همراه داشت. همچنین رسانه های اسرائیل، 
آمریکا، انگلیس و سایر کشورها نیز گزارش های منفی بسیار اغراق آمیزی در این زمینه 
منتشر کردند که همه اینها باعث شد تا بی اعتمادی ایرانیان نسبت به دولت در زمینه 
این برنامه همکاری با چین بیشتر شود. از طرف دیگر صادقانه بگویم در داخل چین نیز 
دیدگاه های متفاوتی در زمینه توسعه روابط با ایران وجود دارد. در نتیجه برنامه همکاری 
با چالش های جدی روبرو شده است.  نهایی  از شکل گیری  ایران و چین قبل  جامع 
این اتفاق بار دیگر به ما یادآوری می کند که توسعه روابط دو جانبه میان ایران و چین 
کاری بس دشوار است. طبیعی است که برخی از کشورهای جهان نیز خوش ندارند تا 
ایران و چین همکاری های بهتر و عمیق تری با هم داشته باشند. عالوه بر عوامل بیرونی 
عوامل داخلی بسیاری همچون عدم اعتماد متقابل و کمبود شناخت عینی میان طرفین 
با عنوان سدی در مقابل توسعه روابط ایران و چین قرار گرفته است. از زمان برقراری 
روابط دیپلماتیک میان ایران و چین در سال 1971 چین همیشه ایران را به عنوان یکی 
ارائه طرح  از  از مهمترین شرکای خود در خاورمیانه در نظر گرفته است به ویژه پس 
چین به عنوان یک کمربند یک راه. سیاست گذاران چینی توجه بیشتری نسبت به ایران 
نشان داده اند. سفر شی جینگ پین رهبر چین به ایران در سال 2016 این نکته را بیش 
از پیش برجسته کرد. در سالهای اخیر چین با حفظ عدالت بین المللی، با مخالفت خود 
با تحریم های ایاالت متحده علیه ایران و حمایت از توافق هسته ای ایران، همواره در کنار 
ایران ایستاد. به اعتقاد چین، این کشور تالش های فراوانی را برای تقویت روابط خود با 
ایران انجام داده است. در یک سال گذشته روابط دیپلماتیک ایران و چین نیز افزایش 
چشم گیری داشته است. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از سفرش به چین در 
اواخر آگوست 2019 در رسانه های اجتماعی نوشت. من در پکن برنامه 25 ساله برای 
همکاری جامع استراتژیک را پیشنهاد کردم. در اکتبر همان سال آقای روحانی رئیس 
جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که تحقیق و تدوین برنامه همکاری جامع 25 ساله 
بین ایران و چین هرچه سریعتر انجام شود. در ژوئن سال 2020 دولت ایران اعالم کرد 
که برنامه همکاری جامع 25 ساله بین ایران و چین به تصویب دولت رسیده است. 
ایران نیز اخیرا در موضوعات مرتبط با حاکمیت و تمامیت ارضی چین همچون هنگ 
کنگ تایوان و تبت حمایت آشکار خود را از چین نشان داده است. به اعتقاد ایران، این 
کشور بر تمامی توان در پی گسترش روابط خود با چین است. سوال این است که آیا 

دكتر فن خونگ دا

 عضو هیأت علمی دانشگاه
مطالعات بین الملل شانگهای چین
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چین واقعا آمادگی الزم برای توسعه روابط با ایران را دارد؟ آیا ایران واقعا مقدمات الزم 
برای تعمیق روابط با چین را فراهم کرده است؟ در حقیقت ایران و چین هر دو باید به 
برخی از نگرانی های طرف مقابل پاسخ بدهند. پس از امضای توافق هسته ای ایران در 
سال 2015، ایران دیپلماسی خود را بر اروپا متمرکز کرد و تمایل و اشتیاق چندانی برای 
توسعه روابط با چین نداشت. در این دوره شور و شوق ایران برای توسعه روابط با چین 
زیاد نبود اما بعد از خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران در سال 2018 و اعمال 
فشار حداکثری، دیپلماسی تمایل به غرب در ایران دچار افول شد. در چنین شرایطی 
ایران توان بیشتری را معطوف به تقویت دیپلماسی با چین کرده است. اکثر افراد مطلع 
در چین از مقامات، اندیشمندان، اصحاب رسانه گرفته تا مردم عادی دقیقا این موضوع 
را بخاطر دارند به همین خاطر این افراد غالبا سواالتی این چنین را مطرح می کنند. 
ایران برای تعمیق  با چین است؟ پیشنهاد  ایران براستی در پی عمیق روابط خود  آیا 
روابط با چین در این شرایط آیا تحت تأثیر فشار آمریکا و اروپا نبوده است؟ آیا ایران در 
بهبود روابط با کشورهای اروپایی و آمریکا بازهم به چین توجه خواهد داشت. برخی از 
اندیشمندان چینی نسبت به نیت واقعی دولت ایران از اعالم برنامه همکاری جامع 25 
ساله بین ایران و چین در چنین شرایط و تمایل واقعی ایران برای توسعه روابط با چین 
تردید دارند. برای دوره ای نسبتا طوالنی دیپلماسی چین تحت تأثیر روابطش با آمریکا 
بوده است. این موضوع خوبی برای ایران که مدتهاست با آمریکا درگیری جدی دارد 
نیست. همچنین تجربه ایران در طول تاریخ و ضربه خوردن از قدرت های بزرگ باعث 
شده تا در همکاری با قدرت های بزرگ ترس و نگرانی داشته باشد. ایران از اینکه بخواهد 
تبدیل به مهره ای در دست قدرت های بزرگ بشود و به منافعش آسیب برسد بسیار 
نگران است. به همین خاطر عده ای از ایرانی ها نسبت به نگرش واقعی چین نسبت به 
ایران تردید دارند. آیا چین به خاطر بد بودن روابطش با آمریکا تعمیق روابط با ایران را 
برگزیده است. همکاری عمیق با چین منجر به سلطه چین خواهد شد؟ ورود چینی ها 
باعث آسیب زدن به طبیعت ایران خواهد شد؟ همکاری با چین به حاکمیت و استقالل 
مانند شهروندان  نمی توانند  مقیم چین  ایرانی  زد؟ چرا شهروندان  لطمه خواهد  ایران 
سایر کشورها حساب بانکی باز کنند. توسعه و پیشرفت ایران در حال حاضر با مشکالت 
زیادی روبرو است. از نظر تعداد زیادی از ایرانی ها چین در جامعه بین المللی رفتارهای 
پرخاشگرانه دارد. و همخوانی جامعه با چنین کشورهایی حتما به منافع ایران آسیب 
می زند. مسائلی همچون باز نکردن حساب بانکی برای ایرانیان مقیم چین، باعث شده 
تا ایرانی ها احساس کنند که توسط چین مورد بی احترامی قرار گرفته اند. همچنین صید 
بی رویه ماهی در بندر عباس باعث بروز نگرانی در برخی از ایرانیان شده است. همچنین 
تبلیغ آمریکا و سایر کشورها مبنی بر اینکه برنامه همکاری جامع 25 ساله بین ایران و 
چین شامل انتقال خاک ایران و اجازه ورود نیروهای نظامی چین به ایران، باعث شده 
تا زخم کهنه تاریخی ضربه خوردن از کشورهای قدرتمند سر باز کند. کامال واضح است 
که بسیاری از ایرانیان در مواجهه با چین فعلی، حالتی سرشار از نگرانی داشته باشند. 
بنابراین بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر کشورها و تنها با در نظر گرفتن مشکالت بین 
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ایران و چین، اجرای واقعی همکاری جامع کاری بسیار دشوار است. این یک واقعیت 
است آرزوی ما که امروز درباره روابط ایران و چین صحبت می کنیم چیست؟ مسلما 
به روز گسترش پیدا کند. به همین  این است که روابط میان دو کشور روز  آرزویمان 
خاطر وظیفه ما دانشمندان پیدا کردن راهی است برای تقویت و گسترش روابط میان دو 
کشور. به اعتقاد من یکی از روش های موثر برای تحقق این هدف از بین بردن موانعی 
است که بر سر راه توسعه روابط دو کشور قرار دارد. مثل پاسخ فعاالنه طرفین به شک 
و تردیدهایی که در هر طرف وجود دارد. و در باال نیز به آنها اشاره شد. پایه و اساس 
همکاری ایران و چین در زمینه های گوناگون با یکدیگر متفاوت است بنابراین همکاری 
دو طرف در زمینه های مختلف باید بر اساس شرایط واقعی انجام شود. ایران و چین 
بارها بر اهمیت توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند اما این حرفها اگر عملی نشوند کمکی 
به تقویت روابط دو کشور نخواهند کرد. به همین خاطر بهتر است طرفین این حرفها را 
به مرحله عمل برسانند. از مدتها قبل اعتقاد دارم که عدم شناخت متقابل میان ایران و 
چین به حدی جدی است که بر توسعه سالم روابط میان دو کشور تأثیر منفی گذاشته 
است. چه ایران و چه چین هر دو فاقد شناخت الزم نسبت به یکدیگر هستند. و اغلب 
اطالعات منتشر شده توسط کشورهای دیگر را به عنوان مرجع شناخت یکدیگر در نظر 
می گیرند که این موضوع آسیب جدی به پیشرفت روابط ایران و چین خواهد زد. به 
باید  ایران قبل از مذاکره دربارۀ برنامه همکاری جامع 25 ساله  همین خاطر چین و 
هرچه سریعتر به تقویت شناخت عینی در باره یکدیگر بپردازند زیرا میزان پیشرفت در 

