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یدهچک  

شروع شد و حجم تجاری دو کشور در سال  1۹۵۰تبادالت تجاری دوجانبه چین و ایران از سال  ،آیدآنگونه که از منابع علمی بر می

میلیون دالر سهم صادرات ایران  ۵۵۸میلیون دالر سهم صادرات چین به ایران و  ۶۵۷میلیارد دالر رسید که  121۵به مبلغ  1۹۸۸

میلیارد دالر رسید و چین اکنون شریک اول تجاری  ۵۰به حدود  2۰12در سال این دو کشور به چین بود. حجم تجارت دوجانبه 

های الکترونیکی و محصوالت شیمیایی و واردات عمده چین هیزات و دستگاهه چین به ایران تجرود. صادرات عمدایران به شمار می

از ایران نفت بوده است. سنگ معدن کروم، پلی استیلن، پنبه، پلیمر، کشمش، پسته و غیره سایر اقالم وارداتی چین از ایران را 

ین کشور از منابع موجود در خلیج همیشه برداری اهما در این مقاله به بررسی حضور چین در خلیج فارس وبهر .دهدمیتشکیل 

کند، میدر شرایطی که جمهوری خلق چین، رویکرد توسعه اقتصادی، صنعتی و تجارت خارجی را دنبال  فارس خواهیم پرداخت.

نقاط ای افزایش واردات این محصوالت را از منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز افزایش یافته و چنین رویه نیاز این کشور به

این کشور به نیاز  به دلیل فارستر شدن در خلیجفارس در پی خواهد داشت. محرک اصلی چین در فعال ویژه خلیجبه مختلف دنیا

در سیاست خارجی از دهه هشتاد است. پرسش محوری این مطالعه، به  آن تر شدن نقش ایدئولوژیکمرنگ و به موازات آن انرژی

ای در این حوزه استراتژیک پردازد و در همین راستا، روند حضور این قدرت فرامنطقهفارس میچین در خلیج چگونگی سیاست

با  فارس، بدون ایفای نقشی مؤثر شود. آیا جمهوری خلق چین برای پرهیز از اختالل در جریان آزاد نفت در خلیجبررسی می انرژی

 ایفای خواهدمیای در معادالت منطقه آمریکا رقابت با ایاالت متحده  عنوان بازیگری مؤثر و دردنیای غرب همسو خواهد شد و یا به

 در خلیج تریهای فسیلی، چین حضور گستردهفرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به موازت افزایش نیاز به انرژی کند نقش

منطقه خواهد داشت. به خدمات به کشورهای صورت واردات نفت، صادرات کاال و فارس در قالب مراودات اقتصادی، بازرگانی و به

همکاری با غرب، وجود ثبات  در این منطقه نیست و در سایه آمریکا رسد چین درصدد ایجاد فضای امنیتی و مقابله با نفوذ نظر می

 را در حوزه خلیج آمریکا تعامل با  ، رویکردآمریکا داند. چین در سایه سیاست کالن موازنه نرم با در منطقه را اولویت خود می

ای و ایجاد حس وابستگی در آنها به منطقه کند و در همین راستا، با برقراری روابط اقتصادی با بازیگران اصلیفارس دنبال می

 تثبیت کند. عنوان یک بازیگر ضروری کوشد جایگاه خود را در منطقه بهروابط با چین، می
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جمهوری خلق چین، خلیج فارس، توسعه اقتصادی، نفت و گاز کلیدی:واژه های  

 

 

 

  مقدمه

 مسأله بیان

تعقیب میکند، نیاز این کشور  انگیزیشگفتالعاده و فوق موازاتی که جمهوری خلق چین، سیاست توسعه اقتصادی را با سرعتیبه 

و به  فارس، نیازهای انرژی تر شدن آن در خلیجدر فعالیابد. محرک اصلی چین میگاز افزایش  به منابع انرژی فسیلی مانند نفت و

است. اگر چین طی جنگ سرد نگاهی  شدن نقش ایدئولوژی آن در سیاست جهانی پس از جنگ سردتر موازات آن، کمرنگ

ایفا کرده اش گرایی، نقش زیادی را در سیاست خارجیسرد، منافع ملی و عمل ای داشت، پس از جنگایدئولوژیک به مسائل منطقه

خودکفایی انرژی را از دست داده و  1۹۹۰نقش در موازنه امنیتی بازیگران منطقه تأثیرگذار بوده است. چین از اوایل دهه  است. این

و نزدیکی  آمریکا مسائل راهبردی، بر نگاه چین به منطقه، رقابت و همکاری با  اش به واردات نفت افزایش یافته است. اینوابستگی

تأثیراتی  (آمریکا مخالف به عنوان ایران )( آمریکا  متحدبه عنوان ) سعودیرگ انرژی در منطقه همچون عربستان بز رانبه بازیگ

 ت.اس کردهپیدا  ز این حیث برای چین اهمیتی مضاعفداشته و بنابراین، ثبات منطقه ا

هایی چون نفت و پتروشیمی، صنایع تولیدی و فراوری، راه و ترابری، برق رسانی به همکاری های اخیر، چین و ایران در زمینهدر سال

های چینی در رده است. به طوری که بسیاری شرکتهای دیگر یاری کبه توسعه روابط دو کشور در زمینهاین همه جانبه پرداخته و 

های ایران نیز اند و بسیاری شرکتگذاری کردهدازی کرده و سرمایهانفلزات در ایران دفاتر خود را راهزمینه انرژی، خودروسازی و 

 تتر شده اسنیروهای کار نیز نزدیکگذاری مستقیم و صدور اند. همچنین همکاری دو کشور در زمینه سرمایهوارد چین شده

  (1۳۹۶ ،مهری و میرزایی)بزرگ

تر شده همکاری و تبادالت بین المللی این کشور روز به روز گستردهبرد اصالحات و درهای باز بوده و اکنون چین در حال پیش

و غیره  یهای انرژی، ساخت تاسیسات زیربنایی، صنایع تولیدیکدیگر بوده و دو کشور در زمینه است. اقتصاد چین و ایران مکمل

 های غرب علیه ایران ازگرفتن تحریمبا شدت  .خواهد بوددورنمای آن بسیار درخشان  نیروی بالقوه برای همکاری وجود داشته و

« حرکت به خارج»بر حضور فعال در بازارهای جهانی در چهارچوب استراتژی  سو و در پیش گرفتن رهیافت چین مبنی یک

