28مارس2021-تحلیلی بر قرارداد  25ساله اسارت بار بین چین و جمهوری اسالمی ایران!
کامران هدایت
قرارداد  25سااله اساارت باری که بین دولت چین و ایران مدتها مورد بحث بود باالخره  27مارس (  7فروردین) به امضاا وییر
امور خارجه چین و جمهوری اساالمی رسایدا این قرار داد ای همان ابتدا واکنش های بسایاری را در میان یی وسای ی ای مردو و
همچنین در میان نیروهای سیاسی به دنبال داشته است و نهایی شدن و امضای آن خشو و اعتراض بسیاری را برافکنده است.
نیفه های این قرارد داد در یرح احیای ” جاده ابریشااو” نهفته اسااتا این جاده این با ر هو یمینی و هو دریایی و با قصااد کشاایدن
کشاورهای بیشاتری ای جمله کشاورهای تحت نفوم آمریکاه به درون آنه یرح رییی شاده اساتا رمیس جمهورچین در اوامل ساال
 2016ب د ای سافر به مصار و عربساتان سا ودی و بساتن قراردادهای مهو وارد تهران شادا نتیجه این سافر امضااا قرار دادی اسات
که بند  6آن – نیفه قرارداد  25سااله جدید با ایران اساتا اما تواف” ” برجاو ” که تیریبا همیمان با قرارداد با چین صاورت ترفت
ه آن را تحت شا ا خود قرار داد و ماه عسال جدیدی با امیریالیساتهای یربی بویآه آمریکا آیای تشاتا رآیو جمهوری اساالمی که
در بحران های عظیو خارجی تیر کرده بود تصاور می کرد که با واریی شادن یول های میلیاردی بلوکه شاده و سارمایه تماریهای
عظیو خارجی بتواند بر اوضاا نابساامان خود حداقل به صاورت قسامی یلبه کندا اما با ورود ترام به کای سافید و بیرون کشایدن
ای تواف” برجاو و اعمال تحریو های اقتصادی سخت تره این دوره ” ماه عسل ” را بسیار کوتاه نمود.
مفاد قرار دادی که بین چین و جمهوری اسالمی در  7فروردین امضاا شده تا کنون حتی ب د ای امضاا آن علنی نشده استا – اما
تضاادهای درونی رآیو باعث دری برخی ای مواد آن تشاته که در میبوعات خارجی و داخلی منتشار شاده اندا البته چین به خایر
منافع خود و احتمال کارشاااکنی ها و اعتراضاااات مردمی خواهان مخفی نشاه داشاااتن این قرارداد بوده و به دری آن در میبوعات
ایران بارها اعتراض نموده است.
یب” قراردادی که متن آن در ساال 1394امضااا تشاته یرفین مت هد شاده اند که همکاری های خود را عرصاه های اساتراتآی –
سایاسای نظامی ه امنیتی و اقتصاادی ودر عالی ترین سایب برقرار ساایندا حجو سارمایه تماریهای چین قرار اسات تا سایب 400
میلیارد دالر برسادا ای این میدار  280میلیارد دالر آن قرار اسات در صانایع کلیدی تای -نفت و حمل و نیل سارمایه تماری شاود
می
که  120میلیارد دالر آن در سااال اول عملی می ت رددا دیشر عرصااه های ساارمایه تماری در صاان ته م ادنه ارتبایات
باشااندا در میابل چین نفت و تای را  30درصااد ییر قیمت (با تخفی ویآه) خریداری کرده و قیمت آن را بصااورت دوسااوو با یول
چینی و ی سوو ای یری” خرید کاال خواهد یرداختا ( یرداخت ای یری” ین چین – در اساس ی نی خرید بایهو کاال ای چین).
همچنین بر یب” این قرار داد هشادار هی کشاور لاللی نمی تواند مانع ای اجرای آن شاود و ب د ای امضااا باید تحت هر شاراییی
این قرار داد عملی تردد.