روابط دو کشور بستگی به میزان درک و شناختی است که نسبت به هم دارند. 
دکتر فؤاد ایزدی: اجازه بدهید من یک سوال از خودتان بپرسم؟ خب سوالی که مطرح 
است با توجه به اینکه حضرتعالی چند سال در چین زندگی می کنید در فرمایشات آقای 
دکتر هم بود این شناخت دو طرف نسبت به هم کم است. با توجه به حضوری که در 
آنجا چند سال داشتید چه نکاتی را فکر می کنید مخاطب ایرانی در رابطه با چین باید 
بداند که نمی داند و این یک فرصتی هستش با توجه به اینکه ما اینجا رسانه هم داریم. 
باید درباره چین بدانند. مشاهدات عینی و  ایرانی  چه نکاتی را فکر می کنید مخاطب 

میدانی تان را اگر یه مقدار برایمان توضیح بدهید
در  متأسفانه  ولی  میدهند.  نشر  خبر  زیاد  خیلی  اینترنشنال  ایران  سی،  بی  بی    
این رسانه ها اخیرا در مورد چین حالت منفی تبلیغ می کنند. می دانیم که اینها توسط 
انگلیس و امریکا و اسرائیل هدایت می شوند. ولی در رسانه های ایران زیاد چیزی گفته 
نشده است. فرهنگ چین خیلی خوبه. یا مثال اینکه فرهنگ غذا خوردنشان که اخیرا هم 
خیلی بحث درمورد آن شد و ایرانی ها خیلی منفی در موردش فکر می کنند ولی واقعا 
اینطوری نیست خیلی غذاهاشون اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست باید تحقیق کند و 
اینکه فرهنگ شان اقتصادشان و سیاست شان. من حس می کنم خیلی وحشتناک دارد 
تبلیغ می شود. اینها را اگر بخواهیم به جوانهای ایرانی خودمان معرفی کنیم باید بهشان 
تبلیغ می شود وحشتناک نیست. غذاهایی  انقدر که  بدهیم که سیاست چین  آگاهی 
و  عمیق  خیلی  فرهنگ  یک  فرهنگشان  و  نیست  وحشتناکی  چیزهای  می خورند  که 



42

13
99

/4
/3

0  
ی  |

صص
تخ

ت 
شس

ش ن
زار

گ

گسترده ای است مثل فرهنگ ایران. آمریکا و اروپا با همدیگر یه گروه تشکیل دادند و 
دارند آسیا را خیلی وحشتناک نشان می دهند. مثل ایران مثل چین. به نظر من باید 
کشورهای آسیایی مثل چین مثل ایران هم با همدیگر یه گروهی تشکیل بدهند. کال یه 
فرهنگ سازی کنند. متأسفانه کشورهای آسیایی مثل اروپا و آمریکا، کنار هم نیستند. 

خب خیلی ممنون خانم زرین واقعا استفاده کردیم. 

