
حساسیت روابط ایران وچین

وبیش در معرض فشارھای سیاسی و بسیاری از كشورھای جھان كم

شود؛ تبلیغاتی آمریكا قرار دارند و این شامل ایران و چین نیز مي

بدیھی است ھایی از ھمكاریھای كشورھای جھان با ذوق و كھ جنبھ

است كھ ی دولتمردان آمریكا ھمخوانی ندارد و در چنین حالتیسلیقھ

گیرد تا مانع اینميآمریكا دیپلماسی خویش را بكار  ھمكاریھا شود؛ 

تر است، تر و جديتوجھ بھ این نكتھ در رابطھ با ایران بسیار حساس

بھ كند؛ بسیاری از ھمكاریھای عادی و طوری كھ آمریكا سعی مي

متعارف ایران را در عرصھ المللی نیز مانع شود.اینگونھ بین

ھای آمریكا البتھ بھ شكلی متفاوت متوجھكارشكني سیاستھای 

شود، بھ نحوی كھ آمریكا می كوشد با استفاده ی چین نیز ميمستقالنھ

از سیاست خارجی و ھای متفاوت سیاسی، اقتصادی، تبلیغی،اھرم

المللی چینھای بیندیدگاه .را تحت تاثیر خود قرار دھد

، در می ایران در چینفریدون وردی نژاد، سفیر جمھوری اسال

وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظھار كرد كھ سیاستھای گفت

نھ تنھا در رابطھ با ایران، بلكھكاخ سفید، علیھ ھر كشوری كھ 

گرایی ایستادگی كند، كماكان ادامھ داردبخواھد در برابر یكجانبھ .

ایران و چین از نظر سیاسی، اجتماعی و« نژاد افزود:وردي

فرھنگی دارای نقطھ نظرھای مشترك و دیدگاھھای بسیار نزدیكی 

المللی برای دو كشور بھھستند. شرایط بین نحوی است؛ كھ مواضع 

تھران و پكن را در قبال مسائلی چون حقوق بشر، خلع سالح، امنیت

المللی و عملكرد قدرتھای نقش سازمان ملل متحد، نظام بینالمللی، بین

بزرگ و مقابلھ .با تروریسم در كنار ھم قرار داده است

وضعیت اقتصادی و روابط تجاری ایران و چین نیز بھ نحوی است 

ی ھمكاریھای متقابل، بسیاری از نیازھای ھمدیگر كھ ھر دو در سایھ

دودھند. از طرف دیگر، را پوشش مي كشور ایران و چین (ھمانند 



ل سیاستھای عمومی ھر كشور مستقل دیگری)، قاطعانھ در پی اعما

براساس منافع ملی خود ھستند. ھمكاریھای دو كشور در سالھای 

اخیر بھ نحو تر شده است و عزم رھبران دو روزافزونی گسترده

كشور برای گسترش ھمكاریھای سیاسی و اقتصادی و فرھنگی نیز 

تر از گذشتھ استجزم .»

تاثیرگذاری بر سفیر ایران در چین با اشاره بھ تالش آمریكا برای 

روابط ایران و »:چین گفت ممكن است آمریكا تصور كند؛ كھ 

افزایش روابط میان چین و ایران، منافع كاخ سفید را بھ چالش 

خواند، اما حتی با این فرض نیزمي مشاھده رغم شود؛ كھ عليمي

خواست آمریكا، دو كشور چین و ایران تاكنون اند، پیشرفت توانستھ

ای در ھمكاریھای خود داشتھ باشدقابل مالحظھ .»

ی بھ وجود آمدن تفاوتھای چشمگیر در سفیر ایران در توضیح مسالھ

روابط چین و سپتامبر و ماھیت 11آمریكا نسبت بھ قبل از حوادث 

روابط چین و« این تفاوتھا گفت: آمریكا دارای پیچیدگیھا و ابعاد 

گوناگون دیگری را ھایسپتامبر نیز جنبھ11متفاوتی است. حوادث 

بھ این پیچیدگیھا افزود. برخورد دو ھواپیمای مسافربری بھ دو

آسمانخراش شھر نیویورك و كشتار فجیعی كھ در این رخداد بھ بار 

،آمد، در یك مرحلھ موجب تاثیر عمیق در جوامع بشری شد و بھ 

المللی نسبت بھ قربانیان ی بینھمین لحاظ نوعی ھمدردی در جامعھ

ود آمد. بھ نحوی كھ غالب كشورھا وقوع این جنایت رابوج محكوم 

كردند. البتھ دولت آمریكا در مراحل بعدی سعی كرد كھ از این 

پیشامد و نیز از حس ھمدردی جھانیان با مردم آمریكا در راستای 

برداری كند؛ كھاھداف سیاسی دیگری بھره ھمین اقدامات آمریكا نیز 

خشنودی بسیاری از كشورھا وی خود موجبات نابھ نوبھ شخصیتھای 

«.جھانی را فراھم آورد

11چین نیز ھمگام با سایر دولتھا و ملتھا، حوادث « وی ادامھ داد:

