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چکیده
ابتکار یک کمربند-یک جاده ،مهمترین مگاپروژه اقتصاد سیاسی بینالملل
در شرایط کنونی است .ایران یکی از کشورهای کلیدی در مسییر ششیکی
یا کمربند این ابتکار است .مقاله حاضیر مطویوب بیه ینییین ر یتهیا و
چالشهای همکاری ایران و چین در قالب این ابتکار با ایکا بیه رو هیای
کیفی پژوهش همچون مشاهده و یحلیل اسناد است .در این راستا پرسش
کلیدی عنارت از این است که عوامل مؤثر بر همکاری چین و ایران در این
طرح در سووح استرایژیک و بوروکراییک کدامند؟ رضیهای که در پاسی
به این پرسش ارائه شده بدین یورت اسیت کیه برشیی همیوشییهیا در
انتخییا هییای اسییترایژیک دو کشییور ،نیازهییای یوسییطهای و موقطیییت
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

ژئواکونومیک ایران ،یطامالت حداقلی بوروکراسیهای سیاستگذار دو کشور
و دشواری منادالت مالی با ایران عوامل کلیدی یاثیرگذار بیر همکیاری دو
کشور در قالب این طرح محسو میشوند .یا تههای مقاله نشان میدهید
که در سوح استرایژیک ،ایران این طرح را به عنوان ر تی بیرای اریقیای
جایگاه شود در اقتصاد جهانی ،ا زایش آزادی عمل در حنه بینالمللیی و
گستر

پیوندها با چین به عنوان قدریی در حال ظهور یطریی مییکنید.

در سوح بروکراییک نیز نویسندگان ر تها و چالشهای همکاری اییران
و چین در پنج پیوند یک کمربند-یک جاده یحلیل نمودهانید .یا تیههیای
مقاله نشان میدهد که مهمیرین ر تهای همکاری دو کشیور در حیوزه
یسهیل اریناطات و کلیدییرین چالشهیای پییشروی همکیاری آنیان در
حوزه همگرایی مالی است.

واژههای کلیدی :چین ،ایران ،کمربند اقتصادی جاده ابریشیم ،همگراییی
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منوقهای ،پیوندهای زیرساشتی

مقدمه
نظام بین الملل بار دیگر وارد دوره انتقال قدرت شده است؛ دورهای که قدرتهاای
در حال ظهور نقش فزایندهای در شکلدهی باه دساتور کارهاای باینالمللای ایااا
می کنند .روشن است کاه یاینم مهمتارین قادرت در حاال ظهاور و میتکر ارین
بینالملل أثیر میگذارد .کمربند اقتاادی جاده ابریشمم یکی از مهمترین ابتکاارات
این کشور است که مناظرات فراوانی را در مراکز فکری و امیمگیری کشاورهای
مختلف برانگیخته اسات .بیایاری از مقققاینم ابتکاار جااده ابریشام را ناشای از
ضروریات گذار اقتااد یین به «وضعیت عادی جدید» 1دانیاتهاناد .)Wang, 2016
برخی دیگر از منظر ژئوپلیتیک و قدرتنمایی یین 2به قلیل این ررح پرداختهاند
.)Yu, 2016
اما موضوعی که در مطالعات و مناظرات مطرح در مورد این ررح کمتر بادا
پرداخته شدهم نقش سایر کشورها در این ابتکار و یگونگی همکاری آنها باا یاین
است .به دیگر سخنم بخش عمده ادبیات موجود در مورد دالیل ارائه این ابتکار از
سوی یین و انگیزه های پیدا و پنها پیشیرد آ است .در میا کشورهای درگیر در
این ابتکارم نقش ایرا و فرصتها و یالشهای همکاری این کشور با یین یندا
موردبقث قرار نگرفته است؛ در حاالی کاه باه بیاا رئای جمهاور یاینم ایارا
می واند نقش مهمی در این ررح ایاا نماید شیم  .)1394در اندک مقاال ی کاه باه
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آنهاست .کنش ها و ابتکارات این کشاور باه راور فزاینادهای بار اقتاااد سیاسای

1. New Normal
2. Power Projection
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زبا فارسی منتشر شده عمد ا از منظر سطح قلیل کال

امیراحمدیا م  )1395یاا

برگرفتن رویکردهای ژئوپلیتیکی یزدانای )1395م ایان ابتکاار ماورد بقاث قارار
گرفته است .به بیا دیگر در این مطالعاتم برنامه عملیا ی این ابتکار کاه از ساوی
دولت یین منتشر شده و مینای عامل این کشور با سایرین از جمله ایرا را شکل
می دهدم یندا مورد وجه قرار نگرفته است .نوییندگا در این مقاله کوشیدهاناد
از منظری جدید و با کیه بر برنامه عملیا ی این ابتکاار و اهادام مطارح شاده در
آ م فرصتها و یالشهای همکاری ایرا و یین در یاک کمربناد-یاک جااده را
مورد بقث قرار دهند .این مقاله در پی ارائه رویکردی جامع در ییین این ابتکار و
نقوه عامل ایرا با آ نییتم بلکه میکوشد در سطح قلیال خارد و از منظاری
عملیا ی به فرصتها و یالشهای همکااری ایارا و یاین در قالان ایان ابتکاار
بپردازد .نوآوری مقاله نیز نها در همین نکته نهاته است .نوییندگا به نواقص این
سطح قلیل آگاهی دارند و بدین نکته اذعا دارند که هرگونه الشی برای فهام و
ماهومبندی واقعیت پیچیده اجتماعیم الجرم با نوعی سادهسازی همراه است.
از همین روم مقاله حاضر معطوم به یافتن پاسخی برای یاک سائوال کلیادی
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است و آ اینکه عوامل مؤثر بر همکاری یین و ایارا در ایان رارح در ساطوح
استرا ژیک و بروکرا یک کدامند؟ فرضیهای که در پاسخ به این پرسش ارائاه شاده
عیارت از این است که برخی همپوشیها در انتخاا هاای اساترا ژیک دو کشاورم
نیازهاااای وساااعهای و موقعیااات ژئواکونومیاااک ایااارا م عاااامالت حاااداقلی
بوروکراسیهای سیاستگذار دو کشور و دشواری میادالت ماالی باا ایارا م عوامال
کلیدی شکل دهنده به عامالت دو کشور در این ررح مقیو

میشوند.