محورهایی که  از  برخی  می کنم  سعی  و  بحث  اصل  سراغ  می روم  سریع  خیلی    
از رسانه های چینی بگویم خدمت  همکاران عزیز گفتند را بصورت مشخص تر و مثال 
دوستان عزیز. من از سال 2016 آمدم به چین و شهر شانگهای. دقیقا از زمانی که این 
بحث توافق مطرح شده بود یعنی چند ماه بعد از دیدار رئیس جمهور چین با رهبری، 
من خیلی تماس داشتم با اساتید و نخبگان سیاسی چین و سعی کردم دیدگاه های آنها 
را نسبت به ایران احصا بکنم و برای اینکه بحث خیلی مشخص تر جلو برود پاور پوینت 
به گوش  حداقل  نباشد  هم  فرصت  شاید  را  محورها  این  و  می دهم  نشان  را  خودم 
شنوندگان عزیز برسد. تعامل به عنوان زیربنای روابط پایدار هست. من می خواهم این 
را بحث کنم که چرا این شناخت وجود ندارد یا مشکل داریم. ببینید االن در ایران رشته 
چین شناسی را نداریم و در واقع آن چیزی که به عنوان چین شناسی االن در ایران 
هست بحث زبان و ادبیات چینی هست، یعنی منحصر هست به بحث زبان و ادبیات 
چینی و تقریبا ما وضعیت مشابهی را در چین داریم، در واقع تمرکز و توجه بحث، زبان 
و ادبیات فارسی هست که خب البته خوبه ولی خیلی ناقص است و کافی نیست و ما 
مراکز چین شناسی نداریم در ایران و همین طور در چین، ایران شناسی نداریم. ادبیاتی 
مرکز  گزارش های  من  است  جالب  حتی  شده.  ترجمه  آمریکا  مسیر  از  هست  که 
چین  علیه  آمریکایی ها  ادبیاتی که  همان  دقیقا  می خواندم.  را  مجلس  پژوهش های 
استفاده می کنند ترجمه شده بود در چند صفحه رسمی مطرح شده بود. سطح جابجایی 
توریست کشور خیلی پایینه. علی رغم اینکه سفر به چین خیلی راحت و کم هزینه بود. 
ایرانی ها معموال زیاد دوست ندارند بروند چین و خب چینی ها می آیند به ایران بیشتر 
معمولی  جابجایی های  و  می دهند  انجام  دارند  تجاری  می آیند که کارهای  با کسانی 
انسانی بین ایران و چین خیلی پایین است. یعنی ایران به عنوان یک هدف توریستی 
برای توریست های چینی هیچ وقت مطرح نبود. من خیلی تحقیق کردم و صحبت کردم 
و  بزرگترین مسئله  ببینم  اساتید چینی که می خواستم  و  با سیاست مدارهای چینی 
نگرانی شان نسبت به ایران چی هست؟ و من این را از یکی از روزنامه های چینی آوردم. 
اقتصاددانی به اسم آقای پو گفته که ما به عنوان چین خیلی باید مواظب باشیم. ما باید 
از گذشته درس بگیریم چونکه ما آمدیم در لیبی و ونزوئال سرمایه گذاری کردیم ولی 
همه چیز خراب شد و ما همه چیز را از دست دادیم بخاطر بی ثباتی که در آن کشورها 
اندازه کافی ثبات وجود دارد. و این  ایران به  باید ببینیم که آیا در  بود و خب االن ما 
موضوع به نظر من یک نگرانی خیلی بزرگ است برای نظام حاکمه چین و همچنین 