ای اهمیت روزافزونی یافته است. شرایط مستعد ایران های پروژهویژه در حوزة همکاریدیگر، روابط اقتصادی دو کشور بهازسوی

ای اقتصاد دو کشور را مکمل یکدیگر گونههای چینی و نیاز روزافزون این کشور به منابع انرژی فسیلی بههای شرکتای فعالیتبر

پیکر و... های غولهایی نظیر: متروسازی، ساخت کشتیراستا، کشورمان توانسته است فناوری چینی را در حوزهساخته است. دراین

اما درمقابل، نیاز  ،المللی فراهم آوردهای بینهای چینی به عرصة فعالیتینة مؤثری را برای ورود شرکتبه جهانیان معرفی کند و زم

های های طرف چینی درجهت تقویت زیرساختگیری از ظرفیتسازی این روند در راستای بهرهبه تالش بیشتر درجهت متعادل

فناوری که نتیجة آن برای هر دو طرف و  های مشترک علمیکاریهای همفصلویژه در بخش نفت و گاز، ایجاد سرکشورمان به
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های طرف گیری از توانمندیرو، بهرهازاین .شودهای خارجی نیز احساس میکاریآمیز در همسودمند است و ایجاد فضای رقابت

بر شناخت و با هدف برد ـ  نیای مبتچینی در عین به حداقل رساندن به حاشیه رفتن اقتصاد کشورمان، نیازمند تدوین استراتژی

 .(1۳۹۰، ادیبی جلیل) برد است

اقتصاد و صنعت این کشور به منابع نفتی،  کوشیم ضمن تحلیل شرایط توسعه اقتصادی چین و نیاز روزافزوندر این مقاله می

 چگونگی سیاست چین دراین مطالعه، به پرسش محوری  .فارس ارزیابی کنیم خلیج رویکرد سیاست خارجی آن را در قبال مسائل

فرضیه  .شودمی ای در این حوزه استراتژیک انرژی بررسیدر این راستا، روند حضور این قدرت فرامنطقه وپردازد میفارس  خلیج

فارس در قالب  تری در خلیجفسیلی، چین حضور گسترده هایت افزایش نیاز به انرژیامواز پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به

رسد می نظر صورت واردات نفت و صادرات کاال و خدمات به کشورهای منطقه خواهد داشت. به به مراودات اقتصادی، بازرگانی و

سایه همکاری با غرب، وجود ثبات در منطقه را  در این منطقه نیست و در آمریکا چین درصدد ایجاد فضای امنیتی و مقابله با نفوذ 

 فارس دنبال را در حوزه خلیج آمریکا ، رویکرد تعامل با آمریکا سیاست کالن موازنه نرم با  سایه داند. چین دراولویت خود می

کوشد وضعیت وابستگی آنها به چین، می ای و ایجادو در همین راستا، با برقراری روابط اقتصادی با بازیگران اصلی منطقهکند می

 (1۳۹۶ ،بزرگمهری و میرزایی ،1۳۸۷ ،نیا)شریعتی .ضروری تثبیت کند عنوان یک بازیگر جایگاه خود را در منطقه به

 خلیج فارسبه چین ابستگی و

تا  ۶1۸ی است که با منطقه خلیج فارس روابط سنتی و دیرینه داشته است. در زمان امپراطوران سلسله تانگ )یچین از کشورها

های دریای هاترین ردر چین کشیده شده و به صورت یکی از طویلی خلیج فارس و تنگه هرمز تا بندر کانتون یم( راه دریا ۹۰۷

جهان درآمده بود و حکمروایان دو منطقه با تالش در راه تضمین امنیت آن درحوزه نفوذ خویش، بازرگانان را به مبادله کاال تشویق 

د و در گسترش مناسبات اقتصادی و ان راه دریائی مزبور رقیب جاده ابریشم شرواین د کردند و کار به جائی رسید که درمی

س و فرهنگی بین چین و کشورهای خاورمیانه و اروپا نقش اساسی را ایفا کرد. ظهور اسالم مصادف با رونق راه دریایی بین خلیج فار

و ویتنام نیز بی و بیشتر توسط ایرانیان به چین راه یافت و در این مسیر به هند، اندونزی، تایلند آچین بود واسالم از طریق راه 

   .سرایت نمود

خواهان دوستی با همه « صالح و پیشرفتا»ی را برگزید بر اساس استراتژی جدید یگرابعد از دهه هفتاد که سیاست برون چین

 حضور و روابط توسعه صدد در چین ترتیب بدین. شد بازرگانی و اقتصادی مناسبات گسترش و  آمیزکشورها و همزیستی مسالمت

 که آنچه شبیه شدیدی وابستگی چین. است اقتصادی و سیاسی منطقه، در چین عمده اهداف. برآمد فارس خلیج منطقه در خود

ی، چین را به سمت جستجوی اهداف ووضع آن نسبت به شورم ولی ندارد فارس خلیج به دارند یبغر کشورهای سایر یا و ژاپن

نگرد و علی رغم عادی کردن روابط سیاسی در خلیج فارس راهنمائی نموده است، زیرا چین به شوروی به دیده رقیب و دشمن می

ی گیرتلقی نموده و به اهداف آن کشور در اطراف چین بدبین است و در صدد بهره آمریکا آن کشور، شوروی را خطرناکتر از خود با 

  .و شوروی برای حصول به اهداف خود است آمریکا از رقابت دو قدرت 
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شود زیرا از نظر چین حضور آن کشور در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مانع از حضور و گسترش شوروی به اقیانوس هند می

ن محاصره دریائی و کنترل آتژیک شوروی را عملی خواهد کرد و دستیابی شوروی به اقیانوس هند تحقق یکی از اهداف استرا

و  آمریکا وبی آن کشور است. نزدیکی چین به شوروی را عملی خواهد کرد و آن محاصره دریائی و کنترل چین ازمناطق جن

های ضد شوروی در منطقه خلیج فارس تجلی این نگرش برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی و نیز استقبال از سیاست

شوروی است. چین در دهه هفتاد به شاه ایران بدلیل سرکوبی جنبش ظفارکه از سوی شوروی حمایت استراتژیکی چین به اهداف 

چین حوادث دوره  .شد نزدیک شده و روابط دو جانبه برقرار کرد و شاه نیز خواهان حضور سیاسی پکن در خاورمیانه بودمی