در راستای آزمو این فرضیهم نوییندگا با کیه بر روشهاای کیاای پاژوهش
همچو مشاهده و قلیل اسنادم میکوشند در قالن دو گاتاار ایان عوامال را ماورد
بقث قرار دهند .در گاتار نخیتم جایگاه این ررح در کلیت روابط دو کشور ماورد
بقث قرار خواهد گرفت و نگرش رهیرا ایرا به آ بررسی خواهد شد .گاتار دوم
معطوم به ییین عوامل اثیرگذار بر همکاریهای بروکرا یک و عملیاا ی دو کشاور
در قالن این ررح است .در نهایت نیز نتیجهگیری میاحث ارائه خواهد شد.
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 .1جاده ابریشم در متن تعامالت ایران و چین
برای ییین عوامل أثیرگذار بر همکاری ایرا و یین در جاده ابریشمم باید انادکی
به گذشته بازگشت و جایگاه این ابتکار را در متن 1روابط دو کشور مورد بقاث و
بررسی قرارداد .روابط ایرا و یین هم قدیم است و هم جدید .قدیم بدا معنا که
دو کشور میراثبر کهن رین مد های بشریاند و از دیرباز با یکادیگر در عامال
بودهاند؛ عاملی که جاده کهن ابریشمم مهمترین نماد آ است.
اما این روابط جدید نیزهیتم زیرا روابط رسمی دو کشور در دوره مدر در
سال  19٧1برقرار شد .در دوره مدر م رواباط دو کشاور قات اأثیر یناد عامال
کلیدی قول یافته است که در یک دهه اخیرم قریمهای اعمال شده علیاه ایارا م
برنامه هیتهای این کشور و فشار استرا ژیک امریکا برای مقدود ساختن عاامالت
جامع اقدام مشترک» برجام)م 2برنامه هیتهای و فشارهای امریکا به عناوا باازیگر
ثالث که از متغیرهای عیینکننده در شکلدهی باه عاامالت دو کشاور بودنادم اا
حدی رنگ باختهاند و نیازها و اولویتهای مشترک دو کشور نقاش فزاینادهای در
شکلدهی به آ ایاا میکنند.
روشن است که در وضعیت کنونی و ا آیندهای قابل پیشبینیم ررح کمربناد
اقتاادی جاده ابریشمم کلیدی رین اولویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتااادی
یین خواهد باود  .)Fallon, 2015از دیگار ساوم سیاسات خاارجی ایارا در دوره
پیابرجامم آشکارا وسعه گرایانه است و ایجاد شرایط میاعد بینالمللی برای رشاد
و پیشیرد وسعه اقتاادی را به عنوا اولویتی کلیدی لقی میکند .به دیگر ساخنم
سیاست خارجی وسعه گرا که از دوره اصالحات و سیاست درهای بااز باه رفتاار
بینالمللی یین شکل داده و نقش آ در شاکلدهای باه رفتاار باینالمللای ایارا
روزافزو اسات از یاکساو و اهمیات فزایناده دیپلماسای اقتااادی در سیاسات
خارجی ایرا در سالهای اخیر می واند زمیناههاای جدیادی بارای همکااری دو
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ایرا و یین از آ جملهاند شریعتینیام  .)1391اما باا وافام موساوم باه «برناماه

1. Context
)2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
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کشور فراهم آورد .در این قالنم همکاری در ررح کمربند اقتاادی جاده ابریشام
احتماال به دریج به متغیر کلیدی شکلدهنده به روابط و کشور یدیل خواهد شاد.
نقطه آغاز این روند را می وا سار شیجینپینگم رئی

جمهور یین به ایارا در

ژانویه  2016دانیت .در این سارم همکااری بار مقاور ابتکاار ابریشامم مهمتارین
دستور کار مذاکرا ی رهیرا دو کشور بود و بخش مهمی از  1٧سند همکاری میا
آنا که دراین سار به امضا رسیدم معطوم به عامل در قالن این ررح بود.
ررح ابریشم به عنوا بلندپروازانه رین پروژه بینالمللیم گریه شکلدهی باه
مدل نوینی از همگرایی اقتاادی میا ریف وسیعی از کشورها را به عنوا هادم
کلیدی پیگیری میکندم اما فارغ از نیات دولت یینم این ررح ابعااد ژئوپلیتیاک و
استرا ژیک نیز یافته اسات .باه دیگار ساخنم کشاورها براساا

نگرشای کاه باه

قدرتیابی یین و پیامدهای آ دارند به این ررح مینگرند و در قیاال آ واکانش
نشا می دهند .از همین روست که واکنش کشورهای مختلای که در مییر کمربناد
و جاده قرار دارندم بییار متااوت است .)Ye, 2015
ایرا از کشورهایی است که ایان رارح را فرصاتی اساترا ژیک بارای منطقاه
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

خودم مقیط پیرامونی این کشور و در سطح کال برای ایجاد اواز در رونادهای
اقتااد سیاسی بینالملل لقی میکندم زیرا به رور اریخی کشوری مهام در میایر
این جاده بوده است و احیای این موقعیت در قالن کمربند اقتاادی جاده ابریشام
می واند به احیای موقعیت ژئواکونومیک این کشور کمک نمایاد .افازو بار ایانم
عامالت ایرا و یین در سه دهه گذشته دوستانه بوده است و ئوری هدید یاین
در این کشور یندا رایج نییت.
عالوه بر مینای ساندی کاه دولات یاین در ماورد ایان رارح قات عناوا

"یشمانداز و اقدامات مشترک برای ساخت کمربند اقتاادی جاده ابریشم و جااده
ابریشم دریایی قر بییت ویک" منتشر کرده استم پیشیرد یندقطیی گراییم احترام
به مدل وسعه کشورهام رویج نوع فرهنگیم همزییتی میالمتآمیز و احتارام باه
حاکمیت کشورها از جمله اصول بنیادین در پیشیرد این ررح مقیو

مایشاوندم

اصولی که در سیاست خارجی ایرا و رویکرد کال این کشور به همکاری با سایر
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دولتها نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند.
بنابراین ایرا در سطح استرا ژیکم این ررح را به عنوا یاک فرصات بارای
پیشیرد وسعه خود و نیز وسعه در منطقه لقی میکند .شااهد ایان مادعا ساخنا
رهیرا ایرا در مورد این ررح است .آیتاهلل خامنهای در دیدار با رئای

