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در تاریــخ 27 مــارس 2021 میــادی، چیــن بــا ایــران ســند همــکاری راهبــردی 
مهمــی را در تهــران بــه امضــاء رســاند. مســائلی چــون زمــان امضــای ایــن ســند، 
ماهیــت محتــوای آن، دوره زمانــی بلنــد مــدت آن، حجــم اموالــی کــه در بــر مــی 
گیــرد، و پیامدهــای احتمالــی منطقــه ای و بیــن المللــی آن از جملــه مســائلی 
هســتند کــه ایــن ســند همــکاری را مهــم جلــوه مــی دهنــد؛ مخصوصــا کــه چیــن 
ــه اســت و  در صــدد گســترش نفــوذ سیاســی و اقتصــادی خــود در خاورمیان
تــاش مــی کنــد کــه در طــرح تجــاری راهبــردی خــود یعنــی »طــرح کمــر بنــد و 
جــاده«، ایــران را وارد میــدان کنــد. بــه موجــب ایــن ســند همــکاری راهبــردی، 
چیــن طــی 25 ســال، طرحهــای ســرمایه گــذاری و خدمــات اقتصــادی و امنیتی 
بــه قیمــت 400 میلیــارد دالر بــه ایــران ارائــه خواهــد داد و در مقابــل ایــران نیــز 

نیــاز اقتصــاد چیــن بــه نفــت ایــران را بــر آورده خواهــد ســاخت. 
ــل  ــن زمــان، عل ــز جدیــدی نیســت امــا امضــای آن در ای ایــن ســند همــکاری چی
ــار در ســال 2016 میــادی و طــی ســفر  و انگیــزه هــای خــود را دارد. اولیــن ب
رئیــس جمهــور چیــن شــی جیــن پینــگ بــه ایــران، ایــده ایــن ســند مطــرح شــد. اما 
نظــر بــه اینکــه در آن زمــان ایــران بــا امضــای برجــام بــا اقبــال ســرمایه گــذاران 
غربــی روبــرو شــده بــود، ایــن ســند همــکاری بــا چیــن، بــه مرحلــه امضــاء نرســید 
ولــی بعــد از خــروج امریــکا از برجــام کــه فشــارهای اقتصــادی زیــادی بــر ایــران 
تحمیــل کــرد، در ســال گذشــته اهمیــت ایــن ســند همــکاری مطــرح شــد و بــه 
دنبــال امضــای ایــن ســند همــکاری انتقــادات داخلی گســترده ای بــه راه افتاد. 
بــا بررســی جوانــب ایــن ســند همــکاری بــر آنیــم نــکات مهــم و اساســی در ایــن 
ــزه هــای  ــل و انگی ــد از: عل ــن آنهــا عبارتن ــم کــه مهمتری ــح دهی ــه را توضی زمین
امضــای ســند همــکاری در ایــن برهــه زمانــی، پیامدهــای احتمالــی ایــن تفاهــم 
نامــه همــکاری بــرای چیــن، ایــران و ایــاالت متحــده، چالــش هــای فــراروی 
اجرایــی ســازی ایــن ســند و در نهایــت چشــم انــداز اجــرای ایــن ســند همــکاری. 
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نخســت: انگیــزه هــای امضــای ســند همــکاری میــان ایــران و چیــن ... 
و چــرا اکنــون؟

بــا اینکــه ایــن ســند همــکاری از 5 ســال پیــش مطــرح بــوده اســت، امــا ایــران تــا 
تابســتان ســال 2020 میــادی آن را بــه طــور رســمی اعــام نکــرد. اعــان همکاری 
ــران و  ــان هــای سیاســی ای ــان جری ــادی می ــن، ســر و صداهــای زی ــا چی ــردی ب راهب
اپوزیســون در داخــل و خــارج از کشــور بــه راه انداخــت و مخالفــان بــا اســتفاده از 
ایــن فرصــت بــا ایــن دلیــل کــه ایــن ســند همــکاری بــر خــاف اســتقال و منافــع 
ایــران اســت و بــا اصــول جمهــوری اســامی و مبــادی سیاســت خارجــی کــه 
خمینــی ترســیم نمــوده منافــات دارد، بــر دولــت و نظــام تاختنــد. امــا ســفر وزیــر 
امــور خارجــه چیــن بــه تهــران در روزهــای اخیــر و امضــای ســند همــکاری میــان 
ایــران و چیــن کــه بــه گفتــه وزیــر خارجــه ایــران »دوســت دوران ســخت« ایــران 
ــن روزهــا  ــد تحــوالت و مــراودات ای ــا رون ــزه هــای آن ب ــل و انگی ــوده اســت، عل ب
بــی ربــط نیســت. از طرفــی دیگــر، چیــن نیــز سیاســت رئیــس جمهــور امریــکا جــو 
بایــدن را بــا احتیــاط و حساســیت زیــر نظــر دارد. زیــرا اداره جدیــد امریــکا همانطــور 
کــه بایــدن در 26 مــارس 2021 میــادی تصریــح نمــود، در صــدد اســت امکانــات 
و توانایــی هــای خــود را در راســتای سیاســت » کنتــرل چیــن « کــه بــه عنــوان 
یــک قــدرت رقیــب ســعی پیشــتازی در نظــام بیــن المللــی را دارد، متوجــه جنــوب 
شــرق آســیا کنــد. ایــن سیاســت، ادامــه همــان سیاســت رئیــس جمهــور اســبق 
ــل  ــداد کــه وی قب ــه اجــازه ن ــاراک اوبامــا اســت کــه زمــان و تحــوالت خاورمیان ب
از پایــان دولتــش برنامــه هــای خــود را تکمیــل نمایــد و دونالــد ترامــپ کــه در 
آغــاز ســال 2017 میــادی قــدرت را در اختیــار گرفــت، ســمت و ســوی سیاســت 

