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۱( مقدمه
توافق نامه امضا شده بین ایران و چین در زبان چینی به برنامه همکاری جامع ایران و چین 
مصطلح است و کلمه »جامع« حاکی از یک برنامه کالن برای گسترش روابط میان دو کشور 
در حوزه های مختلف است. در اینجا باید خاطرنشان ساخت که دو واژه ی چینی »شریک 
راهبردی« و »روابط جامع« در این تعبیر قابل تأمل است. درواقع، نمونه های بارز این واژه ها 
را می توان به صورت عملی و پایدار در روابط میان چین و پاکستان و همچنین چین و روسیه 
طی دهه های گذشته مشاهده نمود. گفتنی است که با تحلیل کلمه به کلمه عنوان این توافق 
می توان به میزان اهمیت آن برای طرف چینی )حداقل در کالم( پی برد. از سوی دیگر بیشتر 
رسانه های چینی از این توافق به عاملی برای گسترش روابط راهبردی مشترک و جامع دو 

کشور یاد کرده اند.

امضای توافق نامه جامع راهبردی همکاری 25 ساله ایران و چین طی سفر دو روزه ی وزیر 
امور خارجه چین- وانگ یی- و هیات همراه چینی به ایران در تاریخ ششم و هفتم فروردین 
و  بسیاری در رسانه های داخلی  منفی  و  مثبت  بازتاب های  مارس 202۱(  )26 و 27   ۱400
و  رسانه ها  برداشت  و  تحلیل  از  حاضر  گزارش  در  است  ذکر  شایان  داشته است.  خارجی 
افکار عمومی ایران درباره این رویداد صرف نظر شده  است و فقط رسانه های چینی )منابع 
از  تعدادی  نیز  یعنی ویچت و  اجتماعی چین  متعدد، پرمخاطب ترین شبکه  خبری-تحلیلی 
خبرگزاری های تصویری چین( مورد بررسی قرار گرفته اند تا اطالع دقیق و موثقی درباره 

نحوه انعکاس این خبر در رسانه های چینی کسب شود. 

در  توافق نامه  این  امضای  بازتاب  این که  با  که  کرد  بیان  چنین  می توان  به طور خالصه 
رسانه های چین بسیار مثبت بوده است، اما این موضوع فقط طی چند روز اول در رسانه های 
این کشور بازتاب گسترد ه ای داشته است و به اندازه رسانه های ایران پررنگ نبوده است. از 
یک طرف به دلیل حجم گسترده توافقات و تفاهمات این کشور با سایر کشورها، مواردی 
از  بسیاری  خاص  موردتوجه  چین  و  ایران  بین  غیرالزام آور  تفاهم نامه  یک  امضای  مانند 
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رسانه های چین قرار ندارند. از طرف دیگر با توجه به جو حاکم بر فضای سیاسی کشور، 
مردم عادی کشور چین چندان درگیر مباحثات سیاسی نمی شوند و افکار عمومی تحت تأثیر 
بدیهی  البته  می گیرند.  رسانه های حکومتی شکل  در  انعکاس یافته  اخبار  براساس  و  دولت 

است که با گذشت زمان و انعکاس بیشتر بازخوردهای افکار عمومی 
شدن  مشخص  از  پس  توافق نامه-به ویژه  این  به  نسبت  جهان  و  ایران 
این  تحلیل  به  مجددا  چین  برجام-رسانه های  جاری  مذاکرات  روند 
توافق خواهند پرداخت. نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر 
و  است  همکاری  توافق  یک  به مثابه  صرفا  مذکور  شده ی  امضا  سند 
اهمیت موضوع قطعا در صورت انعقاد قراردادهای مجزا در ارتباط با 

این توافق نامه چندین برابر خواهد شد. 

نظر به این که عناوین خبری و تحلیل های مندرج از سوی خبرگزاری ها از جمله مصادیقی 
هستندکه می توان با کمک آن ها به اهمیت موضوع و کیفیت انعکاس خبر در جامعه چین پی 
برد، در گزارش حاضر ابتدا پایگاه های خبری-تحلیلی چین و عناوین خبری مورد استفاده 
و  ارزیابی  مورد  به دقت  چین  و  ایران  جامع  همکاری  توافق نامه  با  ارتباط  در  آن ها  توسط 
بررسی قرار گرفته اند. سپس، توافق نامه مذکور براساس اخبار انتشار یافته و شناخت عملی 
امور  مهم وزیر  نیز سخنان  پیوست گزارش  در  قرار گرفته است.  تجزیه وتحلیل  مورد  چین 
خارجه چین در دیدار با سه مقام عالی رتبه ایران و خالصه خبر مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی 
ایران  در  چین  سفیر  واکنش  به  نیز  پایان  در  و  شده است  ارائه  چین  خارجه  امور  وزارت 

پرداخته شده است.

در حال حاضر سند 
امضا شده ی مذکور 

صرفا به مثابه یک توافق 
همکاری است و اهمیت 
موضوع قطعا در صورت 

انعقاد قراردادهای 
مجزا در ارتباط با این 
توافق نامه چندین برابر 

خواهد شد. 
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توافق نامه  با  ارتباط  در  چینی  رسانه های  خبری  عناوین   )۲
همکاری جامع راهبردی ۲5 ساله ایران و چین

توافق نامه  با  ارتباط  در  چینی  رسانه های  خبری  عناوین  بررسی  به  بخش  این  در 
افزایش کیفیت  و  اختصار  به منظور رعایت  پرداخته می شود.  ایران و چین  همکاری جامع 
گزارش، از ذکر مطالب تکراری و مشترک خودداری خواهد شد و صرفا مطالب جدید و 

تجزیه وتحلیل های خاص ارائه خواهند شد.

عناوین خبری رسانه های چین در ارتباط با توافق نامه همکاری جامع ایران و چین
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بخش انگلیسی زبان خبرگزاری معروف چاینادیلی، خبر مربوط به توافق نامه ایران و 
چین را با عنوان زیر منتشر کرده است ]۱[:

امضای توافق نامه بین ایران و چین، مخالفت در برابر تحریم های یک جانبه

بخش خبری اپلیکیشن پیام رسان تنسنت کیوکیو نیز به نقل از پکن نیوز۱ خبر مربوط 
به این توافق را با عنوان زیر منتشر کرده است ]2[: 

باالخره نهایی شد! امضای توافق نامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین و متعاقب 
آن اظهارت جدی وزیر امور خارجه چین و یأس امریکا

از  نقل  به  کشور،  دو  مقامات  اظهارنظرات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  خبری  منبع  این 
رسانه های بیگانه نظیر نیویورک تایمز و بلومبرگ بیان داشته است: هرچند اصل متن توافق نامه 
منتشر نشده است، اما منابع آگاه اظهار داشته اند که جزییات آن مشابه سندی است که سال 
گذشته منتشر شده است. چین طی 25 سال آتی در زمینه توسعه ارتباطات و ده حوزه کلیدی 
ایران تا سقف 400 میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد کرد و در مقابل نفت مورد نیاز خود 