دكتر      مهدی یوسفی

مدیر برنامه آموزش آنالین دانشگاه 
مطالعات بین الملل شانگهای چین
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کسانی که دوست دارند سطح روابط ایران و چین را یک مرحله باالتر ببرند. یکسری 
موانع ریشه ای تر از نظر شناختی وجود دارد. اینکه بین سیاست مداران چینی و حاال به 
طور کلی در فرهنگ چین، مساله دین و حاال به طور خاص اسالم به عنوان یک دین 
را  ایران  بیایند فرهنگ  تا  و  نیست  اساسی  و  و عنصر محوری  است  ناشناخته  خیلی 
بشناسند خیلی مشکل دارند یعنی بعضی از مفاهیم پایه ای فرهنگ ایران، خیلی سخت 
آن  و  چینی.  نخبگان  حتی  یا  چینی  مدارهای  سیاست  برای  دادنش  توضیح  است 
برنامه هایی که تحت عنوان مطالعات غرب آسیا یا خاورمیانه در چین هست خیلی غلبه 
نگاه کشورهای عرب در ان هست یعنی در واقع آن چیزی که تحت عنوان مطالعات خاور 
و شاید  ایران  نه  فارس هست  میانه هست، مطالعات کشورهای عرب حاشیه خلیج 
به لحاظ  واقع مشکالتی هست که  این در  ایران هم بحث می شود. پس  حاشیه اش 
زیرساختی وجود دارد. اما تجربه خودم، ما شب اول که وارد شانگهای شدیم به اتفاق 
همسرم فکر نمی کردیم که اینجا چهار سال بمانیم ولی از لحاظ فرهنگی احساس خیلی 
مثبتی داشتیم وقتی مقایسه می کردیم با تجربه زندگی مان در امریکا. در واقع از جهات 
مختلف شباهت فرهنگی بود بین ایران و چین و همین طور چینی هایی که همسایه های 
ما هستند و دوستان ما هستند خیلی پذیرش خوبی داشتند و خیلی فضای خوب و 
مثبتی بود. از سمت ایران هم خیلی جهالت وجود دارد نسبت به چین از جمله اینکه ما 
هنوز به این شناخت نرسیده ایم که چین همین االن یک قدرت خیلی بزرگ هست و 
اقتصادی جایگاه  نظر  از  آمریکایی ها می گویند  نزدیک، طبق چیزی که خود  آینده  در 
آمریکا را خواهد گرفت. اینجا در یکی از نمودارهایی که اینجا من نشان دادم ما داریم، 
می بینیم که اقتصاد امریکا، اتحادیه اروپا و حتی ژاپن دارد افول می کند. این صحبت ده 
سال دیگر هست، سال 2030، ولی چین و حتی هند با یک سرعت خیلی باالیی دارند 
رشد می کنند وآخرین آماری که ما داریم سال 2019، آمار رشد اقتصادی چین 6/1 بود 
یعنی کامال منطبق با این پیش بینی هست. آماری که جدیدا آمده چین یکی از اولین 
اقتصادهایی هست که توانسته خودش را جمع بکند و اثرات کوید 19 را کنترل بکند در 
اقتصادش. خیلی موقع ها فکر می کنیم چین می رود و جای آمریکا را می گیرد ولی نه 
اصال، چین دنبال همچین موضوعی نیست. یعنی همچین تمرکزی ندارد و شاید آینده 
سیستم قدرت در شبکه جهانی به شکلی خواهد بود که ما دیگه ابرقدرت به آن معنایی 
که سابقا داشتیم را نخواهیم داشت و تمرکز اصلی چین در سیاست داخلی و سیاست 
خارجیش بحث رشد اقتصادی است. یعنی همه چیز را ذیل رشد اقتصادی می بینند. 
اقتصادی  از نظر  از ی جهاتی خیلی منفی هست چون در گذشته که چین  البته  این 
خیلی خوب بوده اما در مواجهه با یورش قدرت های خارجی نتوانست آن مقاومت الزم 
را داشته باشد. یک کمربند یک جاده که ازش صحبت می شود ظاهرا بر همین اساس 
هست یعنی به دنبال شناسایی بازارهای جدید برای فروش محصوالت چینی هست. و 
ایران هم در این طرح یک جایگاه خیلی مهمی دارد. همانطور که در تصویر می بینید 
ایران در واقع دارد چین را وصل می کند به اروپا، آنطور که من بیش از 20 تا کنفرانس 
شرکت کردم در چین در رابطه با این طرح هیچ وقت ایران مورد تأکید و محل توجه نبود 
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است. بیشتر از پاکستان صحبت می کنند و امیدواریم که این بحث مطرح شدن این 
توافق یک شروعی باشد که ایران هم مورد توجه باشد. نکته بعدی این است که چین 
چندین هزار سال در موضع قدرت بوده و اگر هم دوباره مطرح می شود بحث بازگشتش 
به قدرت هست. بنابراین مؤلفه های قدرتش خیلی ریشه ای هست. بحث آمریکا هم در 
این چهارچوب مطرح است چون ضلع سوم روابط ایران و چین، امریکا هست و این را 
زیاد بحث کردند من از آن می گذرم. یکسری نگرانی ها را می بینم بین اساتید مطرح 
امریکایی مثل ژوزف نای، اینها خیلی نگران شدند و خیلی دارند تأکید می کنند که چین 
نمی تواند بیاید جای ما را بگیرد ولی خب همانطور که گفتم آن طور که من دارم می بینم 
از صحبت های سیاست مدارهای چینی، اصال همچین هدف گزاری در واقع وجود ندارد. 
کوید 19 هم البته این رقابت راهبردی چین و امریکا را هم سرعت بیشتری به ان داده 
و در بحث قدرت نرم چین را بیشتر جلو برده. در مورد ابعاد رسانه ای توافق ایران و چین 
خیلی دنبال کردم که ببینم بحث ها چیست. یک نکته خیلی مهم در رابطه با سیاست 
خارجی چین و رسانه های چین. به طور کلی در فرهنگ چینی خیلی این عادت را ندارند 
که سروصدا بکنند و بزرگ کنند برخالف فرهنگ امریکایی که اصال یک چیزی هم وجود 
ندارد و هیچ چیز جدی هم نیست ولی یک آب و تابی به آن می دهند و این را به عنوان 
یک موضوع خیلی ریشه ای و اساسی مطرح می کنند فرهنگ چینی دقیقا برعکس این 
راه  اینکه سروصدا  به  تمایلی  ندارند.  بکنند  افشا  را  اینکه خودشان  به  تمایلی  هست. 
بیاندازند و بگویند ما این کارها را داریم می کنیم. من همیشه به دوستان چینی می گفتم 
که تصویر شما در ایران خیلی بده چرا فکری برای این نمی کنید؟ زمینه هایی فراهم کنید 
که ایرانی ها بیایند چین را ببینند یا همایش بگذارید، کتاب بگذارید، تولیدات رسانه ای 
داشته باشید این تصویر اصالح می شود و به واقعیت می رسد. و خیلی جواب عجیبی 
می شنیدم می گفتند اصال چرا باید تصویر خوب داشته باشیم اصال چه اهمیتی دارد؟ دو 
تا چیز از آن من می فهمیدم یکی اینکه ما اصال بحث دیپلماسی عمومی را به آن صورت 
در دستور کار نداریم و دوم اینکه فقط عامل اقتصادی دیده می شود و بزرگ می شود 
انجام می شود همین  رابطه داریم و باصطالح تجارت دارد  ایران  با  یعنی می گویند ما 
کافی است. این موضوع هم به نظر من چیزی هست که از سبک چین باید تجدید نظر 
در ان صورت بگیرد. با ایران که چین دارد کار می کند خیلی مهم است که تصویری که از 
چین وجود دارد حاال نه غیرواقعی باشد نه اغراق آمیز باشد حقیقی باشد و چون چندین 
این تصویر مخدوش و غیرواقعی باشد و اگر شما حضور  گروه دارند کار می کنند که 
موضوع که  این  دیگر  بعد  یک  و  می برند.  را  رسانه ای  بازی  دارند  آنها  باشید  نداشته 
همکاران دیگر هم گفتند که در واقع در رسانه های چین در مورد این موضوع صحبت 
موضوع  این  در  رسمی  نظر  اظهار  هیچ  پکن  مقام های  اصال  خاص  طور  به  و  نکردند. 
رشد  بحث  االن  الویت  اقتصادی؛ چون  رشد  بحث  به  برمی گردد  دوباره  این  نداشتند. 
اقتصادی است چین در میان مدت حداقل شاید به نظر من تا ده سال آینده دوست ندارد 
سطح تنش را با امریکا باال ببرد چون این به طور مستقیم بحث رشد اقتصادی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. تجارت چین با امریکا بیش از یک چهارم تجارت خارجه چین را تشکیل 
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می دهد. پررنگ شدن موضوع رابطه با ایران یا تعامل و همکاری با ایران یا مطرح شدن 
آن از سوی مقام های پکن می تواند سطح تنش چین با امریکا را باالتر ببرد و به همین 
دلیل هم رسانه های چین و هم مقام های چینی تمایل دارند که در رابطه با این موضوع 
سکوت بکنند. طرح یک کمربند، یک جاده یک اتفاق خیلی مثبت و سازنده است و به 
نوعی به دوستان چینی هم نشان می دهد که طرح همکاری ایران و چین بعد از 5 سال 
باالخره به ثمر نشست یعنی در واقع در ذهن اینها این بود که از همان زمان که رئیس 
این  را داشته و تمایل داشتند که  این قصد دوستی  ایران، چین  به  جمهور چین آمده 
همکاری شکل بگیرد ولی 5 سال در ایران زمان برد که رسید به این متنی که منتشر شده 
و باز هم این متن می بینیم خیلی کلی هست خیلی جای کار دارد و همانطور که دوستان 
عزیز چینی هم گفتند خیلی فاصله دارد تا اجرا. من فکر می کنم اگر ما بخواهیم 25 سال 
با چین توافق بکنیم باید حداقل 5 سال برویم و بیایم و صحبت بکنیم و ببینیم که چیکار 
می خواهیم بکنیم. نمی شود که مثال هواپیمایمان دارد می رود امریکا یا اروپا وسطش بیایم 
یک روز هم در پکن توقف بکنیم یک سالم علیکی بکنیم دو تا عکس می گیریم و خب 
می گوییم ما با چین توافق کردیم. این اتفاق نمی افتد. هیچ وقت بدون مذاکرات دقیق 

نمی توانیم یک توافق پایدار و واقعی با چین داشته باشیم. 