نیروی دریائی شوروی در بخش  وی را با تقویت روز افزونکند و روش منعطف گورباچف در شوروی را نیز به دیده تردید نگاه می

 .بیندی اقیانوس آرام در تضاد مییآسیا

عنوان قدرت نوظهور، و با توجه به نگرش استراتژیکی یاد شده خواستار حضور سیاسی و به عهده گرفتن نقش تعیین هچین ب

ی از رقابت دو قدرت جهانی، یعنی یجوباشد و سعی بر بهرهمیور اخص ای در جهان بطور اعم، و در منطقه خلیج فارس بطکننده

و شوروی نیز به  آمریکا های دهد. قدرتر شوروی ترجیح میرا ب آمریکا نزدیکی به  ،و شوروی دارد و در شرایط مساوی آمریکا 

 در آمریکا یمناکند ولی آینده جهان واقفند و از پیدا کردن نقش جدیدی برای چین در مسائل جهانی ب اهمیت نقش چین در

دهد، هرچند وضعیت جدید شوروی در دوره گورباچف روابط متقابل سه رقابتهای خود با شوروی، نزدیکی به چین را ترجیح می

دهد کما اینکه در جریان بحران های جهانی خود را نشان میعنوان یک قدرت در سیاست هنماید و چین بقدرت را متحول می

العمل خاص خود را به نمایش های جهان، چین تلویحا موضع مستقل خود را حفظ نموده و عکسی دولتیمسوه با وجودکویت 

از الیحه پیشنهادی  واگذاشت و پس از قطعنامه تحریم عراق اعالم نمود که ممکن است مواد غذایی و دارو به عراق ارسال نماید. 

 .(1۳۸۴،)ابراهیمی دنموده و هشدار دا لیج فارس انتقادبه منطقه خ نیروی پیشنهادی 2۰۰۰نخست وزیر ژاپن در خصوص اعزام 

از  ۷۰برژنف در دهه  .اندهانی نیز به آن اعتراف نمودهتبدیل چین به قدرت در جهان آینده امری است که رهبران دو قدرت ج

و متحدان غربی آن پیشنهاد باز داشتن این قدرت بالقوه را نموده و نیکسون  آمریکا آن ابراز نگرانی کرده و به  قدرتآینده چین و 

و قرن آینده به چین تعلق خواهد داشت و ناپلئون  آمریکابه  2۰به اروپا و قرن  1۹در سفر اخیر خود به پکن اعالم داشت که قرن 

 ".ا را تکان خواهد دادهد شد و دنیماند که روزی بیدار خواای میچین به اژدهای خفته" گفته بود:

چین ظرف پنجاه سال آینده خواهد توانست در مسائل مربوط " ای با مجله تایم اعالم کرد:دنگ شیائوپینگ رهبر چین در مصاحبه

  ".سالح، حرفی برای گفتن داشته باشدها و خلع به ابرقدرت

های نفوذ بعا حوزهطنین قدرتی قوی وجود دارد و چبدین ترتیب احتمال تبدیل چین به قدرت بزرگی در جهان آینده به طوری 

دهد و خلیج فارس کانونی است که نفوذ در آن به معنی حضور در موقعیتی است که اهداف استراتژیک دو را گسترش می دخو

ور نیز باشد طبیعی است که قدرتهای مزبدر آن مطابقت دارد و از حساسیت و ارزش خاصی برخوردار میآمریکا قدرت شوروی و 

چین با اتکای به روابط تاریخی گذشته و  ،نمایند. با این وجودحضور چین را در منطقه خوشایند ندانسته و آن را مزاحم تلقی می

های توسعه روستائی و صنعتی و شیالت و کشاورزی و نداشتن سابقه سوء سیاسی و استعماری نظیر نیز الگو قرار گرفتن در زمینه

ی بودن و قرار گرفتن در خانواده جهان سوم، حضور خود را یایی مردم منطقه، همچنین وحدت جغرافیایی و آسبراآمریکا اروپا و 
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های کرم ابریشم به ایران و که فروش موشک ،به منطقه نموده است دهد و حتی اقدام به صدور تسلیحات خاص خودگسترش می

 (Daragahi,2005).باشدمایلی به عربستان سعودی مصداق آن می 2۰۰۰عراق و تحویل موشک بالستیکی میان برد 

 کند:نماید که وقایع زیر تحقق این امر را تأیید میمیچین مقدمات حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس فراهم 

لی اهوجنگ ون، معاون ستاد کل ارتش چین، در جریان سفر خود به عمان که ظاهرا اولین دیدار یک هیئت ع 1۹۸۴در دسامبر 

های جنگی چین به اقیانوس هند و اولین سفر کشتی ۸۶-1۹۸۵بازدید نمود و در سال  زمرتبه نظامی چین از عمان بود از تنگه هر

نها به تنگه هرمز و خلیج فارس نیز وجود دارد. همچنین رئیس ستاد آو احتمال گسترش حوزه عمل دریای عمان انجام پذیرفت 

اعالم داشت که ترکیه آمادگی خود را برای اسکورت  1۹۸۵جی ضمن بازدید خود از ترکیه در سال ارتش چین، ژنرال یانگ ده

ده و خواستار خروج نیروهای به هواپیماهای مسافربری ایران را محکوم نمو آمریکا ای کویتی اعالم داشت، و حمله هکشنفت

 خارجی از خلیج فارس گردید. 

 

های چین بیانگر این است که این کشور به تناسب اهمیت کشورهای منطقه خلیج فارس برای گسترش روابط خود مجموعه تالش

آن به حوزه خلیج کند و کشورهای ایران و عراق و عربستان سعودی و عمان در سیاست خارجی چین و نزدیکی با آنها اقدام می

 ای دارند.فارس اهمیت ویژه

عالوه بر هدف سیاسی واستراتژیک خود همانند سایر کشورها از بازار مصرف منطقه خلیج فارس چشم پوشی نکرده است و  ینچ

ر توسعه سعی ب ،هزار نفر( عمان و غیره 1۰هزار نفر( امارات متحده، کویت ) 2۰ضمن اعزام نیروی کار چینی به کشورهای عراق )

های چینی نظیر صادرات سالح از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سالح ،روابط بازرگانی خود با خلیج فارس دارد و در این میان

