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:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
سرآغاز  4

دیدار رئیس جمهور چین، آقای شی جین پینگ، از ایران
و صدور بیانیه مشترک در تعمیق همکاریهای فیمابین

2016ژانویه / 1394در بهمن ماه 



:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
تعریف کلی 5

چین؛خلقجمهوریوایراناسالمیجمهوریمیانساله25نامهتوافقنویسپیشیک

راه؛-کمربندابتکارچارچوبدر

؛2016ژانویهمشترکبیانیهششمبندشدنعملیاتیهدفباو

دالر؛میلیارد400بمیزان

وتجدیدپذیرهایانرژیوپتروشیمیگاز،نفت،هایحوزهدرسرمایه گذاریجهت
ای؛هستهآمیزصلحانرژی

ومعلگردشگری،بانکی،همکاریودریاییوریلیای،جادهنقلوحملزیرساخت های
.امنیتیودفاعینظامی،فناوری،



یک راه؛ مرور اجمالی-طرح ابتکاری یک کمربند

احیایطرحجهانی،قدرتیکبهشدنتبدیلبراینوظهوربازیگرانازیکیبعنوانچین

.استنمودهمطرحرا"راهیک-کمربند"ابریشمجاده

اقستانقزبهسفرطیپینگ،جینشیآقایجمهورچین،رئیستوسطباراولینطرحاین

وجهانجمعیتاز(درصد65تقریبا)نفرمیلیارد4.4تقریباکهشد؛اعالم2013سپتامبردر

.میگیردبردرراجهانیناخالصتولیدازتریلیون21

ابریشمجاده»پیشنهاداندونزیدرچینجمهوریپینگجینشی آقایسال،هماندر

جنوببندریشهرهایطریقازراچیناستقرارکهمسیریکرد،مطرحرا«21قرندریایی

.برسانداروپابهسوئزآبراههوشرقیآفریقایبههنداقیانوسوچینشرق
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یک راه؛ ادامه-طرح ابتکاری یک کمربند

ابریشمراه»و«ابریشمراهاقتصادیکمربند»تجاریمسیردوشاملطرحاینلذا

طریقازارچینابریشمراهباستانیمسیردر«ابریشمراهاقتصادیکمربند».است«دریایی

ازراچین،«دریاییابریشمراه».می کندمتصلاروپابهخاورمیانهوروسیهمرکزی،آسیای

.می کندمرتبطآفریقاوآسیاشرقجنوببهدریاطریق

تکرده استعیینزیرساختیسرمایه گذاریهدفعنوانبهراکشور65خاصبه طورچین.

ارزشهبگوادرتاکیانگسینازچین–پاکستاناقتصادیداالنپروژه،هسته ایبخشیک

بهراچینجنوبکیلومتری،3000سریع السیرآهنراهیکهمچنین،.استدالرمیلیارد54

.می کندمتصلسنگاپور
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یک راه؛ ادامه-طرح ابتکاری یک کمربند

درریلینقلوحملهمچوناقتصادیزیرساختدرسرمایه گذاریداردنظردرچین

.کندسرمایه گذاریآفریقاجملهازجهانکشورشصتحدود

چارداستممکنماالکاتنگهطریقازهنداقیانوسبهدستیابیبرایهمچنین،،چین

داالنطریقازکهشده استتالشجدیدابریشمراهطرحدرلذا،شود؛هندباچالش

.شودبازهنداقیانوسبهدیگریراهبنگالدش،طریقازیاچین–پاکستاناقتصادی
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قزاقستان و در اندونزی؛ دربرگیرنده در 2013رئیس جمهور چین در سال
ملی؛ تریلیون دالر سرمایه ناخالص 21نفر؛ میلیارد 4/4جهان؛ کشور 65

زهزیرساخت های اقتصادی، توسعه ای کشورهای حودر برای سرمایه گذاری 
توسعه حمل و نقل کاال و انرژی

10
:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین

یک راه-ابتکاری یک کمربندطرح 
مسیر 6: سیاه

خشکی جاده 
ابریشم جدید؛

مسیر جاده : آبی
؛ابریشم دریایی

کشورهای: نارنجی
یه عضو بانک سرما

AIIBگذاری 
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یک راه-ابتکار یک کمربند 11

