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پوختەی توێژینەوەكە:
پرسیاری  كۆمەڵێك  وەاڵمــی  هــەوڵــدەدات  لێكۆڵینەوەیە  ئەم 

لەوانەش:  ئێران-چینەوە،  پەیوەندیەكانی  بارەی  لە  بداتەوە  ورژێرناو 

بایەخی  رەهەندەكانی؟  چۆنە؟  ئێران-چین  پەیوەندیەكانی  رسوشتی 

كاریگەری  چینیەكان؟  حساباتە  بەپێی  ئێران  بۆ  جیۆسرتاتیژی 

رەنگدانەوە  چیە؟  ئێران-چین  پەیوەندیەكانی  لەسەر  خاو  نەوتی 

چینی  سرتاتیژیەتی  كامەیە  جیهان؟  ئابوری  لەسەر  گریامنەکراوەکان 

بۆ روبەڕوبوونەوەی پەرەسەندنەكانی دۆسێی ئەتۆمی ئێران؟ كامەیە 

دواجاریش  ئێرانیە-چینیەكاندا؟  پەیوەندیە  لە  ئابوری  رەهەندی 

واڵتدا؟  هەردوو  پەیوەندیەكانی  لە  ئەمریكیەکان  گۆڕاوە  كاریگەری 

هەڵوێستی چین چیە لە ملمالنێی ئەمریكی ئێرانی؟ چین قوربانی بە 

كام یەك لەو دوو الیەنە بدات. ئایا قوربانی بە پەیوەندیەكانی بدات 

لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا و ویالیەتە یەكگرتوەكان، بەتایبەت کە ئەمەی 

دەكات  سامتەیەك  چاوەڕوانی  و  چین  لە  مەاڵسداوە  خۆی  دواینیان 

و  ئێران  بە  قوربانی  یان  بكات،  لەگەڵ  لێپێچینەوەی  و  بیدات  چین 

دەسكەوتە ئابورییە گەورە و هەنوكەیی و ئایندەییەكانی بدات تێیدا.

پێشەكی
گرنگەكان  بنەما  لە  یەكێك  بە  ئێران-چین  پەیوەندیەكانی 

دادەنرێت لە سیاسەتی دەرەكیی چیندا، ئەو پەیوەندییانە كۆن، قوڵ، 

هەمەجۆر و پەلوپۆدارن. بەاڵم وەك كۆنی و قوڵیان دەگەڕێتەوە بۆ 

تشیان  جانگ  چینی  گەشتیاری  كاتێك  ساسانی.  دەوڵەتی  سەردەمی 

)zhang Qian( لە ساڵی )126ی پ.ز( سەردانی فارسی كرد. باڵوكراوە 

چینیەكان ئاڵوگۆڕیی رۆشنبیریان لەنێوان چین و فارسدا تۆماركردوە، 

كە بە )parthia( ناوی هاتوە. لە سەردەمی ئیسالمیشدا فارس رۆڵێكی 

گرنگی گێڕاوە لە باڵوكردنەوەی ئیسالم لە رێگەی ئاوریشمەوە لە چین، 

هەروەها پەیوەندیگەلێكی بەهێز بەدیاركەوتن لە بواری رۆشنبیری و 

فەلەكناسیدا.
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 لە سەردەمی نوێدا پەیوەندییەكانی ئێستای چین و ئێران پشت 

ئاڵوگۆڕكردنی  دەردەكەوێت:  سادە  كە  دەبەستێت،  هاوكێشەیەك  بە 

لە  چینیەكان،  پیشەسازیە  تەكنەلۆژیە  خزمەتگوزاریە  و  شمەك 

بەرامبەر نەوت و گازی رسوشتی لە ئێران. بەاڵم ئەم ئاڵوگۆڕە، وادیارە 

بازرگانیەكانی  ئاڵوگۆڕە  لە  ئاسایی بێت، بەاڵم بەشێوەیەكی ریشەیی 

نێوان واڵتاندا، بەهۆی كاریگەریە راستەوخۆكانیەوە لەسەر سستمی 

كە  ئەوە  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  دەبێت،  جیاواز  نێودەوڵەتی، 

بۆتە  خۆیدا  درێژی  مێژوی  لە  یەكەمجار  بۆ  1993وە  ساڵی  لە  چین 

هاوردەكارێكی تەواوی وزە، هەتا بە تێپەڕبوونی كات، وایلێهاتوە لە 

ركابەری  جیهاندا،  لە  نەوتن  هاوردەكاری  كە  واڵتانەدا،  ئەو  لوتكەی 

وەرچەرخانەش  ئەم  ــات،  دەك ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

پاڵدەنێت بە ئەژدیهای تینوی چینیەوە، كە دابڕبووە لە دەرامەتەكانی 

وزە لە خۆرهەاڵتی دور، بۆ ئەوەی  بە درەنگوەختی رو لە دەروازەكانی 

خۆهەاڵتی ناوەڕاست بكات.

هاوكێشەكانی  ناو  هاتنە  بۆ  روسیەكانەوە  ئامڕازە  بەپێچەوانەی 

فرۆشتنی چەكە، چین  و  دەرەكی  سیاسەتی  گرنگرتینیان  و  ناوچەكە 

دێتە  وزەوە  زەبەالحەكانی  رێكکەوتنە  و  بازرگانی  رێگەی  لە  ئێستا 

لەبەردەم  فراوانی  بە  دەروازەكە  لێرەدا  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  ناو 

چین  زانراوی  ئارەزوی  بەهۆی  دەكرێتەوە،  ئێرانی–چینی  هاریكاری 

و پێویستی ئاشكرای ئێران بۆ سودوەرگرتن لە چین وەك قورساییەكی 

روبەڕوبوونەوەی  لە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  هاوسەنگی 

وەك  ئێرانیش  بایەخی  ئەتۆمیەوە.  دۆسێی  بەهۆی  لەگەڵیدا  توندی 

گەورەترین  دووەم  و  نــەوت  بەرهەمهێنی  گەورەترین  ــوارەم  چ

ئابوری  رسوشتی  بەهۆی  جیهاندا،  لە  رسوشتی  غازی  بەرهەمهێنی 

هەناردەكردن  بە  پشت  كە  دەبێت،  زیاتر  چین  الی  چینیەوە، 

لە گەشەپێدان و  بەرز  رێژەگەلێكی  بەدیهاتنی  لەسەر  دەبەستێت و 

بەكارخستنی هاواڵتیە چینیەكان، ئەمەش دەخوازێت سەرەتا خواستی 

رولەزیادبوو لەسەر وزە دەستەبەربكات.
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سەرچاوەكانی  فرەجۆركردنی  بۆ  هەوڵ  پەكین  روانگەیەوە  لەم 

خۆرهەاڵتی  نەوتی  بە  پشت  تەنها  بەشێوەیەك  وزە،  لە  دەدات 

لە  دەكات  پێگەكانی  لە  پشتیوانی  بۆیە  نەبەستێت، هەر  ناوەڕاست 

و  قەزوین  دەریای  ناوچەی  بێتە  بتوانێت  هەتا  ناوەڕاست  ئاسیای 

پێدەبەخشێت:  تایبەمتەندی  و  خەسڵەت  دوو  ئێرانیش  جوگرافیای 

بەشێكی  عەرەبیدا،  كەنداوی  بەسەر  دەڕوانن  كە  باشور  كێڵگەكانی 

گونجاو لە نەوتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی بۆ دابیندەكەن، بەاڵم باكوری 

ئێران هەلی روانینێكی نایاب بەسەر دەریای قەزوینی دەوڵەمەند بە 

نەوتدا بە چین دەبەخشێت.