  قبل از ورود به بحث می خواهم یک نکته ای را عرض بکنم مسئله شناخت خیلی 
مسئله جدی نیست چون این رابطه رابطه بین دو دولت هست نه رابطه دو تا ملت . در 
کوتاه مدت این رابطه بین دولت ها جریان دارد یعنی این که چینی ها از ما نفت بخرند 
خیلی ارتباط ندارد چقدر ما را می شناسند، ارادۀ سیاسی ارتباط پیدا می کند و بنابراین خیلی 
موافق نیستم با بزرگ کردن مسئله شناخت که مسئله شناخت مهم است، در رابطه جوامع 
با یکدیگر اما نمی تواند معزل را حل بکند شما مثال رابطه هند و پاکستان را نگاه بکنید هند 
و پاکستان بسیار همدیگر را می شناسند. کره جنوبی و شمالی بسیار جوامع شان همدیگر 
را می شناسند. در میان قدرت های بزرگ شناخت جامعه ایران از جامعه آمریکا بیش از 
هر قدرت بزرگی است ولی مشکالت ما با آمریکا بیش از هر قدرت بزرگی است. بنابراین 
برای مشکالتی  نیست  نظر من آدرس دقیقی  به  عمده کردن بحث جامعه و شناخت 
که ما در رابطه با چین داریم. مشکالت در رابطه دو دولت است.. این سند، یک سندی 
بین دو دولت هست نه بین دو ملت این نکته اول. بنابراین به نظرم یک مقدار ما داریم 
زیاده روی می کنیم در بحث فرهنگ. بحث فرهنگ مهم است منتها در میان مدت و دراز 
مدت. االن بحث دولت هاست و بحث قدرت دولتی هست که می تواند این سند را پیش 
ببرد یا پیش نبرد. بعد از این مقدمه که عرض کردم، رابطه ایران و چین یک رابطه قدیمی 
هست. بدلیل اینکه ما هر وقت شروع می کنیم به صحبت با چینی ها حرف از تاریخ 
می زنیم در دوره ساسانی ما ده بار سفیر مبادله کردیم این نشان می دهد عمق تاریخی 
رابطه بسیار زیاد است ولی این تاریخ لزوما به امروز رابطه هیچ ارتباطی ندارد. ایران جدید 
و چین جدید خیلی همدیگر را نمی شناسند در سطح دولت ها عرض می کنم ملت ها را 

