ﺣﺳﺎﺳﯾت رواﺑط اﯾران وﭼﯾن
ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻛموﺑﯾش در ﻣﻌرض ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﻗرار دارﻧد و اﯾن ﺷﺎﻣل اﯾران و ﭼﯾن ﻧﯾز ﻣﻲﺷود؛
ﻛﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎﯾﯽ از ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی ﻛﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ذوق و ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت
ﺳﻠﯾﻘﮫی دوﻟﺗﻣردان آﻣرﯾﻛﺎ ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارد و در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﻛﮫ
ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎ ﺷود؛ آﻣرﯾﻛﺎ دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺧوﯾش را ﺑﻛﺎر ﻣﻲﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾران ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎسﺗر و ﺟديﺗر اﺳت،
طوری ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﻧد؛ ﺑﺳﯾﺎری از ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺎدی و ﺑﮫ
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻊ ﺷود.اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺗﻌﺎرف اﯾران را در ﻋرﺻﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻛﺎرﺷﻛﻧﻲھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻛﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫی ﭼﯾن ﻧﯾز ﻣﻲﺷود ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﯽ ﻛوﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
اھرمھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و از
.را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺧود ﻗرار دھد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭼﯾن
ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد ،ﺳﻔﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﭼﯾن ،در
ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﺧﺑرﮔزاری داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾران اظﮭﺎر ﻛرد ﻛﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻛﺷوری ﻛﮫ ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾران ،ﺑﻠﻛﮫ
.ﺑﺧواھد در ﺑراﺑر ﯾﻛﺟﺎﻧﺑﮫﮔراﯾﯽ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻛﻧد ،ﻛﻣﺎﻛﺎن اداﻣﮫ دارد
ورديﻧژاد اﻓزود »:اﯾران و ﭼﯾن از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻧظرھﺎی ﻣﺷﺗرك و دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﻛﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ دارای ﻧﻘطﮫ
ﻧﺣوی اﺳت؛ ﻛﮫ ﻣواﺿﻊ ھﺳﺗﻧد .ﺷراﯾط ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای دو ﻛﺷور ﺑﮫ
ﺗﮭران و ﭘﻛن را در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﭼون ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،اﻣﻧﯾت
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧظﺎم ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻋﻣﻠﻛرد ﻗدرﺗﮭﺎی
.ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم در ﻛﻧﺎر ھم ﻗرار داده اﺳت ﺑزرگ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و رواﺑط ﺗﺟﺎری اﯾران و ﭼﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺣوی اﺳت
ﻛﮫ ھر دو در ﺳﺎﯾﮫی ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾﺎزھﺎی ھﻣدﯾﮕر
ﻛﺷور اﯾران و ﭼﯾن )ھﻣﺎﻧﻧد را ﭘوﺷش ﻣﻲدھﻧد .از طرف دﯾﮕر ،دو

ھر ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘل دﯾﮕری( ،ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ در ﭘﯽ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد .ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی دو ﻛﺷور در ﺳﺎﻟﮭﺎی
روزاﻓزوﻧﯽ ﮔﺳﺗردهﺗر ﺷده اﺳت و ﻋزم رھﺑران دو اﺧﯾر ﺑﮫ ﻧﺣو
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻛﺷور ﺑرای ﮔﺳﺗرش ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
».ﺟزمﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت
ﺳﻔﯾر اﯾران در ﭼﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻼش آﻣرﯾﻛﺎ ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر
ﻣﻣﻛن اﺳت آﻣرﯾﻛﺎ ﺗﺻور ﻛﻧد؛ ﻛﮫ «:ﭼﯾن ﮔﻔت رواﺑط اﯾران و
ﻣﯾﺎن ﭼﯾن و اﯾران ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش اﻓزاﯾش رواﺑط
ﻣﻲﺷود؛ ﻛﮫ ﻋﻠﻲرﻏم ﻣﺷﺎھده ﻣﻲﺧواﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻓرض ﻧﯾز
ﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ،ﭘﯾﺷرﻓت ﺧواﺳت آﻣرﯾﻛﺎ ،دو ﻛﺷور ﭼﯾن و اﯾران ﺗﺎﻛﻧون
».ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای در ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎی ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺳﻔﯾر اﯾران در ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾر در
آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل از ﺣوادث  11ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و ﻣﺎھﯾت رواﺑط ﭼﯾن و
آﻣرﯾﻛﺎ دارای ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎ و اﺑﻌﺎد اﯾن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﮔﻔت »:رواﺑط ﭼﯾن و
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت .ﺣوادث  11ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻧﯾز ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون دﯾﮕری را
ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎ اﻓزود .ﺑرﺧورد دو ھواﭘﯾﻣﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺑری ﺑﮫ دو
آﺳﻣﺎﻧﺧراش ﺷﮭر ﻧﯾوﯾورك و ﻛﺷﺗﺎر ﻓﺟﯾﻌﯽ ﻛﮫ در اﯾن رﺧداد ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻣوﺟب ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﯾق در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺷد و ﺑﮫ آﻣد ،در ﯾك ﻣرﺣﻠﮫ،
ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﻧوﻋﯽ ھﻣدردی در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﺣﻛوم ﺑوﺟود آﻣد .ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻛﮫ ﻏﺎﻟب ﻛﺷورھﺎ وﻗوع اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را
ﻛردﻧد .اﻟﺑﺗﮫ دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎ در ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺳﻌﯽ ﻛرد ﻛﮫ از اﯾن
ﺣس ھﻣدردی ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﻣردم آﻣرﯾﻛﺎ در راﺳﺗﺎی ﭘﯾﺷﺎﻣد و ﻧﯾز از
ھﻣﯾن اﻗداﻣﺎت آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾز اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕری ﺑﮭرهﺑرداری ﻛﻧد؛ ﻛﮫ
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود ﻣوﺟﺑﺎت ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺷورھﺎ و
».ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻓراھم آورد
وی اداﻣﮫ داد »:ﭼﯾن ﻧﯾز ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾر دوﻟﺗﮭﺎ و ﻣﻠﺗﮭﺎ ،ﺣوادث 11
ﺷﮭرﯾور( را ﺷدﯾدا ﻣﺣﻛوم ﻛرد و ﺑﺎ ﻣﻠت آﻣرﯾﻛﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر )20

ھﻣدردی ﻧﻣود .ﭘﻛن ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣرﺣﻠﮫی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﻣرﯾﻛﺎ ﺑرای
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺣرﻛت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺷك و
ﮔﻣﺎن ﻗوی ﻛﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺗوﺟﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﮔروه اﻟﻘﺎﻋده در
زﻣرهی ﻛﺷورھﺎﯾﯽ ﺑود؛ ﻛﮫ از ﻧظر اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده ﺑود ،در
اﯾن ھﻣﻛﺎری ﭼﯾﻧﻲھﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﻛﺎ وارد ھﻣﻛﺎری ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫی اول واﻛﻧش ﻛﺷورھﺎ در ﺧﺻوص وﻗﺎﯾﻊ 11
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺣس ھﻣدردی آﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم آﻣرﯾﻛﺎ ﺑود .ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر و
ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲھﺎ آﺷﻛﺎرا ﺑﮫ ﮔو اﯾﻧﻛﮫ در ﻣرﺣﻠﮫی ﺑﻌدی،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺑﺳط ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎی ﺿﻣﻧﯽ ﭼﯾﻧﻲھﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد؛ ﻛﮫ ﺧواھﺎن اﻧﺟﺎم ھرﮔوﻧﮫ
اﻗداﻣﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای اﻣﻧﯾت
ﺑﮫ واﻗﻊ ﭼﯾﻧﻲھﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﭘﯽ ﺑردﻧد ﻛﮫ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد
ﺣﺿور ﺟدی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ و در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﭼﯾن ،دارای