ایــاالت متحــده در ســطح بیــن الملــل را تغییــر داد.
از زمــان بــه قــدرت رســیدن بایــدن ایــاالت متحــده تــاش کــرده اســت تــا جایــگاه 
خــود را در رأس نظــام بیــن المللــی تثبیــت نمایــد و بــرای ایــن منظــور و بــا هــدف 
مهــار نفــوذ سیاســی و اقتصــادی پکــن، ائتــاف هــای منطقــه ای و بیــن المللــی 
تشــکیل داد. در 24 مــارس 2021 میــادی وزیــر امــور خارجــه امریــکا بــا ســران 
کشــورهای اروپایــی در بروکســل جلســه ای تشــکیل داد و دربــاره نحــوه تعامــل 
بــا چیــن بــه عنــوان رقیبــی کــه نظــام کنونــی بیــن الملــل را تهدیــد مــی کنــد، بحــث 
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و تبــادل نظــر کردنــد. بایــدن نیــز در 12 مــارچ 2021 میــادی بــرای ایجــاد ائتــاف 
ضــد چینــی بــا ســران کشــورهای ژاپــن، اســترالیا و هنــد از طریــق کنفرانــس مجــازی 
گفتگــو کــرد. ایــن پایــان ماجــرا نیســت بلکــه ایــاالت متحــده بــا هــدف حفــظ 
فاصلــه پیشــتازی از نزدیــک تریــن رقیــب خــود یعنــی چیــن، بــرای تثبیــت و تقویــت 
هژمونــی و نفــوذ خــود در صــدد اســت تــا بــه تحــرکات نظامــی و امنیتــی دســت 

بزنــد و ایــن امــر چیــن را بــه تکاپــو واداشــته اســت. 
امــا در مــورد ایــران، علــی رغــم وجــود ســر و صداهــای داخلــی در مــورد ایــن ســند، 
بــه نظــر مــی رســد کــه دخالــت علــی خامنــه ای رهبــر ایــران ایــن ســند را تــا مرحلــه 
امضــا ســوق داده اســت. امــا در مــورد انگیــزه ایــران بــرای امضــای ایــن ســند 
همــکاری چندیــن احتمــال مطــرح اســت. اول اینکــه رژیــم ایــران دریافتــه اســت کــه 
اوضــاع اقتصــادی نابســامان کشــور بســیار وخیــم اســت. البتــه نبایــد از یــاد بــرد که 
امضــای ایــن ســند لبیکــی اســت بــه توصیــه رهبــر مبنــی بــر اینکــه بــه جــای نــگاه 
بــه اروپــا و غــرب بــه فرصــت هــای شــرقی بایــد توجــه شــود. بعــد از اینکــه اداره 
بایــدن بــرای بازگشــت بــه برجــام شــرط هایــی بــرای ایــران تعییــن کــرد و معلــوم 
شــد کــه بایــدن در صــدد اســت بــا اســتفاده از ابزارهایــی چــون فشــار حداکثــری 
کــه از ترامــپ بــه جــا مانــده و بحــران داخلــی ایــران، ایــن کشــور را در مذاکــرات 
احتمالــی در موضــع ضعــف قــرار دهــد و بــرای تعدیــل برجــام و گنجانــدن مســائل 
اختافــی دیگــری چــون موشــک هــای بالســتیک و رفتارهــای منطقــه ای ایــران 
از طریــق دو ســوی آتانتیــک بــه ایــران فشــار بیــاورد، بعــد از همــه ایــن اتفاقــات 
انتظــارات و امیدهایــی کــه در زمــان انتخــاب بایــدن بــه وجــود آمــده بــود بــه 
ــه یــأس مبــدل گشــت و ایــن یکــی دیگــر از انگیــزه هــای امضــای ســند  ــاره ب یکب

همــکاری بــا چیــن بــود.  
بــه احتمــال زیــاد عواملــی کــه بــر شــمردیم در امضــای تفاهمنامــه همــکاری 
ــه  ــرای مقابل ــن در تــاش اســت ب ــرا چی ــن زمــان نقــش داشــت. زی ــردی در ای راهب
بــه فشــارهای امریــکا موازنــه قــدرت ایجــاد نمایــد و تاشــهای امریــکا بــرای 
جلوگیــری از نفــوذ چیــن را خنثــی کنــد. چیــن بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه مهــم بــا 
ایــران کــه شــریک مــورد اعتمــاد چیــن و رقیــب منطقــه ای ایــاالت متحــده و یــک 
قــدرت ضــد امریکایــی اســت، در تــاش اســت تــا جلــوی سیاســت هــای هژمونــی 
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سیاســی و اقتصــادی امریــکا را بگیــرد. و چیــن مــی توانــد بــه جــای اینکــه در 
جنــوب شــرق آســیا بــا ایــاالت متحــده رقابــت کنــد – تجربــه ای کــه در دوره 
اوبامــا اتفــاق افتــاد - ، بــا اســتفاده از رابطــه بــا ایــران، تــوان خــود را بــرای رقابــت 
بــا ایــاالت متحــده در خاورمیانــه بســیج کنــد. خاصــه اینکــه چیــن بــا امضــای ایــن 
ســند همــکاری پیامــی بــه ایــاالت متحــده فرســتاد بــا ایــن مضمــون کــه در مقابــل 
چالــش هایــی کــه امریــکا در صــدد ایجــاد آن بــرای چیــن اســت بــی تفــاوت نخواهــد 
ــا  ــدن ب ــرای کاهــش فشــارهایی کــه اداراه بای ــز ب ــران نی ــد. از ســویی دیگــر، ای مان
ــی قــوی همچــون  ــه هــم پیمان ــد، ب ــران وارد مــی کن ــه ای ــای برجــام ب هــدف احی
چیــن نیــاز دارد. وانگهــی ایــران، بــرای مقاومــت در برابــر تحریمهــای امریــکا بــه 
چیــن کــه مهمتریــن شــریک تجــاری خــود مــی دانــد نیــاز دارد تــا از کمــک هــای چیــن 

در کاهــش بحــران اقتصــادی روز افــزون مــدد گیــرد. 
دوم: مهمترین بندهای تفاهمنامه و سیمای کلی آن 

نــه ایــران و نــه چیــن جزئیــات ایــن تفاهمنامــه را نــه قبــل و نــه بعــد از امضــای آن 
علنــی نکــرده انــد. خبرگــزاری »تســنیم« کــه وابســته بــه رژیــم و ســپاه پاســداران 
اســت، چنیــن توجیــه کــرده اســت »از آنجــا کــه ایــن یــک تفاهمنامــه اســت و 
قــرارداد الــزام آور نیســت، نیــازی بــه نشــر مفــاد آن نمــی باشــد بلکــه تحریمهــای 
آمریــکا ایجــاب مــی کنــد تــا از انتشــار محتــوای کامــل ســند جلوگیــری کــرد«. ایــن 
خبرگــزاری افــزوده اســت: ایــن تفاهمنامــه صرفــا » یــک نقشــه راه و چهارچــوب 
روابــط « اســت و ســند قــرارداد الــزام آور نیســت کــه نیــاز بــه بررســی و تصویــب 

