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 تعاليبسمه
 مقدمه 

 

صاحبانو چین ایران صادی بوده ،  سیایی از دیرباز دارای روابط تجاری و اقت صل از این دو تمدن کهن آ شور از منافع حا اند و هر دو ک

 به اصل اساسی سیاست خارجی ایران تبدیل شد« نه غربی نه شرقی،»اند. پس از پیروزی انقالب اسالمی سیاست تعامل منتفع شده

شورهای  ندبه خود اتکا ک هابه ابرقدرت یی اتکابجا و ایران انقالبی تالش کرد سبات خود را با ک سوم به و منا که جمهوری  جنوبمو

کن با نقص پ ،که روابط ایران و چین در ابتدای انقالب بیشتتتر فرهن ی بوداین وجود گستتترش دهد. با ،ها بودآنخلق چین نیز یکی از 

تستتلیحات در اختیار ایران قرار داد. پس از پایان جنگ تحمیلی نیز  ،تحمیلیدر دوران جنگ علیه ایران های کشتتورهای غربی تحریم

ستانه ایران و چین برقرار بود سبات دو سید. در دهه ولی هیچ ،منا سطح قابل انتظار نر شور به  صادی و تجاری دو ک گاه تبادالت اقت

تری یافت و چین اری ایران و چین هر روز ابعاد وسیعمراودات تج ،های گسترده آمریکا علیه ملت ایرانگذشته و پس از اعمال تحریم

فرصتتت جدیدی برای  «کمربند و راهابتکار » نام به دیجد شتتمیطرح راه ابرشتتود. امروز بزرگترین شتتریت تجاری ایران محستتوب می

سترش همکاری ستند با نهایی کردن یت  فراهم آوردههای ایران و چین گ صمم ه شور م ستا دو ک ست. در همین را  جامع برنامها

   ، شراکتی پایدار برای چندین دهه پیش رو ترسیم کنند.ساله 25 یراهبرد

 

 پیشینه روابط ایران و چین 

 

 از انقالب اسالمی قبلالف( 

و در دوره احداث آغاز شد  انیتعامل دو کشور از عهد ساسان .رسدیسال م 600 و دو هزاراز  شیبه ب نیو چ رانیا یروابط تمدن نهیشپی

 هنیشیپ کرد. دایتوسعه پ دااما پس از ظهور اسالم مجدکاهش یافت،  یادر برههارتباطات هرچند  ؛دیبه اوج خود رس شم،یجاده ابر

برداشته  نهیزم نیگام در ا نینخست یشمس 12٩٩. سال گرددیبرم ستمیقرن ب نیآغاز یهابه سال دیدر دوران جد نیو چ رانیروابط ا

انقالب  با زمانهم 1٩11در سال  ستم،یقرن ب لی. اوادیدو دولت در رم به امضا رس نیب یو قضائ یشد و عهدنامه مودت کنسول

 1٩11 بحکومت قاجار را لرزاند و انقال یهاهیاتفاق افتاد. انقالب مشروطه پا نیچدر  یبورژواز تیانقالب دموکرات ،رانیا تیمشروط

 صورتزمان و بههم بایدو کشور تقر خیو آن را سرن ون کرد. از آن پس، تار دیچیرا در هم پ «نگیچ»طومار دودمان سلسله  ،نیچ

 یستیالیو وارد اردوگاه سوس مانیپهم یکشور با شورو نی، ا1٩٤٩در سال  نیچخلق یجمهور سیپس از تأس رفت. شیپ کسانی

   شد.

پیش از انقالب اسالمی( الف قبل از انقالب اسالمی( ب
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 ب( پس از انقالب اسالمی

از  شیکه مقدمات آن پ نیو چ رانیا نیب یفرهن  یهایقرارداد همکار یبا امضا بارنینخست دو کشور نیب یفرهن  یروابط رسم

 ریوز یرسم سفرو در  1362افتاد، سرانجام در سال  ریبه تأخ یوقوع انقالب اسالم لیبه دل یول ،فراهم شد 135٧انقالب و در سال 

و  رانیا یاسالم یجمهور نیب یو فن یمعل ،یفرهن  یرسم یهایابالغ، همکار نیخارجه وقت، به پکن امضا شد. متعاقب اامور 

 1.شد یاوارد مرحله تازه نیخلق چ یجمهور

 دو ملت این سفر پیوند .ندبه چین سفر کرد ،ای که در آن زمان رئیس جمهور ایران بودنداله خامنهحضرت آیت 1368اردیبهشت 

در روابط تهران و پکن به وقوع پیوست که مناسبات دو کشور را  تحول بزرگ دی ری 13٩٤بهمن  های بعد تقویت کرد.را در سال

سند  1٧ وبه تهران سفر کرد  اشنهیکاب ریبه همراه سه معاون و شش وز نیجمهور چ سیرئ ،«نگیپنیجیش»بسیار گسترده کرد. 