بینی را دارد، و پیش آمریکا  1۰۴ای فرانسه و اف  -۳شوروی و میراژ  1۹قدرت رقابت با میگ  ۶ -ها و هواپیماهای افموشک

یکی از صادرکنندگان بزرگ اسلحه به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه درآید. در عین حال چین کشوری  شود که چین بصورتمی

 (.1۳۸۳،وابراهیمی1۳۹1)یزدانی و اکبریان است که کمترین وابستگی را به خلیج فارس از حیث تأمین نفت مورد نیاز خود دارد

به عنوان  خاورمیانهمنطقه  ،از نظر راهبردی جنوبی و جنوب شرقی است. سیایآ ،فریقاآ ،در واقع محور ارتباط بین اروپاخلیج فارس 

های جهانی وهمچنین ن دلیل از دیرباز مورد توجه قدرتترین مرکز ارتباطی بین این سه قاره است به همیبزرگترین و مهم

خلیج فارس از نظر جغرافیای  ،مجموع در همچنین این منطقه منبع مهم انرژی جهان است. دنیا بوده است. بازرگانان وتجار

 شود.بی مهم و حساس در دنیا محسوب میآتمدن یک پهنه  تاریخ و انرژی و، استراتژیک، سیاسی

ن است به طوری که این منطقه را آار نفت وگاز در کف بستر و سواحل بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرش

بع انرژی خلیج فارس های اخیر وابستگی زیادی به منااز جمله کشورهایی است که در سال چین  نیز اند.مخزن نفت جهان نام نهاده

 پیدا کرده است.

 نقش محوری در سیاست خارجی چین دارد: یکی ایدئولوژی سیاسی و ،متغیر اصلی از نظر باری روبین، کارشناس مسائل چین، دو

مستقیم با منافع ملی پیدا کرده است. در  منافع اقتصادی که ارتباطدهد و دیگری تصویری که چین از خود در جهان نشان می

 :خارجی خود سه مرحله را طی کرده است ارتباط با متغیر اول، چین در تاریخ سیاست

چین خود را سردمدار مبارزه مارکسیسم لنینیسم  مرحله اول، شامل دوران پس از انقالب مائوئیستی تا اواخر دهه هشتاد است که

 های انقالبی در چارچوب منافع ملی کشورآن برهه نیز هرگونه حمایت چین از جنبش هر چند در .سراسر جهان معرفی کرددر 
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و  ه بودنعقید کرد که ادعای هممی به طیف وسیعی از گروههای انقالبی و افراطی کمک گرفت. چین در این دورهصورت می

های خلق فارس و جبهه های حوزه خلیجمختلف فلسطینی، چریک هایهمسویی با مبانی رژیم سیاست چین را داشتند. گروه

پکن سیاست  علت بروز اختالف میان اتحاد جماهیر شوروی و چین، این گروهها بودند. در مرحله دوم به آزادی عمان از جمله

بودند. چین در هر دو مرحله اول و دوم، خود را سردمدار  لف نفوذ اتحاد جماهیر شوروینزدیکی با کشورهایی را تعقیب کرد که مخا

دنبال فروپاشی  ابرقدرت در حال مبارزه بود. در مرحله سوم به کرد که با تفوق دومیسوم معرفی  یک انقالب جهانی و سردسته

عنوان رهبر موج تقابل جنوب با شمال قرار گیرد. در این  به اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، چین دیگر تمایل نداشت

 سیاستاولویت  های مائو، چین ایده اولویت توسعه اقتصادی را جایگزین شعار مائو مبنی براز سیاست دوره، در جریان ارزیابی مجدد

ژاپن و غرب را تقلید کنند و الگوی  در این دوره جدید، اغلب کشورهای جهان سوم به نحو آشکاری تمایل داشتند .ساخت خارجی

 .صورت یک قدرت بزرگ در صحنه جهانی ظاهر شود چین نیز همسو با موج جهانی، عقاید قبلی خود راکنار گذاشت و سعی کرد به

منافع محوری چین در حوزه خلیج فارس شامل منافع ژئوپلیتیک، اقتصادی وتجاری و عمدتاً انرژی است. منافع ژئوپلیتیک چهار 

ضد چین  قدرتی یک قدرت بر کل منطقه، ممانعت از ظهور رژیم جانبه و تک  مخالفت با کنترل یک گیرد: نخست،می دربر محور را

طلبی در سرزمین چین، و  و یا هر گروه تجزیه در منطقه، مخالفت با هر نوع حمایت رسمی از نیروهای طرفدار استقالل تایوان

 با مواضع سیاست خارجی چین. نگاه ایدئولوژیک در سیاست خارجی چین کنارفارس  کوشش برای همسوسازی کشورهای خلیج

ساموئل هانتینگتون، امکان این که منافع اقتصادی چین با مقوله  از جمله تحلیل ،هاالبته بر پایه برخی از تحلیل گذاشته شده است

کنفوسیوسی با تمدن  عبارتی، اتحاد تمدن به ترکیب شود و شاهد یک اتحاد میان چین و جهان اسالم و رقابت فرهنگی و سیاسی

درواقع، مشارکتی که  ها تکیه کرد.توان بر عناصر این نوع تحلیلولی بیش از حد نمی اسالمی علیه غرب باشیم، قابل طرح است

خلیج  کوششی است که از طریق بازار تسلیحات در حوزه فارس دارد خلیج چین در تأمین تسلیحات متعارف در میان کشورهای

عنوان یک قدرت و  درصدد تقویت جهان اسالم به های نفتی این حوزه استفاده کند و فرض این که چینفارس متقابالً از فرصت

غرب  هایی را کهصحیح نیست. چین سعی داشت عالوه بر فروش تسلیحات متعارف، سالح قطب رقیب با دنیای غرب است، چندان

هایی برای خرید عربستان سعودی کوشش ۸۰رس ندارد، تا حدودی تامین کند. در دهه ،تمایل به فروش به کشورهای خلیج فا

تمایل  از فروششان به عربستان خودداری کرده بود. درواقع، عربستان آمریکا هایی که موشک موشکهای بالستیک از چین داشت؛

ولی ساختار ارتش و  ،دیگر تأمین کند از جاهایتواند نیاز خود را بفهماند که رویکردی مستقل دارد و می آمریکا داشت به 

بازار تسلیحات  عنوان رقیب جدی وارد عرصه یی است و چین تمایل ندارد بهآمریکاخلیج فارس، عمدتاً  تسلیحات کشورهای عربی

