
 باسمه تعالی

 انجمن های دوستی

شود که اغلب توسط نخبگان یک های غیر دولتی اطالق میای از سازمانهای دوستی به صورت بندی ویژهانجمن

مچون ها هگردد و ساختار این انجمنکشور به منظور توسعه و تحکیم روابط دوستی با سایر کشورها تشکیل می

 .یندنماهای مختلف در راستای منافع ملی فعالیت میزمینهباشد که در های غیردولتی میتشکل

 جامعه تعاملی روند در توانمندی ساختارهای حاضر، حال در های مردم نهادهای غیر دولتی یا سازمانسازمان

 رد مشارکت و کنونی جهان در ملتها حضور راستای در مناسبی فرهنگی پیک عنوان به توانندمی و بوده جهانی

از نیمه اول قرن بیستم  هاسازمان این. شوند گرفته نظر در فراملی سطح در چه و ملی سطح در چه گوناگون امور

 هایخصوص حوزههای گوناگون بهبه شکل نوین خود در جهان مطرح شدند و کارکرد واقعی و عملی آنها در زمینه

 .است رسیده ظهور منصه به آن نظایر و علمی، فرهنگی، زیست محیطی، بشردوستانه

المللی یونسکو به وجود آمدند و از آن تاریخ تاکنون پیوسته های بینو با همکاری 1965های دوستی از سال انجمن

توانند به عنوان مشاوران المللی افزوده شده است. این نهادها میبر نقش تعیین کننده آنها در معادالت بین

المللی باشند و از توانایی و ظرفیت مناسبی های غیر دولتی و بینارزشمندی برای نهادهای دولتی و سایر سازمان

در جهت گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه میان جوامع مختلف و تحکیم صلح و دوستی 

ای در حال افزایش و ها به نحو فزایندهملی و جهانی برخوردار شوند. از همین روی است که امروزه این انجمن

 وسعه کمی و کیفی هستند.ت

های جدید ارتباطی به عنوان مکان عمومی جدید، بازیگران جدیدی پا به عرصه جامعه ها و رسانهبا گسترش شبکه

های ها که هدف آنها پیگیری اهداف و ارزشهای رسمی اجتماعی مستقل از دولتمدنی جهانی گذاشتند. سازمان

لف های مختهنگی، فنی، اقتصادی و... است. این بازیگران با کمک روشهای مختلف اجتماعی، فرمشترک در زمینه

ای، نفوذگری، اطالع رسانی، بسیج و سازماندهی مردم و... تالش ای و رسانهمانند استفاده از عرصه سیاست شبکه

 د.ها و دستور کار جهانی افزایش دهنگیری دولتدارند نفوذ خود را بر فرایندهای سیاستگزاری و تصمیم

فاوت ها بی تتوانند نسبت به این سازمانویژه وظایف دیپلماتیک، نمیها به لحاظ وظایف ساختاری خود بهدولت

باشند؛ لذا توجه آنها به دیپلماسی عمومی نوین پاسخی به افزایش و اهمیت نقش کنشگران قلمرو عمومی در 

 ساخت هنجارها، قواعد و مدیریت امور جهان است.

ها، نهادی تخصصی تی به دو دلیل از اهمیت دو چندان برخوردار هستند. نخست، آن که این انجمنهای دوسانجمن

و کارآمد در عرصه دیپلماسی غیر رسمی و عمومی هستند که فلسفه وجودی آنها توسعه روابط مردمی و دوستانه 

های اصلی و سازمانی ز ماموریتها دارای رسالت تعریف شده ای در حوزه فرهنگ بوده و یکی ااست. دوم، این تشکل

 باشد.ها، توسعه روابط فرهنگی دو کشور میهای بومی آنالمللی و اساسنامهآنها بر اساس عرف بین



المللی ایفای نقش ها و محیط بینهای دوستی در دو عرصه کلیدی یعنی روابط میان ملتاز آنجائی که انجمن

یاسی شود. به عبارت دیگر به جز روابط سار گسترده و وسیع ارزیابی مینمایند حوزه فعالیت و کنشگری آنها بسیمی

توانند در سایر امور ها میو نوع تعامالت رسمی که در حوزه اختیارات حاکمیتی هر کشور قرار دارد این انجمن

 و ستزی حیطم بشردوستانه، امور بهداشتی،  های فرهنگی، اجتماعی، علمی، دانشگاهی، اقتصادیویژه در زمینهبه

 .بپردازند فعالیت انجام به... 