مجلــس شــورای اســامی داشــته باشــد.  
ــن رســما  ــن تفاهمنامــه را هیچکــدام از طرفی ــارد دالری ای حتــی حجــم 400 میلی
اعــام نکــرده انــد. امــا پیــش نویــس 18 صفحــه ای بندهــای ایــن تفاهمنامــه 
کــه در دســترس روزنامــه هــای ایرانــی و امریکایــی قــرار گرفــت، ایــن مبلــغ را 
رســانه ای کــرد. و حتــی بنــا بــر گــزارش نشــریه »Diplomat The« امریکایــی 
هنگامــی کــه ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن ژائــو لــی جیــان در مــورد مبلــغ 
کل ســرمایه گــذاری چینــی تحــت فشــار قــرار گرفــت بــاز هــم از ارائــه پاســخ طفــره 
رفــت و گفــت: »ایــن طــرح بــه اســتفاده از امکانــات در همــکاری اقتصــادی و 
فرهنگــی تأکیــد دارد و مســیر همــکاری طوالنــی مــدت را ترســیم کــرده اســت. و 
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هیچگونــه قــرارداد و اهــداف کمیتــی و مشــخصی در آن گنجانــده نشــده اســت 
و در مخالفــت بــا هیــچ طــرف ثالثــی هــم نیســت بلکــه یــک چهارچــوب کلــی اســت 

کــه همــکاری آینــده چیــن و ایــران را مشــخص کــرده اســت«.
پیــش از ایــن، مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات ایــران )رســانه( در گــزارش راهبــری 
ســال 2020 میــادی و در صفحــات 112 و 300 مطالبــی دربــاره ایــن تفاهمنامــه 
آورده بــود. در اینجــا بــه اختصــار خطــوط کلــی بندهــای ایــن تفاهمنامــه کــه بــه 

رســانه هــا درز کــرده اســت را بــه شــرح زیــر مــی آوریــم: 
یک-بــه مــدت 25 ســال، ایــران نفــت را بــا قیمــت مشــخصی در اختیــار چیــن قــرار 
مــی دهــد و در مقابــل، چیــن نیــز در حــوزه هــای گوناگونــی از جملــه حــوزه هــای 
زیــر ســاختی بخصــوص راه آهــن و بنــادر همچــون بنــدر چابهــار و غیــره بــه میــزان 

400 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری مــی کنــد. 
دو-ایجــاد ســازوکار بــرای مبــادالت مســتقیم بانکــی بیــن دو کشــور بــا یــوان 

چینــی و ارائــه تســهیات بــه فعــاالن تجــاری بیــن دو کشــور. 
ســه-فراهم کــردن امکانــات ذخیــره نفــت ایرانــی در کشــور چیــن تــا زمــان صــدور 

آنهــا بــه کشــور ثالــث بــدون اینکــه مشــمول پرداخــت مالیــات گــردد. 
چهار-همکاری اطاعاتی و توســعه و تقویت شــبکه زیرســاخت های اطاعاتی 

و ارتباطی و توســعه نســل پنجم ارتباط از راه دور.
پنج-طرفیــن تــاش خواهنــد کــرد تــا بــه جــای اینکــه راه ابریشــم از عربســتان 
ســعودی گــذر کنــد، در منطقــه خاورمیانــه ایــران در راه ابریشــم از جایــگاه ویــژه 

ای برخــوردار باشــد.
شــش –ارتبــاط دریــای عمــان و خلیــج عربــی از طریــق آذربایجــان و روســیه بــه 
شــمال اروپــا و همچنیــن پیونــد جنــوب ایــران بــا دریــای بالتیک با همکاری روســیه.
هفت-انتقــال خــط لولــه گاز و نفــت از جنــوب ایــران بــه دریــای مدیترانــه از طریــق 
عــراق و ســوریه و لبنــان کــه تــا دو بنــدر بانیــاس در ســوریه و طرابلــس در لبنــان 

امتــداد مــی یابــد. 
هشت-توســعه همــکاری نظامــی، دفاعــی و امنیتــی در حــوزه هــای آمــوزش، 

پژوهــش، صنایــع دفاعــی و همــکاری در زمینــه امــور راهبــردی. 
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سوم: نتایج و پیامدهای این تفاهمنامه
ایــن  خــرج دهــد،  بــه  تفاهمنامــه جدیــت  ایــن  اجــرای  در  چیــن  اگــر  تردیــد  بــی 
ــران و ایــاالت متحــده و تمــام  ــرای چیــن، ای تفاهمنامــه پیامدهــای گوناگونــی ب
منطقــه در کوتــاه مــدت و دراز مــدت در پــی خواهــد داشــت کــه در زیــر بــه برخــی 

از آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
1-دستاوردهای چین 

بــی تردیــد اگــر ایــن تفاهمنامــه وارد فــاز اجرایــی شــود، چندیــن دســتاورد بــرای 
چیــن بــه همــراه دارد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی توان به گســترش نفوذ ژئوپلیتیک 
در آســیای غربــی و آســیای میانــه، ایفــای نقــش هــای سیاســی کان تــری در 
منطقــه خاورمیانــه، مقابلــه بــا سیاســت هــای ضــد چینــی آمریــکا و مقابلــه 
بــا ســلطه جهانــی رو بــه رشــد امریــکا در دراز مــدت اشــاره نمــود. لــذا برخــی، 
رویکردهــای اخیــر چیــن را بــه جنــگ ســرد تشــبیه کــرده انــد. همچنیــن ایــن تفاهــم 
نامــه در راســتای راهبــرد قــدرت یافتــن چیــن و طــرح هــای نفــوذ اقتصــادی ایــن 
کشــور، دســتاوردهای اقتصــادی مهــم دیگــری نیــز بــرای چیــن بــه همــراه دارد. 
از ســویی دیگــر، ایــن تفاهــم نامــه دسترســی پکــن را بــه بازارهــای تــازه ای چــه در 
ایــران و چــه در کشــورهای همســایه ایــران فراهــم مــی کنــد و اجــرای طــرح هــای 
مشــترِک ایــن کشــور را یــک گام بــه جلــو مــی رانــد. نظــر بــه اینکــه ایــران نقطــه 
محــوری در طــرح بزرگتــری بــه نــام راه ابریشــم و یــا »کمربنــد و جــاده« اســت، 
چیــن زیرســاخت هــای ایــران را بــه روز رســانی مــی کنــد. در نتیجــه کاالهــای چینــی 
بازارهــای آســیای مرکــزی را در مــی نــوردد و در زمــان کمتــری بــه اروپــا مــی رســد. 
یکــی دیگــر از ثمــرات ایــن تفاهمنامــه کاهــش خطــرات ژئوپلیتیــک بــر اقتصــاد 
چیــن اســت زیــرا چیــن بــه منابــع متنــوع نفــت در خاورمیانــه کــه تقریبــا 60 درصــد 
نیازهــای نفــت خــود را از آنجــا تأمیــن مــی کنــد، دسترســی پیــدا مــی کنــد. تأمیــن 
مقادیــر مشــخص و ارزان نفــت و محصــوالت پتروشــیمی بــرای چیــن تضمیــن 
ــران نفــت خــود را در خــاک چیــن ذخیــره کنــد،  مــی گــردد و حتــی در صورتیکــه ای
نفــت مــورد نیــاز بــدون هزینــه هــای گــزاف حمــل و نقــل، در اختیــار چیــن قــرار مــی 