را با شرایط خاصی ازطریق ایران تأمین خواهد کرد. ]4-2[

امضای  داشته است  بیان  تحلیل خود  در  نیز  نیوز  پکن  خبرگزاری 
برنامه همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین به معنای آغاز مرحله 
جدیدی در روابط دو کشور است. ایران شریک کلیدی چین در طرح 
یک کمربند یک راه است و چین نیز کشور اصلی موردنظر ایران برای 
تحقق هدف راهبردی سیاست نگاه به شرق است. عالوه بر این که دو 
کشور مزایای مشترک زیادی دارند و به حمایت از یکدیگر نیاز دارند، 
باعث تشدید همکاری دوجانبه  نیز  بین المللی فعلی دو کشور  شرایط 

مشکالت  حاضر،  حال  در  که  می دهد  ادامه  چنین  خبرگزاری  این  شده است.  آن ها  بین 
خارجی ایران و چین تا حد زیادی یکسان است و سیاست های قدرت های غربی و در رأس 

1. Beijing News

ایران شریک کلیدی 
چین در طرح یک 

کمربند یک راه است 
و چین نیز کشور اصلی 
موردنظر ایران برای 

تحقق هدف راهبردی 
سیاست نگاه به شرق 

است.
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این  بر  غربی  کشورهای  می باشند.  چالش برانگیز  کشور  دو  هر  برای  متحده  ایاالت  آن ها 
باورند که هر کشوری که برای نظام سلطه در روابط بین الملل چالش ایجاد کند- خواه ایران 
باشد یا چین- باید همواره سرکوب گردد. کشورهای غربی همچنان در رویاهای گذشته 
خود سیر می کنند و نمی توانند رابطه نزدیک ایران و چین را درک کنند. آن ها نمی توانند 
و یا نمی خواهند اهمیت مثبت گسترش روابط ایران و چین را برای منطقه و جهان ببینند و 

تنها نگران تهدید منافع خود در اثر هرگونه تغییر در نظام جهانی 
هستند. در همین راستا، قدرت های غربی توسط ایاالت متحده 
به سمت اعمال فشار مستمر علیه ایران و چین رهنمون می شوند. 
تحریم های  چین  که  است  آن  خواستار  متحده  ایاالت  اگرچه 
و  ایران  کشور  دو  اما  کند،  وضع  ایران  علیه  سخت گیرانه ای 
دو  هر  و  دارند  را  خود  خاص  فلسفی  تفکرات  و  تمدن  چین 
یکدیگر  به  باید  بین المللی  مبادالت  در  دریافته اند که  به خوبی 
احترام بگذارند. در سال های اخیر، چین حمایت های زیادی از 

ایران کرده است و همواره به طور فعاالنه از توافق هسته ای ایران دفاع کرده است. این رسانه 
همچنین اظهار داشته است ایران نیز در سال های اخیر به صورت قاطعانه از چین در مواردی 
نظیر حاکمیت ارضی )شامل تبت، شین جیانگ، تایوان و هنگ گنک( حمایت کرده است. 
در حال حاضر، دیپلماسی بین ایران و چین در حال تغییر است و اگر هر دو طرف بتوانند این 
تغییر را درک کنند، توسعه روابط آینده برای دو کشور مفیدتر خواهد بود. در این راستا، 
ایران باید بر تأکید چین مبنی بر اهمیت خاورمیانه برای این کشور توجه داشته باشد و چین 
نیز باید این واقعیت را مدنظر قرار دهد که راهبرد »نگاه به شرق« در سیاست خارجی ایران 
به تدریج به یک راهبرد بلندمدت تبدیل خواهد شد. پکن نیوز در انتها تأکید کرده است که 
سند همکاری امضا شده توسط ایران و چین در تاریخ 27 مارس صرفا به مثابه یک نقشه راه 
برای گسترش همکاری بین دو کشور است و جزئیات بیشتر این همکاری همچنان منوط به 

تالش های مستمر طرفین است. ]4-2[

ایران باید بر تأکید 
چین مبنی بر اهمیت 
خاورمیانه برای این 

کشور توجه داشته باشد 
و چین نیز باید این 

واقعیت را مدنظر قرار 
دهد که راهبرد »نگاه 
به شرق« در سیاست 

خارجی ایران به تدریج 
به یک راهبرد بلندمدت 

تبدیل خواهد شد.
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خبرگزاری سی جی تی اِن۱ نیز خبر مربوط به این توافق را با عنوان زیر منتشر کرده است ]5[:

تاریخی  مهم  لحظه  توافق نامه  امضای  است!  آینده  به 25 سال  مربوط  توافق نامه  این 
این  در  مهمی  پیام  چین  خارجه  امور  وزیر  و  می شود  محسوب  چین  و  ایران  برای 

خصوص منتشر کرده است

ساله   25 را همکاری جامع  آن  محوریت  کلیات خبر،  به  اشاره  این خبرگزاری ضمن 
ایران و چین در زمینه های سیاسی، راهبردی و اقتصادی عنوان می کند. سی جی تی اِن اظهار 
استقبال  مورد  امضای آن  اما  نشده است،  اعالم  هنوز  این طرح  محتوای  اگرچه  داشته است 
دولت ایران و بخش های مختلف جامعه قرار گرفته است. دولت ایران ضمن تأکید بر لزوم 
تسریع روند اجرای توافق نامه های مربوط به پروژه های زیربنایی و توسعه ای، خواستار گسترش 
به عنوان  را  چین  همواره  ایران  چینی  است.  و  ایرانی  خصوصی  شرکت های  بین  همکاری 
همکاری های  و  سرمایه گذاری ها  افزایش  به  و  می کند  قلمداد  خود  مهم  تجاری  شریک 
مشترک با چین مبادرت می ورزد. ایران مایل است واکسن های کوید-۱9 بیشتری از چین 
خریداری کند و از تجربیات چین در زمینه مبارزه با گسترش شیوع ویروس کرونا به ویژه 
در حوزه تولید واکسن بیشتر بهره مند شود. این خبرگزاری در ادامه با اشاره به توئیت یکی 
از مقامات دولتی اظهار داشته است: »ایران و چین اولین چهارچوب همکاری راهبردی 25 
ساله خود را نهایی کرده اند. هر دو کشور مزایای اقتصادی و سایر مزایای بلندمدت خود را 
بر اساس این چهارچوب ترسیم کرده اند. مشارکت ایران و چین زمینه ساز ایجاد یک نظم 
ارزش های شکست خورده  نه  ارزش های شرق-و  به  فراوان  احترام  براساس  جدید جهانی 

فعلی و به شدت افراطی )غرب(-خواهد بود« ]5[.