چین جهت حفاظت ای سارمایه تماری های خود ح” دارد  5000نیروی امنیتی ( ی نی ارتش و یایشاههای نظامی) در ایران داشاته
باشادا توسا ه صانایع و تاسایساات نظامی در ایران به چین واتمار شاده و همیمان کشاتی ها ه هواییماها و نیروهای ” امنیتی” چین و
روسایه ح” بهره برداری ای آنان را دارا می باشاند و کمیانیهای چینی در سااخت هر یروآه ای در ایران ح” تیدو بردیشران را ای
آن خود ک رده اندا چین در ارتبای با تصامیو تیری در چشونشی اساتفاده ای منابع کشاور نیش ویآه داشاته و بر چشونشی اساتفاده ای
درآمدهای نفت نظارت نموده و انتظار دارد ای این منابع ” به بهترین وجه” استفاده ترددا در واقع چین در سیاست سرمایه تماری
در ایران نیش ویآه خواهد داشتا – نیش ویآه ای که در راستای سیاستهای چین در منییه و جهان قرار خواهد ترفت.
ایران در یروآ احیای ” جاده ابریشو” برای امیریالیستهای چینی چه در شرایی کنونی و چه در آینده نیش بسیار ویآه ای دارد.
نیش ایران در یروآه های دریامی و یمینی بسااایار یراهمیت اساااتا ای یری” ایرانه چین می تواند به تنشه هرمی -خلیج فارسه
دریای عمان و اقیانوس هند و کل خاورمیانه و شااای آفرییا دسااترساای یابد و ساایس ای یری” یمینی به آساایای میانه و مرکیی و
عراق و ترکیه راه یابد– دستیابی به دروایه های ارویا ای این یری” ی تشایش کیفی برای چین خواهد بود.
یب” این قرارداد در بندر جاس ا – شااهره های توریسااتی و صاان تی ایجاد خواهد شااد و بنادر آیاد در کیشه آبادان و ماکو بای
خواهند تشاتا جمهوری اساالمی با در اختیار تماشاتن این لیمه عظیو در دهان امیریالیساتهای چینی امیدوار اسات که بتواند حمایت
های سایاسایه نظامی و مشاورتی آنها را برای حافظت ای خود در میابل مباریات و قیامها ی داخلی و همچنین در میابل یربی ها
به همراه داشته باشد.
جمهوری اساالمی در این میان همچنین به ساودی که خود خواهد برد می اندیشادا امیدوار اسات که با سارمایه تماریهای عظیو در
صنایع نفتی و تایی راندمان سوددهی آنها را باال برده و ای میدانهای مشترکی که با دیشرهمسایشان دارد – بهتراستفاده نماید و ای
یری” در آمدهای آن هو نهادهای مالی خود را تامین کند و ای این یری” بتواند سروسامانی به اقتصاد ای کار افتاده خود دهد.
سایاه یاساداران ه و دیشر نهادهای مالی مانند آساتان قدس رضاوی و بنیادهای مت دد تحت رهبری خامنه ای که بیشاترین صادمات را
ای تحریو ها دیده اند ف ال تشاته و با مشاارکت در این یروآه ها فربه ترشاوندا چین که بیرتترین وارد کننده نفت و تای جهان می
باشااده در شاارایی کنونی رویانه  400هیار بشااکه نفت بصااورت قاچاق و با قیمت نایل ای ایران خریداری می کندا  30درصااد
تخفی و یرداخت اسااااساااا کاالیی ب د ای  2ساااال -انشییه مهمی خواهد بود که بسااایاری ای نیایات نفتی و تایی خود را ای ایران
خریداری نماید.

ف ال سایی چین در عرصه ارتبایات و ساختمان  G 5به رآیو این امکان را می دهد که کنترل و سانسور را شدیدتر اعمال کند.
کسا ح ” ماهیشیری توسای کشاتی های چینی در خلیج فارسه ماهیشیران محلی جنوبی را که در کل این سااحل یوالنی ای یری”
آن امرار م اش می کردند را به ورشاکساتشی کشاانده اساتا همیمان شایوه ماهیشیری آنها ییساتشاه و تخو تماری آنان را تیریبا به
نابودی کامل کشاانده و باعث کمبود و یا ای بین رفتن تونه های مختل ماهی ها تشاته اساتا حال که چین ای بندر جاسا تا آبادان
و کیش را تحت چتر اقتصاادیه سایاسایه نظامی و امنیتی خود قرار اسات دربیاورد فالکت عظیو تری نصای مردو منییه که محل
درآمد خود را ای دست می دهنده خواهد شد و ممکن است به اعتراضات و سرکو های یی دریی دامن یند.