گیــرد. 
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2- دستاوردهای ایران
شــاید مهمتریــن دســتاورد ایــن تفاهــم نامــه بــرای ایــران در کوتــاه مــدت ایــن 
باشــد کــه ایــران یــک هــم پیمانــی بــه دســت مــی آورد کــه در ســطح بیــن الملــل 
تأثیرگــذار اســت و در نتیجــه مــی توانــد در مقابــل تاشــهای امریــکا بــرای بــه 
انــزوا کشــاندن ایــران مقابلــه کنــد. کســب موافقــت و همراهــی چیــن بــه عنــوان 
یکــی از طرفهــای برجــام و همچنیــن فشــار بــر امریــکا بــرای ســرعت بخشــیدن 
بــه مذاکــرات هســته ای و در نهایــت لغــو تحریمهــای اقتصــاد بــی رمــق ایــران از 

ــران بــه شــمار مــی رود.  دیگــر مهمتریــن دســتاوردهای ای
از نظــر اقتصــادی، ایــران بــه حمایــت چیــن ســخت نیازمنــد اســت مخصوصــا اینکــه 
چیــن در طــول ده ســال گذشــته اولیــن شــریک تجــاری ایــران بــوده اســت و 
ایــن شــراکت در دوران تحریمهــای جهانــی علیــه ایــران، قــوت یافتــه اســت؛ لــذا 
همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره شــد محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران 
چیــن را دوســت روزهــای ســخت ایــران خوانــده اســت. و در ســال 2020 میــادی 
چیــن بــه تنهایــی یــک چهــارم نیازهــای وارداتــی ایــران را تأمیــن کــرده اســت و بــا 
ایجــاد ســازوکار تراکنــش مالــی ایــن وابســتگی ایــران بــه چیــن بیشــتر و بیشــتر 

خواهــد شــد. 
اگــر چیــن در تعهــدات خــود بــا ایــران صــادق باشــد، ایــران در کوتــاه مــدت و دراز 
مــدت دســتاوردهای اقتصــادی، سیاســی و نظامــی قابــل توجهــی را از آِن خــود 

خواهــد کــرد کــه بــه عنــوان نمونــه بــه چنــد مــورد اشــاره مــی کنیــم:
الف-تــداوم و تقویــت تجــارت فیمابیــن کــه از 52 میلیــارد دالر در ســال 2014 
میــادی بــه چیــزی حــدود 20 میلیــارد دالر طــی ســال مالــی ایرانــی 2020/ 2021 
میــادی کاهــش داشــته اســت. علــی رغــم ایــن کاهــش کــه بخــش اعظــم آن 
نتیجــه تحریمهــا و بخشــی دیگــر بــه خاطــر کاهــش قیمــت نفــت اســت، امــا بایــد 
گفــت کــه چیــن مهمتریــن و بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران اســت و در همــان بــازه 
زمانــی، 26 درصــد کل صــادارت ایــران بــه جهــان را پذیــرا شــده اســت کــه نفــت و 
تولیــدات پتروشــیمی در رأس آنهــا بــوده اســت. ایــن نشــان مــی دهــد کــه چیــن 

یــک بــازار دائمــی بــرای کاالهــای فــوق الذکــر ایــران را تضمیــن خواهــد کــرد.   
ب- با توســعه بندر چابهار و اتصال آن به شــبکه ریلی که ایران را به کشــورهای 
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همســایه چــون افغانســتان و دیگــر کشــورهای آســیای مرکــزی متصــل مــی کنــد، 
توســعه زیرســاخت هــا کــه ثمــرات آن تــا مدتهــا پایــدار مــی مانــد، بــرای ایــران 
ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد تــا طــی ســالیان ســال در تجــارت منطقــه ای 
نقــش مهمــی ایفــا کنــد و اگــر زمانــی تحریمهــای امریــکا از ایــران برداشــته شــود، 

ســرمایه گــذاری خارجــی را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد.  
ج-بعــد از پیوســتن ایــران بــه راه ابریشــم و اجــرای طرحهــای کریدورهــای بیــن 
المللی امکان انتقال کاالها از طریق ایران از کشورهای هند، چین و کشورهای 
آســیایی بــه مقصــد اروپــا فراهــم مــی گــردد. بــرای ایــن منظــور، کاالهــا از بنــادر 
ایرانــی در خلیــج عربــی بــا قطارهــای ســریع الســیر از کشــورهای ایــران، آذربایجــان 
و روســیه عبــور کــرده و بــه شــرق اروپــا انتقــال داده مــی شــوند کــه ایــن امــر 
افزایــش نقــش ایــران در تجــارت جهانــی »ترانزیــت« را بــه دنبــال دارد. لــذا دیدیــم 
که ســفیر ایران در موســکو از بحرانی که کشــتی به ِگل نشســته در کانال ســوئز 
خلــق کــرده بــود، بــرای تشــویق ســرمایه گــذاری در کریــدور »شــمال-جنوب« بــه 
عنــوان مســیری کوتــاه تــر و مقــرون بــه صرفــه تــر اســتفاده کــرد؛ بــا اینکــه هنــوز 