کشور به منابع این  های امنیتی چین در اوضاع کنونی، پاسخی است به نیاز روزافزوندرواقع، سیاست .کشورهای خلیج فارس شود

ای چین با ایاالت متحده تلقی معاهده همکاری هسته  منابع، یک موضوع امنیتی برای ای انرژی، و دسترسی بدون مانع به این

گسترش روابط با چین حاصل  ، بهآمریکا که به دنبال نگاه مثبت بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت 1۹۹۸در ژانویه  آمریکا  .میشود

مایک مک کوری، سخنگوی وقت کاخ سفید اعالم داشت رئیس جمهوری  .ستآمریکابا دولت چین  مثبتتعامل ز ای اشد، نمونه

در مجموع، دولت  ای کسب کردهاست که چین شرایط الزم را در زمینه جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته قانع شده آمریکا

فارس است. مهمترین بخش منافع  در حوزه خلیج آمریکا متحده  چین دارای وجوه منافع مشترک و همچنین، متضاد با ایاالت

خطرساز در  هایگری دولتیبازار نفت در این منطقه، پایین بودن قیمت این محصول و مبارزه با افراط جریان ثباتله مشترک، مقو
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 گیرد، باعث شده تا چین ومیهای اسالمی افراطی سرچشمه های وابسته به جریانگروه که از جانباست خاورمیانه  ازاین منطقه 

درخصوص منافع متضاد، مهمترین موضوع احساس خطر چین از  .سازند تروریسم روابط نزدیکی را برقرار مبارزه با در موضوعآمریکا 

 علیه چین بشود تضییقات و فشارساز ابزار ایجاد است که ممکن است در آینده زمینه بر منابع خلیج فارس آمریکا  عیار تمامطه سل

(Sadoddin, 2015, Rubin,1998) . یک  ،جاد محدودیت در منابع نفتیایبه واسطه احتمال  در خلیج فارس را آمریکا چین حضور

 از نظرلویت در سیاست خارجی درگیر آن شود. ارتباط با مسائل فاقد او داند که نبایدمیلی آن را خطری و ،کندمیقی لخطر ت

خطر حضور این قدرت در خلیج فارس جلوگیری کند. از  تواند از آثار تخریبیمی آمریکا گونه با چین، این کشور با رویکردی تعامل

فارس و  مسائل چین، کشور اژدها مجموعاً باید یک سیاست خنثی و بیطرفی نسبی را در خلیج کارشناس« گال الفت»نظر 

این رو، چین  از ،سازدواشنگتن دچار مشکل می ، روابطش را باآمریکا با کشورهای دشمن  چون تقویت روابط خاورمیانه برگزیند

تحریم احتمالی  از اعمال آمریکا زیرا پکن فاقد ابزار مؤثر نظامی برای بازداشتن  کندبا منطقه کوشش می برای ایجاد روابط راهبردی

های حامل نیروی دریایی توانمندی برای دفاع از کشتی حاضر، چین دریایی در آینده برای قطع انتقال نفت به چین است. درحال

خود در بلندمدت، راهبرد  های راهبردیچین برای جبران ضعف خود در این حوزه و برای ارتقای توانایی .نفت خود ندارد

مثابه  مروارید در این رشته به قطعه ریزی کرده است. هرطرح را« رشته مروارید»ای)حتی فراتر از منطقه( با عنوان راهبرد منطقه

مایل سیصد  ، با داشتن«هاینان»گردد. این مرواریدها عبارتند از: جزیره میحضور نظامی چین محسوب  کانون نفوذ ژئوپلیتیک یا

در شرق ویتنام و نیز « پاراسل الجزایر مجمع در واقع «وودی» جزیره در مجهز فرودگاه نظامی، هتسهیالت ارتقایافت دریایی

به موازات آن، تأسیسات بندر عمیق آبی در  (.1۳۸۳و 1۳۸۴بنگالدش)ابراهیمی،چیتاگونگ  تسهیالت مربوط به کانتینر کشتی در

 در بندر گوادر پاکستان جزو این مرواریدها هستند. طرح تجهیزات بندری و فرودگاه دریایی سیتوه میانمار و نیز تأسیسات پایگاه

دهد. مرواریدها از سواحل دریای چین در می مروارید چین را شکل ههای رشتنظامی، پیوندهای دیپلماتیک و نوسازی نیروها، پایه

به موازات اقیانوس هند امتداد یافته تا به سواحل دریای عرب و خلیج فارس کشیده  ماالکا هطول سواحل دریای جنوب چین، تنگ

خطوط ارتباطات دریایی بوده و  روابط راهبردی و توسعه ظرفیت تأسیس حضور پیشرو در امتداداست. چین در حال ایجاد  شده

 . (Strecker,2000)و (1۳۸۸ ،نیا)شریعتی نمایداین خطوط چین را به خاورمیانه متصل می

 چین و ایران

گاه روند این، هیچ وجود شوند. بامیدو کشور ایران و چین در دو سوی قارة کهن آسیا، از منظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد 

تحوالت ترینگمان یکی از مهمبر معیارها و اصول راهبردی نبوده است. بسط روابط با چین بی های دو کشور مبتنیهمکاری

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ها در حوزهسیاست خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. روابط ایران و چین در این سال

شمار المللی نیز از حامیان ایران بهبین هران است و در صحنشریک اقتصادی ایترین سرعت گسترش یافته است. اکنون چین مهمبه

های آتی اهمیت بسیار ای روزافزون درحال گسترش است، مناسبات با این کشور در سالگونهکه قدرت چین به آنجا رود. ازمی

دو کشور آسیایی و تاریخی عنوان میان، بررسی روابط ایران و چین بهبیشتری برای سیاست خارجی ایران خواهد داشت. دراین

های بسیار دور تا به نیازمند شناخت اهداف، منافع و رویکردهای سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آنهاست. این دو کشور از گذشته
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ها ازنظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در بسیاری اند. آنسر گذاشتههای زیادی را در روابط بین خود پشتشیبن و امروز فراز

  .)های مشترک و بسیار نزدیکی هستندای دارای دیدگاهالمللی و منطقهاز مسائل بین

های اتمی و شیمیایی، مخالف نظم نوین گیری سالحکارهر دو خواهان افزایش نقش سازمان ملل در مسائل جهانی، ممانعت از به