: اهداف چین



:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
تاریخچه 12

 و صدور بیانیه مشترک1394ایران در سال پینگ به شی جین سفر : توافقنامهبحث این آغاز

 با حضور دبیرکل سازمان ملل، رئیس در پکن، 1396سال جدید در راه ابریشم برگزاری اجالس
علی کشورها،  و حضورنفر از سران 2۸بانک جهانی و همچنین رئیس صندوق بین المللی پول و 

دارایی وقت ایران؛اقتصاد و امور نیا، وزیر طیب 

 ؛139۷اواخر سال تعلیق موضوع توافق تا

 ؛139۷ساله میان ایران و چین در اسفندماه 25شدن بخش هایی از قرارداد راهبردی علنی

 علی الریجانی، رئیس ، توسط 139۸مرداد چین در ساله با 25همکاری ٔ  تدوین یک برنامهاعالن
اسالمی؛مجلس شورای 

 و ساله را به مقامات چینی ارائه نموده 25سند ٔ  پیش نویس اولیه درباره، ایران 139۸در شهریور
اعالم می نماید؛1399در فروردین خود را نظر چین 

 در جلسه هیات دولت 99تیر ماه 3، ویرایش نهایی توسط وزارت خارجه ایران آماده و 99خرداد
(رسانه ای شدن قرارداد. ) تایید می شود
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کلیات توافق
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 درباره همکاری های ،2019خبرگزاری پترولیوم اکونومیست، در سپتامبر سال
میلیارد دالری برای 2۸0توافق جدید ک از ی،چینساله ایران و 25استراتژیک 

.خبر دادایرانتوسعه میادین نفت و گاز و بخش پتروشیمی 

به توافق نخست مربوط میلیارد دالر 2۸0رقم ، همچنین اعالم می دارداین رسانه
.می باشدسال اول این همکاری 5برای 

 میلیارد دالر دیگر توسط چین در زیرساخت های 120،استبه ادعای این رسانه قرار
نها به حمل و نقلی و ساخت و ساز ایران سرمایه گذاری شود که این رقم نیز احتماال ت

.داردسال اول مدت زمان تعیین شده تعلق 5
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کلیات توافق
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: برنامه همکاری های جامع ایران و چین
دیدگاه ایران
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:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
متن و محتوا 16

متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با تیتر
برنامه همکاری های جامع / ویرایش نهایی »

فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری 
در فضای مجازی منتشر شده« اسالمی ایران

؛ضمیمه است3بند و 9شامل یک مقدمه، که 

 ی دبیرخانه سازوکار عال»متن که توسط این
تنظیم« مشارکت جامع راهبردی ایران و چین

بر اهداف و ضمیمه های آن مشتمل شده 
ای ، عناوین اصلی برای برنامه همکاری هاساسی
.ساله و اقدامات اجرایی است25جامع 



:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
مفاد قرارداد
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 چشم انداز-اولبند

ماموریت-بند دوم

 همکاری های دوجانبه اقتصادی و تجاریگسترش

 موثر بین دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژهتعامل

 میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگریافزایش

 راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادیمشارکت

 همکاری ها بین دانشگاه ها، بخش های فناوری و علمیگسترش

 موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش هابازنگری

 از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان های منطقه ایحمایت

 اجرای قانون و همکاری های امنیتی در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسمتقویت

 همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردیگسترش

 در زمینه های دیگرهمکاری.



:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
مفاد قرارداد
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 ( 1)شماره ضمیمه : اهداف اساسی-سومبند

زمینه های همکاری-بند چهارم:
 انرژی پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر و( تولید، حمل، پاالیش و امنیت تامین)انرژی شامل نفت خام

.هسته ای غیر نظامی

جاده-بزرگراه، خط آهن و اتصاالت دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند.

