
 روزنامھ اقتصاد

  خارجھ تاکید کردھای اقتصادی وزارت ھا و برنامھرئیس اداره سیاست

  فرصت بزرگ اقتصادی برای ایران
 ھایھا و برنامھبھ ثبات و توسعھ ایران است.علی فکری رئیس اداره سیاست  پیشروی جاده ابریشم چین در منطقھ منوط

المللی دانست و ھای بینفشارھای قدرت اقتصادی وزارت امورخارجھ، راه ابریشم و سیاست درھای باز را پاسخ چین بھ
حاضر منافع کشورھای منوط بھ ثبات و توسعھ ایران در منطقھ است. درحال گفت: حرکت رو بھ رشد جاده ابریشم چین

ھمراستا شده و این یک فرصت  مقاومت و طرح توسعھ اقتصادی چین موسوم بھ جاده ابریشم با یکدیگر منطبق و محور
  .بزرگ برای ایران است

دی   ۱۷چھارشنبھ    ھای جاده ابریشم در توسعھ تجارت با کشورھای منطقھ»، روزنشست «فرصت  بھ گزارش مقاومتی نیوز
ھای مجلس شورای اسالمی برگزار  حوزه در مرکز پژوھش  نظران و فعاالن این جمعی از استادان و صاحب   ماه، با حضور

با موضوع   بھمن سال جاری  ۲۹نشست تخصصی از ھفتمین ھمایش ساالنھ اقتصاد مقاومتی بود کھ    شد. این نشست، اولین پیش
این نش«تجارت منطقھ در  اولویت راھبردی» برگزار خواھد شد.  ابریشم چین، فرصت  ستای؛  تھدیدھای طرح جاده  ھا و 

 .این طرح و الزامات تعامل تجاری با کشورھای منطقھ مورد بررسی قرار گرفت ھای ایران برای استفاده ازظرفیت

 المللیھای بینراه ابریشم و سیاست درھای باز، پاسخ چین بھ فشارھای قدرت
 ھای اقتصادی وزارت امورخارجھ با بیان اینکھ ایده کمربندراه ھمانبرنامھ  و  ھادر این نشست علی فکری رئیس اداره سیاست

ھا  دھد، گفت: با ھمین ایده چینیمی  ای است کھ توسعھ چین را از شرق شروع کرده و مسیرش را بھ سمت غرب ادامھایده
را مھار   شد کھ اگر بخواھیم چین  مطرح  ۲۰۰۷بپذیرند، رشد کنند. در اجالس بائو در سال    اند بھ جای اینکھ ضربھتوانستھ

 .توان این اتفاق را رقم زدپولی و مالی نمی  جانبھ بیفتد و تنھا با ابزارھایصورت ھمھکنیم، باید این اتفاق بھ

 حرکت رو بھ رشد جاده ابریشم چین منوط بھ ثبات و توسعھ ایران در منطقھ است
ھمھ مناطق    خواھند بروند بھ سمت اینکھد یک پیوستگی کامل دارد. آنھا میکننپیاده می  ھاھا و آمریکاییھایی کھ غربیسیاست

توسعھ و رشد اقتصادی کشوری مانند چین وابستھ بھ امنیت   دانند اصلرا ناامن کنند و در آن تشنج و تنش ایجاد کنند چون می
ادامھ داد: چین    نداشتھ باشد.وی  کرد ھیچ تنشی وجوددر مرزھای خودش محدود شده بود، سعی می  است. تا زمانی کھ چین

عنوان مرکز توسعھ قرار دھد و پیرامونی  کند کھ خودش را بھ  دنبال این است کھ مناطق آرامی را در اطراف خودش ایجادبھ
المللی رشد بزرگ بین کند این است کھ یک قدرتشود، فرصت مھمی کھ برای ما ایجاد میمرکز ایجاد می کھ در اطراف این

ترین تھدیدی  ای مانند جمھوری اسالمی ایران. مھم امنیت قدرت منطقھ  اش ھمراه و ھمسو شده است با رشد و توسعھ و   و توسعھ
 .کار کنیمخواھیم چھکند این است کھ ما ندانیم میرا تھدید می ھم کھ ما

 ھای منطقھ؛ منفعت مشترک چین و محور مقاومت توسعھ زیرساخت 
 شناسیم، این محور کھ آنچھ ما امروز در منطقھ خودمان بھ نام محور مقاومت می ما این است  ترین فرصتوی تاکید کرد: مھم

ای مھم کھ  مرتبط شده است با یک برنامھ توسعھ  ھم از بعد جغرافیایی، ھم از بعد انتقال منابع و ھم ایجاد پیوستگی اقتصادی،
ھا مواجھیم، آمریکایی  الوصفھای زائدزاییھا و تنشدشمنیدرست است ما در محور مقاومت با   .افتددر چین دارد اتفاق می

پوشانی منافع است،  کند. بحث ھمھم کھ شده، با آمریکا مقابلھ می  خاطر رشد و توسعھ خودشاما چین قدرتی است کھ حداقل بھ
ایم تحت عنوان جاده  کرده مشترکی پیدا    الملل منفعتعنوان محور صعود در اقتصاد بین عنوان محور مقاومت و چین بھ بھ  ما

عنوان یک ھدف در چین تعریف شده و موضوع فقط بحث  آن در حلقھ ارزش چین بھ  ابریشم کھ رشد و توسعھ و قرار گرفتن



گیرد.فکری گفت: منفعت چین در این می  و جاده و اینھا نیست بلکھ الگوی توسعھ و رشد است و تمام اقتصاد را در بر  راه
امنیت    کھ قدرت مقابل در اینجا ایجاد تنش و ناامنی کند. این بحث امنیت ھم فقط  کند و اجازه ندھداست کھ این طرح رشد  

زایی است و  کیانگ کھ از طرف آمریکا ھدف تنش  شود، مانند منطقھ سینانرژی نیست و حتی بھ امنیت ملی نیز مربوط می
اقتصادی آن را    اند تا بتوانند رشد چین را ھدف قرار دادهھا امنیت ملی  دارد. آمریکایی  اھمیت بسیار زیادی نیز برای چین

 متوقف کنند 
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