کارآیــی ایــن کریــدور در مقایســه بــا کانــال ســوئز مصــر ثابــت نشــده اســت. 
د- تهــران بــا همــکاری در حــوزه هــای امنیتــی، اطاعاتــی و دفاعــی بــا یــک قدرت 
بزرگــی همچــون چیــن تــوان نظامــی مثــال زدنــی خــود را ارتقــاء مــی دهــد و اگــر 
ســاح هــای چینــی در اختیــار ایــران قــرار بگیــرد ایــران مــی توانــد بــا ایــن ســاح هــا 
بازوهــای نیابتــی خــود را در منطقــه یعنــی در یمــن، ســوریه، لبنــان و عــراق مــورد 
ــل  ــدار و شــوکت خــود را در مقاب حمایــت تســلیحاتی قــرار داده و در نتیجــه اقت

ســایر کشــورهای منطقــه بیــش از پیــش تقویــت كنــد. 
3 – پیامد تفاهمنامه همکاری بر مواضع ایاالت متحده 

ــزاع فعلــی ایــن  ــا ن ــر واضــح اســت کــه امضــای تفاهمنامــه بیــن ایــران و چیــن ب ُپ
ــا اداره رئیــس جمهــور امریــکا جــو بایــدن ارتبــاط مســتقیمی دارد و  دو کشــور ب
در پاســخ بــه رویکــرد خصمانــه بایــدن در رابطــه بــا پکــن و تهــران صــورت گرفتــه 
اســت. ایــن ائتــاف اخیــر میــان پکــن و تهــران آن هــم در زمانــی کــه بایــدن در 
صــدد اســت تــا هــم پیمانــان خــود را بــرای ایجــاد ائتــاف ضــد چینــی ِگــرد آورد، در 
راســتای بــه چالــش کشــاندن ایــاالت متحــده بــه شــمار مــی رود. بایــدن دربــاره این 
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ســند همــکاری و افزایــش ســطح همــکاری میــان ایــران و چیــن گفــت: »از چندیــن 
ــرای هــر دو طــرف  ــن تفاهمنامــه ب ــوده ام«. ای ســال قبــل نگــران ایــن مســأله ب
فرصتــی را فراهــم مــی کنــد تــا بــا فشــارهای امریــکا مقابلــه کننــد. همچنیــن ایــن 
تفاهمنامــه محاســبات بایــدن را بــر هــم زده و فعالیــت هــای وی در ســطح بیــن 
الملــل را بــا چالــش روبــرو کــرده اســت. بــه همیــن ســبب وزیــر امــور خارجــه امریــکا 
آنتونــی بلینکــن در مــورد چیــن گفتــه اســت کــه » بزرگتریــن آزمــون ژئوپلیتیــک در 
جهــان اســت«. نفــوذ و جایــگاه امریــکا کــه بــه طــور کل در جهــان متزلــزل شــده 
ــه  ــران ب ــه طــور کل، و در ای ــه ب ــن تفاهــم نامــه در منطقــه خاورمیان ــا ای اســت، ب
طــور خــاص، تحــت تأثیــر قــرار مــى گیــرد و قبــل از مذاکــرات احتمالــی بــا ایــران، از 
موضــع فرادســتی امریــکا نســبت ایــران بــه شــدت مــی کاهــد. بــه همیــن ســبب 
مــی تــوان گفــت علــی رغــم اینکــه اداره بایــدن در حــال حاضــر بــا مســائل داخلــی 
دیگــر و همچنیــن پرونــده پیامدهــای کرونــا درگیــر اســت امــا بــا این همــه، امضای 
ایــن تفاهــم نامــه، فراینــد حــل اختافــات بــا ایــران در مــورد برجــام را ســرعت مــی 
بخشــد. البتــه در اینجــا یــک احتمــال دیگــری نیــز مطــرح اســت و آن اینکــه امضــای 
ایــن تفاهــم نامــه اداره بایــدن را وادارد تــا بــرای تقویــت نفــوذ سیاســی رو بــه 
کاهــش خــود و تثبیــت جایــگاه برتــر خــود در اقتصــاد جهانــی پیــش از آنکــه چیــن 

ایــن جایــگاه را از وی بربایــد، بــه دنبــال شــیوه هــای تــازه تــری باشــد. 
4- تأثیر تفاهم نامه بر کشورهای منطقه 

تفاهــم نامــه چیــن – ایــران همــه منطقــه خاورمیانــه مخصوصــا کشــورهای خلیــج 
و برخی دیگر از کشورهای عربی را در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی 

تحــت تأثیــر قــرار مــی دهد. 
از یــک ســو، ممکــن اســت برخــی از بندهــای ایــن ســند همــکاری موقعیــت تجــاری 
کشــورهای منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ از جملــه آن بنــدی کــه ایــران را بــه 
جــای عربســتان ســعودی نقطــه محــوری راه ابریشــم قــرار مــی دهــد و همچنیــن 
رقابــت کریدورهــای تجــاری کــه ایــران بــرای رونــق آنهــا تبلیــغ می کند بــا کریدورها 
و بنــادر عربــی در خلیــج عربــی و یــا دریــای ســرخ؛ البتــه اگــر کارآیــی اقتصــادی آنهــا 

محــرز گــردد. 
ثبــات  امنیــت و  ایــران مســتقیما  از ســویی دیگــر، همــکاری نظامــی چیــن و 
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کشــورهای خلیــج و کشــورهای عربــی همچــون عــراق، ســوریه، لبنــان و یمــن را 
مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد و موازنــه قــدرت نظامــی منطقــه را بــر هــم مــی 
زنــد کــه در ایــن صــورت امنیــت و ثبــات تمــام منطقــه را بــه مخاطــره مــی انــدازد؛ 
ــران در  ــه ای ــان وابســته ب مخصوصــا اگــر اســلحه چینــی در دســترس شــبه نظامی
خــارج از مرزهــای ایــن کشــور قــرار گیــرد. مســأله بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود 
بلکــه اگــر همــکاری چیــن – ایــران همانطــور کــه برخــی از بندهــای ایــن ســند بــه 
آن اشــاره دارد، بــه حــوزه هــای تحقیقــات هســته ای برســد، ایــن امــر مــی توانــد 