نکته دیشری در این رابیهه ساایاساات ” تله قرض” امیریالیسااتهای چینی اسااتا آنها با یمیاآ ساارمایه های عظیو و با آتاهی به آنکه
یر میابل قادر به باییرداخت آن در یمان ت یین شااااده نخواهد بوده این کشااااورها را مجبور می ساااااید در میابل باییرداخته
امکانات دیشری را در اختیار آنان قرار دهدا و یا حتی اماکنی را بیور کل به تصاح خود درآورندا کشورهای یاکستان و سری
النکا به این بال ترفتار شااده و مجبور تشااته اند بنادر خود را با اجاره ای نایل به مدت  43تا  99ساااله در اختیار چینی ها قرار
دهندا این نیی بالی دیشری است که جمهوری اسالمی با آن مسمله ای ندارد.
آنچه برای ساردمداران جمهوری اساالمی مسامله اسات بیرون آمدن ایاوضاا به هو ریخته و ورشاکساته اقتصاادی کنونی و رهایی ای
فشااارهای ساایاساای نظامی امیریالیساات های یربی اسااتا عالوه بر آن ضاا یفتر شاادن موق یت و نفوم ایران در منییهه تشاادید
تضاادهای د رونی همراه با بحرانهای سایاسای ایدمولوآی و مهمتر ای همه انفجار دو شاورش عظیو مردمی در ایران ب د ای قرار
داد  2016باعث شاد که جمهوری اساالمی جهت خروا ای بحران اساتراتآی جفرافیایی – سایاسای و اتکاا کردن به قدرت های
بیرگ امیریالیساتی برای بیای خود به درتاه چین و روسا یه یناه بیاوردا این در شاراییی اسات که چین درتیر ی جنا اقتصاادی
و آمویولتی با آمریکا قرار داشتها و با آمدن بایدن به کای سفید نه تنها این تضاد تخفی نیافته بلکه به نظر می رسد بیش ای ییش
تشادید شاودا مالقات هیمت های بلند یایه چینی و آمریکایی در آالساکا که شاامل ویرای امور خارجه دوکشاور بوده با یرخاشاشری
بی ساابیه ای بین نمایندتان دو کشاور به ییش رفت که نشاانه ای ای تشادید وخامت در روابی دو کشاور می باشادا اما ایدمولوتهای
جمهوری اسالمی تشدید تضادهای بسیار خیرناه بین چین و آمریکا را فرصتی برای خود ارییابی کردند.
بنابراین یکی ای مهمترین خصیصه های این قرارداد جنبه های استراتآی آن در رقابتهای جهانی بین امیریالیست ها و تالشهای
قدرتهای منییه ای برای نفوم بیشااتر در منییه اساات به تونه ای که می توان تفت منافع اقتصااادی این قرارداد برای چینه لانوی
اساتا به عبارت دیشر این بار هو جمهوری اساالمی با این قرار داد کشاور را وارد م ادالت جنشی و تضاادهای میان قدرت های
بیرگ می کندا به همین دلیل این قرارداد واکنش هایی را نیی در سایب بین المللی به همراه داشاته اساتا واکنش هایی که می تواند
به تحوالت و تفییرات عظیو و خیرناکی در منییه دامن یندا به همین دلیل در نظر ترفتن اوضاااا آمویولتی حاکو بر جهان و
سیالیت آن ه در تحلیل ای این مسمله ای اهمیت خاص برخوردار است.
حضاور روبه تساترش چین در خلیج فارس و دریای عمان نه تنها چالشای عظیو علیه سالیه تیریبا میل” آمریکا در منییه خواهد
بود بلکه همیمان به تیویت موق یت روساااایه در منییه نیی یاری خواهد رساااااند و ای این یری” قیبی نیرومند در منییه شااااکل
خواهد ترفت که یتانسیل جل و تحت شراییی جم برخی ای کشورهای منییه را به این قی ایجاد خواهد نمودا مسمله ای که با
توجه به حساااساایت فوق ال اده ییاد منییه خلیج فارس تمرکی عظیو نیرو ای جان قدرت های امیریالیسااتی و قرار دادن ایران در
مرکی تضااادهای قدرت های امیریالیسااتی را احتمالن به دنبال خواهد داشااتا شااراییی که می تواند نتایج هولناکی را برای مردو
ایران و منییه در بر داشته باشد.