1. CGTN: )بخش بین المللی رسانه دولتی چین )سی سی تی وی
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خبرگزاری فونیکس )ققنوس(۱ ضمن معرفی و بررسی جامع توافق نامه ایران و چین در 
یک مقاله، خبر مربوط به این توافق را با عنوان زیر منتشر کرده است ]6[:

آشنایی کامل با توافق نامه همکاری جامع 25 ساله ی ایران و چین

این خبرگزاری ضمن بررسی بازخوردهای شبکه های بیگانه اظهار داشته است که اگرچه 
محتوای دقیق توافق نامه ایران و چین اعالم نشده است، اما جزئیات آن اساساً مشابه پیش نویس 
توافق نامه ۱8 صفحه ای است که سال گذشته منتشر شده است. در پیش نویس مذکور مقرر 
شده است که چین در ده ها حوزه کلیدی ایران شامل بانک داری، ارتباطات از راه دور، بنادر، 
راه آهن، مراقبت های بهداشتی و فناوری اطالعات تا سقف 400 میلیارد دالر طی 25 سال 
آینده سرمایه گذاری کند و در مقابل، نفت مورد نیاز خود را با شرایط خاصی ازطریق ایران 
تأمین نماید. پیشنهاد چین مبنی بر توسعه زیرساخت نسل پنجم شبکه ارتباطات )5G( در ایران، 
دو کشور  بین  نظامی  همکاری های  تعمیق  بِیدو،  موقعیت یابی جهانی  سامانه  ارائه خدمات 
برای مقابله با تروریسم، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم مرزی از دیگر اهداف موردنظر 
در پیش نویس توافقنامه است. نکته جالب این که این خبر بیش از 90 هزار بازدید کننده در 
بستر ویچت داشته است. فونیکس در ادامه اظهار داشته است که رسانه انگلیسی بی بی سی به 

نفتی  معامالت  انجام  بر  مبنی  سال گذشته  خبری  گزارش های 
دارد  آمریکا-اشاره  دالر  نه  یوآن-و  مبنای  بر  کشور  دو  آتی 
که این امر تهدید بیشتری برای وضعیت دالر آمریکا محسوب 
می شود. خبرگزاری چینی فونیکس سپس به نقل از خبرگزاری 
تسنیم ایران بیان داشته است که دو کشور نسبت به تاسیس یک 
از رسانه های  بسیاری  توافق کرده اند.  نیز  ایرانی و چینی  بانک 
خارجی این توافق نامه را با ابتکار عمل »یک کمربند یک راه 
که  است  معتقد  رویترز  نمونه  به عنوان  دانسته اند.  مرتبط  چین« 
توجه  قابل  گسترش  موجب  چین  و  ایران  دو جانبه  توافق نامه 

نفوذ اقتصادی و سیاسی چین از آسیای شرقی به سمت اروپا می شود و به بیان دقیق تر، چین 

1. Phoenix New Media 

توافق نامه دو جانبه 
ایران و چین موجب 
گسترش قابل توجه 

نفوذ اقتصادی و سیاسی 
چین از آسیای شرقی 
به سمت اروپا می شود 
و به بیان دقیق تر، چین 
با امضای این توافق نامه 
به دنبال گسترش نفوذ 

اقتصادی و سیاسی 
خود از شرق آسیا به 
خاورمیانه و در ادامه 
به سمت اروپا  است.
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به  آسیا  شرق  از  خود  سیاسی  و  اقتصادی  نفوذ  گسترش  دنبال  به  توافق نامه  این  امضای  با 
خاورمیانه و در ادامه به سمت اروپا  است. برخی از رسانه ها نیز معتقدند که ایران با امضای این 
توافق نامه به دنبال درهم شکستن تحریم های آمریکا است. نیویورک تایمز اظهار داشته است 
که این توافق نامه ممکن است به گسترش نفوذ چین در خاورمیانه و تضعیف تالش ایاالت 
متحده برای منزوی کردن ایران بیانجامد. همچنین بلومبرگ معتقد است روابط دوستانه بین 
ایران و چین بدون شک یک چالش مهم برای دولت ایاالت متحده محسوب می شود. وال 
استریت ژورنال هم به نقل از یکی از محققان اظهار داشته است: »امضای این توافق نامه باعث 
می شود ایران سازش بیشتری نشان ندهد و این امر به نوبه خود سبب افزایش نگرانی اروپا و 
ایاالت متحده خواهد شد و به نظر می رسد که ایران ممکن است راهی برای خالص شدن از 

بندهای اقتصادی بیابد«. ]6[

آن  زمان  اکنون  می کند  عنوان  چین  خارجه  امور  وزیر  از  به نقل  ادامه  در  فونیکس   
رسیده است که به طور جدی به عواقب منفی مداخالت خارجی در شرایط منطقه بیندیشیم و 
با یکدیگر همکاری کنیم تا بتوانیم راه های مؤثر جهت حفظ ثبات بلندمدت منطقه را بیابیم. 
ارتقای روحیه  )مالکیت(،  تعلق  نگرش حس  از  برای حمایت  منطقه  فراخوانی کشورهای 
استقالل طلبی، خالصی از رقابت های ژئوپلیتیک میان قدرت های بزرگ، جستجوی مسیری 
مناسب جهت توسعه برمبنای منافع ملی و منطقه ای و ایجاد یک ساختار امنیتی در راستای 
منافع کشورهای منطقه به عنوان هسته اصلی ابتکار عمل پنج ماده ای چین برای دستیابی به 
امنیت و ثبات در خاورمیانه به شمار می آید. در این راستا، چین مایل به همکاری با کشورهای 

منطقه است. ]6[

ایران  سیاسی  شخصیت های  از  برخی  نقطه نظرات  بیان  به  همچنین  خبرگزاری  این 
نقشه راه  یک  به عنوان  سند  »این  داشته است:  اظهار  ایرانی  مقامات  از  یکی  پرداخته است. 
ازجمله شرایط  اقتصادی  و  سیاسی  راهبردی،  بر شرایط  مشتمل  و  می شود  جامع محسوب 
الزم برای همکاری  در زمینه تجارت، اقتصاد و حمل و نقل است. این سند می تواند روابط 
دوجانبه ایران و چین را به یک سطح راهبردی جدید ارتقا دهد. این توافق نامه بر افزایش 
همکاری  در بخش خصوصی و توسعه مشارکت ایران در طرح یک کمربند یک راه چین 
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تأکید دارد«. یکی دیگر از مقامات ایرانی اظهار داشته است: »مشارکت ایران و چین بستری 
احترام زیادی  برای ارزش های شرق  ایجاد می کند که  پایه گذاری نظم جدید جهان  برای 
قائل است. برای مدتی طوالنی ما )ایران( همه تخم مرغ های خود را در سبدهای غربی قرار 
دادیم، اما همه آن ها از بین رفتند«. یکی از تحلیل گران اقتصادی ایران نیز بیان داشته است: 
»سیاست نگاه به شرق شرایط نامطلوبی در پی نخواهد داشت و ایران هم اکنون شروع به تغییر 

کرده است«. ]6[

تحلیل  مشابه  آن  کلیات  که  شده است  ارائه  چینی  کارشناس  یک  تحلیل  ادامه  در 
دانشگاه  در  خاورمیانه  تحقیقات  مؤسسه  استاد  خونگ َد۱،  فَن  است.  پکن نیوز  خبرگزاری 
مطالعات بین الملل شانگهای، معتقد است عالوه بر این که دو کشور مزایای مشترک زیادی 
دارند و به حمایت از یکدیگر نیاز دارند، شرایط بین المللی فعلی دو کشور نیز باعث تشدید 
همکاری دوجانبه بین آن ها شده است. ایاالت متحده بر اساس راهبرد فعلی خود در ارتباط با 
رقابت میان قدرت های بزرگ، برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران را به عنوان پیاده نظام 
خواستار  متحده  ایاالت  این که  وجود  با  می دهد.  قرار  مورداستفاده  چین  علیه  )گروگان( 
به حمایت  این کشور همچنان  ولی  است،  توسط چین  ایران  علیه  تحریم های شدید  اعمال 