توانند با ساختارهای توانمند خود در روند تعامل با جامعه جهانی فعال بوده و ها میبه طور طبیعی، این انجمن

ها در جهان کنونی و مشارکت در امور گوناگون، چه در عنوان پیک فرهنگی مناسبی در راستای حضور ملتبه

ها در جهت تعمیق دهنده تالش ملتها نشانطح فراملی در نظر گرفته شوند. این انجمنسطح ملی و چه در س

های انباشته شده جامعه بشری برای نهادسازی در همبستگی، برادری و دوستی میان خود و استفاده از تجربه

وان عنتوانند بهمیهای دوستی باشند؛ همچنین انجمنالملل میهای گوناگون در حوزه روابط بینزمینه فعالیت

المللی باشند و از توانایی و ظرفیت های غیر دولتی و بینمشاوران ارزشمندی برای نهادهای دولتی و سایر سازمان

مناسبی در جهت گسترش پیوندهای علمی، فرهنگی، توسعه روابط دوستانه میان جوامع مختلف و تحکیم صلح و 

 دوستی ملی و جهانی برخوردارشوند.

 المللبین نظام در نهادمردم هایسازمان ای دوستی به مثابههانجمن

الملل هستند که به طور مستقیم به عنوان بخشی نهاد در نظام بینهای مردمهای دوستی به مثابه سازمانانجمن

 اکم و حتیح قوای و مردم فرد   فرد بین واسطه عنوان به مهمی بسیار نقش اما شود،نمی محسوب دولت از ساختار

 این بودجه و هستند دولت از مستقل و غیرانتفاعی نهاد،مردم هایسازمان از بسیاری. کندمی ایفا جامعه خود

ها ، دولت یا ترکیبی از این روشهای دولتیسازمان کمک  با نیز مواردی در و مردمی هایکمک راه از هاسازمان

ص حقیقی یا حقوقی اشخا از گروهی توسط شود کههایی اطالق میه تشکلشود. سازمان غیردولتی بمین میتأ

سیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی تأغیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه 

باشد. موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری می

امورخیریه، بشردوستانه، امورزنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، و

 باشد.عمران وآبادانی و نظایرآن یا مجموعه ای از آنها می

 سه» عنوان تحت اینوشته در 199۰ های غیردولتی توسط کورتون در سالسه مرحله یا دوران تکامل سازمان

 لشک نهادمردم سازمان از خاصی نوع اول، مرحله در. استشده شناسایی «داوطلبانه فعالیتهای گیری شکل دوره

 ذا،غ توزیع. کردمی ارائه امدادی خدمات نفعذی افراد به مستقیماً و بود متمرکز رفاه و امدادرسانی بر که گیردمی

 سازمان واقع در. بود نهادمردم هایسازمان قبیل این خدمات از هایینمونه بهداشتی خدمات ارائه و پناهگاه مینتأ

اختند. در مرحله پردمی آنها ساختن برآورده به و دادندمی تشخیص را افراد روز نیازهای مرحله این در نهادمردم

های مستقل و خودکفای نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعههای مردمدوم از تکامل، سازمان
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رش دادند تا نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گستهای مردممحلی تبدیل شدند. سازمان

 گیرینیازهای آنها را برآورده سازند. کورتن، مرحله سوم از تکامل و شکل "اقدامات محلی مستقل"بتوانند با 

کوشند نهاد میهای مردمخواند. در این مرحله، سازمانمی "های پایدارتوسعه نظام"نهاد را های مردمسازمان

المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که خلی، ملی و بینها و مؤسسات در سطح داتغییراتی را در سیاست

 تدریج این سازمان ازتند. بهگرف عهده به کاتالیزوری مین و ارائه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقشتأ

 تغییر ماهیت داد.« نهاد توسعه و آبادانیسازمان مردم»به « نهاد امدادرسانسازمان مردم»