امنیــت و صلــح جهانــی را نیــز بــه مخاطــره انــدازد. 
چهارم: چالش ها 

علــی رغــم تمــام پیامدهــای مهمــی کــه بــه آن اشــاره شــد اعــم از دســتاوردهای 
ایــران، چیــن و یــا پیامدهــای آن بــرای تمــام نظــام الملــل و همچنیــن پیامدهــای 
خطرنــاک آن بــرای منطقــه، امــا بایــد گفــت کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه 
طرفیــن بــه اجــرای آن طبــق جــدول زمانــی پــای بنــد باشــند؛ تــا چــه رســد بــه اینکــه 
در مــورد حجــم و مبالــغ ســرمایه گــذاری پــای بنــدی رعایــت گــردد و بندهــای 
مشــخصی و اهدافــی قابــل ســنجش اجرایــی گــردد. و اینکــه تــا چــه انــدازه اجــرای 
ایــن تفاهمنامــه تحــت تأثیــر تحریمهــای امریــکا قــرار مــی گیــرد. همــه ایــن مــوارد 
یــک احتمــال قــوی را مطــرح مــی ســازد و آن اینکــه مــواردی کــه عمــا قابلیــت 
اجرایــی را دارد، بســیار کمتــر از آن چیــزی اســت کــه از ایــن تفاهمنامــه انتظــار مــی 
رود. زیــرا بســیاری از بندهــای ایــن تفاهــم نامــه کــه در دســترس رســانه هــا قــرار 
ــران  ــر رویکــرد کلــی چیــن بــه منطقــه اســت و فقــط بــه ای گرفتــه اســت، ناظــر ب
خاصــه نمــی شــود و چیــن در صــدد اســت کــه ایــران را نیــز در ایــن رویکــرد خــود 

دخیــل ســازد. 
بــه عنــوان مثــال، ســرمایه گذاریهــای چیــن در ایــران در فاصلــه ســالهای 2010 تــا 
2020 میــادی بــه 18.2 میليــارد دالر رســید در حالیکــه در همیــن فاصلــه زمانــی 
چیــن مبلــغ 30.6 میليــارد دالر در عربســتان ســعودی و مبلــغ 29.5 میلیــارد دالر 
در امــارات متحــده عربــی ســرمایه گــذاری کــرد. یعنــی اساســا رویکــرد ســرمایه 
گــذاری چیــن در منطقــه از قبــل وجــود داشــته اســت و ایــران دیرتــر بــه ایــن قافلــه 
ملحــق شــده اســت و چیــن در صــدد اســت کــه ایــران را در رویکردهــای کلــی خــود 
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در منطقــه خاورمیانــه دخیــل نمایــد. 
در پرتــو آنچــه بیــان شــد چنــد مــورد از چالــش هــای موجــود را بررســی مــی کنیــم 

کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
1-ابهام

در مــورد ایــن ســند همــکاری ابهاماتــی وجــود دارد و بــا اســتفاده از همیــن 
ابهامــات، حــرف و حدیــث هایــی دربــاره ایــن ســند بــه راه انداختــه انــد تــا آن را 
ــد. در صورتیکــه  ــی هــای طــرف هــای دیگــر را برانگیزن ــوه داده و نگران مهــم جل
ایــن جنبــه از ســند همــکاری صرفــا جنبــه مانــور دهــی دارد کــه ایــران و چیــن مــی 
خواهنــد بــا ایــن مانــور دادن هــا بــه ایــاالت متحــده فشــار آورنــد تــا در مذاکــرات 
بــر ســر مســائل اختافــی بــرگ هــای چانــه زنــی بیشــتری در اختیــار داشــته باشــند. 

دو-غیاب »الزام آوری« در تفاهم نامه
ــرای همــکاری هــای دو جانبــه اســت  ایــن تفاهــم نامــه صرفــا یــک چهارچوبــی ب
ــزام آوری نــدارد و نیــازی هــم نــدارد کــه در  و بــرای هیــچ یــک از طرفیــن جنبــه ال
مجلــس شــورای اســامی بررســی و تصویــب شــود. یعنــی هــر کــدام از طرفیــن 
مــی توانــد در هــر زمانــی کــه دیگــر بــه ایــن تفاهــم نامــه نیــازی نداشــته باشــد، 
آن را لغــو کنــد همانطــور کــه در ســال 2016 میــادی مطــرح شــد. و اهــداف 

ــز برایــش تعریــف نشــده اســت.  مشــخصی نی
سه – ماهیت رژیم ایران

ایــران بــه خاطــر تجربیاتــی کــه بــا انگلســتان و روســیه قبــل از انقــاب داشــته 
اســت، نســبت به قراردادهای الزام آور طوالنی مدت - مخصوصا قراردادهای 
اقتصــادی- بــا نگرانــی و احتیــاط برخــورد مــی کنــد و دربــاره اســتقال و تســلط 
خارجــی بــر سرنوشــت مملکــت همــواره نگرانــی هایــی دارد. عــاوه بــر آن، مــی 
بینیــم کــه در حــال حاضــر اعتراضــات داخلــی در مــورد ایــن تفاهــم نامــه روز بــه روز 

بــاال مــی گیــرد. 
4 – سایه تحریمهای امریکا

ســایه تحریمهــای امریــکا بــر روابــط تجــاری میــان چیــن و ایــران همچنــان احســاس 
مــی شــود و حتــی اگــر تحریــم هــای امریــکا نباشــد، بــاز هــم ایــران بــه ایجــاد روابــط 
تجــاری و جــذب ســرمایه هــای خارجــی نیازمنــد اســت. یعنــی ایــران بــه شــدت نیــاز 
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دارد کــه هرچــه زودتــر ســایه تحریمهــای امریــکا از اقتصــاد ایــران برداشــته شــود. 
5 – منافع مشترک سیاسی و اقتصادی میان چین و کشورهای خلیج

نمــی تــوان از ایــن منافــع مشــترک چشــم پوشــی کــرد؛ مخصوصا منافع مشــترک 
بــا عربســتان ســعودی کــه چیــن بــه مراتــب بیشــتر از ایــران، در آنجــا ســرمایه 
گــذاری کــرده اســت. همچنیــن عربســتان ســعودی بزرگتریــن تأمیــن کننــده نفــت، 
مشــتقات نفتــی و ســوخت مــورد نیــاز رشــد اقتصــاد چیــن بــه حســاب مــی آیــد. 
پــس پکــن نمــی توانــد – حداقــل در آینــده نزدیــک-از عربســتان ســعودی بــی نیــاز 

گــردد.
پنجم: آینده این تفاهم نامه

ــن تفاهــم نامــه وجــود  ــی کــه فــراروی ای ــه فرصــت هــا و چالــش های ــا توجــه ب ب
دارد، مــی تــوان گفــت کــه دربــاره آینــده ایــن تفاهــم نامــه چندیــن ســناریو مطــرح 
اســت. ســناریوی اول: اجــرای ایــن تفاهــم نامــه و ورود آن بــه فــاز اجرایــی اســت. 
ســناریوی دوم: راکــد مانــدن ایــن تفاهــم نامــه اســت. ســیناریوی ســوم: حفــظ 
ســطح کنونــی همــکاری اســت کــه هــر دو طــرف تــاش مــی کننــد بــا وجــود 