كێشەی توێژینەوەكە
كامەیە  سەرچاوەدەگرێت:  پرسیارەوە  لەم  توێژینەوەكە  كێشەی 

پێگەی جوگرافی ئێران لە سرتاتیژیەتی چینیدا؟ كامەیە ئایندەی ئەم 

گۆڕانكاریە  رۆشنایی  لەژێر  جیۆسیاسیەوە  روانگەی  لە  پەیوەندیە 

ئەمریكی- ملمالنێی  لە  چین  هەڵوێستی  نێودەوڵەتیەكاندا؟  سیاسیە 

ئێرانی چیە؟ دەبێت چین بەكام لەو دوو الیەنە قوربانی بدات، ئایا 

قوربانی بە پەیوەندیەكانی دەدات لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا و ویالیەتە 

و  مەاڵسداوە  چین  لە  خۆی  دواین  ئەمەی  بەتایبەتی  یەكگرتوەكان 

چاوەڕێی سامتەیەك دەكات لێی بۆ لێپێچینەوەی یان قوربانی بە ئێران 

و بە دەسكەوتە گەورە هەنوكەیی و ئایندەییەكانی دەدات تێیدا؟

  هەردوو گریمانەی توێژینەوەكە
لە  دەكەوێتەوە  لێی  ئەوەی  و  توێژینەوەكەوە  گرفتی  لەرێگەی 

لێكۆڵینەوەی رەهەند سرتاتیژیی پەیوەندیەكانی ئێران- چین، دەكرێت 

ئەم دوو گریامنەیە دابڕێژرێت:

لە  هەیەتی  زۆرەی  گرنگییە  و  بایەخ  ئەو  بەهۆی  نەوت،   -1

پێگەیەكی  ئایندەدا،  و  ئێستا  لە  ئابوری  گەشەی  خلۆكەی  بزواندنی 
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سەنرتاڵ داگیردەكات لە پەیوەندیە ئاڵوگۆڕییەكانی نێوان چین و ئێران، 

هەرێمیەكانیش  و  ناوچەیی  ئیعتیبارە  گرنگ،  فارگۆنێكی  بەشێوەی 

رۆڵی خۆیان لە بەرزكردنەوەی ئەم پێگەیە و گەشەپێدانیدا دەگێڕن.

2- چین سرتاتیژیەتێكی هاوسەنگی گرتۆتەبەر بۆ روبەڕوبوونەوەی 

ئەوەی  بەتایبەتی  ئەمریكی-ئێران،  ملمالنێی  دەرهاویشتەكانی 

پەیوەندی هەیە بە ئاریشەی دۆسێی ئەتۆمی ئێرانەوە، كە سیاسەتی 

رازیكردنی هەموو الیەنەكان دەگرێتەبەر. كاردەكات لەسەر قوربانی 

نەدان بە هیچ الیەنێك. ئەو پێویستی بە نەوتی ئێرانی هەیە، هەروەك 

روی  لە  هەیە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بە  پێویستی  چۆن 

ئابوری و سیاسی و تەكنەلۆژیەوە.

ئەگەر رازیبووین بەم دوو گریامنەیە، ئەوا توێژینەوەكە كۆمەڵە 

رسوشتی  كامەیە  دیارترینیان:  دەوروژێنێت،  تەوەرەیی  پرسیارێكی 

پەیوەندیەكانی ئێران-چین؟ رەهەندەكانی؟ بایەخی جیۆسرتاتیژی بۆ 

بەپێی حساباتە چینیەكان؟ كاریگەری نەوتی خاو چیە لەسەر  ئێران 

لەسەر  گریامنەکراوەکان  رەنگدانەوە  ئێران-چین؟  پەیوەندیەكانی 

روبەڕوبوونەوەی  بۆ  چینی  سرتاتیژیەتی  كامەیە  جیهان؟  ئابوریی 

ئابوری  رەهەندی  كامەیە  ئێران؟  ئەتۆمی  دۆسێی  پەرەسەندنەكانی 

گۆڕاوی  كاریگەری  دواجاریش  ئێرانی-چینیەكاندا؟  پەیوەندیە  لە 

لەرێگەی  و  پرسیارانە  بەم  ئێران-چین؟  پەیوەندیەكانی  لە  ئەمریكی 

ئەم پێدراوانەی خوارەوە هەوڵدەدەین نزیكبینەوە لە وەاڵمەكان:

یەكەم: بایەخی جیۆستراتیژی
ئێران لە حساباتە چینیەكاندا:

ئێران بە یەكێك لە گرنگرتین ئەو واڵتانە دادەنرێت، كە شوێنێكی 

دەكەوێتە  ئەو  داگیردەكات،  »كاریگەر«  و  تایبەت«  »جیۆسرتاتیژیی 

بەشی باشوری خۆرئاوای كیشوەری ئاسیا لە نێوان هەردوو بازنەی پانی 

)25.50-41.50( پلەی باكور و هێڵی درێژی )4-463( پلەی خۆرهەاڵت 
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)1648000( بە روبەری  داگیردەكات  پانتاییەك  ئێران   ،)1 )نەخشەی 

كم دوجا،)1( وەك پردێك وایە ناوەڕاستی ئاسیا و خۆرهەاڵتی ئاسیا، 

هەروەها خۆرئاوای ئاسیا و خۆرهەاڵتی دەریای ناوەڕاست بە یەكەوە 

دەبەستێتەوە، لە خۆرهەاڵتەوە پاكستان و ئەفغانستان سنوری ئەون، 

بەحری  و  توركیا  ئەرمینیا،  ئازەربایجان،  توركامنستان،  باكورەوە  لە 

قەزوین. لە خۆرئاواوە عێراقە، لە باشوری خۆرئاواوە كەنداوی عەرەبی 

و كەنداوی عومامنە. بڕوانە خشتەی)1(.

خاوەن  ئەوەیە  دەكات  زیاد  ئێران  سرتاتیژی  بایەخی  ئەوەی 

یەدەگێكی گەورەی نەوت و گازە، دەكرێت دەرك بە رادەی بایەخی 

ئێران بكرێت بە روانین لە هەندێك ژمارە. بەپێی دواین ئاماریش، كە 

لەالیەن »ئیدارەی زانیاریەكانی وزەی نێودەوڵەتیەوە دەرچووە«، ئێران 

خاوەنی دووەم گەورەترین یەدەگی نەوتە لە جیهاندا بەبڕی )137.62 

لە  دەكەوێت  ئەم  پێش  سعودیەش   ،2009 ساڵی  لە  بەرمیل  ملیار( 

یەدەگدا )264.06 ملیار( بەرمیل، پاشان عێراق بە پلەی سێهەم دێت، 

تێكڕای بەرهەمی  كە یەدەگی دەگاتە )115 ملیار( بەرمیل.)2( بۆیە 

فاكتەر،  لەنێو چەندین  فاكتەرێك  لە  نیە جگە  ئێراندا شتێك  ئێستای 

بەرهەمێنانی  توانای  بە  كاتێك دەبەسرتێتەوە  زیاد دەكات  بەهاكەی 

یەدەگی  گەورەترین  خاوەن  سعودیە  ئەوەی  وێڕای  كە  ئایندەیەوە. 