20سپتامبر ( شھریور) را شدیدا محكوم كرد و با ملت آمریكا 



ی تحقیقات آمریكا برای ھمدردی نمود. پكن ھمچنین در مرحلھ

حركت تروریستی و با عنایت بھ شك وشناسایی عاملین احتمالی این

گمان قوی كھ در این رابطھ متوجھ طالبان و گروه القاعده در 

افغانستان شده بود، در ی كشورھایی بود؛ كھ از نظر امنیتی و زمره

اطالعاتی با آمریكا وارد ھمكاری شد. البتھ ھا این ھمكاری چیني

11ایع ی اول واكنش كشورھا در خصوص وقمربوط بھ مرحلھ

سپتامبر و برخاستھ از حس ھمدردی آنان نسبت بھ مردم آمریكا بود. 

ی بعدی،گو اینكھ در مرحلھ ھا آشكارا بھ یعنی در زمانی كھ آمریكایي

بسط حضور نظامی خود در آسیای میانھ و افغانستان پرداختند، با 

ھا مواجھ شدند؛ كھ خواھان انجام ھرگونھمخالفتھای ضمنی چیني

المللی و مصوبات شورای امنیت در چھارچوب مقررات بیناقدامی

.سازمان ملل متحد بودند ھا بھ تدریج پی بردند كھ بھ واقع چیني

حضور جدی نظامی آمریكا در منطقھ و در ھمسایگی چین، دارای 

تر از حملھ بھ یك دولت نابالغ و ارتشی بدوی ابعادی بھ مراتب وسیع

چون ھا كھ در ابتدا تصور می كردند د. چینيباشطالبان و القاعده مي

آمریكا بھ زعم خود پس نشینی از مجازات طالبان، از منطقھ عقب

ھاخواھد كرد، بھ تدریج دریافتند كھ آمریكایي خواھان استمرار 

حضور و گسترش سیطره و نفوذ خود در افغانستان و آسیای میانھ 

.ھستند در راستای منافع ھا بھ ھیچ عنوان ی آمریكایياین خواستھ

كشورھایی چون چین و ورسیھ چرا كھ با تحقق و باشد، نبوده و نمي

تحكیم این حضور، سربازان آمریكایی در واقع تا پشت مرزھای چین 

ی چین را تكمیل تر اند و حلقھ محاصرهو روسیھ پیشروی كرده

اندكرده تواند در دراز مدت برای این كشور نگران كننده و این مي

شدبا .»

ھای چین و آمریكا نژاد در ادامھ بھ بررسی روابط و تنشوردي

پرداخت و خاطر نشان بھ ھر صورت روابط چین و آمریكا « كرد: 

سپتامبر چند مرحلھ را11بھ ویژه پس از حوادث  سپری كرده و ھم 

توام با » ھای گستردهھمكاري«اكنون در وضعیتی، برخوردار از 



ھا، رسیده بھ ویژه از طرف چیني» قنگرانی ھای نسبتا عمی«

«.است

وردی نژاد در پاسخ بھ این سوال كھ با توجھ بھ شرایط فعلی، 

سرانجام بحران تایوان و نقش آمریكا در آن چگونھ خواھد بود؟ 

ای در روابط چین و ی تازهی تایوان البتھ مناقشھمسالھ« اظھار كرد:

سیاستمداران وی باشد، با این حال عمدهآمریكا نمي شخصیتھای 

علمی و پژوھشگران چینی و آمریكایی اذعان دارند كھ این مسالھ، 

ترین،محوري ماندگارترین و حساس ترین مسالھ در روابط میان دو 

باشدكشور مي .»