اﺑﻌﺎدی ﺑﮫ ﻣراﺗب وﺳﯾﻊﺗر از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﯾك دوﻟت ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ارﺗﺷﯽ ﺑدوی
طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﻣﻲﺑﺎﺷد .ﭼﯾﻧﻲھﺎ ﻛﮫ در اﺑﺗدا ﺗﺻور ﻣﯽ ﻛردﻧد ﭼون
از ﻣﺟﺎزات طﺎﻟﺑﺎن ،از ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﭘس
ﺧواھﺎن اﺳﺗﻣرار ﺧواھد ﻛرد ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲھﺎ
ﺣﺿور و ﮔﺳﺗرش ﺳﯾطره و ﻧﻔوذ ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ
اﯾن ﺧواﺳﺗﮫی آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ .ھﺳﺗﻧد
ﻧﺑوده و ﻧﻣﻲﺑﺎﺷد ،ﭼرا ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻘق و ﻛﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون ﭼﯾن و ورﺳﯾﮫ
ﭘﺷت ﻣرزھﺎی ﭼﯾن ﺗﺣﻛﯾم اﯾن ﺣﺿور ،ﺳرﺑﺎزان آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در واﻗﻊ ﺗﺎ
و روﺳﯾﮫ ﭘﯾﺷروی ﻛردهاﻧد و ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺣﺎﺻرهی ﭼﯾن را ﺗﻛﻣﯾل ﺗر
و اﯾن ﻣﻲﺗواﻧد در دراز ﻣدت ﺑرای اﯾن ﻛﺷور ﻧﮕران ﻛﻧﻧده ﻛردهاﻧد
».ﺑﺎﺷد
ورديﻧژاد در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ رواﺑط و ﺗﻧشھﺎی ﭼﯾن و آﻣرﯾﻛﺎ
ﻛرد » :ﺑﮫ ھر ﺻورت رواﺑط ﭼﯾن و آﻣرﯾﻛﺎ ﭘرداﺧت و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن
ﺳﭘری ﻛرده و ھم ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از ﺣوادث  11ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ را
اﻛﻧون در وﺿﻌﯾﺗﯽ ،ﺑرﺧوردار از »ھﻣﻛﺎريھﺎی ﮔﺳﺗرده« ﺗوام ﺑﺎ

»ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻋﻣﯾق« ﺑﮫ وﯾژه از طرف ﭼﯾﻧﻲھﺎ ،رﺳﯾده
».اﺳت
وردی ﻧژاد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ،
و ﻧﻘش آﻣرﯾﻛﺎ در آن ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺣران ﺗﺎﯾوان
اظﮭﺎر ﻛرد »:ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺗﺎﯾوان اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫی ﺗﺎزهای در رواﺑط ﭼﯾن و
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﻣﻲﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻋﻣدهی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و
ﻋﻠﻣﯽ و ﭘژوھﺷﮕران ﭼﯾﻧﯽ و آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ اذﻋﺎن دارﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ،
ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن و ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ در رواﺑط ﻣﯾﺎن دو ﻣﺣوريﺗرﯾن،
».ﻛﺷور ﻣﻲﺑﺎﺷد
وی ﺑﺎ ﺑرﺷﻣردن ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫی ﺗﻧﺷﮭﺎی آﻣرﯾﻛﺎ و ﭼﯾن در اﯾن راﺑطﮫ
دوﻟﺗﮭﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ را ﺑرای ﮔﻔت» :طﯽ  50ﺳﺎل،
ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﺗﻣﮭدﯾدات ﺳﯾل ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳﻘوط ﺗﺎﯾوان اﻧدﯾﺷﯾدهاﻧد .از
ﺑﺎ .ﻛﻣﻛﮭﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻣدرﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎﯾوان ﻗرار ﻣﻲدھد
اﯾﻧﻛﮫ ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل از ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎسھﺎی ﻧزدﯾك و رده ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺎن
آﻣرﯾﻛﺎ )ﻧﯾﻛﺳون و ﻣﺎﺋو( ﻣﻲﮔذرد و رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك رھﺑران ﭼﯾن و
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت ،ﻛﻣﻛﮭﺎی ﻣﯾﺎن دو ﻛﺷور ﻧﯾز ﺑﯾﺳت و ﭼﻧد
اﻟﺑﺗﮫ ﭼﯾﻧﻲھﺎ ﻧﯾز ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﯾوان ﻛﻣﺎﻛﺎن اداﻣﮫ دارد و
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن اﻋﺗراض داﺷﺗﮫاﻧد .از ﺳوﯾﯽ آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺗﺎﻛﯾد ﻛردهاﻧد؛ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت »ﭼﯾن واﺣد« ﭘﺎﯾﺑﻧد ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ زﻋم
ﺧود را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﺗﻘوﯾت ﺗوان دﻓﺎﻋﯽ )وﻧﮫ ﺧود اﯾن ﺗﻌﮭد
».ﺣﺳﺎب ﻧﻣﻲآورﻧد ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ( ﺗﺎﯾوان ﻣﻲﻧﺎﻣﻧد ،ﺑﮫ
وی اداﻣﮫ داد »:ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﻛرد ﻛﮫ ھر ﻛدام از دو طرف
در ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود ،ﺗﻌرﯾف ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺗﺎﯾوان و ﻣوﻗﻌﯾت آن