نەوتیە، ئەوا ئەوپەڕی رێژەكانی بەرهەمدەهێنێت، كە دەگاتە )8.190( 

ملیۆن بەرمیلی رۆژانە ساڵی 2009،)3( ئەگەری ئەوەش هەیە نەتوانێت 

بەرهەمەكەی بەشێوەیەكی گرنگ زیادبكات لە ماوەی بیست ساڵی 

ئایندەدا، لەكاتێكدا پێشبینیدەكرێت خواستی جیهانی بەرێژەی )50%( 

زیادبكات، لە ئەنجامی زیادبوونی بەكاربردنی جیهانیەوە بەگشتی، لە 

ویالیەتە یەكگرتوەكان و چین و هندستان بەشێوەیەكی تایبەتی.)4( 

توانستگەلێكی  خاوەن  كە  بەدیاردەكەوێت  دەوڵەتێك  وەك  ئێرانیش 

گەشەی بەرهەمهێنانی گەورەیە، ئێستا رۆژانە )3.725( ملیۆن بەرمیل 
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لە  وەبەرهێنان  هەندێك  لەگەڵ  دەشتوانێت  بەرهەمدەهێنێت،)5( 

ئەوا  پێیەش،  بەم  بكات.  هێند  دوو  بەرهەمێنانی  نەوتدا  پیشەسازی 

ئەوەی  بۆ  پاڵێوراوە  بەرهەمهێن،  دەوڵەتێكی  وەك  ئێران  گرنگی 

ئێران  تاكە سامانێكی  پاشانیش نەوت  بێت.  لەسااڵنی دواتردا مەزنرت 

نیە لەبواری وزەدا. ئەو هەروەها »خاوەن دووەم گەورەترین یەدەگی 

غازی رسوشتیە«، كە بەپێی ئاژانسی زانیاریەكانی وزەی نێودەوڵەتی 

ئەویش  دوای  دەخەمڵێرنێت،  چوارگۆشە  مەتر  ملیار   )29610( بە 

غاز.  لە  چوارگۆشەیە  مەتر  ملیار   )47573( خاوەن  كە  دێت،  روسیا 

)%80(ی غازی ئێران سودی لێوەرنەگیراوە.)6(

نەخشەی )1( پێگەی جوگرافی ئێران

 

زیاددەكات  ئێران  جیۆسرتاتیژی  بایەخی  زیاتر  ئەوەی  هەروەها 

ئەوەیە كە ناوچەی كەنداوی عەرەبی بە بوارە ئۆرگانیە سەرەكیەكەی 

1 
 

 ( پێگەی جوگرافی ئێران1نەخشەی )

 

 

 (1خشتەی )

 درێژیی سنورە ووشكانی و دەریاییەكان لەنێوان ئێران و واڵتانی دراوسێیدا

 درێژی سنور بەكیلۆمەتر ناوچەی سنور 

 دەریایی ووشكانی

  999  تركمنستان -ئێران 1

  016  ئازەربایجان -ئێران 9

  33  ئەرمینیا -ئێران 3

 046  دەریای قەزوین -ئێران 4

  499 توركیا–ئێران  3

  1431 عێراق –ئێران 0

 9446  كەنداوی عەرەبی و كەنداوی عوممان –ئێران 0

  930 ئەفغانستان –ئێران 1

  969 پاكستان -ئێران 9

 3116 3439 هەموویكۆی  
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و  سیاسی  خواستە  و  بــەرزخــوازیــەكــانــی  كــە  ــت،  ــێ دادەن خــۆی 

دژ  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  ئەمەش  بەدیدەهێنێت،  ئابوریەكانی 

بەجۆرێك  هاوكاتیش  ئەمریكادا،  سیاسەتی  لەگەڵ  دەوەستێتەوە 

نییە  بەوە  دژ  كە  كۆكدەبێت،  چینیدا  تێڕوانینی  لەگەڵ  جۆرەكان  لە 

هەرێمی قورسایی  لەگەڵ  بگێڕێت،  لەناوچەكەدا  رۆڵێك   ئێران 

ئەودا بگونجێت.)7(

لە  دەبینێتەوە  خۆی  عەرەبی«  »كەنداوی  لە  چین  سرتاتیژیەتی 

لەرێگەی  مبێنێتەوە،  كراوەیی  بە  »كەنداو«  لەوەی  پارێزگاریكردن 

لەوەی  ترسان  بەهۆی  ئێران،  لەگەڵ  سرتاتیژی  كاركردنێكی  و  سازان 

رێگاكانی  لەسەر  بەرپابێت  ئەمریكی  دەریــایــی  گەمارۆیەكی 

و  پەكین  لەنێوان  قەیرانێك  رودانی  لەكاتی  چین  بۆ  وزە  هەناردەی 

 »Strategy & Management« رۆژنامەی  لە  وتارێكدا  لە  تایوان. 

ئێران  هاوشانی  پێویستە  چین  دەڵێت:  شیبینگ  تانگ   ،2000 ساڵی 

»كەنداو«  لە  ئەمریكی  هەژمونی  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  بوەستێت 

واڵتانی  و  سعودیە  وەك  عەرەبەكانییەوە،  هاوپەیامنە  لەرێگەی 

هاوپەیامنەكانی  و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  بەوپێیەش  »كەنداو«. 

هاوشانی  چین  ئەوا  »كەنداوەكە«دا،  خۆرئاوای  كەناری  بەسەر  زاڵن 

خۆرهەاڵتی  كەناری  بەسەر  زاڵبوون  لەپێناو  دەوەستێت  ئێران 

لەرێگەی  تەواوەتی  داخستنی  لە  رێگیریكردن  و  »كەنداوەكە«دا 

چین  كورتخایەنشیدا،  لەمەودای  دەریایی.  گەمارۆیەكی  سەپاندنی 

ئاسن،  هێڵی  و  وشكانی  بۆری  هێڵی  بونیادنانی  بە  دەستدەكات 

لەبەرامبەر  هەبێت  جێگرەوەیەكی  هەتا  خێرا  رێگای  هەروەها 

هێڵەكانی گەیاندنی دەریایی، كە لەژێر پاسەوانی هێزە دەریاییەكانی 

بونیادنانی  لەمەودای دوردا كار لەسەر  ئەمریكادایە، هەروەك چۆن 

توانا دەریاییەكانی دەكات.
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خشتەی )1(

درێژیی سنورە وشكانی و دەریاییەكان لەنێوان ئێران و واڵتانی دراوسێیدا

SOURCE:HTTP:WWW.NATIONSENCYCLOPEDIA.COM/

INDONESIA- TO-MONGOLIA/IRAN.HTML.

لە  پارێزگاریكردن  بۆ  نابێت  ئێران  بە  پێویستی  تەنها  چین 

پەیداکردنی نەوت لەكەنداوی عەرەبی، بەڵكو هەروەها بەوپێیەی كە 

دەكەوێتە سەر رێگای ئاوریشمی نوێ بۆ وزە، كە كەنداوی عەرەبی و 

دەریای قەزوین و ئاسیای ناوەڕاست بە چینەوە دەبەستێتەوە. لەم تۆڕە 

ئاسیاییەش بۆ ئاسایشی وزە، چین پێویستی بە زنجیرەیەك هێڵی بۆری 

دەبێت، لەناویشیدا هێڵی بۆری لەنێوان ئێران و پاكستان و پێبەستی 

پێبەستێكی  لە  پێكدێت  توركمنستاندا، كە  ئێران و  لەنێوان  ناوخۆیی 

ئامانجی  بە  ئەوەش  چیندا،  و  ئێران  لەنێوان  راستەوخۆ  وشكانی 

خۆالدان لە گەروی مەلەقا، كە لەژێر پاسەوانیی هێزە دەریاییەكانی 

1 
 

 ( پێگەی جوگرافی ئێران1نەخشەی )

 

 

 (1خشتەی )