های غیردولتی اغلب به همان اند، سازمانوجود داشته تاریخ سراسر در شهروندان های داوطلبانهانجمن اگرچه

-اناند. شاکله اساسی سازمشوند، در دو قرن اخیر توسعه یافتهالملل دیده میویژه در سطح بینمنوال که امروزه، به

های المللی به تفکیک سازماننهای بی، اتحادیه انجمن1924های غیردولتی در قرن نوزدهم تجلی یافت. در سال 

لی در سال الملهای غیردولتی بینهای مرتبط با تشکیل سازمانغیردولتی پرداخت. اما قبل از آن، نخستین فعالیت

در شهر  1873( در سال 19۰4صلح نوبل  جایزه ، )برنده«المللیحقوق بین موسسه»آغاز شد. برای مثال  1839

 )برنده« المللی کاردفتر بین»تشکیل شده و  1889المجالس در سال بین . اتحادیهبلژیک شکل گرفته است« گان»

شهروندان  های داوطلبانهسیس شده است. البته انجمنتأسوئیس « برن»در  1892( در سال 191۰صلح نوبل  جایزه

هانی است که در سال های این چنینی، صلیب سرخ جاند که یکی از اولین سازماندر سراسر تاریخ وجود داشته

که مفاد آن در  1945سیس سازمان ملل متحد در سال تأبا « های غیردولتیسازمان»سیس شد. عبارت تأ 1863

های غیردولتی سازمان»منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. اولین تعریفی که از  1۰از فصل  71ی ماده

که در آن  195۰فوریه 27به تاریخ  ECOSOC 288 شود به قطعنامهارائه شده است، مربوط می« [3]المللیبین

ان نشده است، سازمالمللی ایجاد بین المللی که از طریق پیمان و معاهدههرگونه سازمان بین»است که  چنین آمده

 «غیردولتی است.

 مشکالت از خیلی حل امکان. شد نهادمردم هایسازمان یافتن اهمیت موجب بیستم قرن در سازیجهانی فرایند

 شبی سازمان تجارت جهانی قبیل از المللیبین هایسازمان و المللیمعاهدات بین .نداشت وجود کشور یک داخل

 یغیردولت هایسازمان روند، این کردن متعادل برای اقدامی در. بودند متمرکز بزرگ مالی مؤسسات منافع بر حد از

جتماعی اجالس ا سیس شدند که نمونه بارز آنتأ، کمک به توسعه و توسعه پایدار بشردوستانه مسائل بر کیدتأ با

. شودمی محسوب اجالس اقتصادی جهان شود و رقیببرگزار می داووس در ژانویه ماه در ساله هر که است جهان

داد که ی، نشان محکومت جهانی درخصوص 1995 سال در سازمان ملل متحد توسط شده تهیه گزارش اساس بر

نهاد داخلی است. تعداد سازمان مردمالمللی وجود داشته نهاد بینسازمان مردم 29۰۰۰در آن زمان قریب به 

 الیتفع آمریکا است به طوری که حدود دو میلیون سازمان غیردولتی درکشورها حتی از این رقم نیز باالتر بوده

نهاد دارد. همچنین سازمان مردم 4۰۰۰ نیز روسیه .اندشده تشکیل گذشته هایدهه در آنها بیشتر که کنندمی

 .دارد وجود نهادمردم سازمان میلیون دو نیز هندوستان در
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


شخصی در برخورد با معضالت  توان در اهداف بشردوستانه یا تجربههای مردم نهاد را میگیری سازمانعلل شکل

های های انسان دوستانه جستجو کرد. تشکلاجتماعی و یا دستورات و سفارشات بزرگان در نیکوکاری و حرکت

هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت آنهاست از عالیت و انجام وظایف خود نیازمند ویژگیف غیر دولتی برای ادامه

پذیری و مندی، برنامه و فعالیت مدون، مشارکتجمله خودجوشی، نیاز طبیعی، اهداف مشترک اعضاء، قانون

ا الیت مشخصی رسسه یا بنیاد غیردولتی با توجه به نیاز اعضای خود، موضوع فعمؤاستقالل. بدیهی است، هر 

گیرد. موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، میپی

کید بر سه اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی تأهای مردم نهاد، با سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی؛ لذا سازمان

 شوند.سیس میتأو غیر سیاسی تشکیل و 

 هت پیشبرد اهداف خودکنند و معموالً در جنهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت میهای مردمزمانسا

ها بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از تعداد این قبیل سازمان فعال هستند.

