
بازسازی راه ابریشم ، ایجاد پل صلح و امنیت آسیا

سفیر فریدون وردی نژادای با خبرنگار خبرگزاری شین ھوا در بیجینگ اخیرا مصاحبھ

و گو خاطر نشان کرد کھ چین و ایران در چین انجام داد . سفیر ایران درچین در این گفت

راه ابریشم دو کشور را بھ ھم ،ایران دو کشور مھم شرق و غرب آسیا ھستند و در گذشتھ 

باید راه ابریشم جدید را ساختھ و پیوند داده است . در اوضاع جدید بین المللی ، دو کشور

.پل صلح و امنیت برای آسیا ایجاد کنند

فریدون وردی نژاد دوست قدیمی چین است . وی بیش از ده سال ریاست خبرگزاری

2001شتھ و بارھا از چین دیدار کرده است . سال جمھوری اسالمی ایران را بر عھده دا

میالدی ، وی بعنوان سفیر ایران در چین منصوب شد و اکنون نیز دوره وی بھ پایان 

.استرسیده

دو کشور در وردی نژاد گفت : ایران و چین دو کشور متمدن دارای تاریخ دیرینھ اند ،

مسائلی مانند ی مشابھ دارند . بویژه دربسیاری مسائل بین المللی و منطقھ ای دیدگاه ھا

کشور بھ حفظ و مبارزه با استیالجویی ، تروریسم و افراط گرایی ؛ عالوه بر این ، دو

زمینھ ھای توسعھ فرھنگ خود اھمیت می دھند و بر احترام بھ ویژگی ھای متفاوت در

.فرھنگی و مذھبی تأکید می نمایند

شور در زمینھ اقتصادی ابراز خرسندی کرده و گفت کوی ھمچنین نسبت بھ ھمکاری دو

عظیمی دارد . وی بھ ویژه بھ ھمکاری دو کشور در کھ ھمکاری دو کشور نیروی بالقوه

ھمكاریھاي ایران و چین در زمینھ انرژي علیھ ھیچ طرف :زمینھ انرژی اشاره کرد و گفت

.ان و بیجینگ استبخشھاي اقتصادي و خصوصي تھرثالثي نیست و تضمینكننده منافع

انتقال گاز ایران بھپاكستان وھندو امتداد آن بھچین، گفت: وي با اشاره بھ احداث خط لولھ

چین مبحثي جالب توجھ و جدید مي باشد و این طرح كھ تازه بحث امتداد این خط لولھ بھ

خاص از جملھ مطالعات فني و تخصصي بخشھاي مربوطھ مطرح شده نیازمند بررسیھاي

گاز ایران بھ پاكستان و ھند بسیار كالنو گسترده ت. وردی نژاد گفت: خط لولھ انتقالاس



.بررسیھاي گوناگوني را میطلبدمیباشد و اعالم نظر نسبت بھ آن

انرژي چین ، تالش كرده نقش موثري در بھ گفتھ وي، ایران بھ عنوان تامینكننده عمده

بھترین نحو ایفا كند و دوكشور با ھمپوشاني بھتامین امنیت انرژي این كشور رو بھ توسعھ 

بخشھا میباشند آیندھاي روشن براي توسعھ این اقتصادي كھ مكمل یكدیگر در بسیاري از

.روابط ترسیم كرده اند

سفیرایران در چین اعالم كرد كھ طرحھاي بسیاري ھم اكنون از سوي شركتھاي نفتي

.استمشابھ در ایران انجام شده یا در حال انجامسینوپك" ، " ساینوپك" و دیگر شركتھاي "

گفت وي بااشاره بھھمكاري ایران و چین در بخشھاي اكتشاف، لرزھنگاري و حفاري

زواره درماھھاي اخیر شركت "ساینوپك" یكي از با كیفیتترین مناطق نفتي ایران را در

درصد از٣٠كاشان با موقعیت كامل بھ بھره برداري رساند. وي گفت كھ حدود  تجھیزات 

مورد نیاز ایران در بخشھاي اكتشاف و حفاري و سرویسھاي جانبي پایین دستي صنعت 

نفت نیز از تولیدات چین تامین میشود كھ این امر طي سھ چھار سال اخیر صورت .گرفت

عنوان عامل در وردي نژاد، خاطر نشان كرد براي نخستین بار شركت چیني "ساینوپك"بھ

بیني میشود طرف فتي "یادآوران" براي توسعھ این میدان نفتي تعیین شد و پیشمنطقھ ن

ھزار بشكھ در روز از آن استخراج كند١۶٠چیني تا  .

( میلیون تن گاز طبیعی مایع ١٠بر اساس توافق دیگر ، چین ساالنھ از ایران وي گفت

ال ان کھ ایران و چین فعاالنھ در امورجي ) وارد خواھد كرد. سفیر ایران پیشنھاد کرد

مساعدت بھ توسعھ مناسبات دو کشور و مساعدت بھ صلح و ثبات جھان و منطقھ مشارکت 

کنند تا نقش دو کشور در امور بین المللی مھمتر شود . وی در آخر گفت کھ ایران در 

مسئلھ تایوان ھمواره بر سیاست یک چین پایبند است .