 درێژیی سنورە ووشكانی و دەریاییەكان لەنێوان ئێران و واڵتانی دراوسێیدا

 درێژی سنور بەكیلۆمەتر ناوچەی سنور 

 دەریایی ووشكانی

  999  تركمنستان -ئێران 1

  016  ئازەربایجان -ئێران 9

  33  ئەرمینیا -ئێران 3

 046  دەریای قەزوین -ئێران 4

  499 توركیا–ئێران  3

  1431 عێراق –ئێران 0

 9446  كەنداوی عەرەبی و كەنداوی عوممان –ئێران 0

  930 ئەفغانستان –ئێران 1

  969 پاكستان -ئێران 9

 3116 3439 هەموویكۆی  
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توركامنستان   ،2009 ساڵی  دیسەمبەری  لەمانگی  دایــە.  ئەمریكا 

رایگەیاند: دەستدەكات بە هەناردەكردنی غازی رسوشتی بۆ چین، لە 

رێگەی كۆمەڵە بۆرییەكی نوێوە. وا دیاریشە رێگای ئارویشمی نوێ بۆ 

وزە لەسەر شێوە كۆنەكەی ئاوریشم دەبێت، لەگەڵ راڕەوە وشكانی 

و دەریاییەكاندا.)9(

دووەم: نەوتی خاو و كاریگەری لەسەر
پەیوەندیە ئێرانیە-چینیەكان:

گەشەی  سایەی  لە  خاو  نەوتی  لەسەر  رولەزیادبوو  خواستی 

سەرسامكەری چیندا لە مەودای زیاتر لە دەیەیەكدا، فاكتەری یەكەمە 

ئێران،  لەگەڵ  پەیوەندیەكان  بەهێزكردنی  ئاڕاستەی  بە  هاندان  لە 

بەتایبەتی لە سایەی ركابەری توندی گەورە واڵتانی بەكاربەری نەوتدا 

بۆ دەستەبەركردنی هاوردەكانی لەم شمەكە سرتاتیژیە. لە بەرامبەردا، 

ئێران دەزانێت چین بە بازاڕێكی ئایندەیی هەرە گەورە دادەنرێت بۆ 

بەرهەمەكانی لە نەوت و پێكهاتەكانی، بەتایبەتی لە چوارچێوەی سزا 

نێودەوڵەتیەكان، كە بەهۆی بەرنامەی ئەتۆمیەكەیەوە بەسەر ئێراندا 

سەپێرناون.

دووەم  پلەی  لە  تێپەڕێنێت  ژاپۆن   2008 ساڵی  لە  توانی  چین 

ویالیەتە  لــەدوای  لەجیهاندا  ــەوت  ن ــاری  ــاوردەك ه گەورەترین 

یەكگرتوەكانی ئەمریكاوە، جگە لەوەی پێشرتیش دووەم گەورەترین 

ویالیەتە  چین   2009 لەساڵی  جیهاندا.  لە  بووە  نەوت  بەكاربەری 

بەمەش  وزەدا،  بەكاربردنی  لە  تێپەڕاند  ئەمریكای  یەكگرتوەكانی 

بووە گەورەترین بەكاربەری وزە لە جیهاندا، ئەمەش لە ماوەی سەد 

ساڵی رابردودا یەكەم جارە واڵتێك بتوانێت لەم بوارەدا پێش ویالیەتە 

چین  هاوردەكانی   2010 ساڵی  لە  بكەوێت.  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

ئەوە  مانای  ئەمەش  بەرمیل،  ملیۆن   )4.1( گەیشتە  خاو  نەوتی  لە 

)51.8%( بووە  ناچار  خۆیدا  مێژوی  لە  یەكەم  بۆجاری  دەگەیەنێت 

لەگەڵ  لە دەرەوە هاوردەبكات هاوشان  نەوت  لە  پێویستیەكانی  ی 
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بە  بەراورد   0.5% بەرێژەی  نەوت  لە  ناوخۆیی  بەرهەمی  دابەزینی 

ساڵی 2008 سەرەڕای كۆششە بەردەوامەكان و وەبەرهێنانە گەورەكان 

بۆ زیادكردنی بەرهەمی ناوخۆیی، لە سایەی پێشبینیە ئایندەییەكان، 

لە  نەوتیەكانی  هاوردە  رێژەی  بەرزبونەوەی  بە  دەكەن  ئاماژە  كە 

دەرەوە بۆ ئەوەی بگاتە )%65( لە ساڵی 2020.)10(

بەم پێیەش، نەوت پێگەیەكی ناوەندیی داگیردەكات لە پەیوەندیە 

و  هەرێمی  و  ناوخۆیی  متامنە  ئێراندا،  و  چین  لەنێوان  گۆڕاوەكان 

نێودەوڵەتیەكانیش رۆڵی خۆیان دەگێڕن لە بەدیارخستنی ئەم پێگەیە 

نێوان  لە  مەزن  رێكکەوتنێكی  ئیمزاكردنی  ئاماژەی  پەرەپێدانی،  و 

بە   ،2004 یەكەمی  ترشینی  لە  ساڵ،   25 ماوەی  بۆ  واڵتدا  هەردوو 

بەهای )70( ملیار دۆالر، كە بەپێی ئەم رێكکەوتنە ئێران غازی شل و 

نەوت دەداتە چین، سەرەڕای رێكکەوتنێكی تر بۆ بونیادنانی پااڵوگەی 

باشوری  دەكەوێتە  كە  بەندەرعەباس  شاری  لە  غاز  چڕكردنەوەی 

ئێرانەوە. لەكاتێكدا كە پێویستی زۆری ئێران بۆ وەبەرهێنانی دەرەكی 

نواندنی  سستی  بەدیاركەوتنی  دوای  بەتایبەتی   دیاردەكەوێت،  بە 

وەبەرهێنانە خۆرئاواییەكان لە پیشەسازی نەوتی ئێرانیدا.)11( 
هەردوو واڵتیش سەردانی لوتكە بۆ الی یەكرت ئەنجامدەدەن وەك 
ئارەزویەك بۆ كاراكردنی میكانیزمەكانی هاریكاری لە بوارەكانی غاز، 
هێڵەكانی  بونیادنانی  پیرتۆكیمیاوی،  كەرتی  نەوتیەكان،  پیشەسازیە 
بە  چینی  چەكی  تەكنەلۆژیای  پێدانی  تونێل،  و  خێرا  رێگەی  بۆری، 
و  تەكنەلۆژیا  بەرامبەر  لە  پرتۆ-ئێرانی  هاوكێشەی  سایەی  لە  ئێران، 
كەلوپەلە سەربازیەكاندا، كە ئەمە هاوكێشەیەكە زاڵە بەسەر ئاڕاستەی 
دەرەكی ئێرانیدا، ئەو رۆڵە گرنگەی تەكنەلۆژیا دەیگێڕێت لە سیاسەتی 
چین  لەبەرامبەریشدا،  ئێرانیدا.  حاڵەتی  لە  بەتایبەتی  دەرەكیدا، 
ئامانجی  پێیدەوترێت دیبلۆماسیەتی نەوت،  ئەوە پەیڕەودەكات، كە 
توندوتۆڵكردنی پەیوەندیەكانە لەگەڵ واڵتە نەوتیەكاندا، كە لێیانەوە 
دراوسێكانیدا.  لەگەڵ  تایبەت  بەشێوەیەكی  نەوت هەناردەدەكرێت، 
پەیوەندیەی  بڕینی  ئەو  و  دووالیەنە  لەخۆگرتنی  سیاسەتی  دیارە  وا 
ئەو  ئێراندا،  بەسەر  سەپاندویەتی  ئەمەریكی  كارگێڕی  كــەوا 
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جێبەجێكردنی  بە  سەبارەت  خۆرئاوایی  واڵتانی  كە  وەاڵمدانەوەیەی 
پەیوەندیە  گەشەكردنی  بۆ  بوو  سەرەكی  هۆكارێكی  داوە،  نیشانیان 
ئابوریە  سزا  كاتێك  بەتایبەتی  چین،  و  ئێران  نێوان  سەربازیەكانی 
ئەمریكیەكان لەساڵی 1996وە بەسەر ئێراندا جێبەجێكران، لەرێگەی 
یاسای داماتۆ كە ئامانجی بێبەشكردنی ئەو كۆمپانیانەیە كە هاریكاری 
ئێران دەكەن لەوەی بچنە ناو بازاڕی ئەمەریكیەوە یان دەسكەوتنی 
دڵنیایی، كە زیاتر بێت لە دە ملیۆن دۆالر لەساڵێكدا لەالیەن بانكی 
هاوردە و هەناردەی ئەمریكیەوە، هەروەها رێگرتن لەبەشداریكردن 
كە  سەنەداتانەوە،  بەو  بازرگانیكردن  یان  حكومیەكان  گرێبەستە  لە 