خود از ایران و توافق هسته ای ادامه خواهد داد. ]6[

فونیکس در نهایت یک مصاحبه تصویری با یکی از تحلیل گران چینی2 انجام داده است. 
کارشناس مسائل نظامی چین-سونگ- اظهار داشته است امضای این تفاهم نامه برای هر دو 
کشور ایران و چین مفید است و مزایای زیادی برای صلح و امنیت کل منطقه دربرخواهد 
چین  اقتصادی  همکاری های  و  حمایت  از  تفاهم نامه  این  براساس  ایران  درواقع،  داشت. 
برخوردار می شود و در مقابل چین، بخشی از نفت مورد نیاز خود را در بلندمدت از منابع 
مطرح خواهد شد.  ایران  نفت  مهم ترین مصرف کننده  به عنوان  و  تأمین خواهد کرد  ایران 
منطقه  در  پایدار  امنیت  برقراری  امکان  چین  و  ایران  بین  توافقی  چنین  امضای  همچنین، 

خلیج فارس را فراهم خواهد آورد. ]6[

1. Fàn Hóngdá
2. Sòng Zhōngpíng
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روزنامه دیجیتال پِنگ پَی۱، با عنوانی متفاوت به انعکاس و تحلیل خبر مربوط به توافق نامه 
ایران و چین پرداخته است ]7[:

ایران و چین یک برنامه همکاری جامع امضا کرده اند: بدون هیچ گونه شاخص کّمی 
و تعهد نظامی

بنا به گزارش این خبرگزاری، توافق نامه مذکور از سال گذشته در گزارشات رسانه های 
خارجی مطرح شده است و هم اکنون که به طور رسمی امضا شده است، بحث های داغی را 

در جهان برانگیخته است. ]7[

دانشگاه  بین المللی  مطالعات  مؤسسه  از  خاورمیانه  تحقیقات  مرکز  محققان  از  یکی 
ایران و چین  بیان داشته است که  این خبرگزاری  با  نام سون ِدگانگ2 در گفتگو  به  فودان 
اوایل سال 20۱6 تعریف کردند. درنهایت، هر دو  ابتدا یک مشارکت راهبردی جامع در 
کشور پس از پنج سال تالش مستمر خود و با توجه به تغییرات صورت گرفته در شرایط 
بین المللی به این نتیجه رسیدند که مفهوم همکاری جامع راهبردی را از سه منظر اقتصادی، 
سیاسی و راهبردی ارتقا دهند که این امر نیز به وضوح به ثبات نظم بین المللی کمک خواهد 
کرد. شایان ذکر است که برخالف ادعای برخی رسانه ها، این طرح همکاری به مثابه یک 
طرح  این  درواقع،  باشد.  سرمایه گذاری ها  میزان  نظیر  جزئیاتی  شامل  که  نیست  قرارداد 
همکاری به مثابه نقشه راهی است که چهارچوبی برای همکاری های آینده  میان ایران و چین 
فراهم می کند. با توجه به تمایل طرفین جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه خود در 
انرژی، زیرساخت، صنعت و فناوری...، هر دو کشور توافق کرده اند ارتباطات  حوزه های 
و جلسات کارشناسانه ی مورد نیاز را در راستای این تفاهم نامه از سر گیرند. سون ِدگانگ 
دیپلماتیک  حضور  تقویت  باعث  چین  و  ایران  جامع  همکاری  توافق نامه  که  است  معتقد 
چین در خاورمیانه خواهد شد و در عین حال، اصل معروف چین در زمینه شراکت یعنی 
همکاری بدون تعهد نظامی۳ نیز در این توافقنامه مطرح است4. وی در ادامه با اشاره به طرح 
1. Pengpai, The Paper
2. Sun Degang
3. Partnership and non-alignment 

4. این مسأله به همکاری راهبردی اما بدون اتحاد نظامی علیه کشور ثالث و مخالفت با اتحادهایی نظیر تعهد کشورهای 
عضو ناتو اشاره دارد. 
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پنج ماده ای چین برای حفظ امنیت و ثبات خاورمیانه۱ که در دیدار وزیر امورخارجه این 
کشور از عربستان پیشنهاد شد، افزود: این طرح نشان می دهد که چین اهمیت زیادی برای 
توسعه روابط دوستانه و همکاری با ایران، کشورهای عربی، ترکیه، رژیم اشغالگر قدس و 
دیگر کشورهای خاورمیانه قائل است و توصیه می کند که از امضای توافق نامه های مشابه 
سطح  چین  نیست  بعید  است  معتقد  وی  ورزید.  امتناع  نباید  خاورمیانه  کشورهای  سایر  با 
همکاری های خود با کشورهای عربی، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس را از نظر کیفی برحسب 
با این  بلندمدت مشابهی را  نیاز در آینده ارتقا دهد و توافق نامه های همکاری میان مدت و 

کشورها امضا نماید. ]7[

پروفسور لیو جونگ مین2- استاد مؤسسه تحقیقات خاورمیانه 
با  مصاحبه  طی  شانگهای-  بین الملل  مطالعات  دانشگاه  در 
خبرگزاری پِنگ پَی اظهار داشته است توافق نامه همکاری جامع 
را در داخل و خارج  این جهت توجه زیادی  از  ایران و چین 
از  خاصی  برهه ی  در  که  کرده است  جلب  خود  به  کشور  از 
دقیق تر،  به بیان  شده است.  امضا  بین المللی  شرایط  و  تحوالت 
درست اندکی پس از مذاکرات راهبردی چین و ایاالت متحده 
با حضور وزیر امور خارجه چین در تاریخ ۱8 تا ۱9 مارس در 

آالسکا، ایشان عازم سفر به خاورمیانه شد و توافق نامه همکاری جامع با ایران را امضا کرد. 
اگرچه ایران و امریکا پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امیدوار بودند 
که مذاکرات مربوط به توافق هسته ای ایران ازسرگرفته شود، اما واقعیت نشان داد که گره 
کور روابط ایران و امریکا همچنان باز نشده است. از این رو، تعامل سه کشور ایران، چین و 
امریکا تحت چنین شرایطی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است تا جایی که بسیاری 
از رسانه های غربی، امضای توافق نامه همکاری جامع بین ایران و چین را به منزله گسترش 
نفوذ مستمر چین در منطقه خاورمیانه تلقی کرده اند. پروفسور لیو جونگ مین همچنین بیان 

۱. رعایت احترام متقابل، رعایت انصاف و عدالت، منع گسترش سالح های هسته ای، مشارکت در تامین امنیت جمعی 
و تسریع همکاری های توسعه ای

2. Liu Zhongmin

بعید نیست چین سطح 
همکاری های خود با 

کشورهای عربی، ترکیه 
و رژیم اشغالگر قدس را 
از نظر کیفی برحسب 

نیاز در آینده ارتقا 
دهد و توافق نامه های 
همکاری میان مدت و 
بلندمدت مشابهی را با 
این کشورها امضا نماید.