 نهیمدر ز یهمکار شم،یجاده ابر یتفاهم کمربند اقتصاد ادداشتی امضا شد. ایران و چین دو کشور نیب یتفاهم همکار ادداشتیو 

در موضوعات  ییو معاهده معاضدت قضا یفریدوجانبه در موضوعات ک یمعاضدت حقوق نهیمعاهده در زم ،یانرژ زیآممصارف صلح

ایران  بود. ینیو چ یرانیا اتمقام انیامضا شده م یهمکار یاز جمله سندها یطیمحستیز یهایتفاهم همکارو  ،یو تجار یمدن

 نهیدر زم یتفاهم ادداشتیامضاء کردند و  یگذارهیو سرما یمعدن ،یصنعت یهایهمکار تیتفاهم تقو ادداشتی نیهمچن و چین

 2.دیبه امضاء رس نیطرف انیاطالعات م یارتباطات و فناور یهایهمکار

 ابتکار کمربند و راه 

 وندیاروپا پ شرقو  قایرا به هم و به شمال آفر ایو جنوب آس غرب شرق،بود که  ایدر آس یاوستهیپهمبه هایراهشبکه  شمابریجاده 

ها به دنبال احیای میالدی چینی 21. حاال در ابتدای قرن بود ایدن بازرگانیشبکه  نتریبزرگ ی،الدیم 15 تا قرن . این مسیردادیم

 یربناهایدر ز ی گسترده و عظیمگذارهیطرح سرما 3،«راهو  کمربند ابتکار» ای دیجد شمیطرح راه ابرجاده راهبردی هستند.  این

 شمیراه ابر»و  «شمیراه ابر یکمربند اقتصاد» یتجار رمسی دوو توسعه  از سوی چین است کشور جهان 60از  شیب یاقتصاد

موجب تفوق پکن در شرق آسیا و منطقه  نیچ یقدرت نظام در کنار تواندیمعظیم اقتصادی طرح  نیا گیرد.را در بر می «ییایدر

 اوراسیا شود و هژمونی رو به افول آمریکا را با خطری جدی و زودهن ام مواجه کند.

 

                                                           
 همان .1

 2016/23/01 ،«امضا شد یاسناد همکار نیو چ رانیجمهور ا یروسا داریدر د» وله،دویچه 2.
 

3  .  Belt and Road Initiative 
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اقتصادی  ییتحقق هم را برای تشنهادیپی عنتوان بته آن از ،میالدی 2013 سال در راه و با مطرح کردن ابتکار کمربند نیدولت چ

کشورهای منطقه در راستای  بیو درصدد است با ترغ کندیم تادی آن کنتش ران همته بترای برد( –برد )در منطقه و دستاورد 

استیس ابتکار بتا هتدف اعمال تنیبلندپروازانه را جامه عمل بپوشاند. ا دهیا نیا ،آن شبردیدر پ ییایپو طترح و تنیملحق شتدن بته ا

راه به عنوان و  ابتکار کمربند از همواره نیشتده استت و دولتت چت یدوستانه در قبال کشورهای منطقه و جهان معرف های

 رانیا یمشارکت جمهوری اسالم .به آن مختار است وستنیی در خصوص پکشور کنتد کته بتر استاس آن هتریمت تادی «شنهادیپ»

 1.تتسهاینیچ واستتخابتکار  نیدر ا زین

  ساله ایران و چین 25برنامه راهبردی 

خلق  یو جمهور رانیا یاسالم ینظام جمهور انیتوافق و مذاکرات م سینو شیپ ،نیو چ رانیا جامع یهاهمکاری ساله 25برنامه 

 دو کشور ایران واست در این سند همچنین توافق شده  پتروشیمی ایران است.و  گاز ،در صنعت نفت یگذارهیسرما یبرا نیچ

وافقنامه به ت فرهن ی نیز همکاری داشته باشند. گفت وهای اولیه برای دستیابی به اینقضایی و  امنیتی، های نظامی،چین در زمینه

مورد  یطور جدسند به نیانعقاد ا 13٩8از سال گردد. باز می 13٩٤در سال  رانیبه ا نیچ جمهورسیرئ ،«نگیپنیجیش»سفر 

 هیئت دولت جمهوری اسالمی تا  یمبادله شد. نها دو کشورهم میان  سینو شیقرار گرفت و چند متن پکارشناسان دو کشور بحث 

