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  حمیده نثاری - یک مقاله که روز دوشــنبه در روزنامه لبنانی االخبار 
منتشر شد، می نویسد که براساس قانون فیزیک، فشار باعث انفجار می شود، اما در 
سیاست، کسانی هستند که از فشار های آمریکا برای تنوع بخشیدن به گزینه های 
خود و یافتن روزنه های تازه برای اقتصاد های تحت فشــار خود، استفاده می کنند 
همچنان که پکن و تهران با امضای توافق استراتژیک ۲۵ ساله خود انجام دادند و 
تحلیلگران ایرانی این اقدام را زمینه ای برای تبدیل شــدن ایران به هم پیمان اول 

چین در منطقه می دانند.
وی یادآور می شود که ایران در زمان ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی در 
سال ۱۹۸۹ تمام تالش خود را کرد تا از هر فرصتی برای تحقق رویای بازگشت به 
قلب جاده ابریشم استفاده کند و در همین راستا، تهران دوشنبه گذشته اعالم کرد 
که با امضای توافق همکاری راهبردی با چین موافق است و انجام مذاکرات نهایی 
در این باره به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران واگذار شــده، اما جزئیات این 

همکاری مشخص نشده است.
این تحلیلگر به نقل از یک منبع ایرانی، مدعی شد که هدف از این توافق، دادن 
اطمینان به چینی هاســت، مبنی بر اینکه ایران به همکاری با آن ها ادامه می دهد 
حتی اگر اختالفات با غرب حل و فصل شود و اینکه چین یک هم پیمان مهم برای 
ایران محسوب می شود. به باور کارشناسان، کمترین نتیجه این توافق آن است که 
صرف اجرایی شــدن آن، به معنای خرید مقدار زیادی از نفت ایران توسط چین 
است، که بهای آن به صورت دو سوم نقد و یک سوم دیگر در قالب کاال ها و خدمات، 

پرداخت خواهد شد.
این منبــع آگاه ادعا می کند که پکن اجرای طرح های اقتصادی و زیر ســاختی 
خود را شروع می کند و در ادامه، زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از ایرانی ها فراهم 
می شود و به این شــکل، ایران به مرکزی برای میزبانی کارخانه های بزرگ چینی 
تبدیل می شــود تا کاال های چینی در خاورمیانه، غرب و شمال غرب آسیا پخش 
شوند، اما مهمترین بعد استراتژیک این توافق آن است که ایران تبدیل به ایستگاه 

اصلی جاده جدید ابریشم چین می شود.
محسن شریعتی نیا اســتاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشــناس مسائل چین 
درباره افزایش همکاری ها بین ایران و چین، همزمان با تالش آن ها برای مقابله با 
فشــار های آمریکا، می گوید: روابط ایران و چین به شدت تحت تاثیر تنش ها بین 
پکن و واشنگتن است.«در همین رابطه، رحمان قهرمان پور، دیگر تحلیلگر ایرانی 

نیز تاثیر رفتار های ترامپ بر سیاست های چین را نفی نمی کند.
علی جمشــیدی در روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز گفت:باال رفتن ســطح 
همکاری با چین، نشــان می دهد که دولت ایران از رویه ســابق خود در تکیه بر 
اینســتکس برای مبادالت تجاری، نا امید شــده اســت و آنچه بین پکن و تهران 
می گذرد، در چارچوب آزمودن راه های دیگر توســط ایران است، تا بتواند قدرت 

بیشتری برا غلبه برای اوضاع فعلی داشته باشد.
علی رغم برگ های برنده ای که افزایش ســطح همکاری بیــن ایران و چین در 
مواجهه با واشنگتن دارد، اما هدف چین از این همکاری جنبه های دیگری نیز برای 
این کشور دارد. بطوری که سرمقاله روزنامه اصولگرای خراسان می نویسد که چین 
تالش های خود از همکاری با ایران را در راستای سه هدف می داند؛ تامین امنیت 
انرژی و مواد خام، رقابت اقتصادی با روسیه و افزایش سطح تجارت دو جانبه. چین 
تالش دارد در طرح اقتصادی جدید ایران را شــریک اول تجاری خود قرار دهد و 
روزنامه خراســان درباره این موضوع به گزارش اتاق صنعــت و تجارت و معدن و 
کشاورزی ایران در ماه گذشته اشاره می کند مبنی براین چین در رتبه اول لیست 
کشور هایی قرار داشت که ایران به آن صادرات انجام داده و از آن تولیدات غیر نفتی 