بررسی بازخورد رسانه های چین نسبت به امضای توافق نامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین 16

با قطع روابط  یعنی همزمان  ژانویه 2008  این که رئیس جمهور چین در  از  داشته است پس 
دیپلماتیک میان عربستان و ایران برای دیدار با دولت های سه کشور عربستان سعودی، مصر 
و ایران دعوت شد، ایشان سخنرانی مهمی در مورد نقش چین در خاورمیانه در نشست سران 
یافتن  به دنبال  به اظهارات وی، چین در خاورمیانه  بنا  بیان کرد.  اتحادیه کشورهای عربی 
نماینده )به جای خود(، پر کردن شکاف های موجود و افزایش نفوذ منطقه ای۱ خود نیست، 

برقراری صلح،  به   منطقه  ترغیب کشورهای  به دنبال  این کشور  بلکه 
ترویج گفتمان و پیوستن به حلقه دوستانه یک کمربند یک راه جهت 
ایجاد یک شبکه سودمند برای شرکای متقابل است. لیو جونگ مین 
در ادامه چنین نتیجه گیری کرده است که سفر وزیر امور خارجه چین 
به خاورمیانه و گسترش همکاری با کشورهایی نظیر ایران، عربستان 
حوزه  نوع  هیچ  به دنبال  چین  که  است  این  بیانگر  ترکیه  و  سعودی 
را  ایران  با  توافق نامه همکاری جامع  اگرچه  و  نیست  منطقه  نفوذ در 

امضاکرده است، اما اصول مذکور را نقص نخواهد کرد. ]7[

یائو جین شیانگ2- مشاور مؤسسه مطالعات بین الملل چین و محقق مدعو مرکز تحقیقات 
راهبردی و امنیت دانشگاه چینگخوا- در مصاحبه با این خبرگزاری اظهار داشته است: برنامه 
مشارکت  یک  ایجاد  برای  کشور  دو  هر  تفاهم  راستای  در  چین  و  ایران  جامع  همکاری 
مبنای یک چهارچوب  اصوال  برنامه  این  تدوین شده است.  در سال 20۱6  راهبردی جامع 
به سختی  حال،  این  با  می دهد.  تشکیل  را  بزرگ  تمدن  دو  این  بین  همکاری  برای  کالن 
می توان برچسب ژئوپلیتیک به این برنامه زد و در ارتباط با آن برداشت های راهبردی مفرط 
داشت. به طور کلی، چین دو هدف را در منطقه دنبال می کند. هدف اول شامل کمک به 
کشورهای خاورمیانه برای یافتن یک مسیر توسعه ی متناسب است تا حلقه معیوب جنگ، 
وحشت و بحران اقتصادی درهم شکسته شود. هدف دوم نیز این است که با ترویج گفتمان 
به تدریج سازوکاری برای ایجاد اعتماد و یک چهارچوب امنیتی در منطقه ایجاد شود. بنا به 
اظهارات یائو  جین شیانگ، امضای برنامه همکاری جامع ایران و چین موجب بهره گیری از 
1. Spheres of Influence
2. Yao Jinxiang

این برنامه اصوال مبنای 
یک چهارچوب کالن 

برای همکاری بین این 
دو تمدن بزرگ را تشکیل 

می دهد. با این حال، 
به سختی می توان برچسب 
ژئوپلیتیک به این برنامه 
زد و در ارتباط با آن 

برداشت های راهبردی 
مفرط داشت.
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پتانسیل های همکاری اقتصادی بین دو کشور، همگرایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت 
ویروس  و شیوع  تحریم ها  دلیل  به  اقتصادی  فشار شدید  مردم کشوری می شود که تحت 
کرونا قرار دارند. این توافق همچنین سبب می شود تا ایران و چین طی همکاری نزدیک با 
یکدیگر بتوانند توافق هسته ای را به سرعت به مسیر اصلی بازگردانند و بدین ترتیب به حفظ 
ثبات منطقه ای کمک کنند. برنامه همکاری جامع ایران و چین به عنوان گزینه ای راهبردی 
محسوب می شود و ازآن مهم تر این که این برنامه در پاسخ به اقدامات اخیر ایاالت متحده و 

غرب به منظور جلوگیری از تضعیف نظم بین الملل تدوین شده است. ]7[
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مرکز مطالعات منطقه ای و بین المللی دانشگاه چینگخوا در سپتامبر 2020، مقاله ای با عنوان 
زیر در مورد بازخورد انتشار خبر تفاهم ایران و چین منتشر کرده است ]8[:

راهبرد یا مصلحت: ایران چگونه به همکاری جامع ایران و چین نگاه می کند؟

ایران،  خبرگزاری های  و  رسانه ها  جامع  بررسی  لِن یو۱-با  لیو  مقاله-  این  نویسنده 
اظهارنظرهای مقامات ذیربط و تحلیل  های محافل سیاسی و دانشگاهی کشور به این نتیجه 
رسیده است که همکاری ایران و چین بنا به مصلحت و اجبار شکل گرفته است و راهبردی 

نیست. وی در تبیین تفاوت بین راهبرد و مصلحت بیان داشته است ]8[:

اولویت  بر  مبتنی  عادی  شرایط  در  کشور  یک  راهبردی  عملکرد 
به راحتی  خارجی  عوامل  از  و  دارد  بلند مدت  ماهیت  و  بوده  ثبات  و 
متأثر نمی شود. از منظر سیاست خارجی نیز می توان گفت که چنانچه 

همکاری دو کشور براساس راهبرد شکل بگیرد، روند توسعه همکاری های بین دو کشور 
به روشی بلندمدت و عمیق شکل گرفته و در برابر مداخله های خارجی آسیب پذیر نیست. 
اما مفهوم مصلحت در زبان چینی حاکی از نوعی انعطاف پذیری است و معموالً به روشی 
مصلحت اندیشی  راهبرد،  برخالف  دارد.  اشاره  خاص  وضعیت  یک  با  مقابله  برای  موقت 
اغلب با انفعال، اجبار و تغییر پذیری همراه است، ماهیتی کوتاه مدت دارد، در برابر عوامل 
نیز می توان  تأثیرپذیر است و مستلزم تعدیل رویه است. از منظر سیاست خارجی  خارجی 
گفت که چنانچه همکاری دو کشور بنا به مصلحت شکل بگیرد، ویژگی هایی نظیر دوری 
به وفور مشاهده می شود.  و نزدیکی های ناگهانی و فراز و نشیب زیاد در روابط دو کشور 
یکدیگر  به  نسبت  را  خود  تردید  و  می توانند شک  به سختی  کشور  دو  شرایطی  چنین  در 
ببرند و تعمیق همکاری ها و اعتمادسازی بسیار دشوار خواهد بود.  بین  از  به صورت کامل 
تلقی می کند،  به صورت راهبردی  با کشور دیگر را عمدتاً  وقتی کشوری همکاری خود 
بدین معناست که با وجود این که فرصت های زیادی برای همکاری با کشورهای دیگر دارد، 
اما همکاری با آن کشور را بیشتر در راستای منافع بلندمدت خود می بیند. در نقطه مقابل، 
هنگامی که کشوری همکاری خود با کشور دیگر را عمدتا از روی مصلحت اندیشی تلقی 
1. Liu Lanyu

 همکاری ایران و چین 
بنا به مصلحت و اجبار 

شکل گرفته است و 
راهبردی نیست.
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می کند، بدین معناست که آن کشور تنها گزینه )یا بهترین گزینه از میان چند گزینه( برای 
همکاری است و همکاری با آن کشور برای رفع سریع چالش های پیش رو مزیت بیشتری 

دربردارد. ]8[

نویسنده در ابتدای مقاله به اظهارات یکی از مقامات ایرانی مبنی بر توطئه دولت و خائنانه 
بودن این توافق نامه پرداخته است که بالفاصله سبب شعله ور شدن افکار عمومی مردم ایران 
شد. در این مقاله با ارائه نظرات حامیان و مخالفان توافق نامه همکاری جامع ایران و چین 
سعی بر این است تا هدف ایران از همکاری راهبردی بلندمدت خود با چین شناسایی شود و 
مشخص شود که همکاری ایران با چین از نوع راهبردی است یا مصلحت آمیز. براین اساس 
کشور چین می تواند به دیدگاه اصلی و اولیه مردم ایران نسبت به این توافق نامه همکاری پی 