حال، طور مساوی هستند. بااینو استقرار نظم نوین سیاسی و اقتصادی با مشارکت همة کشورها به آمریکا جهانی پیشنهادی ازسوی 

طلبانه دو دیدگاه در کشور درخصوص روابط با چین و سیر تحول آن وجود دارد. از یک دیدگاه، رویکرد چین درقبال ایران فرصت

نظرند که  این کنند. درمقابل برخی بررواقع با کارت ایران بازی میاندیشند و دها صرفاً به منافع اقتصادی خود میاست و چینی

 لذا نباید انتظارات باالیی از این کشور داشته باشیم ،های خاص خود را نیز داردمحدودیتچین حامی ایران است، اما 

 .(1۳۹۰،)عسگریان

اخیر افزایش چشمگیری  هتجارت جهانی ایران طی دهکشور در دهد تجارت ایران با چین و نیز سهم و جایگاه آن مار نشان میآ

راز تجاری ایران با چین دهد و با اتکا به آن، تداشته است. بیش از هشتاد درصد صادرات ایران به چین را نفت خام تشکیل می

ی خواهد بود. خام حتی درصورت احتساب صادرات گاز طبیعی، تراز تجاری ایران با آن کشور منف اما با حذف نفت ،مثبت است

اکنون دومین دوم را داراست و هم هاول و در واردات جهانی ایران رتبه چین در صادرات جهانی ایران رتب خام نیزبدون احتساب نفت

تر و تنوع بیشتری از کاالها شریک تجاری ایران پس از امارات متحده عربی است. حجم باالتر واردات ایران از چین در طیف وسیع

دهم تنوع کاالهای وارداتی متمرکز شود و درمقابل، صادرات ایران به آن کشور بر چند کاالی خاص با تنوعی حدود یکانجام می

ریزی و مدیریت در واردات و نیز رهنمون ساختن صادرکنندگان ایرانی به ایجاد تنوع در صادرات است. تالش دولت برای برنامه

تواند راهگشای افزایش حجم صادرات و کاهش های تولید داخلی میبا توجه به پتانسیل های بازار چینازطریق شناسایی نیازمندی

 . (1۳۹۰،حسن ثاقب) کسری تراز تجاری ایران با کشور مذکور باشد

قرار گرفت. در این  آمریکا دنبال بهبود و توسعة روابط خود با بینانه بهسیاست خارجی چین از زمان دنگ شیائوپینگ با دیدی واقع

کند و چین در جریان تعامل این دو کشور به طرف همکاری و دوری از درگیری سوق پیدا می ،فارس زمینه در منطقة خلیج

گرایانه اتخاذ کرده و با دوری از هر گرایانه و واقععمل یهطقه صورت گرفته، یک رویهای اخیر در این منهایی که در دههبحران

رادیکال و عجوالنه در جهت منافع ملی خود گام برداشته و بدین وسیله سعی کرده است با فاصله گرفتن از  سیاست و مشی

گام بردارد و از تقابل بپرهیزد و در جهت تأمین بیشتر  آمریکا زدایی با گرایانه، در جهت اعتمادسازی و چالشهای ایدئولوژیسیاست

با حفظ منزلت و حیثیت چین در  آمریکا ای همکاری کند. البته تعامل چین با فرامنطقهای و های منطقهمنافع خود با سایر قدرت

های صورت گرفته است که ویژگی خاص سیاست خارجی چین در گذر از بحران آمریکا طلبی گرایی و قدرتجانبهمقابل یک

  فارس بوده است. در منطقة خلیج آمریکا مابین روابط خود با فی

مسائل سیاست خارجی دو کشور را باید از دو بعد همگرایی واگرایی مورد توجه قرار داد. دو موضوع، زمینه همگرایی سیاست 

سیاست تقابل با نظام  در فتی چین و دیگری همنوایی ایران کند: یکی نقش ایران در تأمین منابع نفراهم میخارجی دو کشور را 

هایی برآمد تا با بسط روابط با تدریج در پی نزدیکی به قدرت به  ن پس از انقالب اسالمی، ایراندر جهان. در دوراآمریکا تک قطبی 
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از این مقطع زمانی تا پایان جنگ  ها بودقدرت از یکی چین و کند ایجاد موازنه نوعی متحده ایاالت هفزایند آنها در مقابل فشارهای

 با ایران که آنجا از) نظامی هها در حوزارشد ایران به چین رو به گسترش نهاد و مبادله هایویژه با سفر مقام سرد، روابط دو کشور به

)عراق علیه  ایران و عراق در دوران جنگ ای یافت. البته، چین به هر دو کشورتحریم تسلیحاتی غرب رو به رو بود( اولویت ویژه

شود. بسط روابط ایران و چین با حساسیت ایاالت دالر برآورد میمیلیارد نج پحدود  فروخت که میزان آنج.ا.ایران( تسلیحات می

و فروش تسلیحات به چین را  نیتیهای امای که در دوره ریاست جمهوری ریگان، این کشور همکاری گونه به ،رو شد روبه متحده

روابط چین با ایران برای تضعیف  .(1۳۸۸ نیا، )شریعتی ایران لغو کرد به دلیل فروش موشکهای کرم ابریشم از سوی چین به

تحلیلگران چینی در سالهای قبل از لزوم گسترش روابط چین، ایران و روسیه و  در منطقه مؤثر است. یکی از آمریکا هژمونی 

فارس یک دریای داخلی برای  در منطقه صحبت کرده است. به اعتقاد این تحلیلگر، خلیجآمریکا برای تضعیف هژمونی  مزایای آن

ولی با این حال اگر  ،راحتی میسر نیست در منطقه به آمریکا هژمونی  محسوب شده و به احتمال زیاد به چالش انداختن یکا آمر

خصمانه احتمالی  هایبرای خنثی کردن اقدام« موازنه حداقلی»توانند یک خود را با ایران گسترش دهند، می چین و روسیه روابط

میلیون به سی و چهاراز حجم تجارت ایران و چین 1۹۹۳ تا1۹۹۰های بین سال .(1۳۸۴)ابراهیمی، وجود آورند در آینده به آمریکا 

کشورهایی بود که ایران از جمله اولین  افزایش یافت. واقع، چین در دوران بازسازی پس از جنگ در، 1۹۹۴ درمیلیون دالر هفتصد 