فشــارهای منطقــه ای و بیــن المللــی جایــگاه خــود را حفــظ کننــد. 
1 – سناریوی اجرایی سازی تفاهم نامه

اگــر ایــاالت متحــده و ایــران نتواننــد بــرای بازگشــت بــه برجــام بــه تفاهــم برســند و 
ایــران نتوانــد شــرط هــای بایــدن را بــرآورده ســازد، آنــگاه تــداوم تحریمهــای امریــکا 
علیــه ایــران و در نتیجــه وخامــت بیشــتر بحــران اقتصــادی و ادامــه ایــن وضــع، 
ایــران را وادار مــی ســازد تــا تفاهــم نامــه همــکاری بــا چیــن را وارد فــاز اجرایــی 
نمایــد. چــرا کــه در ایــن صــورت ایــن تفاهــم نامــه ایــران را بــرای خــروج از بحــران 

کنونــی یــاری مــی دهــد. 
همچنیــن بــرای مقابلــه بــا فشــارهای امریــکا و ایجــاد موازنــه در درون گــروه 1+4 
بــرای دفــاع از موضــع ایــران در گفتگوهــا و مقابلــه بــا خواســته هــای کشــورهای 
غربــی در مــورد تعدیــل رفتــار منطقــه ای ایــران و گنجانــدن برنامــه موشــک هــای 
ــاز  ــه همراهــی چیــن نی ــن مــوارد ب ــران در ای بالســتیک در مذاکــرات هســته ای، ای

دارد. 
از طرفــی دیگــر مــی تــوان گفــت کــه بــا عقــب نشــینی ایــاالت متحــده از منطقــه، 
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چیــن بــه طمــع افتــاده تــا بــا اســتفاده از راهبــرد ائتــاف، و انتقــال هرگونــه 
رویارویــی بــه مناطقــی دور از مرزهــای خــود، بــرای تقویــت خــود در منطقــه گام 

بــردارد. 
نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــران در چارچــوب طــرح کمــر بنــد و جــاده و احیای راه ابریشــم 
بــرای چیــن از اهمیــت ژئواکونومیــک برخــوردار اســت. و ایــن طرحهــا در راســتای 
رقابــت بــا طــرح مشــارکت امریــکا بــا هنــد صــورت مــی گیــرد و هــدف از آن، راه 
یابــی بــه آســیای مرکــزی و ســپس اروپــا اســت. همچنیــن نیــاز دیگــر چیــن بــه ایــران 

ایــن اســت کــه نیــاز خــود بــه انــرژی اضافــی ثابــت و ارزان از ایــران را تأمیــن کنــد.  
 بنابرایــن، ایــن تفاهــم نامــه بــرای هــر دو طــرف ره آوردهــای ژئوپلیتیــک و منافــع 
اقتصــادی قابــل توجهــی بــه همــراه دارد و ایــن احتمــال اجرایــی ســازی تفاهــم 
ــران دریافتــه اســت کــه  نامــه در آینــده را تقویــت مــی کنــد. مخصوصــا اینکــه ای
حســاب کــردن روی گشــایش بــا غــرب اشــتباه بــوده اســت و مــی خواهــد بــه چیــن 
اطمینــان دهــد کــه حتــی اگــر برجــام احیــاء شــود، بــاز هــم از شــراکت بــا چیــن صــرف 

نظــر نخواهــد کــرد. 
هــر دو کشــور در تاشــند تــا نفــوذ و تأثیــر گــذاری خــود در ســطح منطقــه و 
بیــن الملــل را تقویــت نماینــد و ایــن تفاهــم نامــه هــر دو طــرف را بــرای نیــل بــه 
اهدافشــان کمــک مــی کنــد. بنابرایــن، بــه احتمــال زیــاد هــر دو طــرف بــرای عملــی 

ســاختن ایــن تفاهــم نامــه و اجرایــی ســازی آن تــاش خواهنــد کــرد. 
2- مانوردهی با تفاهم نامه

آنچــه احتمــال ایــن ســناریو را قــوت مــی بخشــد ایــن اســت کــه جریــان هایــی در 
داخــل کشــور بــا ایــن تفاهــم نامــه مخالــف هســتند زیــرا ایــن تفاهــم نامــه بــا یکــی 
از اصــول سیاســت خارجــی ایــران یعنــی اصــل اســتقال و نفــی هرگونــه ســلطه 
خارجــی منافــات دارد. مخصوصــا اینکــه بســیاری از کشــورها از ایــن جهــت از 
ــرای نفــوذ سیاســی در  ــن کشــور ب ــن نگــران هســتند کــه ای سیاســت خارجــی چی

برخــی کشــورها از طریــق اقتصــاد وارد مــی شــود. 
همچنیــن برخــی قــدرت هــای اقتصــادی داخلــی همچــون ســپاه پاســداران از 
نفــوذ اقتصــادی قــدرت هــای بــزرگ ماننــد چیــن نگــران هســتند؛ و ورود چیــن بــه 
بــازار داخلــی ایــران را بــه زیــان خــود مــی بیننــد. بنابرایــن، احتمــال دارد کــه در مقابــل 
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اجــرای ایــن تفاهــم نامــه ســنگ انــدازی کننــد. گفتنــی اســت ســپاه پاســداران از 
قــدرت سیاســی و اقتصــادی قابــل توجهــی برخــوردارد اســت و در نهــاد هــای 
تصمیــم گیــر نفــوذ دارد کــه در صــورت پیــروزی یکــی از نامزدهــای مــورد حمایتش 

در انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری، ایــن نفــوذ تقویــت خواهــد شــد. 
و ایــن نکتــه را هــم نبایــد از یــاد بــرد کــه علــی رغــم اینکــه ایــن تفاهــم نامــه، از لحاظ 
اقتصــادی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، امــا اگــر تحریمهــای امریــکا لغــو 
نشــود، ایــن تفاهــم نامــه بــی روح و بــی ثمــر خواهــد بــود و تحریــم هــا همچــون 
ــن تفاهــم  ــد ای ــن بن شمشــیر برافراشــته ای عمــل خواهــد کــرد کــه اجــرای چندی