گەنجینەی ئەمریكی دەریاندەكات.)12(

ئێستا ئێران بەدووەم گەورەترین هەناردەكاری نەوت دادەنرێت 

دابیندەكات،  چین  هاوردەكراوی  نەوتی  )%14(ی  تاران  چین،  بۆ 

پڕۆژە  وەبەرهێنانی  لە  بەشداری  نەوتیەكان  كۆمپانیا  بەشێوەیەك 

نەوتیەكاندا دەكەن لە ئێران، لەم بوارەشدا كۆمپانیا چینیەكان شوێنپێی 

لەو گەمارۆیەی  كۆمپانیا ئەوروپیەكان هەڵدەگرن، كە خۆیان الداوە 

بەسەر ئێران و پیشەسازیە نەوتیەكەیدا سەپێرناوە، بۆ منونە، كۆمپانیا 

رسوشتییان  غازی  دەرهێنانی  ئیمتیازی   ،2000 لەساڵی  چینیەكان 

رێكکەوتننامەیان  تر  چینیەكانی  كۆمپانیا  چۆن  هەروەك  وەرگرت، 

واژۆكرد بۆ بونیادنانی وێستگەی پااڵوتنی نەوت لە تاران و تەبرێز و 

بونیادنانی وێستگەی پرتۆڵ لە باكوری ئێران بە بەهای )150( ملیۆن 

 2001 لەساڵی  چینی  )سینۆپیك(ی  كۆمپانیای  چۆن  هەروەك  دۆالر، 

بەندەری  لە  مەزن  نەوتی  بەندەرێكی  رۆخی  بونیادنانی  بە  هەستا 

هەروەها  ئێران،  باكوری  لە  قەزوین  دەریای  كەناری  لەسەر  )نكا( 

و  رەی  و  تاران  شاری  لە  نەوتی  پااڵوگەی  چاككردنەوەی  بە  هەستا 

تەبرێز)13(.

سەنرتاڵییەتی  حەقیقەتی  بە  درك  ئێرانیش  سەركردایەتی 

زیادەڕۆییش  چینیدا.  گەشەپێدانی  ــڕۆژەی  پ لە  دەكــات  نەوت 

ناوەندێكی  بیكاتە  وایلێدەكات  نەوت  بۆ  چین  پێویستی  كە  نییە، 
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فشاری نێودەوڵەتی گەورە. لەو روانگەیەوە كە چین واڵتێكە زیاتر 

خاوەن  هەروەها  دەژی،  تێیدا  كەس  ملیۆن   300 و  ملیارێك  لە 

لەهەڵكشانە  رو  ــەردەوام  ب هەاڵوێردە،  و  گەشاوە  ئابورییەكی 

بەرێژەی سااڵنەی )%910-(، پاشانیش چین وایلێهاتوە بەشێوەیەكی 

كە  لەكاتێكدا  ببەستێت.  هاوردە  نەوتی  بە  پشت  لەزیادبوو  رو 

ئەوا  بەرمیل،  ملیار   )20.35( دەگاتە  نەوت  جێگیربووی  یەدەگی 

هاوردە نەوتیەكانی نیوەی بەكاربردنی بۆ نەوتی خاو پێكدەهێنن. 

سەرەڕای ئەوەی چین بۆ چەندین دەیەی درێژ خۆبەسێتی )اکتفاء 

ئاستى  خراپی  و  ئابوری  گەشەی  فشاری  ئەوا  بەدیهێنابوو،  ذاتی( 

بەجێگەیاندنی كۆمپانیا حكومیەكان وایان لە چین كرد، هەتاوەکو 

بۆ یەكەمجار لە ساڵی 1993 نەوت لە دەرەوە هاوردەبكات )14(. 

لە  هاوردەكردنی  قەبارەی  هەتا  زیادیكرد،  پشتپێبەستنەش  ئەم 

ساڵی 2010 گەیشتە رێژەی )%51.8(، زیادبوونی پێویستی چینیش 

هانی ئەو واڵتە دەدات بە ئاڕاستەی فراوانكردنی سیاسەتەكانی بۆ 

ئەوەی بكشێت بەرەو ئەو ناوچانەی تر، كە مێژویەكیان هەیە لە 

قەیرانەكان لەگەڵ چین. لەژێر رۆشنایی ئەو راستییەشدا، كە چین 

دەبێتە یەكێك لە سێ ئابورییە هەرە گەورەكەی جیهان لە ماوەی 

نیو سەدەی ئایندەدا. هەروەك چۆن فراوانبوونی ئابوری و زیادبوون 

و پەرەسەندنی جوڵەی پیشەسازی و فراوانكردنی بەرنامەی موشەكە 

وایكردوە  واڵتەدا  لەو  ناوخۆيی  بەكاربردنی  زياد  و  ئاسامنییەکان 

قەبارەی خواست لەسەر نەوت و غاز بەردەوام لەزیادبووندا بێت، 

ببێتە  چاوەڕوانكراودا  ئایندەیەكی  لە  دەكات  چین  لە  وا  ئەمەش 

بەكاربەرێك)ی سەرەكی( نەوت لە جیهاندا و دەخوازێت بایەخ بە 

مەسەلەیەش  ئەو  نەوتیەكاندا.  واڵتە  لەگەڵ  بدات  پەیوەندیەكانی 

ئەم  منونەی  لەوەی  ئەمریكایە  نیگەرانی  زیادبوونی  گرنگە،  زۆر 

مامەڵە نەوتییانە لەنێوان چین و ئێراندا، دەكرێت وا لە چین بكات 

سەبارەت بە بەرزخوازیەكان و بەرنامە ئەتۆمیەكەی پارێزگارییەكی 

دیبلۆماسی لە ئێران بكات.
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سێهەم: سیاسەتی چینی و 
پەرەسەندنەكانی دۆسێی ئەتۆمی ئێرانی:

شتێكی رسوشتییە كە چین بایەخێكی »زیاتر« بە دۆسێی ئەتۆمی 

ئێران بدات لە بەرامبەر ئەو بایەخە نەوتییەی ئێران هەیەتی، ئێستا 

پشتیوانی لە مافی یاسایی ئێران دەكات لەوەی بۆ مەبەستی ئاشتی 

ئەوە  ئەگەر هاتو  ئەتۆمیدا بكات،  بواری  لە  پەرەپێدان  توێژینەوە و 

باڵونەبوونەوەی  رێكکەوتننامەی  لەگەڵ  بوو  گونجاو  و  هاوڕێك 

بە  دەوەستێتەوە  واڵتێك  هەر  دژی  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  ئەتۆمیدا، 

بیانوی بەكارهێنانی ئاشتیانە بەشداریبكات لە باڵوبونەوەی ئەتۆمیدا، 

هەروەها پشتیوانی لە چارەسەكردنی كێشەی ئەتۆمی ئێران دەكات لە 

رێگەی وتوێژ و گفتۆگۆوە لە چوارچێوەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 

دەوەستێتەوە  سەربازی  هەڕەشەیەكی  هەر  بە  دژ  چین  ئەتۆمیدا. 