جمهاور

یینم ررح ابریشم را ایده ای خردمندانه خواناد و از همکااری دو کشاور در ایان
قالن استقیال نمود خیرگزاری ینیمم  .)1394حین روحانی نیاز بارهاا از لازوم
همکاری ایرا و یین در این ررح سخن گاتاه اسات روحاانیم  .)1394نگارش
مثیت ایرا به این ررح در سطح استرا ژیک و اسقیال از آ را می اوا باه عناوا
پیششرط همکاریهای عملیا ی و فنی دو کشور مقیو

کرد .باه دیگار ساخنم

همپوشی نییی در نگرش استرا ژیک دو کشور به صقنه سیاست بینالملال و نیاز
پیششرط همکاری در این ررح را فراهم میسازدم زمینهای که در همکااری یاین
با برخی کشورهای میایر ایان رارح ینادا فاراهم نییات .بناابراین متغیرهاای
استرا ژیک را می وا به عنوا عواملی یهیلگر در شکلدهی به همکاریهای دو
کشور در این ررح مقیو

داشت .فرا ار از ایان عوماال یاهیلگارم متغیرهاای

کلیدی دیگری در سطح بروکرا یک و کنیکی نیز در شکلدهای باه همکااری دو
کشور در این ررح اثیرگذارندم متغیرهایی که در آثار منتشار شاده در ایان زمیناه
عمد ا نادیده انگاشته شدهاند.
 .2پنج پیوند ابریشم
در سند کمربند ابریشم که از سوی دولت یین قت عنوا «یشمانداز و اقادامات
برای ساخت مشترک کمربند اقتاادی جاده ابریشم و جااده ابریشام دریاایی قار
بییتویکم» منتشر شدهم پنج حوزه به عنوا اولویاتهاای همکااری و همگرایای
میا کشورهای مییرکمربند برشمرده شدهاند .این پنج پیوند عیار ناد از همااهنگی
در حوزه سیاستگذاریم یهیل ار یاراتم جارت آزادم همگرایی مالی و پیوندهای
مردم با مردم

2015

 .)State Council,روشن است که فرصتها و یالشهای فنای و

بروکرا یک همکاری ایرا و یین در قالن این رارح را در ایان پانج حاوزه بایاد
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اولویت وساعه گرایای در سیاسات خاارجی آناا م زمیناه اساترا ژیک باه عناوا
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مورد بقث و بررسی قرارداد.
هماهنگی در سیاستگذاری :بر مینای برنامه عملیا ی دولات یاین موساوم باه
یک کمربند-یک جادهم رویج همکاری میا دولتهام ایجاد مکانییامهاایی بارای
یادل نظر و اجماع دولتها در زمینه سیاستگاذاریهاای کاال م گیاترش مناافع
مشترکم عمیم اعتماد سیاسی و نیل به اجماع نوینی در مورد همکااری از اهمیات
ویژهای برخوردار است .افزو بر اینم شی جین پینگم رئی

جمهور یین نیاز در

مقالهای که در هنگام سار خود به هرا در ژانویه  2016در روزنامه ایارا منتشار
کردم به نکات مشابهی اشاره نمود .از منظر وی دو کشور باید هماهنگی سیاستها
را قویت و کماکا از مالحظات اصولی یکادیگر حمایات کنناد اا اجمااع نظار
بیشتری حاصل شده و پایه مقکم ری را برای همکاری دوجانیه ایجاد شود شایم
.)1394
همکاری ایرا و یین در ایان حاوزه در ابتادای راه قاراردارد .در صااقات
پیشین اشاره شد که اعتماد نییی سیاسای-اساترا ژیک میاا ایارا و یاین شاکل
گرفته استم اما هنوز هماهنگی در حوزه کال سیاستگذاری میا دو کشور وجاود
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

ندارد .در شرایط کنونی نهاا مکانییام نیایتا مانظم گااتوگاو میاا دو کشاورم
کمیییو مشترک ایرا و یاین اسات کاه ریاسات آ را وزرای اقتاااد ایارا و
بازرگانی یین برعهده دارند .پانزدهمین نشیت این کمییایو در اسااندماه 1392
در هرا و شانزدهمین نشیت آ با وقاهای روالنی در مرداماه  1395در بیجیناگ
برگزار شد ایرنام  .)1395برگزاری نشیت جدید این کمیییو را می اوا گاامی
ابتدایی در مییر همکاری و هماهنگی دو کشور در حوزه سیاستگذاری دانیتم اما
نکته مهم آنکه این دو نهاد عمد ا کارکرد اجرایی و نه سیاساتگذارانه در دو کشاور
دارند و ایجاد هماهنگی در این حوزه در قالان ابتکاار یاک جاادهم یاک کمربناد
نیازمند عامل منظم نهادهای سیاستگذار کلیدی دو کشاور اسات .باه بیاا دیگارم
هماهنگی سیاستگذارانه به عنوا مینای بوروکرا یک شکل دهنده باه همکااری دو
کشور در قالن این ررح در مقام مقاییه به کشورهایی یو پاکیاتا و قزاقیاتا
هنوز در مراحل اولیه قراردارد.
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مهمترین نهاد سیاستگذار وسعهای در ایرا م معاونت برناماهریازی و نظاارت
راهیردی ریاست جمهوری است .این نهاد برناماههاای وساعهای و سیاساتهاای
کال را دوین میکند .عامل منظم و نگا نگ این نهاد با کمییایو اصاالحات و
وسعه یین می واند نقش مهمی در ایجاد هماهنگی سیاستگذارانه میا دو کشاور
و پیشیرد همکاریها در قالن این ابتکار ایاا نماید .عالوهبر اینم از آنجا کاه نقاش
رهیرا در شکلدهی به سیاستهای کال اقتااد سیاسی دو کشور کلیادی اساتم
داوم مالقاتهای منظم میا روسای جمهور دو کشور می واناد باه همااهنگی دو
کشور در زمینه سیاستگذاری کمک کند .از زما به قدرت رسید حیان روحاانی
در اگوسات 2013م او ااکنو  5باار باا شای جاین پیناگ مالقاات داشاته اسات
رحیمپورم  )1394که باال رین رکورد در مالقااتهاای سارا دو کشاور از زماا
می وا ظرفیتی مهم در ایجاد هماهنگی سیاستگذارانه میا دو کشور برای پیشایرد
همکاریها در قالن ابتکار یک جاده یک کمربند دانیت.
یهیل پیوندها و ار یارات میا کشورها :از منظر ررح عملیا ی ابتکاار جااده
و کمربندم قویت پیوندها یکی از اولویتهای اجرای این ررح باه شامار مایرود.
در این راستام کشورهای مییر باید باا در نظار داشاتن مناافع و امنیات خاودم باه
بهینه سازی پیوندهای زیرسااخت هاای خاود باا دیگارا و نیاز همگاو سااختن
سییتم های فنی با یکدیگر میادرت ورزند ا به رور جمعی به گیترش میایرهای
رانزیتی بین المللی کمک شود و شیکهای زیرساختی شکل گیرد که همه منارم در
آسیا و میا آسیام اروپا و آفریقا را به دریج و گام به گام به یکدیگر پیوند زند .باه
موازات این روندم باید االشهاای جادیای در راساتای ایجااد زیرسااختهاای
کم کربن و سیز صورت گیرد.در حوزه رانزیتم نوییندگا سند اکیاد دارناد کاه
باید به دریج یک مکانییم میتنیبر هماهنگی برای مدیریت کال این حوزه شکل
گیردم روند رخیص کاال با هماهنگی و پیوند بیشتری با قواعد و قوانین اساتاندارد
در زمینه رانزیت در جهت ققم دریجی زانزیت بینالمللی سهل و روا شاکل

همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم  محسن شریعتینیا و حمیدرضا عزیزی

برقراری روابط آنا در  19٧1به شمار میآیاد .از هماین روم دیپلماسای سارا را

گیرد.
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افزو بر اینم وساعه زیرسااخت کابالهاای فییار ناوری فرامارزی و ساایر
شیکههای ار یارا یم بهیود ار یارات بینالمللی و ایجاد یک جاده ابریشم ار یااری

1

و ارالعا یم مدنظر سند قراردارد .در این راستام باید به سرعت شیکه کابال ناوری
فرامرزی احداث شود؛ پروژه های کابل نوری زیردریایی و فراقارهای رراحی شاود
و مییرهای انتقال ارالعات ماهوارهای 2با هدم گیترش همکااریهاا و میاادالت
ارالعا ی دیتایی) بهیود یابد.
در این حوزه همکاری ایرا و یین در شرایط بهتری قاراردارد .در وضاعیت
فعلی مهمترین پروژهای که دو کشور در مورد انجام آ به وافم اولیاه رسایدهانادم
راه آهن سریعالییر هرا -قم-اصاها است .راه آهن دوخطاه ساریع الیایر قام-
اصاها با رول  410کیلومتر با سرعت  300کیلومتر بر ساعت شهرهای هرا م قام
و اصاها را در زمانی نزدیک به  1.5ساعت به یکدیگر متال مینماید که در افام
 20ساله ررح ا ساالنه  12.5میلیو میافر را جابجا خواهد نماود یانیمم 1395
الف).
آنگونه که وزیر راه و شهرسازی ایرا بیا کردهم مرحله نخیت این رارح باا
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

هزینهای بالغ بر  2.2میلیاارد دالر انجاام خواهاد شاد آخونادیم  .)1395شارکت
یینی ررم قاراردادم اامین فایناان

و انجاام  40درصاد از عملیاات اجرایای را

برعهده دارد آزادانیم  .)1395دومین پروژه مهمی که در حوزه حمالونقال ریلای
میا دو کشور منعقد شده استم برقی کرد را آهن هرا  -مشهد اسات .قارارداد
جاری برقی کرد راه آهن هرا  -مشاهد میاا شارکت راه آهان و کنیرسایوم
ایرانی -یینی متشکل از شرکت مپنام شرکت مپنا احداثم شرکت مپناا اینترنشانالم
شرکت  CMCو شرکت  SU Powerدر سال  1392امضا شد .با امضای ایان قاراردادم
اصالح و احداث خط موجود برای سرعت  200کیلومتر بر ساعتم احداث شایکه
برقی راهآهن برای سرعت  250کیلومتر بر ساعت و امین و نگهداری  ٧0دساتگاه
لوکومو یو برقی به عهده این کنیرسیوم ایرانی -یینی گذاشته شاد .همچناین ایان
1. Information Silk Road.
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2. Spatial Information Passage Ways.

قرارداد به صورت  EPCو امین منابع مالی آ به صورت فاینان

از خاط اعتیااری

یین امین شده است .با امضای این قرارداد اصالح و احداث خاط موجاود بارای
سرعت  200کیلومتر بر ساعتم احداث شایکه برقای راهآهان بارای سارعت 250
کیلومتر بر ساعت و امین و نگهداری  ٧0دستگاه لوکومو یو برقای باه عهاده ایان
کنیرسیوم ایرانی -یینی گذاشته شد گروه مپنام  .)1392ارزش ایان قارارداد باالغ
بر دو میلیارد دالر برآورد شده است رشیدیا م  .)1394وسعه و سریعالییر کارد
این مییر را می وا گامی کلیدی در عملیا ی نمود بخشی از مییر ریلی کمربناد
اقتاادی ابریشم دانیتم زیرا بر ریم نقشههای موجودم این کمربند از شمال شرق
ایرا وارد این کشور میشودم از رریم هرا به شمال غر

ایرا امتداد مییاباد و

به رکیه ا اال پیدا میکند.
سرمایهگذاری در یک دهه آینده نیاز دارد آخوندیم )1394م  55فرودگاه ایرا باه
بازسازی و بهیازی نیاز دارند .بر مینای آمارهای دولت ایرا م ایان کشاور در یاک
دهه آینده سااالنه باه  14/5میلیاارد دالر سارمایهگاذاری بارای بهیاازی و ایجااد
زیرساخت های جدید حملونقلی نیازمند است .از همینروسات کاه وزارت راه و
شهرسازی در سال 1394م  121پروژه کویاک و بازرد در ایان حاوزه را کاه باه
سرمایه گذاری خارجی نیازمندند معرفی نمود دنیای اقتاادم  .)1394از دیگر سوم
شرکتهای یینی در سالهای اخیر باه بازرد ارین سارمایهگاذارا و ساازندگا
زیرساختهای حمل ونقلی در کشاورهای مختلاف جهاا یادیل شادهاناد .نیااز
گیترده ایرا در حوزه زیرساخت حمل ونقل و وانمندیهای فزاینده شرکتهاای
یینی در این حوزهم منافع مشترک مهمی میا دو کشور پدید آورده که می واند در
یهاریو

ابتکار کمربند ابریشم مققم شود.