محسن شریعتی نیا
دكتر 

 عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید بهشتی
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فعال کنار می گذارم. فعال بحث من نیست بنابراین ما نباید فکر کنیم که دولت ها همدیگر 
را می شناسند. دولت ها هم همدیگر را نمی شناسند یعنی شناختشان بسیار ضعیف است. 
نکته دوم: در روابط بین الملل تعامل کشورها چهار مرحله است: روابط کشورها شامل چهار 
مرحله است: تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد. 80 درصد روابط کشور ها در تعامل 
باقی می ماند. در 2021 وارد پنجاهمین سال روابط مدرن ایران و چین می شویم یعنی سال 
آینده در پنجاهمین سال رابطه ایران و چین هستیم. در برابر آن دو هزار سال، رقم خیلی 
اندکی می شود و در این 50 سال، حدود 40 سال رابطه ما در قالب تعامل بوده است. ده 
سال است که تالش میکنیم تفاهم را در سطح دولت ها شکل دهیم. این سند شاید نماد 
پایان دوره تفاهم است . یعنی دو دولت باهم به یک تفاهمی رسیدند و وارد سخت ترین 
دوره روابط دو کشور شدند یعنی همکاری راهبردی. همکاری راهبردی ساده نیست. بحث 
های دوستان چینی کردند بسیار دقیق است، در همکاری راهبردی به نظرم چند تا نکته 
مهم است. نکته اول این است که این سند، یک نقشه راه است. بنابراین به طور طبیعی 
به یک برنامه عملیاتی نیاز دارد. این برنامه عملیاتی باید میان دولت ها تبیین بشود و 
در سطح بروکراسی راهبردی بین دو کشور. اگر بروکراسی راهبردی اراده ای نداشته باشد 
بویژه در چین برای اینکه این سند جلو برود، این سند حتما جلو نخواهد رفت حتی اگر 
تمام کتاب های چینی به فارسی ترجمه بشوند. بنابراین مخاطب، دولت ها هستند . یک 
نکته ای که باید به آن توجه کنیم تقویت اعتماد راهبردی است ما مشکل اعتماد راهبردی 
داریم. در سطح دو دولت، مشکل آشکار است. در بحث هایی که امروز شد به آن اشاره شد 
اینکه چطور می توانیم کمبود اعتماد راهبردی را جبران بکنیم بزرگترین چالش اجرای این 
سند است. و این یک روزه و دو روزه حل نخواهد شد بحث شناخت جامعه بخشی از آن 
هست ولی باید بین نخبگان دو کشور اعتماد راهبردی بوجود بیاید. نکته دوم در اجرایی 
شدن یک سند یا در پیشبرد همکاری های راهبردی، جایگاه آمریکاست. رابطه ایران و 
چین در سطح دولت ها هیچ وقت یک رابطه دو جانبه نبوده. ایران از 1942 تا 1971 چین 
را به رسمیت نشناخت به دلیل اینکه امریکا چین کمونیست را به رسمیت نمیشناخت. از 
1971 ایران شروع کرد به رابطه با چین برای اینکه آمریکا چین را به رسمیت شناخت. بعد 
از انقالب ایران، امریکا نقش بسیار کلیدی داشت دراینکه رابطه ما را محدود کند. بر اساس 
آمارهای رسمی االن سهم ما از بازار نفت چین 3 درصد است در حالی که پیش از تحریم ها 
شاید سهم ما باالتر از 17 درصد بود. اینکه چجوری می توانیم یک تعریف مشترکی از نقش 
آمریکا در این رابطه داشته باشیم بسیار اهمیت دارد که این رابطه یک تعریف ابزاری 
نداشته باشد. به طور تاریخی این رابطه از تعریف ابزاری بسیار آسیب دیده و هر دو طرف 
احساس کردند که کارت بازی دیگری هستند. اگر آمریکا درست در این رابطه تعریف 
نشود به شکلی که نگاه ابزاری از این رابطه حذف نشود به نظر من این سند اجرا نخواهد 
شد. ببینید چین از مسیر بازار وارد ایران شده. بنابراین ما دو طرف نگرش بازاری به هم 
داریم. این رابطه نمی تواند راهبردی باشد این رابطه حداکثر یک رابطه بازاری می شود و 
ما باید از یک رابطه بازاری به سمت یک رابطه راهبردی برویم. اتفاقی که در رابطه چین و 
پاکستان افتاده. و رابطه فراتر از بازار در سطح راهبردی و اجرای دو کشور جریان پیدا کرده. 
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بنیان اجتماعی این رابطه ضعیف است و می تواند ضعیف تر هم بشود. نکته بعد، مدیریت 
اسالم  بحث  داریم.  دو کشور  خارجی  در سیاست  تفاوت ها  یکسری  ما  تفاوت هاست. 
سیاسی بحث بسیار حساسی است و مباحث دیگری هم هست که تفاوت ایجاد می کند 
در آن برنامه عملیاتی که تدوین می شود به نظرم الیت راهبردی دو کشور و بروکراسی 
راهبردی باید به جمع بندی های مشترک روی تفاوت ها برسد. ما یکسری تفاوت ها داریم 
که این تفاوت ها نباید آسیب بزند به مسیر رابطه و نکته نهایی، شگفتی های راهبردی 
هست که در رابطه رخ می دهد. به طور تاریخی اگر شما نگاه بکنید در چند دوره، رابطه 
ایران و چین دچار شگفتی راهبردی شده و این شگفتی راهبردی، مسیر رابطه را تغییر 
داده. یکی از بحث ها این است که ما چجوری می توانیم شگفتی های راهبردی را مدیریت 
بکنیم به صورتی که به مسیر رابطه آسیب نزند. کرونا یک شگفتی راهبردی بود. در مسیر 
کرونا یک تنش هایی در روابط ایران و چین بوجود آمد و از این شگفتی های راهبردی در 
آینده بیشتر می شود بدلیل اینکه سیستم بین المللی به سمت دوره بعد از ثبات هژمونیک 
حرکت می کند، سورپرایزها در سیستم بیشتر می شود، کشورها سیاست هایشان تغییر 
می کند و درک متقابل و تداوم همکاری های راهبردی در چنین فضایی، بسیار سخت تر 
از فضای ثبات هژمونیک هست و ما باید آماده باشیم برای اینکه اگر فردا یک اتفاقی در 
رابطه آمریکا و چین یا ایران و چین افتاد، مسیر این رابطه یکبار دیگر به طور کل عوض 
نشود و این اتفاق تاریخی و این مشکل تاریخی در این رابطه بوجود نیاد. عرضم را جمع 
بندی بکنم. معزل شناخت جوامع از همدیگر به نظرم نباید عمده بشود. این یک مسئله 
میان مدت و دراز مدت هست. ممکن هست تا 50 سال دیگر هم جوامع ما همدیگر را 
خوب نشناسند. موضوع همکاری راهبردی، موضوع بین دولت ها هست. دولت ها باید به 
تفاهم برسند و دولت ها هم در سطح بروکراسی راهبردی باید به تفاهم برسند و اگر این 

تفاهم حاصل بشود آن وقت هست که به نظرم مسیر اجرایی شدن سند باز بشود.

برنامه  همکاری  دارد. یکی  بود. نشست دو بخش  پربار و جامعی    خیلی نشست 
25 ساله ایران و چین هست. بخش دوم چشم انداز مناسبات در دهه آینده هست که 
من بیشتر می خواهم تکیه کنم روی این بخش دوم. به نظر من، موضوع شناخت دو 
سطح دارد. یک سطح دولتمردان و سطوح باالی کشور هست. یکی سطح افکار عمومی 
و پایین تر هست من موافق هستم که حاال آن سطح دوم اولویتش کمتر از سطح اول 
است. منتها بنده معتقدم که ما در خصوص چین در سطح اول هم مشکل داریم یعنی 
مقامات ما چین را نمی شناسند اتفاقا از آن طرف مقامات چین هم ما را نمی شناسند. 
یعنی ما اینجا یک مشکل دو جانبه داریم. این موضوعی که اخیرا مطرح شد همین مسئله 
همکاری 25 ساله را شما بیاید به عنوان یک case study اینجا مطرح بکنیم. تحلیلش 
بکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی اینجا افتاد. خب اشاره شد راجع به جزئیاتش من همه اینها 
را فاکتور می گیرم منتها ما این را که مطالعه بکنیم متوجه می شویم که یک خألی اینجا 
بین ایران و چین وجود دارد که خیلی هم قابل توجه است. به نظر من اینجا چند مسئله 