واڵتێكی  هەر  لەالیەن  ئێران  لەدژی  خۆپارێزی  لێدانی  بەتایبەتی 

ترەوە)15(.

نێودەوڵەتیەكاندا  هەڵوێستە  لەناو  چینیش  هەڵوێستی 

ریزی  لــەدەرەوەی  بخوێنێت  بەتەنها  ئەوەی  وەك  وادەردەكەوێت 

كۆمەڵەی )5+1(، كە بریتین لە پێنج واڵتە ئەندامە هەمیشەییەكەی 

نێودەوڵەتییە  فشارە  ســەرەڕای  ئەڵامنیا.  و  ئاسایش  ئەنجومەنی 

بەردەوامەكانیش، كە روبەڕوی پەكین بوونەوە و دەبنەوە، بۆئەوەی 

هێشتا  ئەو  بــەاڵم  بكات،  نــەرم  هەڵوێستی  هەتاوەکو  رازیبكەن 

هێشتا  كە  دەكاتەوە  لەوە  جەخت  رەتدەكاتەوە،  سزاكان  سەپاندنی 

دەرگا لەبەردەم چارەسەرێكی دیبلۆماسیدا دانەخراوە، كە ببێتە مایەی 

چارەسەرێكی گونجاو و شیاو بۆ قەیرانەكە. وەك دەڵێت رەتی بنەمای 

خۆی  لەبەرئەوەی  ئەخالقی،  هۆكارگەلێكی  لەبەر  دەكاتەوە  سزاكان 

یەكێك بووە لە قوربانیەكانی سزا نێودەوڵەتیەكان و تا ئێستاش بەدەم 

هەندێكیانەوە دەناڵێنێت، وەك رێگرتن لەوەی چەك هاوردەبكات لە 

دوو دەیەی رابردودا، پاشانیش زەحمەتە ئەم رازیبێت سزا بەسەر هەر 

واڵتێكی تردا بسەپێرنێت. پەكین پێیوایە سزاكان دەبنە هۆی ئەوەی 
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دەرەنجامێكی مەترسیداری لێبکەوێتەوە، كە بەهۆیەوە هاواڵتی ئاسایی 

لە كۆریای  لە عێراق رویدا و ئێستاش  توشی زیان بنب، وەك ئەوەی 

باكور رودەدات. ئەمەش ئامڕازێكی سەركەوتونیە بۆ چارەسەركردنی 

وەك  تونددەكات  ناكۆكیەكان  زیاتر  بەڵكو  نێودەوڵەتیەكان،  ناكۆكیە 

ئەوەی لەگەڵ ئێراندا بەرپایە. هەروەها پەكین پێیوایە سزاكان زۆرجار 

دەبنە هۆی پەرچەكرداری توڕە و بڕینی پەیوەندیەكان و داخستنی 

دەرگاكان لەبەردەم چارەسەرە دیبلۆماسیەكاندا، هەروەك چۆن دەبێتە 

هۆی نەمانی متامنە بە ئەنجومەنی ئاسایش و رێكخراوە نێودەوڵەتییە 

بۆ جێبەجێكردنی سیاسەتی  دادەنرێن  ئامڕازگەلێك  بە  الیەندارەكان، 

زلهێزەكان)16(.

بەهەمانشێوەی ئەو سێ بڕیارەی پێشو، كە ئەنجومەنی ئاسایش 

)بڕیاری  ئێراندا  بەسەر  سزاكان  سەپاندنی  بە  سەبارەت  دەریكردن 

 .2007 شوباتی  لە   1747 بڕیاری  و   2006 دیسەمبەری  لە   1737

هەروەها بڕیاری 1803 لە مارسی 2008(. چین دواجار رازیبوو لەسەر 

بازنەی سزا سەپێرناوەكانە  فراوانكردنی  ئامانجی  بڕیاری )1929(، كە 

بەسەر ئێراندا، لە حوزەیرانی 2010 بەكۆی دەنگی هەر پێنج ئەندامە 

هەمیشەییەكەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەرچوو، ئەمەش 

بووە مایەی سەرسامی ئێران، كە بەرژەوەندیگەلێكی ئابوری گرنگ و 

چین  بەرژەوەندیەكانی  كاتێكدا  لە  چیندا.  لەگەڵ  هەیە  هاوبەشیان 

بە  بەراورد  بە  گەورەترە  ئەمریكادا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ 

پارێزگاری  هەوڵدەدات  لەبنچینەدا  ئێران،  لەگەڵ  بەرژەوەندیەكانی 

لەبەرژەوەندیەكانی بكات لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكاندا، بەتایبەتی 

قەبارەی وەبەرهێنانە ئەمریكیەكان لەچین دەگاتە نزیكەی )48( بلیۆن 

دۆالر، سەرەڕای ئەوەی زیادە لە تەرازوی بازرگانی چینی ئەمریكیدا 

بۆ بەرژوەندی چین دەگاتە )350( بلیۆن دۆالر.)17(

دەرەوەی  وەزارەتی  بەناوی  وتەبێژ  یۆی(  )جیانگ  لێدوانەكانی 

تاو(  جین  )هۆ  چین  سەرۆكی  نێوان  كۆبونەوەی  ــەدوای  ل چین 

 2010 نیسانی/ئەپرێڵی  لە  ئۆباما(  )بــاراك  ئەمریكی  سەرۆكی  و 
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دەڵێت:  ئەو  خستنەڕوە،  ئەو  راستی  لەسەر  بوو  جەختكردنەوەیەك 

دەكات  جەمسەری  دوو  ئاڕاستەی  سرتاتیژیەتی  لە  پشتیوانی  )چین 

كەناڵن  باشرتین  دانوستانەكان  و  گفتوگۆ  وایە،  باوەڕی  هەمیشە  و 

لە  مەبەستیشی  ئێران()18(.  ئەتۆمی  كێشەی  یەكالیكردنەوەی  بۆ 

ئاڕاستەی دووجەمسەرانە: لەالیەك پێشكەشكردنی هاندانە ئابوری و 

سیاسیەكان بە تاران ئەگەر پیتاندنی یۆرانیۆمی هەڵپەسارد، لەالیەىك 

بەسەریدا  سزاكان  سەپاندنی  ئەگەری  بە  هەڕەشەلێكردنی  تريشەوە 

رەتيكردەوە.

 چوارەم: رەهەندی ئابوری
لە پەیوەندیەكانی ئێران-چین:

نەوت  بەدوای  دەبەستێت  گەڕان  بە  پشت  چینی  سرتاتیژیەتی 

لەنێوان  تێكەڵكردن  لەسەر   )The Go Out Strategy( دەرەوە  لە 

واڵتە  لەگەڵ  ئابوری  پەیوەندی  زیادكردنی  و  دارایی  وەبەرهێنانی 

نەوتیەكاندا بەوپێیەی كە ئەمە رێگەخۆشكەر دەبێت بۆ پتەوكردنی 

پەیوەندیە ئابوریەكان و پەیوەندیە سیاسیەكان بەشێوەیەك گەرەنتی 

دابینكردنی هاوردە نەوتیەكانی بۆ بكات)19(.