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی نمونه برای. گیردمی بر در را فلسفی و سیاسی هایموقعیت

 در کشور محیط زیست و گردشگری بهبود وضعیت. 

 ای درمانی به بیماران خاص در حوزه سالمتکمک ه. 

 در جامعه حقوق جانوران و حقوق بشر ها و مردم به رعایتتشویق گروه. 

 پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته باال بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب

 .رسانی به طبقات مختلف جامعهجمعی و آگاهی

 های اجتماعی در کشوریبحمایت از بیماران مبتال به اعتیاد در حوزه آس. 

 هایکنند. از آنجا که درک و ماهیت فعالیتالمللی فعالیت میهای غیردولتی در دو سطح داخلی و بینسازمان

های غیردولتی متفاوت است؛ بنابراین شاید تعریف مورد اجماع به سختی به دست آید. بررسی ادبیات سازمان

 های غیردولتی گواه این ادعاست.سازمان

داند که ، این بازیگران غیر رسمی را هر سازمانی می195۰شواری اقتصادی اجتماعی ملل متحد در قطعنامه سال

های غیردولتی به عنوان بخشی از الدولی نباشد. از این رو، سازمانسس آن ناشی از یک موافقتنامه بینمؤسند 

. 2. داشتن هدف عام المنفعه، 1آنها طرح نمود: توان سه معیار عمده برای تعریف باشند که میجامعه مدنی می

 ثر بیش از دو کشور.مؤ. انجام فعالیت 3اساسنامه آن نباید بین دولتی باشد، 

در جهت گسترش روابط  9۰ها در پیشبرد منافع بشری، سازمان ملل متحد در دهه با توجه به اهمیت این سازمان

ل وقت سازمان ملل در گزارشی با عنوان تقویت سازمان خود و سازمان دهی غیردولتی گام برداشت. دبیرک

های غیردولتی ارائه داد که از سازمان از گیریبهره در ملل سازمان رویکردهای تغییر برای کاری دستور  ملل،

تی را به ریاست رئیس هیأدبیرکل،  2۰۰3ها حکایت دارد. در همین راستا، در سالاهمیت روبه افزایش این سازمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86


ور سابق برزیل جهت ارتباط بیشتر سازمان ملل با جوامع مدنی برگزید که ماموریت داشت پس از بررسی، جمه

 گزارشی را حول محورهای زیر تنظیم نماید:

 دولتی؛ بین ارکان در غیردولتی های سازمان مشارکت افزایش      -

 توسعه؛ حال در کشورهای از غیردولتی هایسازمان مشارکت افزایش برای صندوقی سیستأ      -

 متحد؛ ملل نظام در آنها اعتباربخشی      -

 ی غیردولتی؛هاسازمان و سازمان دبیرخانه میان وگو گفت ارتقای      -

 کشورها؛ سطح در غیردولتی هایسازمان ارتباط تقویت      -

ونسکو پیرامون روابط با سایر اساسنامه ی 11ماده 4این روند، در یونسکو نیز پی گرفته شد به طوری که در بند

 تواند ترتیبات مناسب برای مشورتسازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد می»گوید: سسات میمؤها و سازمان

های غیردولتی درباره مسایل داخلی در صالحیت خود را به عمل آورده و از آنها دعوت کند و همکاری با سازمان

ها در تواند شامل شرکت مناسب نمایندگان این سازمانوند. این همکاری میدار شکه وظایف خاصی را عهده

 های مشورتی تشکیل شده توسط کنفرانس عمومی نیز باشد.کمیته

های غیردولتی در ها تالش کرده شبکه ارتباطی ارزشمندی با سازماندر اجرای این بند، یونسکو در طول سال