ا پولشویی، همکاری های بانکی با استاندارد باال، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله ب
.تامین مالی تروریسم و جنایت های سازمان یافته

ن آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه ک-همکاری های گردشگری، علمی
.کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته

 (3)شماره ضمیمه: اجراییاقدامات -پنجمبند
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مفاد قرارداد

19

و اجرانظارت -بند ششم

1. ی برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرست
.مقامات عالی و ذیصالح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می کنند

2.  در این راستا، نمایندگان عالی رتبه، دیدارهای ساالنه خواهند داشت و در صورت نیاز
.مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت

3.  وزارت خانه های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر
ت وزارتخانه ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظار
سب بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان های منا

.دارند

جاده، –با توجه به عالیق مشترک در ابتکار کمربند: همکاری در کشور ثالث-بند هفتم
طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه های مشترک در کشورهای 

.همسایه یا ثالث تشویق می کنند
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مفاد قرارداد
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ل راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابدر : خارجیفشارهای نفی -بند هشتم
.فشارهای غیرقانونی طرف های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می نمایند

 نهاییمفاد -نهمبند
1- باید با رضایت متقابل  (5، 4، 3موضوعات مطروحه در بندهای )هرگونه اصالح در ضمائم این سند

.طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود

2-هادهای در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می توانند با ارائه پیشن
اثیر این امر نباید بر اجرای پروژه های توافق شده ت. برای اصالح یا به روزرسانی سند حاضر اقدام کنند

.بگذارد یا مانع شود

3-ضمائم ابن سند جزء الینفک آن محسوب می شوند.

4- سال اجرایی خواهد بود25این سند از تاریخ امضا به مدت.
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اهداف اساسی(: 1)ضمیمه شماره 
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:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
عناوین اصلی برنامه(: 2)ضمیمه شماره 
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حوزه نفت و انرژی؛(  الف
گفتگو در باره مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی در دوکشور

رانمشارکت چین در انتقال دانش فنی انتقال تجربیات در زمینه تدوین برنامه ریزی های راهبردی به صنعت آب و برق ای

راه؛-مشارکت فعال در کمربند( ب
همکاری منطقه ای-2بین المللی و توسعه شبکه ریلی ملی و -کریدورهای منطقه ای-1

عتی، همکاری در سایر زمینه های محیط زیستی، صن...مشارکت در توسعه بندر جاسک، : توسعه سواحل مکران( ج
بنادر دریایی، علم و فناوری و شهرهای هوشمند 

توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور: همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور( د

زمینه های همکاری مالی، اقتصادی و تجاری( ه

همکاریهای نظامی، دفاعی و امنیتی دو جانبه( و

همکاری سیاسی( ز
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اقدامات اجرایی(: 3)ضمیمه شماره 
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:اقدامات اجرایی کوتاه مدت-الف

نفت و انرژی؛-1

مالی، بانکی و بیمه ای؛-2

بین المللی و ملی-کریدورهای منطقه ای-1

حمل و نقل و زیر ساخت-3

علمی، فرهنگی، گردشگری و محیط زیست-4

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-5

صنعت، معدن و تجارت-6

کشاورزی و سالمت-۷

نظامی، دفاعی و امنیتی-۸

همکاری های سیاسی دو جانبه، منطقه ای و بین المللی-9
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بلند مدت/اقدامات اجرایی میان(: 3)ضمیمه شماره 
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:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
؛ CGTN)تفسیر )چین تفسیر رسمی 

ساله و نقد مقاله نیوریورک تایمز25حمایت از توافق 
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: برنامه همکاری های جامع ایران و چین
اهداف اصلی و استراتژیک چین : دیدگاه چینی
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:  برنامه همکاری های جامع ایران و چین
دیدگاه چینی؛ تفسیر غیر رسمی چین

28

ذخایر نفت چین و امنیت خطوط تامین انرژی استراتژیک  :
خطرات تنگه ماالکا و اقیانوس هند

 خطرات تنگه هرمز و خلیج فارس

 رعباس به از طریق سین کیانگ و کاشغر به بندر گواتر؛ راه زمینی از بند: دریاییاستفاده از راه زمینی بجای
بندر گواتر 

یا از سواحل مکران به بندر گواتر و از آنجا به کاشغر و چین

 یوآن( رن مین بی)بین المللی شدن:
 استفاده اجباری ایران از یوآن بدلیل تحریمهای آمریکا و عدم قبولFATF