بحران ساااختاری جهان امیریالیسااتی و تالیرات مضاااع اقتصااادی و ساایاساای یاندمی کروناه اوضااا را بساایار ییچیده تر کرده و
امیریالیساتها را جهت جبران این ضاربات مجبور به اتخام سایاساتهای خیرناکتر و یرریسا تر می نمایدا تمشاته ای اینکه در واقع
قرارداد  25سااااله بین چین و ایران قرار اسااات با اسااات مار و اساااتلمار وحشااایانه به حل بحرانهای در هر دو کشاااور کم کنده
جمهوری اسااالمی برای بیرون آمدن ای بحران و حفظ ساالیه خود کل کشااور را وارد بایی خیرناکی کرده اساات تا بویآه چین و
متحد کنونی آن روسیه را در موق یت استراتآیکی بهتری قرار دهد.
بدون ش ا این یروآه با تضااادهای بساایاری ای جوان توناتون روبرو اسااتا که اجرای آن را احتماال با مشااکالت و تضااادهای
م ینی روبرو خواهد کردا ای آن جمله می توان به تضااااد آمریکا و بیور کل امیریالیساااتهای یربی با این قرار داد و موان ی که
ممکن اسات ایجاد کننده اشااره کردا ای یر دیشر نمی توان به تضاادهای درون حکومت و همچنین تضاادها و تخاصامات منییه
ای ملل تضااد چ ین و هند و یا اختالفات ایران با اسارامیل و یا عربساتان سا ودی بی توجه بودا اما مهمتر ای همه باید به تضااد توده
های مردو با این قرارداد اسااارت بار و نتایج مسااتییو فالکت باری که برای بخش عظیمی ای توده های مردو در بر خواهد داشاات
اشااره کردا که در شاراییی می توانند موا نع مهمی در اجرای این یرح شاوند و یا اینکه آنرا به ضاد خود مبدل کنندا اما آنچه مسالو
اساته با این قرار داد جمهوری اساالمی هر چه بیشاتر و عمییتر کشاور و مردو را به درون تضاادهای حاد و خیرناه امیریالیساتی
می کشاااااندا اوضااااا حاد جهانی و منییه ای و ملی یتانساااایل آن را دارد که این قرار داد را یا ییر قابل اجرا نمایده چه به علت
اوضا انفجاری جام ه و شورش یا برهنشان و ترسنشان و چه به علت کشمکش و حاد شدن تضادها.
آنچه مسلو است این ی قرار داد اسارتبار امیریالیستی است و رآیو جمهوری اسالمی برای بیای خود و رهایی ای فشار محاصره
اقتصادی آمریکا و شورش یحمتکشان و برون رفت ای اقتصاد کاملن ورشکسته اش به یای آن رفته است.
این قرار داد با منافع کارترانه کشاااوریانه یایه نشااینانه جوانانه یحمت کشااان و کل مردو ایران در تضاااد اسااته عالوه بر
آن تالیرات فوق ال اده مخر اکولوآیکی به همراه خواهد داشااات که این مسااامله بای هو تریبان مردو و یحمت کشاااان را خواهد
ترفت ا ورود سارمایه تماران بیرگ چینی و داللی رآیو جمهوری اساالمی جهت فوق اساتلمار نیروی کاره به تاراا بردن منابع
یبی ی و اساتفاده ای موق یت جفرافیامی – سایاسای کشاور برای کسا موق یت بهتر در رقابت های بین المللی اساتا مخالفت با این

قرارداد امیریالیساااتی و مباریه علیه آن وظیفه ماسااات و این مخالفت و مباریه باید با مباریه علیه موجودیت جمهوری اساااالمی و
برقراری ی حکومت مردمی تلفی” ترددا تا راه را برای مباریه برای ایجاد جام ه ای بدون ستو و استلمار هموار کند.
مباریه برای جهانی بدون مری – (اففانستان -ایران)
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www.ri-awwb.org
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www.youtube.com/channel/UCRVpQHnc2v-F8sTYAe7Iddg