های غیردولتی و رشد فزاینده کند. از این رو، با توجه به اهمیت سازمان راستای تبلور جامعه مدنی جهانی ایجاد

آنها، یونسکو بر آن شد روابط خود را دوباره با آنها مورد بررسی قرار دهد. به عنوان مثال، در کنوانسیون تنوع میان 

می برای ترویج و های عمودهی به سیاستهای جامعه مدنی در شکل، با توجه به آنکه تمام بخش2۰۰5فرهنگی

 های غیردولتی ارتقا یافت.تواند فعال باشند، نقش سازمانحمایت از تنوع فرهنگی می

خصوصی و  -های عمومیهای عضو باید مشارکت میان بخش، در روش همکاری، دولت15به طوری که در ماده 

های آنها در حفظ و ترویج ظرفیت سازمان غیرانتفاعی را به منظور همکاری با کشورهای در حال توسعه برای بهبود

های فرهنگی تشویق کنند. این مشارکت باید برحسب نیازهای عملی کشورهای در حال توسعه بر توسعه تنوع بیان

کید أتها، کاالها و خدمات فرهنگی ها و همین طور تبادل فعالیتمنابع انسانی سیاست -بیشتر زیربنای اقتصادی

 کردند.

الملل، جوامع مدنی کشورها را به سمت مشارکت هرچه بیشتر در ورای سطح نظام بینچنین رویکردهایی در 

های دوستی در جامعه مرزهای ملی و سیاستگزاری خارجی سوق داد که برون داد آن اهمیت چشمگیر انجمن

 جهانی بود.

 دنش جهانی به مربوط مباحث طرفی از و المللبین نظام اصلی بازیگران عنوان به هاملت –با کاهش نقش دولت 

های دوستی سیر فزاینده یافت. به نجمنا مانند غیردولتی بازیگران به هانقش واگذاری انسانی، آگاهی افزایش و



المللی در کشورهای مختلف، پل کید بر روابط میان فرهنگی و فرهنگی بینتأهای دوستی با طوری که انجمن

 .قرار گرفتندها در کشورها ارتباطی غیررسمی میان ملت

 یگذارهیسرما یاست که در راستا رانیا یاسالم یجمهور یاز سو یابتکار نیبا چ یساله همکار25برنامه 

در داخل  یاست. برخ لیشده و در حال تکم نیتدو یاقتصاد ژهیمختلف به و یهادر حوزه یبلندمدت و راهبرد

. سازندیآن مطرح م هیرا عل یمختلف یاو ادعاه دانندیبر کشورمان م هاینیچ طرهیبرنامه را باعث س نیو خارج، ا

 است.گرفته شیرا در پ نهیزم نیدر ا یسازاما شفاف یپلماسیدستگاه د

ای که شاهد چرخش قدرت اند؛ دورهها پیش سده جاری را قرن آسیایی نامیدهالملل از سالتحلیلگران روابط بین

آسیایی گوی سبقت را از رقبای اروپایی و آمریکایی خود  جهانی از غرب به شرق خواهیم بود و اقتصادهای

خود خواهند  ییکایو آمر ییاروپا یسبقت را از رقبا یگو ییایآس یبود و اقتصادها میخواهند به شرق خواه

 .ربود

 1۰یعنی  2۰3۰، چین در سال Pricewaterhouse Coopers PwC موسسه  بینیبر اساس براساس پیش

سال دیگر با  1۰ سال دیگر با پیشی گرفتن از آمریکا در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد گرفت. اژدهای زرد 

تریلیون دالر دومین قدرت  23تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی قدرت اول اقتصادی جهان و آمریکا با  38

 .درصد اقتصاد چین خواهد بود6۰ر تنها سال دیگ 1۰اقتصادی جهان خواهد بود. بر این مبنا اقتصاد آمریکا 

هایی نظیر کرونا که چین و دیگر اقتصادهای جهان را حتی شدیدتر از با توجه به این برآوردها و با وجود چالش

 .الملل در حال حرکت استمراتب قدرت بیناژدهای زرد درگیر خود ساخته، چین به سمت راس سلسله