بەم پێیەش، پەیوەندیە ئابوریەكانی چین و ئێران پشت بە چەند 

بنەمایەكی بەهێز دەبەسنت، لەپێش هەموشیانەوە:

1-هاوردەكردنی نەوت لە ئێران كە ئێستا چین )%14(ی هاوردە 

كێڵگە  بە  پەرەی  دەهێنێت، هەروەها چین  ئێرانەوە  لە  نەوتیەكانی 

ئازادیجان  كێڵگەی  هەمووشیانەوە  لەپێش  داوە  ئێران  نەوتیەكانی 

)Azadegan( و كێڵگەی بارسی باشوری. چین لە ئێران كار دەكات، 

رێگەی  لە  یان  بێت،  چینەوە  نەوتیەكانی  كۆمپانیا  لەرێگەی  ئیدی 

وەك  تردا  واڵتانی  لەگەڵ  هاوبەشەكانەوە  چینیە  نەوتیە  كۆمپانیا 

كۆمپانیای سۆناگول )Sonagol(ی هاوبەش لەنێوان چین و ئەنگۆالدا، 

ملیار(   7.5( بڕی  بە  ئێراندا  لەگەڵ  ئیمزاكردوە  گرێبەستێكی  كەوا 

باشوری.  بارسی  و  ئازادیجان  كێڵگەی  هەردوو  پەرەپێدانی  بۆ  دۆالر 
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بۆ  ئێران گرێبەستێكی زەبەالحیان واژۆكردوە  هەروەك چۆن چین و 

هەناردەكردنی نەوت و غاز لە ئێرانەوە بۆ چین. لە ئۆكتۆبەری 2004 

هەردووال گرێبەستێكیان واژۆكرد بە بەهای )70( ملیار دۆالر بۆ كڕینی 

نەوت و غازی شل لە ئێران بۆ ماوەی 25 ساڵ و پەرەپێدانی كێڵگەی 

.)Yadavaran20( نەوت لە یادافاران

پێدانی  و  ئێران  بۆ  چەكە  سەرەكیی  سەرچاوەیەكی  2-چین 

لەناویشیاندا  پێشكەوتوەكان  سەربازیە  و  تەكنەلۆژی  كەرەستە 

بۆ  ئاماژە  لەبەردەستدان  ئامارانەی  ئەو  موشەكەكان.  تەكنەلۆژیای 

ئەوە دەكەن تێكڕای قەبارەی هەناردە سەربازیەكانی چین بۆ ئێران 

 )2009-2000( ماوەی  بۆ  دۆالر  ملیۆن   )810( نزیكەی  گەیشتۆتە 

خشتەی )2(، ئەمەش ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكای ناچاركردوە بۆ 

ئەوەی سزاگەلێك بسەپێنێت بەسەر ژمارەیەك لە كۆمپانیا چینیەكان، 

ئیدارەی بۆش )62( جار  بۆ ئەمەش  لە بواری چەكدا كاردەكەن،  كە 

رێوشوێنەكانی  بەزاندنی  بەهۆی  داوە  چینیەكانی  كۆمپانیا  سزای 

لەبارەی  نێودەوڵەتی  چاودێری  یان  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

گواستنەوەی تەكنەلۆژیای چەك بۆ ئێران و واڵتانی تر، هەروەك چۆن 

بە  پێشكەشكرد  راپۆرتێكی  ئەمریكا  ناوەندیی  هەواڵگری  ئاژانسی 

یارمەتی  كۆمپانیا چینیەكان  ئەوەیە  پوختەكەی  ئەمریكا،  كۆنگرێسی 

گەشتۆتە  بەوەی  بگات،  ئامانجەكانی  بە  بۆئەوەی  داوە  ئێرانیان 

بەسبوونی خودیی لە بەرهەمهێنانی موشەكە بالیستیەكاندا. هەروەك 

موشەكی  پێدانی  لەبارەی  دەبن  زیاتر  چین  بایەخدانەكانی  چۆن 

پەرەسەندوی دژە كەشتی جەنگی، كە دەتوانێت سەروەری دەریایی 

ئەمریكی لە ناوچەكەدا بخاتە مەترسیەوە، هەروەها بە یارمەتیدانی 

مەودادرێژ،  بالیستی  موشەكی  بەرهەمهێنانی  پەرەپێدانی  بۆ  ئێران 

بەرنامەكانی بۆ پەرەپێدانی چەكی كیمیاوی و ئەتۆمی بەشێوەیەكی 

لەو  بۆ هەندێك  ملكەچبوونی هەندەكیانەی چین  گشتی. سەرەڕای 

سزایانەی ئەمریكا سەپاندونی بەسەر ئێراندا، بەشێوەیەك چین لە ساڵی 

1999ەوە هاریكارییەكانی لەگەڵ ئێران لە بواری موشەكدا وەستاند، 
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بۆ  دادەنرێت  چەك  سەرچاوەكانی  گرنگرتین  بە  هێشتا  چین  بەاڵم 

ئێران، ئەمەش لە روانگەی سوربوونی چین لەسەر بەردەوامبوون و 

بەشێویەك دەستەبەری  ئێران  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  پشتیوانیكردنی 

كۆششە  چۆن  هــەروەك  بكات،  واڵتــەوە  لەو  نەوتیەكانی  هــاوردە 

ئەمەریكیەكان شكستیانهێنا لە رازیكردنی سەركردایەتی چینی بەوەی 

ویالیەتە  كە  نەكات،  هەناردە  واڵتانە  ئەو  بۆ  سەربازیەكان  تەكنیكە 

یەكگرتوەكان بەنەیاری خۆی دەزانێت و پشتیوانی لە تیرۆر دەكەن، 

وەك ئێران و كۆریای باكور.)21(

3-چین، بەهۆی ئەو شارەزایی و پسپۆڕیانەی هەیەتی، لە ماوەی 

پیشەسازییە  سەرەكی  سەرچاوەیەكی  وەك  ــردودا،  راب دەیەی  دوو 

بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  بەشێوەیەك  مایەوە،  ئەلكرتۆنیەكان  و  كیمیاوی 

لەنێوان ئێران و چیندا لە )11.00( ملیار دۆالر لەساڵی 2005 بەرزبۆوە 

بۆ نزیكەی )27.00( ملیار دۆالر لە ساڵی 2009. بڕوانە خشتەی )3(

خشتەی )2(

قەبارەی هەناردە سەربازییەكانی چین بۆ ئێران )ملیۆن دۆالر(

Source : Dr.M.P. Amineh،  Dr.O.H. Holman،  The Geopolitical Impact 

of the Increasing Trade and

Investment Relations between the National Oil Companies of China, 

Iran and Russia, The Political Economy of Energy Research Project, 

Universiteit van Amsterdam, 91 July 2010،  p.91.
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لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  پەرەپێدانی  لەسەر  ئێرانیش  پێداگری 

چین، لە رێگەی بونیادنانی لیژنەیەكەوە بۆ بازرگانیكردن لەگەڵ چین 

لەنێوان  ئابوریەكان  و  بازرگانی  پەیوەندیە  پەرەپێدانی  ئامانجی  بە 

هەردوو واڵتدا روندەبێتەوە، بە هیوای ئەوەی لەم رێگەیەوە ئاڵوگۆڕی 

بازرگانی لە نێوانیاندا لە ماوەی پێنج ساڵدا بگاتە )100( ملیار دۆالر، 

بنەمای  لەسەر  دووالیەنیەكان  پەیوەندیە  بەرپاكردنی  هەروەها 

دامەزراوەیی، كە بەرجەستە دەبێت لە لیژنەی ئابوری ئێرانی-چینی 

گرێدەدات،  كۆبونەوەكانی  رێكوپێك  بەشێوەیەكی  كە  هاوبەشدا، 

هەروەها كار دەكاتە لەسەر پەرەپێدانی پەیوەندیە هەمەگیریەكان و 

ئیمزاكردنی بەڵگەنامەی هاریكاری لە بواری وزە و بازرگانی و ئابوری 

و  گەشتیاری  و  كشتوكاڵی  و  هونەری  خزمەتگوزاریە  و  بازاڕكردن  و 

زانیاریەكان)22(.