کرد. در  دییو تأ یدولت بررس ئتیدر جلسه ه 13٩٩ ریتسوم را  نیو چ رانیجامع ا یهاهمکاری ساله 25برنامه  یینها سینوشیپ

براساس منافع متقابل بلندمدت،  ،ینیبا طرف چ ییمذاکرات نها یداده شد ط تیمأمور رانینشست به وزارت امور خارجه ا همان

 ییباال اریحجم بس شودیساله اجرا م 25سند  یکه در پ یها و مبادالتپروژه شودگفته می برساند. نیطرف یرا به امضا نامهبر نیا

 میلیارد دالر خواهد رسید. ٤0و تبادالت اقتصادی دو کشور ساالنه به رقم  دارد

 ییایدر مناسبات دو تمدن بزرگ آس دیجد یفصلبا این هدف تدوین شده است که  نیو چ انریجامع ا یهایهمکارساله  25برنامه 

 یهانهیدوجانبه در زم یهایهمکار تیروابط و تقو قیموثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعم یو گام گشوده شود

« نیو چ رانیساله ا 25قرارداد  سینوشیپ» یینها شیرایو یمتن فارسبر اساس  راه باشد. ومربند کمختلف در چارچوب ابتکار 

 2 محورهای مهم همکاری میان دو کشور این ونه ترسیم شده است:

 یو تجار یدوجانبه اقتصاد یهایگسترش همکار

 ژهیو مناطق آزاد و و یو بخش خصوص یدولت یعموم یدست اه ها نیتعامل موثر ب

 یو گردش ر یفناور ،یاقتصاد یهادر حوزه یاثرگذار زانیم شیافزا

 یمختلف اقتصاد یهادر حوزه یمشارکت راهبرد

 یو علم یفناور یهاها، بخشدانش اه نیب هایگسترش همکار

 هابه منظور فائق آمدن بر موانع و چالش یمشترک اقتصاد یهایموثر و مستمر همکار یبازن ر

 یامنطقه یهاو سازمان یالمللنیدر مجامع ب یو همکار  ریکدیاز مواضع  تیحما

 سمیمختلف از جمله مبارزه با ترور یهادر حوزه یتیامن یهایقانون و همکار یاجرا تیتقو

 یو راهبرد یدفاع یهاتیظرف تیتقو یبرا ینظام یگسترش همکار

  رید یهانهیدر زم یهمکار

                                                           
 120ص ،13٩6،سال زمستان 100مرکزی و قفقاز، شماره  اییفصلنامه آس ،«رانیا یبرای جمهوری اسالم نیچ راهبرد یتیو امن یاسیچالشهای س»پریسا، محمدی،شاه .1

 22/٤/13٩٩،«نیو چ رانیساله ا 25قرارداد  سینوشیپ یینها شیرایو یمتن فارس »تابناک، .2
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 اتیجزئرا رد کرده است و وعده داده  نیو چ رانیساله ا 25قرارداد  سینوشیپنکته قابل توجه اینکه وزارت خارجه ایران اصالت متن 

 . کند انیمردم ب یرا به طور کامل برا نیو چ رانیساله ا 25 یراهبرد یسند همکار

 ادعای منابع غربی 

. کندیم یگذارهیسرما رانیدالر در صنعت حمل و نقل ا اردیلیم ۱۲۰و  رانیدالر در صنعت نفت و گاز ا اردیلیم ۲۸۰ نیتوافقنامه چ نیا یط

 ۱.شوندیاعزام م رانیها به اپروژه تیامن نیتام یبرا ینیسرباز چ هزار پنجها هستند و پروژه یاول اجرا تیاولو ینیچ یهادر مقابل شرکت

 

 فیتضع ایه منطق قدرت عیتوز رییباعث تغ ،یعرب یفارس و روابطش با کشورها جیگسترده پکن در خل یبر استراتژ ریتوافق ضمن تاث نیا

  ۲.در منطقه نخواهد شد کایمدت آمر یطوالن کیاستراتژ یبرتر

 

فارس  جیخل یعرب ی. کشورهاستین رانیتوافق با ا لیکردن روابطش به دل یخواهان قربان لی( اسرائمیبا )رژ یفن یهمکارها لیبه دل نیچ

 3.اندازدینفوذ خود را در منطقه به خطر نم ،رانیبا ا یاقتصاد یایمزا لیبه دل احتم نیهستد و چ یترامن یتجار یشرکا رانینسبت به ا

 