چین نه تنها ضرورتی عقالنی در راستای اهداف و منافع ملی که برگ ایجاد بسترهای همکاری راهبردی با 

 .بخشی به سایر محورهای روابط خارجی استای برای تنظیم و تعادلبرنده

ها در تهران در شرایط تنش با های گذشته همواره این انگاره درباره روابط خارجی مطرح شده که دولتطی سال

اند؛ موضوعی که از دید برخی ناظران در های شرقی گام برداشتهوابط با دولتکشورهای اروپایی به سوی تقویت ر

 .های شرقی نیز نوعی بدبینی به سمت و سوی روابط خارجی ما به وجود آورده استپایتخت

برنامه همکاری درازمدت با چین نه تنها اطمینانی دوجانبه میان تهران و پکن و بستری مناسب را جهت ارتقای 

ا هزنی با غربیای ارزشمند جهت چانهکند بلکه برگ برندههای مختلف ایجاد میبط و همکاری در حوزهسطح روا

 .دهددر اختیار ایران قرار می

برنامه همکاری راهبردی ایران و چین به عنوان ابتکاری از سوی جمهوری اسالمی، شامل یک مقدمه، هشت بند 

تگاه دیپلماسی و پاسخگویی به افکار عمومی، از نظر اهالی رسانه رسانی دسو سه ضمیمه که در راستای اطالع



در  اندازی در زمینه توسعه تجارت، مبادالت مالی و انرژی، همکاریگذشته و در اختیار آنان قرار گرفته چشم

ئه راآمیز و ... اای صلحهای هستهبخش بهداشت و سالمت، تبادل استاد و دانشجو، تحکیم روابط دفاعی، همکاری

 .کنددهد که منافع دو طرف را تضمین میمی

کند تا درهای اقتصادش را بیش از پیش چین در ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابریشم را دنبال می

شود و گذار جاده ای ژئواستراتژیک محسوب میبه سوی مقاصد جهانی بگشاید؛ مسیری که ایران در آن نقطه

و ادامه مسیر به سوی اروپا، آفریقا و خاور نزدیک اهمیت ایران به عنوان یک شریک تجاری  ابریشم از خاورمیانه

 .سازدمطمئن را روزافزون می

های گذشته و اکنون از مهمترین کشورهای تامین کننده نیازهای ایران در زمینه در سوی مقابل، چین طی سال

شود و کوشیده تعهدات دوجانبه کشورمان محسوب می های روز و مشتری محصوالت انرژیکاال، خدمات، فناوری

 .ای را به انجام رساندالمللی از جمله در توافق هستهو بین

هایی که از سوی برخی افراد و جریانات داخلی و نیز طیفی مزایا و واقعیات روابط ایران و چین به رغم فضاسازی

گیرد و تیغی که برای برنامه بیست و پنج ساله می ها با اهداف و اغراض گوناگون صورتها و رسانهاز دولت

 .شوداند، در حکم ابریشمی گرانبها برای دو کشور محسوب میهمکاری از رو بسته

در پایان انجمن های دوستی طبق وظیفه ذاتی خود در حمایت  از سازمان های مردم نهاد و دیپلماسی عمومی و 

 رد این تفاهم نامه را به شرح زیر اعالم میدارد:بخش خصوصی دو کشور نظرات نهایی خود در مو

حضور بخش خصوصی چین در این برنامه باعث ماندگاری و تعهد آنان به تکمیل پروژه ها خواهد شد .  -1

 در صورت تحریم مجدد، امکام شانه خالی کردن برای طرف چینی را به حداقل میرساند.

طرفین میشود و هزینه های خروج از جذب سرمایه بخش خصوصی باعث چسبندگی اقتصادی بین  -2

 پروژه ها را برای طرفین باال میبرد.

 طرف حساب ایران شرکت های خصوصی چین باشد، نه دولت پکن. -3

 رفع نگرانی های بخش خصوصی در ایران درباره ی مفاد قرارداد. -4

منابع آبی و مهمترین حضور بخش خصوصی در این قرارداد را میتوان به موضوعات انرژی، حوزه آب و  -5

 سرمایه گذاری مشترک در حوزه مناطق آزاد را لحاظ کرد.
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