نامــه را هــدف مــی گیــرد. 
اگــر دو کشــور ایــران و چیــن کارآیــی ایــن تفاهــم نامــه را در قــدرت مانوردهــی 
ــر ایــاالت متحــده بداننــد نــه در اجــرای مفــاد آن، در اینصــورت اگــر  بــرای فشــار ب
ــی  ــه اجرای ــن تمایلــی ب هــدف از مانوردهــی محقــق شــود، ممکــن اســت طرفی
ســازی آن از خــود نشــان ندهنــد. تجربــه پســا برجــام در ســال 2015 میــادی نشــان 
داد کــه چگونــه ایــران بــه جلــب ســرمایه گذاریهــای اروپایــی و حتــی امریکایــی )در 
صنایــع پیشــرفته ای ماننــد صنعــت هواپیمایــی( اولویــت داد و از ســال 2016 
میــادی بحــث دربــاره ایــن تفاهــم نامــه را بــه حالــت تعلیــق در آورد. و بــی تردیــد 

چیــن نگــران آن اســت کــه همیــن کار ممکــن اســت در آینــده نیــز تکــرار شــود. 
3- سناریوی اجرایی سازی جزئی 

آنچــه احتمــال ایــن ســناریو را قــوت مــی بخشــد افزایــش مــداوم روابــط اقتصــادی 
بیــن دو کشــور و وجــود همــکاری تنگاتنــگ در چندیــن حــوزه اقتصــادی و تجــاری 
اســت. در  برخــی از بندهــای ایــن تفاهــم نامــه، مشــوق هــای دو جانبــه و اهــداف 
مشــترک - مخصوصــا در حــوزه هــای اقتصــادی و تجــاری- گنجانــده شــده اســت 
امــا بعیــد مــی رســد کــه بندهــای مربــوط بــه همــکاری در حــوزه هــای امنیتــی، 

نظامــی و راهبــردی عملــی شــود. 
مبــادالت نفتــی بــه نفــع هــر دو کشــور اســت. ایــران مــی خواهــد در زمــان پســا 
تحریــم صــادرات خــود را گســترش دهــد و چیــن مــی خواهــد منابــع انــرژی بیشــتری 
در اختیــار داشــته باشــد. همچنیــن تکمیــل طــرح هــای مربــوط بــه کریدورهــای 
تجــاری ماننــد جــاده ابریشــم و طــرح کمــر بنــد و جــاده بــه ســود هــر دو کشــور 
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اســت چــرا کــه ره آوردهــای اقتصــادی و ژئوپلیتیــک بــرای هــر دو کشــور بــه دنبــال 
دارد. 

عــاوه بــر آن، چیــن بــه خوبــی مــی دانــد کــه چنانچــه بــه اجرایــی ســازی گســترده 
تفاهــم نامــه روی آورد، خــود را در رویارویــی بــا ایــاالت متحــده قــرار خواهــد 
داد، مخصوصــا اگــر چیــن بخواهــد حضــور نظامــی در خــاک ایــران داشــته باشــد. 
لــذا چیــن بــر اســاس رویکــرد خارجــی کنونــی خــود کــه تــاش مــی کنــد بــا پرهیــز 
از رویارویــی سیاســی و نظامــی رقابــت بــر ســر ســرکردگی نظــام بیــن الملــل، 
نفــوذ خــود را بــا اهــرم اقتصــادی تقویــت نمایــد، در ایــن مــورد نیــز تــاش خــود 
را بــر حفــظ روابــط در ســطوح فعلــی بــه کار مــی بنــدد و از برانگیختــن خشــم 
کشــورهای منطقــه کــه روابــط اقتصــادی و سیاســی خوبــی بــا آنهــا دارد، پرهیــز 

مــی کنــد. 
بنابرایــن، بــه احتمــال زیــاد هــر دو کشــور تــاش خواهنــد کــرد بنــا بــر مســائل 
داخلــی و ژئوپلیتیــک ســطح همــکاری خــود را از محــدوده ای معیــن فراتــر نــرود. 
همچنیــن ایــن دو کشــور ســطح همکاریهــای خــود را کاهــش نخواهنــد داد. زیــرا 
هــر دو کشــور در اجــرای ایــن تفاهــم نامــه منافــع مشــترکی دارنــد کــه مــی تواننــد 
آن را تقویــت نماینــد و ایــن امــر مــی توانــد دســتاوردهای دو جانبــه را بــدون 

تحمــل هزینــه هــای اضافــی تضمیــن کنــد. 
نتیجه گیری

مــی تــوان گفــت کــه علــی رغــم کاهــش حضــور ایــاالت متحــده در منطقــه امــا بــاز 
همچنــان بــه عنــوان قــدرت برتــر در منطقــه حضــور دارد و هرگونــه تحــرک چیــن 
و ایــران را زیــر نظــر دارد. بــه احتمــال قــوی پیــش از اینکــه ایــن تفاهــم نامــه وارد 
فــاز اجرایــی شــود، طرفیــن واکنــش هــای قــدرت هــای دیگــر را مــورد مطالعــه و 
ســنجش قــرار مــی دهنــد. در ایــن صــورت احتمــال مــی رود بــه همــان میزانــی کــه 
اهــداف هــر دو کشــور را بــرای مقابلــه بــا فشــارهای امریــکا تأمیــن کنــد، بســنده 
گــردد. مخصوصــا اینکــه ایــن تفاهــم نامــه بــرای هیــچ یــک از طرفیــن جنبــه الــزام 
آوری نــدارد و یــا اینکــه در چهارچــوب گســترش روابــط تنهــا برخــی از بندهــای آن 
بــه خصــوص در حــوزه هــای اقتصــادی، تجــاری و طرحهــای انــرژی و کریدورهــای 

تجارتــی اجرایــی شــود. 
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امــا بــه هــر حــال، ایــن تفاهــم نامــه یــک گامــی مهــم از جملــه گامهــای آرام چیــن 
بــرای ایفــای نقــش هــای سیاســی و اقتصــادی بزرگتــری در خاورمیانــه و جهــان 
ــران  ــا توجــه بــه خطراتــی کــه بلندپروازیهــای خارجــی ای بــه شــمار مــی رود. لــذا ب
- کــه مــورد حمایــت قانــون اساســی نیــز هســت- بــر امنیــت و ثبــات و ســامت 
منطقــه و جهــان مــی توانــد داشــته باشــد، مــی طلبــد کــه جهــان عــرب در قبــال 
چالــش هــای اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی کــه ایــن همــکاری چیــن – ایــران مــی 

توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد، پیشــاپیش آمادگــی بگیــرد. 
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