 یدر اقتصادها نیگسترده چ یهایگذارهیدهه سرما کیتهران از  ،است که نیا یاصل لیدل ست؛ین نیمشارکت با چ شیافزا یتهران در پ

دور نگهدارد، اما از  رانیرا کامال از ا نینتوانست چ هامیدر حال توسعه جهان کنار گذاشته شده و محروم بوده است. گرچه اعمال تحر

 4.کرد یریشگیپ نیچ بلندمدت یهایگذارهیسرما

 

 نیو چ رانیساله ا 25 یبرنامه راهبردها درباره دیدگاه 

 یو در بازه زمان یحجم و گستردگ نیبا ا یآن هم قرارداد شود،یدو کشور امضاء م نیب یو اقتصاد یقرارداد تجار تیکه  یزمان

 یو جمهور نیدو کشور چ یاز سو یالزم و مستمر تیپلماتیو د یاسیس یهایزنیرا دیشدن با یینها یسال قطعا  برا 25به  تینزد

 نیمهمتر نی. اگرچه چردیقرارداد در دستور کار قرار گ نیشدن ا یاتیعمل لیمنافع مشترک ذ نییو تب فیبه منظور تعر رانیا یاسالم

 هک چنان آن پکن –روابط تهران  تیپلماتیو د یاسیرود، اما در حوزه سیم به شمار رانیا یاسالم یجمهور یتجار تیشر نیو اول

 تیتحر قیاز طر ژهیو به هر نحو ممکن و به و نندقرارداد انتقاد ک نیتالش کردند از اها گرچه برخی پرقدرت نبوده است. دبای

کارشناسان در  یاز نظر برخ، اما دچار خدشه شود رانیبر ا یتا مبادا کارزار فشار حداکثر رندیآن را ب  یجلو یاحساسات مردم

ت، توافق اس دهیخود رس زانیم نیشتریبه ب یفشار حداکثر یاعمال استراتژ یدر راستا رانیا هیعل کایآمر یهامیکه تحر یطیشرا

 5 .شود لیتبد رانیا یاسالم یبر جمهور یاقتصاد ندهیو فشار فزا اهمیاثر کردن تحریب یبرا یبه ابزار تواندیم نیبلندمدت با چ
 

 یبا شهامت از توسعه روابط راهبرد دیبا. ستایاقتصاد بزرگ دن نیدوم نیچ: یجمهور سییمعاون اول ر اسحاق جهانگیری،

 6.تفاهم نامه کار کند نیا یرو یتا فناور یمختلف از انرژ یهادر حوزه تواندیو وزارت خارجه م میکشورمان با پکن دفاع کن

                                                           
 22/6/13٩8پترولیوم اکونومیست، . 1

 1٤/5/13٩٩عرب در واشن تن،  جیخل یموسسه دولتها تا،یجاکوبو اسک . 2

 11/5/13٩٩ نترست،یجروزالم پست، نشنال ا سندهینو ن،یجاشوا راب . 3

 2٧/٤/13٩٩و اروپا، بلومبرگ،  رانیمجمع ا ان ذاریبن ،چیباتمانقل اریاسفند . ٤
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6 

 

 

ط گسترش رواب یمحکم برا انیبرنامه اساس و بن نیا: الملل دانشگاه زبان و فرهنگ پکننیدانشکده روابط ب سیرئ، نگیی هیل ایج

 شیا افزار تیکرده و اعتماد استراتژ قیخود را به طور فعاالنه تعم یاسیدو کشور روابط س کروناست. روسیو وعیدوجانبه پس از ش

یهمکار ،یبه عنوان شاکله اصل« کمربند تی -جاده  تی»در چارچوب طرح  زیمتقابل و ن یها تیحما هیدو طرف در سا ؛دادند

اقدام کردند و همزمان در  یتیامن یهایهمکار شبردیسم به پیشکست ترور تیبر اهم هیجانبه خود را ارتقا دادند و با تکهمه یها

  1.بوده است ندهیها فزایهمکار یو علوم انسان یفرهن  یهانهیزم

 

در مزار  رانیا یاسالم یجمهور یگرسرپرست سابق سرکنسول ،یدر مالز رانیا یسابق اقتصاد زنیصفت، رایمحسن روح

 یند همکارکردن س یینها: ایسابق ستاد افغانستان و کارشناس مسائل شبه قاره و جنوب شرق آس سیقندهار، رئ شاور،یپ ف،یشر

در  یور ندارد. حتکش شتیکرونا بر اقتصاد و مع یآثار منف ای کایآمر یفشار حداکثر استیس ،یمیتحر طیشرا ریبه تاث یربط نیبا چ

اول  رتدق ایاکنون  نیکه چ ستین دهیکس پوش چی. چون بر همیحرکت کن نیبه سمت تعامل با چ دیهم با میبدون تحر یفضا

 ازاتیسند باعث خواهد شد امت نیا خواهد کرد. دایدست پ  اهیجا نیبه ا ندهیدر چند سال آ نکهیا ایجهان است  یو تجار یاقتصاد

را به  قدرت مضاعف تی نیچ یو تجار یدر کنار دانش و توان اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور تیو ژئوانرژ تیاستراتژ ت،یتیژئوپل

 2تهران و پکن در برابر واشن تن بدهد.