درخصوص  .شدیکی از خریداران اصلی تسلیحات از چین تلقی می نیز ایرانبا عراق جنگ  به آن روی آورد؛ ضمن اینکه در خالل

به هفت ایران و چین  حجم تبادل تجاری 2۰۰۴ در سال اندکرده حساب ایران با منصفانه هها همواره روی معاملخرید نفت، چینی

ولی نهایتاً در سیاست تحریمها با  ،کرداگرچه در مواردی از منافع ایران دفاع می ایچین در پرونده هسته .دالر رسیده بود میلیارد

. واردات نفت از ایران پیدا کرد گذاری چین در ایران روند کندتری راسرمایه 2۰1۳ تا اواخر  2۰1۰ بین .همسویی داشت آمریکا 

 (.Rubin,1998) درصد بیشتر کاهش یافت ۳نیز  2۰12 درصد کاهش یافت و در 2۰مجموعا ،  2۰12 تا 2۰11طی سال های 

دلیل افزایش فشارهای غرب با مشکل مواجه شده است.  تالش ایران برای افزایش موقعیت و قدرت خویش در بازار جهانی نفت به

های آسیایی، جانشینی برای شرکای سنتی اروپایی خویش پیدا برای رفع موانع، ایران سعی کرده است با گسترش روابط با قدرت

وجود آورد بر وابستگی متقابل را با کشورهایی مانند چین بهبا استفاده از انرژی، روابطی مبتنیمیان، تالش کرده است کند و دراین

گیری در الملل پس از جنگ سرد و جهتو ارتباط را به ارتباطی راهبردی در بعد سیاسی نیز تعمیم دهد، اما تغییر سیاست بین

المللی سبب بروز وابستگی متقابل میان این کشورها با غرب ینویژه چین درخصوص روابط بسیاست خارجی کشورهای آسیایی به

ایران کشوری است که در مقایسه با کشورهای اروپایی و ایاالت متحده، تکنولوژی و  ،ویژه ایاالت متحده شده است. برخالف تصوربه

تری با غرب عمل کند. جویانهلحتری دارد و برای تبدیل شدن به قدرتی جهانی باید همچنان در موضع صقدرت اقتصادی پایین

ویژه در حوزة انرژی بر ایران خشنود نیست، اما نشان داده است که های اقتصادی بهمشخص است که چین از وضع تحریم

آورد. چین سیاست تأمین منابع دیگر انرژی را در راستای امنیت انرژی خصوص به برخورد یا بروز تنش با غرب نیز روی نمیدراین

 هبط میان ایران و چین درصورت ادامچندان روشن در گسترش روااندازی نهچشم یهدهندکند و این نشانجستجو مییش خو

کشورهایی درآمده است که سیاست خارجی آنان برپایة ه ارتباط با غرب است. چین در حلق سیاست خارجی فعلی ایران در

 شرایطی که ایران همچنان در خارج از این حلقه قرار دارد المللی تنظیم شده است، دروابستگی متقابل در سطح بین

 .(1۳۹۰،)عسگریان
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تأثیرات  آمریکا است و  جانبهتوان گفت روابط ایران و چین نه دوجانبه بلکه سهاز سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که می

 آمریکا عبارتی، برای فهم روابط ایران و چین باید به تحوالتی که در مثلث ایران، چین و  گذارد؛ بهای بر آن میجدی هحدودکنندم

کشور ایران و چین درطی چهار  بر روابط دو آمریکا راستا، ضمن بررسی تأثیر ضلع سوم مثلث یعنی دهد توجه کرد. درهمینرخ می

در سیاست خارجی اضالع مثلث، فضای جدیدی را در تعامالت آنان رقم زده است. ایاالت متحده گذشته ، بار دیگر تغییرات ه ده

سپتامبر، سیاست مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تکثیر تسلیحات کشتارجمعی را اولویت اول سیاست خارجی خود  11پس از 

دگرگون ساختن روندهای آن متمرکز شد. در این چهارچوب،  قرار داد؛ خاورمیانه را کانون اصلی شیوع این تهدیدات تلقی کرد و بر

قرار داشت. در  ایران عضوی از محور شرارت تلقی شد؛ محوری که تغییر نظام سیاسی کشورهای آن با توسل به زور در دستور کار

ی درخصوص آن شکل گرفت. المللهای بینترین بحرانتری شد و یکی از مهمای ایران وارد مراحل حساسهستهه ضلع دیگر، برنام

این وضعیت با برآمدن دولت نهم و تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران، شکل حادتری به خود گرفت؛ اما درمقابل در ضلع سوم، 

وجه  هبا غلب« مکاری و رقابت استراتژیکه»سپتامبر، در قالب الگوی  11روابط چین و ایاالت متحده، در دوران پس از 

سو فضای روابط ایران و و چین، ازیک آمریکا ر گرفت. با تغییرات در اهداف و رویکردهای سیاست خارجی ایران، جویانه قراهمکاری

آغاز  آمریکا عسل روابط چین و دیگر، ماهسوی جنگ لفظی و شدت گرفتن احتمال درگیری نظامی سوق یافت و ازسویبه آمریکا 

 (1۳۹۰یا، )محسن شریعتی ن شد

ای ایران و رأی هسته توان در روند پروندةو هماهنگی چین و ایاالت متحده برای اعمال فشار بر ایران را می نماد اصلی همکاری

رسد وضعیت فعلی مثلث نظر می های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران مشاهده کرد. بعید بهمثبت چین به قطعنامه

سو ایران بر پیگیری اهداف  بینی دستخوش تحول آشکاری گردد؛ زیرا ازیکایران ـ چین ـ ایاالت متحده تا آیندة قابل پیش

غرب و  هالت متحده، مجموعدیگرسو، ایا های باالست و ازحاضر به پرداخت هزینه ای خود اصرار دارد و در مسیر نیل به آن،هسته

گیرند تا ایران را از دستیابی به اهداف خود بهره میاز تحریم تا تهدید به حملة نظامی  های خود،رژیم صهیونیستی از تمامی اهرم

داند و برتر می هر روابط با ایاالت متحده را گزینبازدارند. در ضلع سوم، چین در راستای استراتژی کالن خود، ثبات و همکاری د

محور مسئول در نظم غرب ازیگربالملل تصویرسازی کند. طبیعی است که در نظام بین« مسئول بازیگر»عنوان تالش دارد خود را به