 بانکیتجاری و در معامالت استفاده از یوان بجای دالر

ت عدم امکان فروش نفت ایران بدلیل تحریمها، خرید نفت توسط چین و در ازای آن خرید کاالها و محصوال
مورد نیاز ایران از چین؛ معامالت پایاپای

Daliu-Shiyou-1.mp4
Daliu-Yuan-1.mp4
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تفسیر غیر رسمی چین : دیدگاه چینی
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جغرافیای سیاسی خاورمیانه و موضع چین:
استفاده از وضعیت ناآرامی خاورمیانه و تقویت ایران توسط چین برای مقابله با امریکا

 معطوف کردن توجه امریکا از اقیانوس آرام غربی و دریای چین به سمت خاورمیانه؛ و از این
!سیاست تو کار خود کن و ما کار خود: طریق کاهش توان نظامی امریکا در حوه چین

 در مناطق آزاد اقتصادی ایران در بازار های مرزی خودگردان چینی تاسیس
(پیوستتصویر )قشم، آبادان و ماکو 

 س و کاالهای چینی بدون تعرفه گمرکی به ایران و فروش آنها در منطقه خلیج فارورود
؛ترکیه و از آن طریق صدور کاالهای چین به بازار اروپا و غرب با کمترین هزینه

 ل و پایگاه نظامی در این مناطق به بهانه حمایت از ایران در مقابل حمالت اسراییایجاد
.امریکا و افزایش حضور نظامی خود در منطقه و بنوعی تهدید امریکا
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1- همکاری های ایران و چین در چارچوب این برنامه راهبردی می تواند موجب گسترش استمرار
 Belt-Road)"راه-ابتکار کمربند"قلمروهای ارتباطی و از همه مهمتر باعث تحکیم جایگاه ایران در طرح 

Initiative BRI)  گردد.

2-ه قدرت از طرف دیگر، این برنامه یک دیپلماسی جدید است که می تواند موجب تغییرات زیادی در موازن
.و بویژه باعث افزایش نفوذ چین در خاورمیانه گردد

3-و این میزان. طبق این برنامه، چین در همه بخش ها در ایران سرمایه گذاری و انتقال دانش خواهد نمود
.اهد داشتسرمایه گذاری فرصتی طالیی است که تحولی اساسی بویژه در شرایط تحریم برای ایران در بر خو

4-ورمان اما این همکاری ها اگر عملیاتی شود در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد که تاثیری در اقتصاد کش
ت های داشته باشد اما در میان مدت بستگی به این دارد که تا چه میزان دولت چین حاضر باشد ریسک شرک

.  چینی برای حضور در ایران را پوشش دهد

5- ی می دولت چین است، ولی آنچه نیاز ماست همکاری بانکها و شرکتهای بزرگ چینقرارداد با این که چرا
.یرندباشد که آنها هم تابع شرایط و مقررات بین المللی بوده و از تحریمهای امریکا بشدت تاثیر می پذ
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6- در قرارداد ایران به جز مشوق هایی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت توسط طرف چینی و
چ همکاری در خلق مجموعه های صنعتی و تجاری و مجموعه اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی مشترک، هی

خدمات یا امتیاز ویژه ای نظیر آنچه که رسانه های خارجی و معاند القا می نمایند، از قبیل معاهده 
ه ترکمانچای، واگذاری بخشی از خاک ایران به چین برای اجرای این پروژه ها یا حضور نظامی چین در حوز

شاره نمی دهد؛ بنابراین، دست کم با اجرایی شدنِ متن مورد اهای نفتی ایران واگذاری امتیاز های انحصاری 
.ایران، چیزی از دست نخواهد داد و قرارداد به شکل قابل مالحظه ای در راستای منافع ایران است

۷- ن، در قبال موردی که قابل تایید می باشد تخفیف در خرید نفت و محصوالت پتروشیمی برای چیتنها
سال، یا اولویت دادن به شرکتهای چینی در برگزاری مناقصه ها و 25تضمین خرید نفت ایران بمدت 

در تسهیل سرمایه گذاری چین در این حوزه ها می باشد که با کمی مالحظات اجرایی، این امری بدیهی و
.  برد می باشد-راستای توافق برد