در یک سال گذشته وارد کرده است.
از حیث صادرات ســهم چین ۹.۵ میلیارد دالر یعنی ۲۳ درصد از صادرات غیر 

نفتی بوده که افزایش ۲.۵ درصدی داشته نسبت به سال قبل آن که صادرات غیر 
نفتی ۹.۳ میلیارد دالر یعنی ۲۰.۸ درصد از قیمت صادرات غیر نفتی ایران را شامل 
می شده است و واردات در سال گذشته واردات از چین ۱۱.۲ میلیارد دالر بوده که 
۲۶ درصد واردات کشور را تشکیل می دهد و نسبت به سال قبل آن ۸ درصد افزایش 
داشته در حالی که قیمت واردات ۱۰.۴ میلیارددالر یعنی ۲۴ درصد از میزان کل 

واردات کشور در آن زمان بوده است.
أبو سلیسل در ادامه می افزاید که به نظر نمی رسد دستاورد های ایران از همکاری با 
چین، منحصر به جنبه اقتصادی باشد. موضع چین که در نشست آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در کنار ایران صف آرایی کرد، جدا از مذاکرات دو جانبه بین مسئوالن 

این دو کشور، که پیش از برگزاری این نشست انجام شد، نیست.
در همین رابطه، رحمان قهرمان پور احتمال می دهد در صورتی که واشــنگتن 

برای تصویب قطعنامه تمدید ممنوعیت فروش سالح به تهران تالش کند، پکن از 
حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده نماید.

*دوقطبیهایاحساسی-سیاسی
آنچه بین ایران و چین به لحاظ روابط سیاســی و مبادالت اقتصادی در جریان 
اســت آیا خارج از چارچوب های مرســوم در نظام بین الملل و بر خالف منافع و 
عزت ملی است؟ گذشــته از این آیا بهانه مطرح کردن چنین سؤالی و پرسش از 
کیفیت روابط بین دو کشور در شرایط فعلی آنقدر مهم بوده که موضوع برجستگی 

خاصی پیدا کند؟
رابطه ایران با چین پیشــتر به دلیل وجود اختالف بر ســر برنامه هسته ای، 
نافرجام ماندن مذاکرات و جبر ناشــی از نداشتن انتخاب های متعدد به واردات 
کاالهای نه چندان ضروری در مقابل فروش نفت به شرکت های نفتی این کشور 
منحصر شده بود. اما بازشدن دست ایران در برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با 
کشورهای مختلف جهان بعد از تأیید و اجرای برجام و برخورداری از حق انتخاب 
بیشترسبب شــد که تهران در فصل تازه روابط خود با کشورهایی مانند چین از 
موضعی برابر و مبتنی بر برآورده شدن منافع اقتصادی میان مدت و بلند مدت 
خود وارد شــود. با این وجود نمی توان نقش چین را در عبور ایران از شرایطی 
که در فاصله ســالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میالدی در اثر تحریم های بین المللی و 
طرد شدن از سیســتم بانکی جهانی )سوئیفت( بر اقتصاد آن حاکم شده بود در 
دوره تحکیم این روابط  در سال های بعد از دستیابی به برجام بی تأثیر دانست. 
زیرا کانال های اقتصادی و شــراکت های مهمی که برای فرار از دام تحریم ها 
میان ایران، چین و روســیه شکل گرفته بود تا حدود زیادی در قدرت چانه زنی 
ایران پای میز مذاکرات هسته ای و تغییر روند تحمیل شده رویدادها مؤثر افتاد 
و در روزهای پس از برجام نیزبه اولویت یافتن ارتقای همکاری با کشــورهایی 
که در تحریم ها کنار ایران بودند در سیاست خارجی دولت روحانی انجامید. اما 
این در حالی بود که خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته ای، آزمون دیگری را 
پیش پای  ایران  گذاشت؛ یعنی در شرایطی که اروپایی ها با وجود اختالف نظر 
پیرامون خروج یکجانبه امریکا از برجام نتوانستند به فرمول مؤثری برای تحقق 
بخشیدن به منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام دست پیدا کنند، این بار 
روسیه و چین عزم خود را برای کاستن از خسارات ناشی از سرکشی امریکا جزم 
کردند. این دو کشور در کنار خنثی کردن تالش دونالد ترامپ برای تبدیل شورای 
امنیت به محملی علیه فعالیت های موشکی ایران، تهران را متقاعد کرده اند که به 
رغم اقدامات تالفی جویانه اش مبنی بر توقف تعهدات برجامی خود، همچنان به 
اجرای پروتکل نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر برنامه های هسته ای خود 
پایبند بماند. خواسته ای که ما به ازای آن از یک سو بهره گیری چین و روسیه 
از قدرت وتوی خود برای جلوگیری از گشوده شدن پرونده دیگر ادعایی از سوی 
امریکا در شورای امنیت علیه ایران و از سوی دیگر کمک های اقتصادی، امنیتی 

و سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی به ایران می باشد.
فارغ از مخالفت های تند مقام های چین و روسیه در محافلی چون نشست 
شــورای حکام آژانس با ادعاهای جدید علیه برنامه های هســته ای ایران، تا 
اینجای کار دولت چین وارد گفت وگو با شــرکت های این کشور برای ماندن 
در بازار ایران شده و روسیه قول داده تحریم های بخش بانکی ایران را نادیده 
بگیرد. خاصه آنکه چین خود بر ســر تعرفه های وارداتی امریکا با این کشــور 
درگیر است و می تواند نقشی تعیین کننده در کمک به تهران و کاهش فشار 
اقتصادی آن داشته باشــد. بنابراین روابط ایران، چین و روسیه نشان دهنده 
افزایش ارتباطات موجود میان سه کشور و همگرایی آنها در یک سری تمایالت 
و تحوالت از جمله مخالفت فزاینده با سیاســت فشار حداکثری ترامپ است 
که این مناســبات با توجه به برگزاری اولین رزمایش دریایی مشترک این سه 
کشور در اقیانوس هند در دی ماه ۹۸ ، به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفت. 
هر سه کشور در شرایط کنونی مناسبات نســبتاً خصمانه ای با ایاالت متحده 
دارند و نشان داده اند که تمایل زیادی به اقدامات مشترک و همکاری  در حوزه 
امنیت دارند. از سوی دیگر در خالل اوج گیری ویروس کرونا در ایران، چین در 

صدر کشورهایی قرار گرفت که برای کمک به ایران اعالم آمادگی کرد. این در 
حالی بود که انتظار می رفت به دلیل شرایط ِویژه ناشی از اپیدمی بحران کرونا، 
تحریم های امریکا که امکان مبادله پول برای خرید تجهیزات پزشکی و داروهای 
ضروری را هم غیر ممکن کرده است، دست کم برای مدتی تعلیق شود. انتظاری 
که بی سرانجام بود اما در این میان کشورهای زیادی چون روسیه، گرجستان، 
ازبکســتان، ژاپن، ترکیه، کویت، اتریش و ...  کمک های بشردوستانه به ایران 
ارسال کردند و بیش از همه چین به طور چشمگیری به تهران کمک کرد. این 
کشور به عنوان کشــوری که امکانات و تجربه مهار این بیماری را داشت بعد از 
همه گیر شــدن کرونا در ایران با این شعار که »دوست واقعی در دوران سخت 

پیدا می شود« به کمک ایران آمد.
*منافعملی؛دستورکاردیپلماسی

به نظر می رسد در برخی فضاسازی ها در فضای مجازی و برجسته نمایی های 
نادرست یا وارونه نمایی ها رســانه های فارسی زبان خارج از کشور و حتی اظهار 
نظر های هیجانی بعضی چهره ها و سیاسیون در داخل، از این نکته غفلت می شود 
که تهران و پکن مثل بسیاری از کشورهای دیگر اشتراکات و تفاوت دیدگاه هایی 
دارند. طبیعی است که در حوزه اشتراکات روی به همکاری و همگرایی آورده اند. 
اینکه در هنگامه فشــار حداکثری امریکا و تعلل اروپا، تهران به سمت همکاری 
بیشــتر با پکن تغییر جهت داده، برخالف برخی ادعاها و اظهار نظرها در مسیر 
تالش برای تأمین منافع کشور و مردم است. نمونه و مصداق آن در روزهای اخیر 
کمک های چینی ها به ایران برای مقابله با کرونا بوده اســت در حالی که امریکا 
در اعطای وام صندوق بین المللی پول به ایران هم سنگ اندازی می کند.  منافع 
سیاسی و اقتصادی کشور و محاسبه سود و زیان است که دیپلمات ها را به تصمیم 
گیری وادار می کند. این گزاره اساسی در تصمیمات دولت روحانی با این پیش 
فرض معروف، نمایان شده اســت که در سیاست بین الملل چیزی به نام دوست 
و دشمن دائم وجود ندارد و محدوده دوستان و دشمنان را منافع ملی هر کشور 