 و1۳۹۰،)عسگریان .ای برقرار سازدشود، روابط ویژهصورت تهدید تصویرسازی می تواند با کشورهایی که ازسوی غرب بهنمی

 (1۳۸۴ابراهیمی،

 

 گیرینتیجه

الش این سو شاهد ت که ازیکطوریشود، بهچین درقبال ایران دیده می ههایی از سیاست دوگانرگهتوان گفت که به طور کلی می

هایی ، نشانهردیگهستیم و ازسویدر همکاری با ایاالت متحده علیه ایران  (NPT) ایهسته هعدم اشاعه کشور در حفظ رژیم معاهد

منافع ژئوپلیتیک خود در منطقة خلیج فارس ای را در راستای هسته صلح آمیز توانمندی ابینیم که ایران بکشور را می از این

 ست که این کشور شریک مسئول و خواهان حفظ رژیمآمریکاعبارتی، پکن ازطرفی درصدد متقاعد نمودن رهبران  بیند. بهمی
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NPT  های اقتصادی ضروری برای به نتیجه رسیدن المللی و کمکدیگر، به ایران در گرفتن زمان، فضای بین طرف است؛ اما از

ای شدن ایران با منافع استراتژیک دهند که هستهکند. شواهد ضمنی چندی نشان میای خود کمک میهستهصلح آمیزهای برنامه

؛ برآورد قدرت در جهان امروزی و توجه زیاد آمریکامحققان چین علیه ها و جمله: دیدگاه ضدهژمونی رسانه چین همخوانی دارد؛ از

و تجهیزات صنعتی  زیاد تکنولوژی ههای شدید؛ عرضالفت چین با تحریمالوقت و مخچین به این موضوع؛ نتیجة عینی سیاست دفع

های ش آن در موفقیت سیاستنق و (PLA) بخش ملی چینبینی ضدهژمونی ارتش آزادیپیچیده به ایران ازسوی چین؛ و جهان

بسا به خواننده این متن کمک کنند به این آمیزند، چهو بقای رژیم. اگرچه این شواهد ضمنی و ابهام (CCP) حزب کمونیست چین

 .(2۰11)جان دبلیو گارور  در قبال ایران است آمریکا نتیجه برسد که چین درواقع درحال ایفای بازی دوگانه با 

تعامل »برخالف عقیده برخی محققان  و نه آمریکاصرف با « تقابل»الگوی نقش چین در خلیج فارس بر خالف دیدگاه برخی نه 

توأمان با  «همکاری» و «رقابت» هرویکرد موازنه نرم در قالب تعامل است. دو جنب است. این الگو، درواقع شکل عملیاتی« تمام عیار

( آمریکا برای چین)همچون  ، ثبات در منطقه«همکاری»موفق این الگو از سوی چین است. در بعد پیشبرد ه دهندنشان آمریکا 

کند. افزون بر منطقه تا آن جایی که به ثبات ضربه نزند، استقبال می در آمریکا اهمیت دارد. در همین راستا، چین از حضور نظامی 

های زیرا اولویت ،ندارد )حداقل در کوتاه مدت و میان مدت(آمریکا رای درگیری نظامی در منطقه با بی ابرنامه این، چین هدف و

جزیره کره شمالی و یا موضوع تایوان  قاره هند، شبه همچون شبه اصلی امنیتی چین، نه خلیج فارس، که مناطق و مسائل دیگر

و از این حیث،  انرژی منطقه یک نگرانی روانی در پکن ایجاد کردهوابستگی هرچه بیشتر چین در آینده به  است. در بعد رقابت،

چین در خصوص تأمین امنیت خاورمیانه و خلیج  .نیست ذهن از دور منطقه(، )بر سر انرژی تمنازعه نظامی هرچند در بلندمد

در  آمریکا های شدن مسؤولیتاست که سخن از کم کند و نگران مواردی حساب می آمریکا  ها و اقداماتفارس، روی سیاست

عنوان آفرینی بهنقش در قضایای امنیتی خلیج فارس و نبودن تمایل بهآمریکا علت رویکرد تکیه چین به  .فارس باشد خلیج

چین با ایجاد فضای  .است که راهنمایی سیاست خارجیاست  واقع سیاست عملگرایی فعال چین ، درآمریکاجایگزین و یا رقیب 

آنها به صادرات نفت به چین و واردات کاال و خدمات چینی، عمالً  کشورهای حوزه خلیج فارس و وابسته کردن اقتصادهمکاری با 

کند. این مهیا می را آمریکا عمالً فضای موازنه نرم با  ،بیند. چین با یارگیریجغرافیایی برای خود تدارک می یارانی در این حوزه

ولی  ،، تعامل و همکاریآمریکااست. درواقع، رویکرد چین با  فارس ایجاد کردهشورای همکاری خلیجکشور روابط خوبی را با دول 

 روی حمایت چین آمریکا تواند در وضعیت تقابل با در این اوضاع، ایران نمی ست.آمریکاموازنه نرم با  در نهایت ایجاد فضا برای

صادرات کاال اهمیت کلیدی قائل است. در این  فارس برای واردات نفت وبرای امنیت خلیج آمریکا زیرا چین همانند  ،حساب کند

 ) همکاری نفتی و بازار سرمایه با چین، از دامنه حمایت و همسویی چین با ایران بکاهد میان، عربستان سعودی سعی کرده است با

 .(1۳۹۶،مهری و میرزاییبزرگ

مکمل  تا حدودی اقتصاد چین و ایرانکه  دهددر کشور چین نشان میتجارب وکسب اطالعات بر اساس حضور نویسنده  ،مشاهدات

دارند های انرژی، ساخت تاسیسات زیربنایی، صنایع تولید و غیره نیروی بالقوه برای همکاری یکدیگر بوده و دو کشور در زمینه

این  دورنمای شاید .از سوی چینعه صنعت سدر بخش تاسیسات زیربنایی و توبخصوص تامین انرژی از سمت ایران و همکاری 

 ،تر و بیشترکه کشور چین با تکیه بر منابع انسانی توانمند هایی وجود داردتفاوت اما در این میان  .خواهد بودبسیار درخشان  منظر
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پیش برد به سمت کشورش سیاست تواند اهداف این همکاری را به سمت مت در میان چینیان میتعهد به خدحس و  لقوهباروحیه 

  د.تر گردکمرنگ بارهای که نقش منافع ایران در این به گونه برد(-)خارج از سیاست برد ببرد
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