ببرد و میزان سرمایه گذاری خود طی همکاری  با ایران را بسنجد. ]8[

در این مقاله سپس با تحلیل اظهارات تعدادی از مقامات ایرانی بیان شده است که شکستن 
تحریم ها و منزوی کردن ایاالت متحده در جامعه بین الملل-و نه تعمیق همکاری های ایران 
با چین محسوب می شود.  ایران در پیشبرد همکاری های خود  و چین-هدف اصلی دولت 
به طور کلی، با تحلیل سخنان مقامات دولتی می توان دریافت که روابط آمریکا و ایران در 
تدوین سیاست های ایران در قبال چین و وضعیت منفعالنه ایران در تدوین این سیاست ها 
تأثیر بسزایی دارد. این موارد همگی بیانگر مصلحت اندیشی ایران-و نه نگاه راهبردی ایران-

در تعریف همکاری بلندمدت خود با چین است. در این مقاله با بیان نظرات برخی فعاالن 
سبب  سرشناس  افراد  قبیل  این  اظهارات  که  شده است  عنوان  چنین  ایرانی  مشهور  سیاسی 
افزایش نگرانی های مردم ایران نسبت به همکاری ایران و چین و شکل گیری ذهنیت استعمار 

ایران توسط چین شده است. ]8[

از طرفی لیو لِن یو در این مقاله، رهبر معظم ایران را به عنوان مرّوج و حامی جدی برنامه 
همکاری 25 ساله ایران و چین قلمداد می کند و معتقد است که همکاری این دو کشور در 
این مرحله عمدتاً توسط رهبر معظم انقالب هدایت می شود. وی با تحلیل سخنان رهبر معظم 
از روی  ایران  به عبارتی  و  دارد  راهبردی  ایشان جنبه  نظرات  نتیجه گیری می کند که  ایران 
اجبار و بنا به مصلحت اندیشی به همکاری با چین مبادرت نمی ورزد، بلکه چین را به عنوان 
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دوست دیرین خود جهت همکاری انتخاب کرده است. با این حال، 
در این مقاله بیان شده است که رهبر ایران تحت فشار افکار عمومی 
ممکن است نگرشی مصلحتی به جای نگرش راهبردی نسبت به چین 

اتخاذ کند. ]8[

وی در ادامه با تحلیل نظرات مثبت و منفی برخی از شخصیت های 
ایران از روی مصلحت به  نتیجه گیری می کند که  دانشگاهی مجددا 
همکاری با چین مبادرت می ورزد و همکاری راهبردی ایران و چین 

فاقد زیربنای اجتماعی کافی در جامعه ایران است. ]8[

در  احتمالی  تغییرات  بروز  به دلیل  که  می نویسد  چنین  مقاله  انتهای  در  تحلیل گر  این 
درنهایت  نیست.  اطمینان  قابل  چندان  چین  قبال  در  ایران  سیاست  ایران،  و  آمریکا  روابط 
می توان گفت که ایران توافق نامه مذکور را با دو هدف اصلی امضا کرده است: ۱( دریافت 

کمک های زیاد مالی از دولت چین برای کاهش فشار اقتصادی بر 
این  وادار کردن  و  متحده  ایاالت  بر  روانی  فشار  اعمال   )2 و  مردم 
نویسنده معتقد  ایران.  قبال  برای تعدیل سیاست های خود در  کشور 
است در صورت توافق ایران و آمریکا در خصوص کاهش یا حذف 
تحریم ها، سیاست خارجی ایران یک راهبرد متعادل و متفاوتی را در 
پیش خواهد گرفت. زیرا مردم ایران و به ویژه نخبگان دانشگاهی و 
سیاسی این کشور دید مثبتی نسبت به چین و روسیه ندارند و نگران 
استثمار اقتصاد و امنیت سرزمین خود توسط این دو کشور هستند. ]8[

لیو لِن یو در این مقاله، 
رهبر معظم ایران را 

به عنوان مرّوج و حامی 
جدی برنامه همکاری 
25 ساله ایران و چین 

قلمداد می کند و معتقد 
است که همکاری این 

دو کشور در این مرحله 
عمدتًا توسط رهبر معظم 
انقالب هدایت می شود.

نظرات رهبر معظم 
ایران جنبه راهبردی 

دارد و به عبارتی ایران 
از روی اجبار و بنا به 
مصلحت اندیشی به 

همکاری با چین مبادرت 
نمی ورزد، بلکه چین را 
به عنوان دوست دیرین 
خود جهت همکاری 

انتخاب کرده است.
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۳( جمع بندی
با بررسی بازتاب رسانه های چین درباره امضای توافق نامه همکاری جامع 25 ساله ایران و 
چین می توان چنین برداشت کرد که از نظر خبرگزاری های چینی، ایران شریک کلیدی چین 
در طرح »یک کمربند، یک راه« است و چین نیز کشور اصلی موردنظر ایران برای تحقق 
مزایای مشترک  این که دو کشور  بر  به شرق« است. عالوه  »نگاه  راهبردی سیاست  هدف 
زیادی دارند و به حمایت از یکدیگر نیاز دارند، شرایط بین المللی فعلی دو کشور نیز باعث 
تشدید همکاری دوجانبه بین آن ها شده است. آنها اظهار می کنند مشکالت خارجی ایران 
و چین تا حد زیادی یکسان است و سیاست های قدرت های غربی و در رأس آن ها ایاالت 

متحده برای هر دو کشور چالش برانگیز می باشد.

باید بر تأکید چین مبنی بر اهمیت  ایران  یکی از نکات مورد تاکید آنها این است که 
قرار  مدنظر  را  واقعیت  این  باید  نیز  چین  و  باشد  داشته  توجه  کشور  این  برای  خاورمیانه 
دهد که راهبرد »نگاه به شرق« در سیاست خارجی ایران به تدریج به یک راهبرد بلندمدت 
ایران و چین  اینکه سند همکاری امضا شده توسط  بر  تبدیل خواهد شد. تاکید آنها مبنی 
صرفا به مثابه یک نقشه راه برای گسترش همکاری بین دو کشور است و جزئیات بیشتر این 

همکاری همچنان منوط به تالش های مستمر طرفین است، نیز نکته قابل تاملی است.

آنها اعتقاد دارند با نهایی شدن و امضاء اولین چهارچوب همکاری راهبردی 25 ساله 
ایران و چین، هر دو کشور مزایای اقتصادی و سایر مزایای بلندمدت خود را بر اساس این 
چهارچوب ترسیم کرده اند و مشارکت ایران و چین زمینه ساز ایجاد یک نظم جدید جهانی 
براساس احترام فراوان به ارزش های شرق-و نه ارزش های شکست خورده فعلی و به شدت 

افراطی )غرب(-خواهد بود.