ایرا دارای موقعیت ویژه جغرافیایی و ار یاری در غر
که از مییر خشکی و دریا باه جناو

آسیاستم بهگوناهای

و مرکاز آسایام خاورمیاناه و اروپاا ا ااال

مییابد .بنابراین وسعه زیرساختهای ار یااری ایارا م شارط الزم اجرایای شاد
ا ااالت زیربنایی در بخش مهمی از جغرافیای کمربند ابریشم مقیو
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عالوهبر اینم ایرا برای وسعه حمالونقال ریلای خاود باه  25میلیاارد دالر

مایشاودم
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ا ااال ی که بر مینای برنامه عملیا ی کمربند اقتاادی جااده ابریشام باه ادریج و
گام به گام باید شیکهای را شکل دهد که آسیام اروپا و افریقا را به یکادیگر متاال
سازد.
یکی دیگر از اولویتهای یهیل پیوندها و ار یارات میاا کشاورهای میایر
کمربندم گیترش هماهنگی در رخیص کاال و ققم دریجی زانزیت باینالمللای
سهل و روا است .در ایان حاوزه گمرکاات دو کشاور در یهااریو

برناماهای

موسوم به برنامه اقدام مشترک در زمینه همکاریهای گمرکی که در سار اخیر شای
جین پینگ به ایرا به امضا رسیدم در مورد رد و بدل کرد ارالعات کاال میاا دو
کشور به وافم رسیدهاند کرباسیا م  .)1395افزو بر این بار میناای ایان وافامم
یین بخشی از کاالهای خود را به بنادر ایارا منتقال و ساپ

از رریام مرزهاای

زمینی از ایرا به اروپا رانزیت خواهد کرد خیرگزاری مهرم  1395الف).
اما در حوزه زیرساختهای جدید همچو جاده ابریشم ار یاری و ارالعاا ی
هنوز وافقی میا دو کشور صورت نگرفته است .گریه شرکتهاای یینای فعاال
در حوزه فناوری ارالعاتم بهویژه هواوی در ساالیا اخیار باه یکای از باازیگرا
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

کلیدی بازار ایرا یادیل شادهانادم اماا عاامالت ار یاراا ی دو کشاور هناوز در
یهاریو

اولویتهای کمربند اقتاادی جاده ابریشم عریف نشده است .در ایان

حوزه نیز موقعیت جغرافیایی ایرا به عنوا حلقه وصل قاارههاای اروپاام آسایا و
آفریقا می واند در عامل با یین و سایر کشورهای میایرم نقاش مهمای در ققام
جاده ابریشم ار یاری و ارالعا ی ایاا نماید .افزو بر اینم ایرا در این حوزه رای
پنج سال آینده به  60هزار میلیارد وماا معاادل  1٧میلیاارد دالر سارمایهگاذاری
نیازمند است که از این میزا  65درصد باید وسط بخش خاوصای اامین شاود.
حجم باالی سرمایه مورد نیاز ایرا م فرصاتهاای مهمای بارای همکااریهاای دو
کشور ایجاد میکند واعظیم .)1395
یهیل جارت آزادم سرمایهگذاری و همکااریهاای صانعتی :یکای دیگار از
اولویت های این ررحم کااهش هریاه بیشاتر مواناع پایشروی کشاورهای میایر
کمربند در جارت آزادم سرمایه گذاریم همکاریهاای صانعتی و خادمات فنای و
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مهندسی است .در این راستام در سند فوق الذکرم بار افازایش مناارم آزاد جااریم
بهیود ساختار جاریم جیت وجوی حوزه های جدید دارای رشد بارای جاارت و
ار قای موازنه جاریم ارائه ابتکارات جدید برای ار قای اشاکال مرساوم جاارتم
وسعه جارت الکترونیکی فرامرزی و سایر مدل های پیشرفته کین و کاارم ایجااد
یک سییتم حمایت از جارت خدمات برای قکیم و گیترش جاارت متعاارمم
افزایش همکاری های گمرکی و میادله منظم ارالعات در این حوزه ها ماورد اکیاد
قرارگرفته است.
افزو بر اینم ار قای همکاری ها در ا اال زیرساختهای انرژی به یکادیگرم
همکاری و همااهنگی بارای ضامین امنیات خطاوط لولاه ناات و گااز و ساایر
مییرهای انتقال انرژیم سرعت بخشید به روناد یاهیل سارمایهگاذاریم از باین
گیترش همکاری ها در صنایع نوظهورم باهویاژه در حاوزه نیال جدیاد فنااوری
ارالعاتم بیو کنولوژیم فناوری های جدید انرژیم مواد جدیاد و ساایر صانایع در
حال ظهورم بهیود قییم کار و وزیع زنجیاره صانایع باا شاویم وساعه زنجیاره
صنایع و صنایع وابیته به صاورت هماهناگم شاویم باه گشاود بیشاتر بخاش
خدمات کشورها بر روی یکدیگر با هدم یهیل وسعه بخش خدمات منطقاه ایم
شویم شرکت های یینی به سرمایه گذاری در کشورهای عضو و متقاابالم شاویم
شرکتهای کشورهای عضو به سرمایهگذاری در یین مورد اکید قرارگرفته است.
در این حوزه ایرا دومین شریک جاری یین در خاورمیانه و یین نخیاتین
شریک جاری ایرا است .حجم میادالت جاری دو کشور در سال 2015م حادود
 34میلیارد دالر بوده است .یین بزرد رین بازار صادرا ی بارای کاالهاای ناتای و
غیرناتی ایرا است و بر مینای آمارهای گمرک ایرا در ساال 2015م 24درصاد از
مجموع جارت خارجی ایرا با این کشور صورت مایگیارد یانیمم 1395

).