 

 رانیا یدر خصوص قرارداد راهبرد: انیرانیا یفرهنگ انیانجمن رهپو سیرئی و صلح اسالم یمجمع جهان رکلیدب داوود عامری،

 3.کرد یآن را مثبت تلق دیدارد و با یخوشحال یکشور از غرب به شرق جا نی، صرف نظر از مفاد آن، چرخش ن اه مسئولنیو چ

  بندیجمع 

در  «ستازتیامن»کشور  تیبه عنوان  رانیا ؛رودمی شمار به «راه وابتکار کمربند » در مهتم  ریبتاز تی رانیاجمهوری اسالمی 

 یوعای، موضدر مواصالت منطقه آندر منطقه و نقش بالقوه  رانیا ممتتاز تیموقع .دارد راه ودر ابتکار کمربند نقش موثری  منطقته

 ریناپذرییتغای مؤلفه به عنوان رانیا تیتیژئوپل تیو اهم  اهینقش منبعث از جا نیا رایانداز است؛ زچشم و خیاست کته دارای تتار

 شود. یقلمداد م

هجری  1٤00رود در سال برای دو طرف دارد انتظار می نیو چ رانیجامع ا یهایساله همکار 25برنامه باتوجه به منافع متقابلی که 

و  رانیا یهمکارمنسجم کردن زیرا  ،های غربی ن ران کننده استشود. این موضوع برای قدرت نهاییشمسی توافق تهران و پکن 

 ،یاسیس ابعاد یدارا هتوافقنامه ک نیانظر به اینکه  .داشته باشد تیاستراتژ یامدهایتواند آثار و پیساله م 25در قالب نقشه راه  نیچ

و آشکارا  داشته باشد یالمللنیو ب یابر مناسبات منطقه یقیعم ریتواند تأثیشدن، م ییاست، در صورت اجرا یو نظام یاقتصاد

ی ر با یکد یاگستره یروابط اقتصاد هم اکنون نیو چ رانیاهای اروپایی را به چالش بکشد. فراموش نکنیم منافع آمریکا و قدرت

تیظرفشود. ایران همچنین از چین تامین می رانیبازار ا یهایازمندین ،و در مقابل است نیچ یانرژ اصلیکننده  نیتام رانیا ؛دارند

سال یطکه برای چین بسیار حائز اهمیت است.  دارد یتیترانز تیو موقع یانرژ یغن منابع ت،یژئوپلت ،یانکار انسان رقابلیغ یها

                                                           
 1/5/13٩٩،«گسترش روابط است یبرا یمحکم انیپکن بن -تهران  یها یهمکار »ایرنا، .1

 20/٤/13٩٩،«منافع تهران یبرا «یدیتهد» ای« فرصت» ن،یو چ رانیساله ا 25 یسند همکار»دیپلماسی ایرانی، 2

 31/٤/13٩٩،«نیو چ رانیساله ا 25چند در خصوص قرارداد  ین اه به شرق با چشمان باز؛ مالحظات »خبرگزاری تسنیم، 3.



 

٧ 

 

به شرق را به عنوان  ن اهراهبرد  ،اعتمادی به کشورهای اروپایی استدر اقدامی که ناشی از بی رانیا یاسالم یگذشته جمهور یها

نشان  نیو چ رانیا یهمکار گسترشبه  کایغرب و مشخصا آمر خشم ینانه واکنش .مشخص در نظر گرفته است یاستراتژ تی

باید  است. یالمللنیآن در مناسبات بقابل پیش بینی  یامدهایپ تمایل تهران و پکن برای ایجاد همکاری راهبردی و تیدهنده اهم

در  ی رفیع اهیتوانسته به جا رانیا دهدزیرا نشان می ،در درون آن نهفته است نیبا چ ی کشورمانارزش سند همکار توجه کرد

 دست یابد و شریکی قابل اعتنا برای قدرت برتر اقتصادی دنیا در آینده نزدیت باشد.الملل نینظام ب

 

 

 

 