تصریح  مذکور  توافق نامه  دردسترس  جزئیات  بررسی  با  خبرگزاری ها  این  از  یکی 
نموده است: چین در ده ها حوزه کلیدی ایران شامل بانکداری، ارتباطات از راه دور، بنادر، 
راه آهن، مراقبت های بهداشتی و فناوری اطالعات تا سقف 400 میلیارد دالر طی 25 سال 
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آینده سرمایه گذاری خواهد کرد و در مقابل، نفت مورد نیاز خود را با شرایط خاصی ازطریق 
ایران تأمین خواهد نمود. پیشنهاد چین مبنی بر توسعه زیرساخت نسل پنجم شبکه ارتباطات 
)G5( در ایران، ارائه خدمات سامانه موقعیت یابی جهانی بِیدو، تعمیق همکاری های نظامی 
از دیگر  انسان و جرایم مرزی  با تروریسم، مواد مخدر، قاچاق  برای مقابله  بین دو کشور 

اهداف موردنظر در پیش نویس توافقنامه ذکر شده است.

یکی از کارشناسان مسائل نظامی چین بیان داشته است که امضای این تفاهم نامه برای هر 
دو کشور ایران و چین مفید است و مزایای زیادی برای صلح و امنیت کل منطقه دربرخواهد 
چین  اقتصادی  همکاری های  و  حمایت  از  تفاهم نامه  این  براساس  ایران  درواقع،  داشت. 
برخوردار می شود و در مقابل چین، بخشی از نفت مورد نیاز خود را در بلندمدت از منابع 
مطرح خواهد شد.  ایران  نفت  مهم ترین مصرف کننده  به عنوان  و  تأمین خواهد کرد  ایران 
منطقه  در  پایدار  امنیت  برقراری  امکان  چین  و  ایران  بین  توافقی  چنین  امضای  همچنین، 

خلیج فارس را فراهم خواهد آورد.

نظر یکی از محققان چینی نیز این است که درواقع، این طرح همکاری به مثابه نقشة راهی 
است که چهارچوبی برای همکاری های آینده  میان ایران و چین فراهم می کند. با توجه به 
تمایل طرفین جهت گسترش روابط اقتصادی دو جانبه خود در حوزه های انرژی، زیرساخت، 
صنعت و فناوری...، هر دو کشور توافق کرده اند ارتباطات و جلسات کارشناسانه ی مورد نیاز 

را در راستای این تفاهم نامه از سر گیرند.

محقق چینی دیگری نیز خاطرنشان ساخته است این توافق سبب می شود تا ایران و چین 
طی همکاری نزدیک با یکدیگر بتوانند توافق هسته ای را به سرعت به مسیر اصلی بازگردانند 
چین  و  ایران  جامع  همکاری  برنامه  کنند.  کمک  منطقه ای  ثبات  به  حفظ  ترتیب  بدین  و 
به  پاسخ  برنامه در  این  این که  ازآن مهم تر  به عنوان گزینه ای راهبردی محسوب می شود و 
بین الملل تدوین  نظم  از تضعیف  به منظور جلوگیری  ایاالت متحده و غرب  اخیر  اقدامات 

شده است. 

نگرانی چینی ها از قابل اطمینان نبودن سیاست ایران در قبال چین به دلیل بروز تغییرات 
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نیز از دیگر نکات قابل  توجه در نظریه های تحلیلگران  احتمالی در روابط آمریکا و ایران 
چینی است.

این مقطع زمانی )نظیر  به دلیل تحوالت مهم سیاسی در  به ذکر است که  پایان الزم  در 
ایران و  امریکا در قبال چین و  مذاکرات احیای برجام، سیاست های رییس جمهور جدید 
نهایتا انتخابات پیش ِروی ایران( احتماال این توافق نامه در آینده ای نه چندان دور مجددا در 

رسانه های چین مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
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پیوست
اظهارات مقامات چین در مورد توافق نامه همکاری جامع ایران و چین

در این بخش گزارش، سخنان مهم وزیر امور خارجه چین در دیدار با سه مقام عالی رتبه 
ایران و خالصه خبر مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه چین ارائه شده است 

و در پایان نیز به واکنش سفیر چین در ایران پرداخته شده است ]9 و ۱0[. 

خالصه خبر دیدار وزیر امور خارجه چین با رئیس جمهور ایران

وزیر امور خارجه چین سالم گرم و پیام تبریک سال نو ایرانی را از طرف رئیس جمهور 
چین- شی  جین پینگ- به حسن روحانی- رئیس جمهوری ایران-منتقل کرد و از استقبال 
راهبردی  مشارکت  داشت  اظهار  ایشان  تشکر کرد.  نوروز  در  مقامات چین  از  ایران  گرم 
جامع ایران و چین همواره در شرایط متغیر بین المللی تداوم خواهد یافت و صرف نظر از 
تغییرات احتمالی در شرایط بین المللی، چین بدون تردید سیاست دوستانه خود را در قبال 
ایران دنبال خواهدکرد. امسال پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور 
ایران و چین است و امضای تفاهم نامه همکاری جامع بین دو کشور بیانگر یک چشم انداز 
کلی برای ارتقای مشارکت راهبردی جامع میان این دو کشور است. این امر نه تنها به نفع 
هر دو کشور خواهد بود، بلکه به حفظ صلح منطقه ای و جهانی نیز کمک خواهد کرد. وی 
از حاکمیت ملی، عزت ملی و مسیر توسعه  ایران در زمینه حفاظت  از  افزود چین قاطعانه 
ملی خود حمایت می کند. چین همواره مخالف تحریم های غیرمنطقی یک جانبه ای است 
که جهان خارج علیه ایران اعمال کرده است. هرگونه تحریم یک جانبه- به ویژه موارد مبتنی 
بر اطالعات نادرست- ناقض قوانین بین المللی است و به  تحریک وجدان انسانی، ناهنجاری 
اخالقی و عدم محبوبیت منجر می شود. چین مایل به همکاری با ایران و سایر کشورها در 
زمینه مخالفت با سلطه جویی قدرت ها، حفاظت از انصاف و عدالت در عرصه بین الملل و 

حمایت از هنجارهای اساسی در روابط بین الملل است ]۱۱[. 

وزیر امور خارجه چین در ادامه اظهار داشت توافق جامع در مورد مسئله هسته ای ایران 
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)برجام( یک موفقیت مهم و چند جانبه به شمار می آید که با تالش و کوشش بسیار حاصل 
شده است. چین معتقد است که حمایت از برجام به منزله حمایت از چندجانبه گرایی و اقتدار 
شورای امنیت سازمان ملل است. خروج یک جانبه دولت سابق آمریکا از توافق هسته ای 
ایران حاکی از عدم پایبندی این کشور به توافق نامه های بین المللی است که به اتفاق آرا از 
سوی جامعه جهانی محکوم است. البته دولت جدید ایاالت متحده مایل است که به برجام 
بازگردد و ما از آن استقبال می کنیم. با این حال، ایاالت متحده باید در مورد آسیب وارده 
به  برجام و همچنین خسارات وارده  از  اثر خروج  بین المللی در  ثبات  و  منطقه ای  به صلح 
کشورهای ذیربط تأمل کند و تحریم های یک جانبه علیه ایران را در اسرع وقت برطرف 

نماید و اقدامات قضایی گسترده علیه کشورهایی نظیر ایران و چین را متوقف کند ]۱۱[.