همچنین ایرا یکی از اقتاادهای مهم در حال ظهورم دارای مناابع غنای انارژی و
دارای بازاری  80میلیو ناری است که در مقام مقاییه از باازار  66میلیاو نااری
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برد موانع پیشروی سرمایه گذاری و گیاترش مناارم سارمایه گاذاری مشاترکم

پنج کشور آسیای مرکزی بازرد ار اسات .ایان کشاور نیازمناد  500میلیاارد دالر
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سرمایهگاذاری در بخاشهاای مختلاف اقتاااد خاود در یاک دهاه آیناده اسات
 .)Foroohar, 2015از همین روست که برخی استدالل مایکنناد ایارا بازرد ارین
اقتاادی است که در دورا پ

از فروپاشای شاوروی درهاای خاود را باه روی

اقتااد جهانی میگشاید .یشمانداز رشد اقتاادی ایان کشاور در دوره پیاابرجام
نیز به رور بالقوه می واند بییار باال باشد و به افزایش یشمگیر حجام جاارت و
عامالت اقتاادی این کشور با یین منجر شود .از همین روست که در سار اخیار
رئی

جمهور یین به ایرا م ررفین از ایاده بلندپروازاناه افازایش حجام جاارت

دوجانیه به  600میلیارد دالر ری دو دهه آینده سخن به میا آوردند.
بنابراین در حوزه گیترش و یهیل عامالت جاریم پتانییلهاای همکااری
دو کشور یشمگیر است .اما ققم یافتن این پتانییلها با دشواریهایی نیز مواجه
است .ساختار جاری دو کشور با یکدیگر ااوتهای مهمی دارد .ساختار جاارت
خارجی ایرا متاثر از سیاستهای جاری حمایتگرایانه از یکسو و قاریمهاای
یندالیهای که در سه دهه اخیر از سوی غر

و بهویژه ایااالت متقاده علیاه ایان

کشور اعمال شده و حتی در شرایط پیابرجام هنوز بخشهایی از آ بااقی مانادهم
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دشواریهای ساختاری برای گیاترش عاامالت جااری ایارا باا یاین و ساایر
کشورهای مییر کمربند ایجاد کرده است .به عناوا مثاال علایرغام آنکاه ایارا
دومین شریک جاری یین در غر

آسیاستم اما جارت میا دو کشور بر میناای

قواعد جهانی جارت آزاد صورت نمیگیرد 9٧ .درصد جاارت جهاانی در قالان
قواعد سازما جارت جهانی صورت میگیرد و  162کشور از جملاه یاین در آ
عضویت دارندم اما ایرا نها اقتااد بزرگی است که هنوز به عضویت این نهااد در
نیامده اسات .بناابراین بهیاود سااختار جااری ایارا و همگاامی آ باا قواعاد و
رویههای حاکم بر جارت جهانیم یکی از پایششارطهاای کلیادی همکااری دو
کشور در این حوزه است .ایرا از ساال گذشاته روناد القااق خاود باه ساازما
جارت جهانی را سرعت بخشیده و ا قادیه اروپا نیز از این روند حمایت میکناد.
حمایت یین به عنوا دیگر قدرت کلیدی در جاارت جهاانیم بارای یاریع در
القاق ایرا به این نهادم می واند به یهیل و نهادینه نمود عاامالت جااری دو
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کشور کمک نماید .انجام مطالعات امکا سنجی برای انعقاد موافقتنامه جاارت آزاد
میا دو کشور ضرورت دارد .یین با ریف وسیعی از کشاورها از جملاه شاورای
همکاری خلیج فار

در حال مذاکره برای انعقاد ینین موافقتنامهای اسات .یناین

مذاکرا ی با ایرا به عنوا شریک جاری کلیدی ایان کشاور در غار

آسایا نیاز

می واند آغاز شود و به یهیل همکاریهای دو کشور در سایر حاوزههاای جااده
ابریشم کمک نماید.
یالش دیگری که دو کشور در گیترش و نهادینهسازی عامالت اقتااادی و
جاری در قالان ابتکاار جااده و کمربناد باا آ مواجهنادم ضاعف در دیپلماسای
اقتاادی دوجانیه است .عامالت بوروکراسیهای کلیادی در دیپلماسای اقتااادی
دو کشور با یکدیگر مقدود باه مکانییام سانتی کمییایو هاای مشاترک اساتم
عامالت اقتاادی به شدت پیچیده شونده قر بییتویکم با پرسشهاای اساسای
مواجه است .افزو بر اینم شناخت شرکتهای یینی از بازار ایرا و فرصتهاای
آ بییار اندک و عمد ا از رریم رسانههای انگلییی زبا اسات .در ایارا نیاز در
سطوح دولتی و نیز بخاش خاوصایم شاناخت بیایار انادکی از وانمنادیهاای
اقتاادیم مالی و فناورانه یین و نیز شرکتهای این کشاور وجاود دارد .بناابراین
می وا گات که در حوزه جارتم پتانییلهای موجود برای گیاترش عاامالت
دو کشور یشمگیر استم اما حالوفاال یاالشهاای سااختاری و کاارگزاری را
می وا شرط الزم مققم نمود این پتانییلها مقیو

داشت.

یکی دیگر از حوزههایی که دو کشور از پتانییلهای عظیمی بارای همکااری
در قالن ابتکار یک جاده یک کمربند برخوردارندم زیرساختهای انرژی و امنیات
خطوط انتقال نات و گاز است .ایرا یکی از مهمترین دارندگا و ولیاد کننادگا
نات مقیو

میشود و یین بزرد رین مارم کنناده انارژی اسات .بار میناای

آمارها ایرا در سال 2015م به رور متوسط روزانه  ٧44هزار بشکه نات باه یاین
صادر کرده است .به دیگر سخنم حدود یک سوم کل نات صاادرا ی ایارا راهای
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مکانییمی کاه میاراث دورا جناگ سارد اسات و کارآمادی آ بارای مادیریت

یین شده است .)Egan, 2015
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از وافم هیتهای و با کاهش قریمهای بینالمللیم شرایط برای

گیترش همکاریهای دو کشور در این حوزه و در قالن ابتکار ابریشم باه ادریج
بهیود مییابد .در ماههای اخیر شرکتهای ناتی یین حضور فعال اری در صانعت
نات و گاز ایرا یافتهاند .شاهد این مدعا آنکه وافم نهایی میا وزارت نات ایرا
و شرکت سینوپک یاینم بارای وساعه پاالیشاگاه ناات آباادا کاه بازرد ارین
پاالیشگاه ایرا اساتم حاصال شاده اسات .در ایان یهااریو
فاینان