مشخص می کند.
نزدیکی بیشــتر ایران به چین و روسیه زمانی گسترده شده که تهران به واسطه 
پیشینه موفق خود در اعتمادســازی در برنامه های هسته ای اش، توانست سنگ 
بنای جدیدی را با شــرکای شرقی خود و بر پایه محاســبه سود و زیان تبادالتش 
بگذارد. بنابراین تفسیر اشتباه از این روابط ،حاصلی جز یک جدال فرسایشی داخلی 

و تضعیف قدرت چانه زنی دولت در صحنه بین المللی نخواهد داشت.
*تعیینچارچوبروابطخارجیبراساسمنافعملی

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه استقالل هر کشوری مغایر تعامل و ارتباط 
سازنده با سایر کشورهای جهان نیست و تنها منافع ملی و رفتار متقابل، چارچوب 
این ارتباط را مشخص می کند. هر کشوری در شمال، جنوب، شرق و غرب عالَم که 
با زبان تکریم با ملت بزرگ ایران سخن گوید و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما 
را محترم ُشمَرد مورد تکریم متقابل ماست. عمل متقابل کلید روابط خارجی است. 
در همین چارچوب، روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران متوازن است و تالش 
کرده که این مناســبات متوازن با اغلب کشورهای جهان برقرار باشد. در بحبوحه 
شــیوع ویروس کرونا و زمانی که برای اولین بار این ویروس در چین شناســایی 
شد، جمهوری اسالمی برای کمک به این کشور پیشقدم شد و مردم ایران، دولت 
ایران و شرکت های ایرانی کمک های خوبی به چین انجام دادند. متقاباًل وقتی این 
ویروس در ایران شیوع پیدا کرد دولت چین نیز در کنار بیش از ۳۰ کشور، سازمان 
بین المللی، سازمان های مردم نهاد و ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنار جمهوری 
اسالمی قرار گرفت. جمهوری اسالمی به همین منظور از چین قدردانی کرد، چنانکه 
قدردان دیگر کشورهای منطقه و حتی کشورهایی بود که در شرایط فعلی روابط 

خوبی با ایران ندارند.
در شرایط کنونی، ریشه کن کردن کرونا نیازمند همبستگی جهانی و همکاری و 
تعامل همه کشورها است و بی تردید در این مسیر، تأمین منافع ملت و مقابله مؤثر 
با این بیماری فراگیر، خارج از چارچوب مناسبات مبتنی بر تدبیر و تکریم نخواهد 

بود و چراغ راهنمای آن، تأمین منافع بحق ملت ایران است.

گزارش »کائنات« از روابط رو به افزایش تهران و پکن؛ 

چالش چینی شدن مجدد

 سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: موضوع ابهام آمیزی در سند همکاری های ایران و چین وجود ندارد اما طبیعی است که بخواهند دست به تخریب رابطه دو کشور بزنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیش نویس سند همکاری ایران و چین 
و حواشی این روزها در این خصوص مطرح می شود، گفت: این موضوع جدید نیست و در سفری که رییس جمهور چین به ایران داشتند، در آنجا توافق شد که دو کشور همکاری های جامع و راهبردی داشته باشند؛ همانجا سندی هم امضا شد به که در آن 
اشاره شده بود که دو کشور باید سند جامعی را در همه زمینه ها باید با یکدیگر داشته باشند. وی ادامه داد: در سفری که آقای ظریف به پکن داشتند، پیش نویس این سند به استحضار مقام های چنین رسید و هرگونه گمانه زنی  در این مورد را رد می کنم.

گزارشسخنگوی وزارت امور خارجه: موضوع ابهام آمیزی در سند همکاری های ایران و چین وجود ندارد