دكتر حامد وافیی

 مدیر گروه مطالعات چین مجمع
و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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روشن می شود اول اینکه نقش موثر منابع غربی در جهت دهی افکار عمومی ایران و 
چین. این خیلی اسف بار و یک حقیقت تلخی هست. اشاره کردند که در رسانه های چین 
این مطرح نشده من خدمت شما بگویم ما در چین دو تا الیه داریم یک الیه رسانه های 
رسمی چین هستند، یک رسانه اجتماعی ما در چین داریم که اتفاقا آنجا خیلی مطرح شد 
این موضوع. مثال من نمونه اش را خدمت شما بگویم. خانم لی که اینجا هستند خبرنگار 
فونیکس. ایشان یک رسانه رسمی دارند که تلویزیون فونیکس است، یک کانال دارند در 
وی بو چین که در حقیقت شبکه مجازی و توییتر چینی ها هست و میلیون ها نفر و دهها 
میلیون و صدها میلیون چینی آنجا کامنت می گذارند از قضا آنجا کلی مطلب مطرح شده 
راجع به توافق و کلی بازتاب منفی داشته و حمل بر این شد که در ایران نسبت به چین 
اعتماد وجود ندارد و حتی حمل بر این شد که مقامات ایرانی نسبت به چینی این اعتماد 
ایران. من می روم سراغ موضوع دومش بحث عدم آگاهی  ندارند و نگران اند مردم  را 
ایرانی ها از چین هست در چند تا حوزه. اوال افکار عمومی ما و حتی خیلی از مقامات ما 
ازظرفیت اقتصادی چین آگاه نیستند. چین یک بازار یک میلیارد و خورده ای هست که 
یک ظرفیت عظیمی برای صادرات کاالی ما دارد که این را خیلی ها از آن غافل هستند و آن 
تفاوت اقلیمی که در چین هست. اقوامی که در چین هست. بازار منطقه مسلمان نشین 
چین عمال ایران هیچ حضوری آنجا ندارد. ترکیه روابطش با چین روابط خوبی نیست اما 
ترکیه در آن بازار حضور دارد و این خیلی جای فکر دارد که ما چرا به این نگاه نمی کنیم. 
من می  خواهم بگویم آن دسته افرادی که این را محکوم کردند و آن دسته افکار عمومی 
که محکوم کردند، بی اطالع اند از بحث ظرفیت های اقتصادی. دوم، بحث هدف گذاری 
مدیریت استراتژیک در سطح حاکمان چین هست، یعنی ما نمی دانیم حکومت چین 
ودستگاه حاکم چین، حزب کمونیست چین چه هدف گزاری را کرده برای ماههای آینده و 
برای سالهای آینده. اگر این آگاه سازی بشود در ایران در این حوزه خیلی از این نگرانی ها 
برطرف می شود شما اگر نگاه بکنید کلی از دغدغه هایی که در حوزه این برنامه 25 ساله 
آگاه  ما  اگر  سابق.  استعمارگران  از  ایرانیان  منفی  تجربیات  بر  ناظر هست  مطرح شد 
باشیم از برنامه استراتژیک مقامات اصلی چین و آن هیئت حاکمه چین خیالمان راحت 
می شود. بخش دوم عنوان جلسه هم بود چشم انداز مناسبات ایران و چین در دو دهه 
آینده. ما در حوزه دیپلماسی که آقای دکتر هم اشاره کردند در حوزه دیپلماسی عمومی در 
حوزه چین ما هیچ کاری نکردیم و ما می دانیم که مدیریت استراتژیک یکی از پایه هایش 
روابط عمومی است. شما در حوزه روابط عمومی چه کردید با ایران. یعنی مردم ایران االن 
چه تصوری از چین در ذهنشان هست؟ و این خیلی مهم هست به نظر من تبیین نشده 
از آن طرف در چین هم این اتفاق افتاده از آن طرف چینی ها انجام نشده بنابراین یک 
حرکت توجیهی ما الزم داریم از سطوح حاکمیتی به سطوح اجتماعی فرهنگی. به نظر 
من خیلی مهم هست که ما متوجه می شویم دو کشور در سطح روابط عمومی مدیریت 
استراتژیک عمال کار خاصی نکردند. نهایتًا می خواهم بگویم وقتی که ما می آییم مناسبات 
مشارکت جامع راهبردی با یک کشوری پایه ریزی می کنید این نیازمند شناخت در دو 
سطح هست که اشاره کردند شناخت دولت ها، شناخت ملت ها و اگر این نشود اگر این 
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شناخت صورت نپذیرد کار با مشکل موتجه خواهد شد. مثال شماببینید افکار عمومی ایران 
اگر متوجه بشود که پریروز شرکت BMW اعالم کرده که اولین خودرو شاسی بلند بعدیش 
در چین تولید میشود. خب چرا نمی رود در آلبانی تولید بکند چرا نمی رود در خود ایاالت 
متحده تولید بکند چرا در آلمان تولید نمی کند؟ این ظرفیتی هست که می رود آنجا این 
کار را دارد انجام می دهد این برای مردم ما حتی برای نماینده های مجلس ما حتی برای 
اعضای مجمع تشخیص ما تبیین نشده . این جزء بدیهیات هست یک نکته من بگویم 
راجع به بحث فرهنگی و بحثم را جمع بکنم. ما در چین که بودیم اعالم شد که ماه آینده 
قرار است پادشاه عربستان سفر بکند به پکن و این خیلی چیز مهمی بود یک سفری به 
آسیا داشت یک سفری هم آمد پکن. چهار ماه قبل از سفر پادشاه عربستان یه مقداری 
از مقادیری از اشیاء عتیقه و موزه ای از عربستان منتقل شد به پکن توی موزه ملی چین 
که در اصلی ترین میدان چین میدان پکن هست. ماهها آنجا اشیا تاریخی سعودی داشت 
نمایش داده می شد. این اهمیت آگاه سازی افکار عمومی و دیپلماسی عمومی هست. 
نهایتا از این مورد مطالعاتی که خدمتتان گفتم همین ایام اخیر اتفاق افتاده من نتیجه 
می گیرم که دو ملت ایران و چین در دو سطح، سطح دولت ها و سطح ملت ها به عنوان 
دو ملتی که بهرحال طالیه دار فرهنگ شهری هستند به شدت احتیاج دارند به شناخت 
هم. ما هم مقاماتمان همدیگر را نمی شناسند هم مردم مان نمی شناسند و نتیجه یک 
شناخت جامع هست که می تواند یک رابطه جامع باشد. رابطه جامع 25 ساله خیلی شبیه 
به ازدواج است یعنی شما یک قرارداد طوالنی مدتی را با یک طرف می خواهید ببیندید 

ولی شناخت نباشد آن اتفاق نخواهد افتاد. 