شارکت یینایم

فاز اول این ررح به ارزش یک میلیارد و  200میلیو دالر را اامین کارده

است و عملیات اجرایی آ آغاز شده است .همچنین شارکت ملای ناات یاین و
شرکت سینوپک که در سالهای اخیر در ررحهای وسعه میادین ناتای آزادگاا و
یادآورا مشارکت داشتهاندم در ماههای اخیر به وافقات جدیادی باا وزارت ناات
ایرا دست یافته اناد .یکای از مهمتارین وافقاات صاورت گرفتاه میاا رارفینم
موافقتنامه اولیه  4/8میلیارد دالری بارای وساعه میادا گاازی پاار

جناوبی باا

مشااارکت شاارکت ملاای نااات یااین و و ااال اساات خااانیم  .)1395افاازو باار
همکاریهای موجود میاا دو کشاور در وساعه زیرسااختهاای انارژی ایارا م
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پتانییلهای گیتردهای برای وسعه همکاریها میا دو کشور در این حوزه وجود
دارد .آنگونه که وزیر نات ایرا اعالم کرده استم این کشور نیازمناد  134میلیاارد
دالر ساارمایهگااذاری در بخااش باالدسااتی نااات و  52میلیااارد دالر در صاانعت
پتروشیمی است .براسا

اعالم وزارت نات ایرا م هم اکنو  88ررح نهااییم 515

پروژه و  2هزار زیرپروژه در دستورکار شرکت ملی نات این کشور قراردارد که باا
نیاز به انعقاد  2قرارداد به ازای هر زیرپروژهم حدود  4هزار قارارداد بایاد

احتیا

امضا شود زمانینیاام  .)1395باا دقات در ایان ارقاام مای اوا ایارا را یکای از
کلیدی رین و پرظرفیت رین کشورهای عضو ابتکار یک جاده یاک کمربناد بارای
جذ

سرمایه و فناوری شارکتهاای یینای در وساعه زیرسااختهاای انارژی

دانیت.
افزو بر اینم موقعیت ایرا از منظر ا اال زیرساختهای انرژی کشاورهای
عضو ابتکار یک جاده یک کمربند نیز واجد اهمیات اسات .ایارا نهاا کشاور در
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غر

آسیاست که قادر به امین بخشی از نیازهای نات و گااز یاین از دو میایر

دریا و خشکی است .در شرایط کنونی مامی صادرات ناتی ایرا به یین از رریم
دریا صورت میگیردم اما این کشور از رریم آسایای مرکازی و پاکیاتا باه راور
بالقوه قادر به ا اال منابع انرژی خود به بازار بازرد یاین اسات .ایارا ااکنو
بخشی از زیرساختهای انرژی خود را به رکمنیتا م رکیه و پاکیتا باه عناوا
دیگر ک شورهای مهام در میایر کمربناد ابریشام متاال نماوده اسات .گیاترش
ا ااالت میا ایرا و این کشورها در قالن همکاریهای سه جانیه با مشاارکت و
سرمایهگذاری شرکتهای یینی را می وا از دیگر پتانییلهای این حوزه دانیت.
همگرایی مالی :یکی دیگر از حوزههای کلیدی ابتکارجاده ابریشمم شکلدهای
و ار قای همگرایای ماالی میاا کشاورهای عضاو اسات .در ایان راساتام عمیام
و نظام ارالعات اعتیاری در آسیام گیترش دامنه و حجم میاادالت ارزی دوجانیاه
کشورهای مییر کمربندم ایجاد و وساعه باازار اوراق قرضاه در آسایام أسای

و

وسعه بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیام باناک باریک م یاریع در ماذاکرات
اعضای سازما همکاری شانگهای برای أسی

نهاد ماالی ایان ساازما م حمایات

یین از اقدامات کشورهام شرکت ها و نهادهای مالی کشورهای مییر کمربند بارای
خرید اوراق قرضه یوآ در این کشور و شویم شرکت ها و نهادهاای ماالی دارای
صالحیت یین برای خرید اوراق به شکل یوآ و ارزهاای خاارجی در خاار از
یین و استااده از سرمایه هایی که در کشورهای مییر کمربند جمیع مایشاودم باه
عنوا راهکارهای همگرایی مالی ارائه شده است.
در این حوزه همکاریهای دو کشور در مراحل ابتدایی قراردارد .هماا گوناه
که در سند نیز مورد اکید قرارگرفتهم بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی نقاش
کلیدی در امین مالی پروژههای ابتکاار ابریشام خواهاد داشات .ایارا در ژوئان
2015م اسناد القاق به بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی را امضاا نماوده و در
ابتدای ساال 201٧م باه عناوا عضاو موسا
 .)Infrastructure Investment Bank, 2017پ

باه ایان نهااد ملقام شاد

Asian
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همکاریهای مالی و ایجاد یک نظام ثیات پولیم نظام سرمایهگذاری و اأمین ماالی

از این مرحله کوشاشهاای ایارا بارای
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دریافت وام از این بانک آغاز شده است.
اما در سطقی کال ر قریمها ضربات سختی باه ایان همکااری زده اسات.
هنوز هم بخشی از قریمهای باقیمانده مقدودیتهاای جادی در همکااریهاای
مالی ایرا و یین ایجاد میکند .با وجود علیم قریمهای سازما ملل و ا قادیاه
اروپام یلط ایاالت متقده بر نظام مالی جهانیم داوم برخی قاریمهاای اعماالی
علیه ایرا و رفتار سختگیرانه دولت رامپم عامالت مالی این کشاور باا جامعاه
بین المللی را با دشواری مواجه کرده است .در شرایط کنونی میادالت باانکی باین
ایرا و یین همچنا دیار مشکل است .رییعای اسات در شارایطی کاه میاادالت
عادی دو کشور در زمینه بانکی با مشکل مواجه استم همکااریهاای گیاترده در
یهاریو