خالصه خبر مذاکرات دوجانبه وزیر امور خارجه چین با وزیر امور خارجه ایران

وزیر امور خارجه چین در سخنان خود عنوان کرد که با نگاهی به سابقه 50 ساله ی روابط 
دیپلماتیک ایران و چین می توان دریافت که هر دو کشور همواره در راستای حفظ ارتباطات 
نزدیک و صمیمانه، درک و حمایت متقابل و تعمیق اعتماد متقابل سیاسی گام برداشته اند. 
ایران و چین در شرایط جدید فعلی نیز باید در زمینه  حفاظت از حقوق و منافع قانونی ملی، 
پایبندی به هنجارهای اصلی در روابط بین الملل، حفاظت از منافع مشترک کشورهای در 
حال توسعه )ازجمله ایران و چین( و حفاظت از انصاف و عدالت در عرصه های بین المللی از 
یکدیگر حمایت کنند. ایشان عنوان کرد کشور چین مایل به همکاری بیشتر با ایران در زمینه 
مبارزه با گسترش ویروس کرونا و افزایش سالمت عمومی جامعه است. بنا به اظهار ایشان، 
پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور باید به فرصتی برای مشارکت 
فعاالنه در تبادالت فرهنگی و نیز گسترش دوستی میان دو ملت تبدیل گردد. دو کشور باید 
نسبت به تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری های خود در زمینه پیاده سازی طرح یک 
کمربند یک راه اقدام کنند. وزیر امور خارجه چین در ادامه از اعزام نمایندگان ایران برای 

حضور در بازی های المپیک زمستانی پکن استقبال کرد ]۱2و۱۳[. 

وزیر امور خارجه چین در ادامه سخنان خود به صدور بیانیه مشترک ایران و چین در 
ژانویه 20۱6 )دی ماه ۱۳94( اشاره کرد که طی آن مقرر شد دو کشور در زمینه ایجاد یک 
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مشارکت جامع راهبردی و دستیابی به یک طرح جامع همکاری تالش کنند. ایشان افزود در 
سایه تالش های مشترک دو کشور، امروز )27 مارس 202۱( برنامه همکاری جامع ایران و 
چین را امضا خواهیم کرد تا از ظرفیت همکاری دو کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی 
و سایر حوزه ها نهایت استفاده را داشته باشیم و برای چشم اندازهای همکاری بلندمدت خود 
برنامه ریزی کنیم. وی اذعان داشت این امر باعث بهبود و ارتقای مستمر مشارکت راهبردی 

جامع ایران و چین و تامین منافع ملی هر دو کشور می شود ]۱2و۱۳[.

خالصه خبر دیدار وزیر امور خارجه چین با مشاور عالی رهبر ایران

الریجانی-در  ایران-علی  رهبر  عالی  مشاور  با  خود  دیدار  در  چین  خارجه  امور  وزیر 
27 مارس 202۱ )7 فروردین ۱400( اظهار داشت که ایران و چین همواره روابط دوستانه 
قدیمی با یکدیگر داشته اند. چین همیشه روابط دو کشور را از منظر راهبردی و بلندمدت 
مورد بررسی و رسیدگی قرار داده است. وی افزود صرف نظر از تغییرات احتمالی در ارتباط 
ایران  قبال  در  را  تردید سیاست دوستانه خود  بدون  منطقه ای، چین  و  بین المللی  با شرایط 
دنبال خواهد کرد. امسال پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور است 
و روابط ایران و چین در نقطه شروع تاریخی جدیدی قرار دارد. چین مایل است با ایران 
به فرصتی  بین دو کشور را  تا پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک  همکاری کند 
به صلح و  انتفاع دو ملت و در عین حال کمک  متقابل،  پایدار  تداوم همکاری های  برای 

توسعه جهانی تبدیل کند ]۱4[.

ایجاد  زمینه  در  مشترک  بیانیه  یک  با صدور  چین  و  ایران  داشت  اظهار  ادامه  در  وی 
مشارکت راهبردی جامع در ژانویه 20۱6 توافق کرده اند که به یک برنامه همکاری جامع 
جامع  همکاری  برنامه  مشترک  به طور  ایران  امور خارجه  وزیر  با  ما  راستا،  این  در  برسند. 
ایران و چین را امضا خواهیم کرد تا چشم اندازهای همکاری بین دو کشور را در حوزه های 
اقتصادی و فرهنگی برنامه ریزی کرده و توسعه مداوم مشارکت راهبردی جامع ایران و چین 
را ارتقا بخشیم. چین همچنین با ایران در زمینه مبارزه با گسترش ویروس کرونا همکاری 

خواهد کرد ]۱4[.
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وزیر امور خارجه چین افزود چین قاطعانه از مقاومت ایران در برابر نظام سلطه دفاع می کند 
و از حفظ حاکمیت و عزت ملی ایران حمایت می نماید. اعمال تحریم های یک جانبه علیه 
ایران موجب نقض قوانین بین المللی شده است و به مردم بی گناه ایران صدمه وارد کرده است. 

جامعه بین المللی باید به طور مشترک با هرگونه اعمال سلطه جویانه مخالفت کند ]۱4[.

خالصه خبر مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه چین

توافق  امضای  از  بعد  روز  دو  چین-جائو  لی جییِن۱-  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همکاری ایران و چین در تاریخ 29 مارس 202۱ )9 فروردین ۱400( در حاشیه کنفرانس 
پاسخ  مختصر  بسیار  به طور  توافق  سند  جزئیات  زمینه  در  خبرنگاران  سؤال  به  خبری خود 
که  داشت  اظهار   20۱6 سال  در  چین  و  ایران  مشترک  بیانیه  به  اشاره  ضمن  ایشان  دادند. 
مفاد توافق نامه پس از انجام مذاکرات و ارتباطات دوجانبه و نهایتا امضای آن در سفر اخیر 
وزیر خارجه چین به ایران مورد تصویب قرار گرفتند. بنا به گفته ایشان، این طرح با هدف 
بهره گیری از ظرفیت های همکاری بین دو کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و غیره 
و همچنین ترسیم چشم انداز و نقشه راه همکاری بلندمدت دو کشور تدوین شده است. وی 
افزود این توافق نامه شامل قرارداد یا شاخص های کّمی خاصی نیست و یا این که بر علیه هیچ 
طرف سومی نیست. اعتقاد بر این است که تفاهم متقابل  دو کشور اساس یک دیدگاه کالن 

برای تعریف همکاری های آینده بین ایران و چین را تشکیل می دهند ]۱5[.

واکنش سفیر چین در ایران

سفیر چین در ایران- چانگ خوآ- در توییت خود نوشت: ایران و چین شرکای جامع 
اسناد  به گشوده شدن نمایشگاه  اشاره  با  توییتی دیگر  ایشان در  راهبردی یکدیگر هستند. 
مرکز  در  کشور  دو  دیپلماتیک  روابط  سالگرد  پنجاهمین  به مناسبت  چین  و  ایران  روابط 
بر  مربوطه شاهدی  اسناد  داشت:  اظهار  امور خارجه  بین المللی وزارت  و  مطالعات سیاسی 
پایه  بر  را  کشور  دو  روابط  همچنین  وی  است.  چین  و  ایران  بین  دوستانه  مبادالت  تاریخ 
وزیر  سفر  دیگر  توییتی  در  چینی  دیپلمات  این  کرده است.  توصیف  همکاری  و  دوستی 

خارجه کشور چین به تهران را دیداری مهم و موفقیت آمیز خوانده است ]۱6[.
1. Zhao Lijian
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