ﺗﻌرﯾف طرف ﻣﻘﺎﺑل از اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را دارﻧد و ﺿﻣﻧﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧدارﻧد ﻛﮫ
ﻣﺑدل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻣﺳﻛﯽ ﺑرای ﺑروز ﺑﺣران در رواﺑط ﻓﻲﻣﺎﺑﯾن
ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﮔﺳﺗرهی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ،ﺣﺟم ﺗﺑﺎدﻻت ﺗﺟﺎری )ﺣدود  90ﻣﯾﻠﯾﺎد
و اﺳﺗﺣﻛﺎم ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﮕراﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل )دﻻر

ﺣدی ﻣﯾﺎن دو در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ )(Engagement Policy
طرف ﺗﻘوﯾت ﺷده اﺳت ﻛﮫ ھر ﻛدام ﺧط ﻗرﻣزی در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﻟﮫی
ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭻﻛدام ھم ﺗﺎﻛﻧون اﺟﺎزه ﻧدادهاﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎﯾوان ﻗﺎﺋل
رواﺑط دو ﻛﺷور ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣوﺟب ﺑروز ﺑﺣراﻧﯽ ﺣﺎد در
ﻧﻣﻲرﺳد ﻛﮫ در آﯾﻧدهی ﻧزدﯾك و دﺳت ﻛم در ﯾﻛﯽ دو دھﮫی آﯾﻧده،
».ﺷﺎھد ﺑﺣراﻧﯽ در رواﺑط دو ﻛﺷور در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎﺷﯾم
وردی ﻧژاد اﻓزود »:از طرﻓﯽ ﭼﯾﻧﻲھﺎ ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﻛردهاﻧد ﻛﮫ
ﺗﺎﯾوان« از ﺳوی ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺣﺎﻛم در اﯾن »اﻋﻼم اﺳﺗﻘﻼل
ﺗﺎﯾوان ﺧواھد ﺑود و ﻟذا ﺟزﯾره ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻋﻼن ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﭼﯾن و
ﺗﺎﯾواﻧﻲھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ درك ﺣﺳﺎﺳﯾت اﯾن ﺧطر ،ﺑﮫ طور ﺟدی اﺳﺗﻘﻼل
ﺟزﯾره را در دﺳﺗور ﻛﺎر ﺧود ﻗرار ﻧدادهاﻧد و اﻟﺑﺗﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲھﺎ ﻧﯾز
ﺗﺎﯾواﻧﯽ را از ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫاﻧد .ﺿﻣن آﻧﻛﮫ دوﻟﺗﻣردان
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﭼﯾن واﺣد ،اﺑراز ﺗﻌﮭد دوﻟﺗﻣردان آﻣرﯾﻛﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﺳﺑت
.ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﺗﺎﯾوان ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزﯾدهاﻧد
ﺳﻔﯾر اﯾران در ﭼﯾن در ارزﯾﺎﺑﯽ رواﺑط ﻛﻧوﻧﯽ اﯾران و ﭼﯾن ،ﺑﮫ وﯾژه
ﭼﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در « :در ﺣوزهھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﻔت
زﻣرهی ﻛﺷورھﺎی دوﺳت و ﻣﺗﺣد اﯾران ﻗرار دارد .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دو
ﺗﺟﺎری ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻛﺷور در ﻋرﺻﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و
اﻗﺗﺻﺎدی از اﺧﯾر در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﻛن اداﻣﮫ دارد و ﺣﺟم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
».ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﺎل ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت
وی اﺿﺎﻓﮫ ﻛرد »:از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز دو ﻛﺷور در ﺑﺳﯾﺎری از
زﻣﯾﻧﮫھﺎ دارای دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻧظرات دو ﻛﺷور
ﮔﺳﺗرش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻣوﺷﻛﯽ و در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻋدم
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻛﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی ھﺳﺗﮫای،
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯾﻛروﺑﯽ ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﺣﺗﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
ھم ﻣﻲﺑﺎﺷد .دو ﻛﺷور ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواھﺎن ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﺗر و ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾك ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺟديﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در

ﺗﮭران و ﭘﻛن ﺑﺎ .ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﺗك ﻗطﺑﯽ ﺑﮫ دﯾده ﻣﺳﺎﻋد ﻧﻣﻲﻧﮕرﻧد
اﻗداﻣﺎت ﺧودﺳراﻧﮫی ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ در ﻋرﺻﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف
».ھﺳﺗﻧد و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ راﯾزﻧﻲھﺎی ﻣداوﻣﯽ دارﻧد