ررح جاده ابریشم با دشواریهای بیشتری مواجه خواهاد باود .مهمتار

آنکه یادالت مالی نقش کلیدی در شکلدهی به همکاری و همگرایی دو کشور در
سایر حوزهها دارد و مشکالت می واند به سایر حوزهها یری یابد.
عامالت مردم با مردم :اولویت پنجمی که در این ررح مورد وجه قرارگرفتهم
پیوند زد مردم کشورهای مییر کمربند به یکدیگر است .از این منظرم پیوناد زد
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مردم کشورهای عضو به یکدیگر زمینه را برای مشارکت آنا و حمایت عمومی از
این ررحم فراهم می آورد .در این راستا ار قاای عاامالت فرهنگای و دانشاگاهیم
رسانه ایم عامالت جوانا و زنا کشورهای مییر کمربند با هدم کین حمایات
عمومی از گیترش همکاری ها در راستای اهادام ایان رارحم اعطاای سااالنه 10
هزار بورسیه به دانشجویا کشورهای مییر از سوی یاین باه منظاور قاایل در
ایاان کشااورم برگاازاری سااال فرهنگاای هریااک از کشااورهام عمیاام و گیااترش
همکاری ها در زمینه ورییمم افزایش همکاری ها در حاوزه هاای علام و فنااوریم
ایجاد آزمایشگاههای مشترک یا مراکز ققیقا ی مشترکم مراکاز باینالمللای انتقاال
فناوری به عنوا راهکار مطرح شده است.
عامالت فرهنگی ایرا و یین نیز در ابتدای راه قراردارد .با وجاود اینکاه دو
کشور از مشترکات فرهنگی و اریخی یشمگیری برخوردارندم اما عامالت مردم-
مردم دو کشور بییار اندک است .اگر موسیه کناییو
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را به عنوا نماد عامالت

فرهنگی یین با سایر کشورها لقی کنایمم باا وجاود آنکاه ااکنو  480موسیاه
در کشورهای مختلف جها اسی

کناییو

شده استم اما در ایارا باا وجاود

آنکه این موسیه در برخی دانشگاهها شکیل شدهم اماا هناوز فعالیات فرهنگای و
آموزشی ینادانی انجاام ناداده اسات  .)Confucius Institute, 2016در ماورد عاداد
بورسیههای ارائه شده از سوی یین به دانشجویا ایرانی و نیز عاداد دانشاجویا
یینی مشغول به قایل در ایرا م آمار مشخاای وجاود نادارد .همچناینم هناوز
برنامهای برای برگزاری سال فرهنگی میا دو کشور دوین نشده است .در حاوزه
علم و فناوری نیز در سار اخیر رئی

جمهور یین به ایرا در ابتدای ساال 2016م

ااهنامه ایجاد پاارک فنااوری مشاترک میاا معاونات علمای و فنااوری ریاسات
جمهوری ایرا و وزارت علوم یین منعقد شادم اماا هناوز اجرایای نشاده اسات
در حوزه گردشگری به عنوا مهمترین جنیه عامالت مردم-مردم نیاز رواباط
دو کشور در مراحل ابتدایی قراردارد .بین ایرا و یین نها  ٧پرواز در هاته وجود
دارد .از مجموع  120میلیاو ورییات یینای کاه در ساال  2015باه کشاورهای
مختلف جها سار کردندم بنا به آماری که در ایرا منتشر شدهم ساهم ایان کشاور
 150هزار نار بود .ایرا میکوشد این عداد را باه  2/5میلیاو ناار افازایش دهاد
2016

 .)Tasnim,در این حوزه نیز از یکساو ظرفیاتهاای همکااری و عامال دو

کشور یشمگیر است و از دیگر سو در صقنه عملم دو کشور هنوز در ابتادای راه
قراردارند.
نتیجهگیری
«شیطا در جزییات نهاته است» .این ضر المثل را می وا در مورد فرصتهاا و
یالشهای همکاری ایرا با یین در یهاریو

ابتکار یک جاده یک کمربناد نیاز

به کار برد .هما گونه که در مقاله نشا داده شدم در سطح اساترا ژیک ایارا ایان
ررح را به عنوا فرصتی مهم برای بازسازی اقتااادی و ار قاای نقاش و جایگااه
خود در اقتااد جهانی لقی میکند و یین نیز بر همکاری با ایرا اکید مایورزد.
اما در سطح بوروکرا یکم دو کشور به شدت نیازمند نیل به درکی مشترک از منافع
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متقابل این ررح و نیز راهکارهای ققم این منافع در قالن پنج اولویت همکااری
موسوم به پنج لینک هیتند .نیل به درک مشترک بوروکرا یک را می وا به عناوا
شرط الزم همکاری موثر دو کشاور در ایان ابتکاار مقیاو

داشات .در شارایط

کنونی در حوزههای وسعه زیرساختهای جادهای و نیز سرمایهگاذاری در بخاش
انرژیم دو کشور گامهای اولیه را برداشتهاندم اما در حاوزههاایی یاو همااهنگی
سیاستگذاریم پیشایرد جاارت آزاد و پیونادهای ماردم-ماردم اساساا هناوز درک
مشترک بوروکرا یک میا دو کشور پدید نیامده است .در حوزه همگرایی مالی باه
عنوا یکی دیگر از اولویتهای کلیدی این ابتکارم قریمهای مالی باقیمانده پا
از برجام و فضای روانی منای که در مورد همکاریهای بانکی باا ایارا همچناا
وجود داردم عامالت دو کشور را با یالشهای کلیدی مواجاه کارده اسات .نکتاه
مهم آنکه عامالت مالی نقش کلیدی در پیشیرد همکااری در ساایر حاوزههاا ایااا
میکند و یالشهای آ نیز به سایر حوزهها اشاعه مییابد .بنابراین می وا مادعی
شد که دشواریهای عامالت مالی ایارا و یاین مهمتارین یاالش پایشروی دو
کشور و شرکتهای آنا در پیشیرد همکاریها در قالن این ابتکار اسات .روشان
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است که حلوفال این یالشم فرا ر از وانمندیهای دو کشور است و به اجرایی
شد برجام و اجرای عهدا ی که ایاالت متقده در ایان وافقناماه پذیرفتاه اساتم
ار یاط میتقیمی دارد .اما ظرفیت و اوا نهادهاای ماالی دو کشاورم بارای یاافتن
راههای ویژه همکاری مالی با یکدیگر را نیز نمی اوا نادیاده گرفات .در شارایط
دشوار کنونی نیز می وا راهحلهایی برای گیترش و یهیل عامالت ماالی میاا
دو کشور دوین نمود .یافتن این راهحلها ا حاد قابال اوجهی باه اراده سیاسای
ررفین بیتگی دارد .کو اه سخن آنکه دو کشور برای پیشیرد همکاریها در قالان
این ابتکار باید بر شکلدهی به درکی مشترک از الزاماات همااهنگی سیاساتگذاری
میا دو کشور و نیز یهیل جارت آزاد از یکسو و یافتن راهحلهایی برای گاذر
از یالشهایی که ار یارات مالی دو کشور را دیار رکود نموده متمرکز شوند.
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