۸-ین توسعه بازارهای مرزی و بندر جاسک و سواحل مکران از دیگر موارد مهمی است که می بایست در ع
ل حفظ تمامیت ارضی از سرمایه گذاری چینی ها و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی و بنادر با رعایت اص

.حداکثر استفاده از امکانات داخلی از چینی ها استقبال نماییم
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1- شده برنامه، متاسفانه ضمانت اجرایی برای هیچ یک از دو طرف ایران و چین در نظر گرفته ندر این
ود، است؛ بنابراین، هدف گذاری هایی که در این قرارداد و ضمائم صورت پذیرفته اگر از طرف چین اجرا نش

. خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور بهمراه خواهد داشت

2-ابطه ایران باید هدفی روشن و برنامه اجرایی مشخص در این برنامه داشته باشد؛ تا بتواند از این ر
اما اگر. حسن استفاده را برای توسعه، جذب سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال و حتی گردشگری بنماید

مناطق منفعالنه عمل نموده و ابتکار عمل و برنامه روشنی نداشته باشد، نه تنها باعث هدر رفتن منابع و
. و حتی ایجاد وابستگی شود"تله استقراض"کشور شده بلکه موجب افتادن در دام 

۸-ه شده و در پایان، اگر بخوبی از مزایای این قرارداد استفاده شود و منافع ملی ما بخوبی در نظر گرفت
ایران را جوانب احتیاط رعایت شود، مطمئنا این قرارداد یک فرصت خوب بین المللی و شکوفایی اقتصادی

.  در بردارد

9-ینی یا اما اگر به سوابق سوء استفاده چینی ها در صید ترال در خلیج فارس و عدم همکاری بانکهای چ
نشود عقب نشینی چینی ها از قراردادهای نفتی توجه نشود و عواقب عدم تامین مالی آنان در نظر گرفته

.  این برنامه می تواند یک تهدید بالقوه بحساب آید
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ژه ضمایم بوی)با توجه به اهداف استراتژیک و ناگفته چینی ها از این برنامه همکاری بلند مدت 
:د ازاهم مواردی که می بایست طرف ایرانی روی آن صرافت داشته و تاکید نماید، عبارتن( آن

1-حفظ و تاکید بر رعایت حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در نقاط مرزی، بنادر و
بویژه مناطق آزاد اقتصادی؛

2-در انعقاد قراردادهای اجرایی با تاکید بر اسناد باالدستی کالن توسعه ای کشور و
چارچوب برنامه های جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کشوری؛ با یک برنامه 

مشخص و مدون؛

3-ارج پرهیز از انعقاد هر گونه قرارداد غیر ضرور و احیانا تحمیل شده از طرف چینی در خ
از چارچوب فوق بهر نحو ممکن؛ 

4- ؛49-51رعایت ماده قانونی استفاده حداکثری از امکانات و منابع داخل کشور؛ قانون
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ژه ضمایم بوی)با توجه به اهداف استراتژیک و ناگفته چینی ها از این برنامه همکاری بلند مدت 
:د ازاهم مواردی که می بایست طرف ایرانی روی آن صرافت داشته و تاکید نماید، عبارتن( آن

5-نعتی تاکید بر استفاده حداکثری از توان و ظرفیت های فنی تجهیزاتی شرکت های ص
فناوری داخلی با گرید باالی کشور؛

6- ده بهینه نمودن طرف چینی به استفاده از نیروی کار بومی و ایرانی ،همچنین استفاملزم
از  مواد، منابع و مصالح با کیفیت داخل کشور؛

۷-روپایی یا تاکید بر استفاده از تجهیزات و فناوریهای چینی ناظر بر رعایت استانداردهای ا
معادل آن؛

۸-مال اخذ ضمانت های اجرایی قوی و بین المللی از طرف چینی مبنی بر انجام تمام و ک
تعهدات خود تنها با در نظر گرفتن فورس ماژورهای طبیعی و نه فشارهای خارجی؛
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با سپاس از حسن توجه اساتید، 
اعضای محترم هیات مدیره و

!اعضای محترم انجمن