ی تنشھای آمریكا و چین در این رابطھ وی با برشمردن تاریخچھ

سال،50طی «گفت:  تمھیداتی را برای دولتھای آمریكایی پیوستھ 

اند. ازجلوگیری از سقوط تایوان اندیشیده جملھ این تمھدیدات سیل 

دھدكمكھای تسلیحاتی مدرنی است كھ در اختیار تایوان قرار مي . با 

ھای نزدیك و رده باال میان اینكھ بیش از سی سال از برقراری تماس

رھبران چین و دیپلماتیك گذرد و روابط ميآمریكا (نیكسون و مائو)

میان دو كشور نیز بیست و چند سال پیش برقرار شده است، كمكھای 

تسلیحاتی آمریكا بھ تایوان كماكان ادامھ دارد و ھا نیز البتھ چیني

ھا پیوستھاند. از سویی آمریكایيپیوستھ نسبت بھ آن اعتراض داشتھ

زعم پایبند ھستند، اما بھ»چین واحد«اند؛ كھ بھ سیاست تاكید كرده

خود این تعھد خود را مانعی برای آنچھ كھ تقویت توان دفاعی (ونھ 

نامند، بھتایوان ميتھاجمی) آورندحساب نمي .»

بھ این نكتھ باید اذعان كرد كھ ھر كدام از دو طرف « وی ادامھ داد:

ی تایوان و موقعیت آن ھای خود، تعریف خاصی از مسالھدر سیاست

دارند كھدارند و ضمنا تمایلی ن تعریف طرف مقابل از این مسالھ را 

مابینبھ مستمسكی برای بروز بحران در روابط في مبدل نمایند. بھ 

میلیاد 90ی مناسبات، حجم تبادالت تجاری (حدود عبارتی گستره

(دالر ھای سیاست ھمگرایی متقابلو استحكام پایھ



(Engagement Policy) در سالھای اخیر بھ حدی میان دو 

ی طرف تقویت شده است كھ ھر كدام خط قرمزی در خصوص مسالھ

تایوان قائل اند كھ این مسالھ كدام ھم تاكنون اجازه ندادهھستند و ھیچ

موجب بروز بحرانی حاد در روابط دو كشور شود. بنابراین بھ نظر 

ی آینده، ی نزدیك و دست كم در یكی دو دھھرسد كھ در آیندهنمي

روابط دو كشور در این خصوص باشیمشاھد بحرانی در  .»

اند كھ ھا بارھا اعالم كردهاز طرفی چیني« وردی نژاد افزود:

اعالم استقالل« از سوی سیاستمداران حاكم در این » تایوان

بھ معنای اعالن جنگ میان چین وجزیره،  تایوان خواھد بود و لذا 

استقاللھا نیز با درك حساسیت این خطر، بھ طور جدیتایواني

ھا نیز اند و البتھ آمریكایيجزیره را در دستور كار خود قرار نداده

دولتمردان اند. ضمن آنكھ تایوانی را از چنین اقدامی برحذر داشتھ

دولتمردان آمریكا پیوستھ نسبت بھ سیاست چین واحد، ابراز تعھد 

اندنموده و با استقالل تایوان مخالفت ورزیده .

ین در ارزیابی روابط كنونی ایران و چین، بھ ویژه سفیر ایران در چ

ھای سیاسی و اقتصادی گفتدر حوزه :« چین در حال حاضر در 

ی كشورھای دوست و متحد ایران قرار دارد. مناسبات دو زمره

ی سیاسی و اقتصادی وكشور در عرصھ تجاری بھ ویژه در سالھای 

ناسباتاخیر در بھترین حالت ممكن ادامھ دارد و حجم م اقتصادی از 

«.سھ میلیارد و سیصد میلیون دالر در سال فراتر رفتھ است

از لحاظ سیاسی نیز دو كشور در بسیاری از « وی اضافھ كرد:

المللی مشابھی ھستند. نظرات دو كشور ھا دارای دیدگاھھای بینزمینھ

ی حقوق بشر، عدمدر خصوص مسالھ گسترش تسلیحات موشكی و 

ای،نیز سیاستھای مربوط بھ سالحھای ھستھكشتار جمعی و  تسلیحات 

شیمیایی و میكروبی تا حدود زیادی مشابھ و حتی در برخی موارد 

بسیار نزدیك بھ باشد. دو كشور ھمچنین خواھان نقش فعالتر و ھم مي

تر سازمان ملل متحد درمدیریت جدي ی جھانی ھستند و با عرصھ



نگرندمساعد نميبرپایی نظام تك قطبی بھ دیده  . تھران و پكن با 

المللی مخالف ی بینی قدرتھای بزرگ در عرصھاقدامات خودسرانھ

ھای مداومی دارندھستند و در این زمینھ رایزني .»