  موضوع چین در روزهای اخیر به یک چالش اجتماعی در فضای رسانه داخلی تبدیل 
شده و نخبگان و دانشگاهیان باید به این شبهات پاسخ می دهند. در 1400 سال قبل پیامبر 
اسالم وقتی می خواستند مثال بزنند به پشت کار و جدیت در علم و دانش و فرهنگ، 
مثال به چین میزدند. این روایت معروف را چون علما نقل کردند من اینجا جرأت می کنم 
نقل کنم می فرمایند که اطلبوا العلم ولوبالسین اینکه آنهایی که آشنا هستند مقصود از 
سین همان چین قدیم و چین فعلی است. در واقع این اهمیت نگاه راهبردی مکتب 
ماست. به عنوان یکی از همسایگان این دیدگاه و این خواستگاه در ذهن سیاستمداران 
ما و رهروان فعلی ما قطعا وجود دارد. سال گذشته برای اولین بار در کشور من به عنوان 
مسئول یک دوره حقوقی تحت عنوان نگاه حقوقی به شرق، حدود 20 نفر از وکال و اساتید 
دانشگاه در رشته های مختلف حقوق در واقع من خدمتگزارشان بودم و این تعامل برگزار 
شد و کتابی که شما فرمودید در واقع خروجی یکی از آن تعامالتی است که حاال موسسه 
حقوقی ما با یکی از موسسات حقوقی خوب چین انرا به چاپ رساند و این یک نمونه 
کوچکی هست از دیپلماسی عمومی که من دوست داشتم که نگاهی به شرق داشته 
باشم. اولین سوالی که ذهن حقوقدان های ما و وکالی ما را به خودش مشغول کرده بود 
این بود که ما تصور دیگری از چین داشتیم و آنچه که دیدیدم فرق می کرد. پاسخش 

دكتر علیرضا مظلوم رهنی

 مدیر گروه حقوق خصوصی
 مجمع و عضو هیأت علمی

دانشگاه آزاد اسالمی
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روشن بود. بدلیل اینکه چین در سالهای اخیر در واقع تعامالت اقتصادی و تجاری بسیار 
باالیی با اروپا و آمریکا داشته. شبهه ای ایجاد شد که آقا چین برد و خورد و از این حرفا. 
از دیدگاه حقوقی باالخره کشور قانون دارد. قانون اساسی دارد. قوانین معمولی و عادی 
دارد که مجلس اینارو تصویب کرده، این قوانین هیچ وقت اجازه چنین کاری را به هیچ 
کشوری در واقع نمی دهد. نگران این مباحث نباشید. اینها عمدتا ناشی از بی اطالعی و 
همان عدم شناخت است. در راستای همین بحث اعضای خارجی ایران ببینید یکی از 
نکات برجسته این قانون این است که اتباع بیگانه مطابق قانون تملک اموال غیرمنقول که 
در سال 1311ـ  1310 شمسی یعنی بیش از 80 سال قبل تصویب شده، به هیچ وجه امکان 
تملک اموال غیرمنقول ندارند. جای تعجب است که در واقع چیزی که قانون های ما به 
صراحت منع می کنند. رقبای اقتصادی ما این منع را برداشتند. االن ترکیه، گرجستان پول 
زیادی از مردم ما جذب می کنند برای اینکه اموال غیرمنقول را ایرانی ها بخرند. خود قرار 
داد هنوز امضا نشده براساس بیانیه مشارکت راهبردی در سال 94 در واقع منتشر شد، هم 
در ایران هم در چین. االن در سایت ریاست جمهوری ما هست. حتما در چین هم هست. 
خیلی از مباحث و دغدغه ها سال 94 در واقع عنوان شده. این بیانیه که بیانیه است، بیانیه 
سیاسی است. هنوز به قرارداد نرسیده، متآسفانه این همه جنجال شده، در حالی که اگر 
بخواهد به قرارداد برسد چون پای دولت چین در کار هست قطعا مطابق اصل 77 قانون 
اساسی، اصل 125 قانون اساسی، اصل 153 قانون اساسی قطعا باید در مجلس مطرح 
بشود و انتظار ما این است که این توافق را مطالعه کنند. این توافق سه تا ضمیمه هم 
دارد که آنچه در اینترنت منتشر شده در واقع ما از آن ضمیمه ها خبر نداریم. امیدواریم 
خود این توافق نامه راهبردی 25 ساله و همچنین ضمیمه های آن الاقل در سایت وزارت 
امور خارجه بارگزاری بشود. تشکیل یک تیم حقوقی قوی را در این قرارداد االن از دولت 
مطالبه می کنیم. آقای شی جینگ پین و رهبر مقام معظم انقالب تأکید کردند که این 
اجرایی بشود. االن چند سال است معطل مانده و نشده. من نمی دانم بخاطر راهبردی 
بودنش هست که انقدر طول کشیده چو، ن دغدغه کشور ما هم بوده، دغدغه رهبران عالی 
چین هم بوده ولی اینکه چرا 5 سال طول کشیده برای من جای سوال است. نکته دوم 
اینکه االن ما قانون شفافی داریم، هم چینی ها دارند و این می تواند کمک کند و خیلی از 
نگرانی ها را برطرف کند و عرض دیگرم این است که این تخریب، متأسفانه از رسانه های 
آنطرفی ریشه و نشأت می گیرد. دغدغه خیلی خوبه اما به شرطی که دغدغه درون زا باشد، 
نه دغدغه ای که دیگران برای ما مطرح کنند. امیدواریم این جلسه و جلسات بعدی که 
به صورت تخصصی احتماال باید تشکیل بشود هر گروهی در حوزه خودش بخشی از این 
دغدغه ها را پوشش بدهیم و تجربه موفقی باشد. یکی از محورهای این سند، بحث مبادله 
با ارزهای بومی و پول ملی کشورهاست و می تواند کمک زیادی به بومی سازی اقتصاد 
ما داشته باشد. یک کمربند یک جاده، ایران در مسیر آبی اش، هم در مسیر خاکی اش 
باالخره با توجه به موفقیت ایران در جبهه مقاومت و این اتحاد ایران و عراق و سوریه 
باالخره اگر چینی ها بخواهند یک راه امنی داشته باشند برای بازار اروپا، شاید کانال سوئز 

همچین راه مطمئنی نباشد این می تواند یکی از راه های مطمئن باشد.
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گزارش تصوریی
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مقام معظم رهبری )مّد ظّله العالی(

عمدتًا نگاه باید طرف شرق باشد؛ نگاه به طرف 
غــرب و اروپا و مانند اینها بــرای ما جز معّطل 
کردن، جز دردســر، جز مّنت کشیدن و کوچک 
شــدن هیچ اثری ندارد. باید نگاهمان به طرف 
شرق باشد؛ کشورهایی هستند که می توانند به 
ما کمــک کنند، می توانیم با چهره ی برابر با آنها 
مواجه بشویم، ما به آنها کمک کنیم، آنها هم به 
ما کمک کنند، تبادل علمی با آنها داشته باشیم.

)دیدار با  نخبگان و استعدادهای برتر(
1397 /7 /25