خشتەی)3(

قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوان ئێران و چین

Source : Dr.M.P. Amineh،  Dr.O.H. Holman،  The Geopolitical Impact 

of the Increasing Trade and

Investment Relations between the National Oil Companies of China, 

Iran and Russia, The Political Economy of Energy Research Project, 

Universiteit van Amsterdam, 91 July 2010،  p.81

مانگی  لە  نەژاد(  ئەحمدی  )مەحمود  ئێرانیش  پێشوی  سەرۆكی 

گوتی:  کاتێک  ئاڕاستەیەكرد،  ئەم  بۆ  ئاماژەی   2010 سێپتەمبەری 

»هاریكاری لەنێوان هەردوو واڵت دەبێتە رێگرێك لەبەردەم دوژمناندا 

هــەردووال«،  لەنێوان  گەشەكردن  بەردەم  بخەنە  ئاستەنگ  لەوەی 
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واڵتدا  هەردوو  لەنێوان  بازرگانی  قەبارەی  »دەكرێت  وتی  هەروەها 

بەرزبكرێتەوە بۆ 100 ملیار دۆالر لەماوەی پێنج ساڵدا و وەبەرهێنان 

لە پڕۆژە هاوبەشەكان بە بەهایەك دەگاتە 200 ملیار دۆالر(.)23(

پێنجەم: گۆڕاوە ئەمریكییەکان
لەهاوكێشەی ئێرانی- چینیدا:

شێوەیەكی  هەمیشە  ئەمریكا  و  ئێران  نێوان  پەیوەندیەكانی 

كە  وریایانە  نزیكبونەوەیەكی  لەنێوان  هەبووە،  ناسەقامگیریان 

دێت  ئاڵۆزییەكدا  و  شڵەژان  لەگەڵ  پێوەیە،  بەرژەوەندی  مۆركی 

ماوەیەی  ئەم  بــەاڵم  تەقینەوە،  ئاستی  بگاتە  رەنگە  دەچێت،  و 

ئاڵۆزبوونی  لە  دەبینێت  بەخۆوە  ــەردەوام  ب هەڵكشانێكی  ئێستا 

بەرنامە  بەهۆی  ئەویش  واڵتــدا،  هــەردوو  نێوان  لە  پەیوەندیەكان 

ئەتۆمیەكەی ئێران و بەرزخوازییە هەرێمیەكانی، لەبەرئەمە ویالیەتە 

پێهەڵچنینی  تەنگ  لەسەر  سوربوو  رابردودا  لەماوەی  یەكگرتوەكان 

بگاتە  لەكۆتاییدا  رەنگە  كە  بەردەستەکان  ئامڕازە  بەهەموو  ئێران 

پەرەسەندنانەشدا  ئەم  ناوەڕاستی  لە  سەربازی.  روبەڕوبوونەوەی 

بوترێت  ناتوانرێت  سرتاتیژیەتێك،  گرتنبەری  بە  دەستیكرد  ئێران 

لە  بریتیە  كە  پێدرا،  زیاتری  بایەخی  رابردودا  لەماوەی  بەاڵم  نوێیە، 

سرتاتیژیەتی گەڕان بەدوای هاوپەیامندا یان نزیكبوونەوە لە هەندێك 

پێببەسرتێت  پشتیان  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  دەكرێت  كە  الیەن، 

ویالیەتە  لەگەڵ  روبەڕوبوونەوەیدا،  لە  بەتایبەتی  ئایندەدا  لەماوەی 

یەكگرتوەكان و ئیرسائیل، ئەم تێڕوانینە هەوڵدەدات رۆشنایی بخاتە 

واڵتانەی  لەو  یەكێك  وەك  چین  لەگەڵ  ئێران  نزیكبوونەوەی  سەر 

»راستەقینە«ی  ركابەرێكی  ببێتە  ئــەوەی  بۆ  پاڵێوراوە  توندی  بە 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، سەرەڕای هەبوونی مافی ڤیتۆ لەناو 

ئێرانی  هەڵوێستی  پشتیوانیكردنی  ئەگەری  و  ئاسایشدا  ئەنجومەنی 

سەبارەت بە كێشەی دۆسێی ئەتۆمی و سزا نێودەوڵەتیەكان.)24(

لە  ماوەیەكە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  نیە  تێدا  گومانی 
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دەكات،  ئێران-چین  پەیوەندیەكانی  پەرەسەندنی  چاودێری  نزیكەوە 

پاشەكشەی  بە  ئاماژە  كە  پێدراوانەدا،  ئەو  رۆشنایی  لەژێر  بەتایبەتی 

هێزی ئەمریكی دەكەن لەسەر ئاستی جیهانیدا دوای ئەو لێدانانەی، كە 

لە عێراق و ئەفغانستان بەریەکكەوتن و قەیرانی ئابوری جیهانی. بەاڵم 

هێشتا واشنتۆن رەگەزی سەرەكی و یەالككەرەوەیە لە ئاسایشی كەنداو 

و تا ماوەیەكی كورتیش بەو شێوەیە دەمێنێتەوە. بۆیە بەرژەوەندییەكی 

ناوچەی  لە  نەوت  هەڵقوڵینی  پاراستنی  بۆ  هەیە  چینی  و  ئەمریكی 

كەنداوەوە بۆ بازاڕە جیهانیەكان بەبێ هیچ ئاستەنگێك.

كە  ئۆبامایە،  سیاسەتی  ئەمریكدا  گۆڕاوی  لە  نوێیە  كە  ئەوەش 

پێشیشیانەوە چین، ئەمەش  لە  ترە،  بەكارهێنانی هێزەكانی  ئامانجی 

بۆ  بەخۆیەوە دەیبینێت  واشنتۆن  ناسەقامگیریەدا، كە  ئەو  لەماوەی 

سوككردنی ئەو بارانەی لە جیهاندا كەوتونەتە سەر شانی، بەتایبەتی 

ئەمەش  ئەمنیەكانەوە،  پابەندبوونە  بە  هەیە  پەیوەندی  ئــەوەی 

ئەمریكی  بەڵگەنامەی  دوو  لە  راشكاوانە  و  رون  بەشێوەیەكی 

سرتاتیژیدا بەدیاركەوت:)25(

دەقی  كە   ،2010 ئەمریكی  نەتەوەیی  ئاسایشی  1-سرتاتیژیەتی 

وتارى ئیدارەكەی بۆش بوو دەڵێت: )ویالیەتە یەكگرتوەكان هەرگیز 

رێگە بە دەرکەوتنی زلهێزێكی ركابەر نادات(، لە ئاماژەیدا بۆ چین، 

گۆڕدرا بۆ دەقی ئیدارەی ئۆباما كە دەڵێت: )ویالیەتە یەكگرتوەكان 

دەگرێتەبەر،  جیهاندا  لە  هەمەگیر  ئەرێنی  چوونەناوەوەی  بژاردەی 

جیهانیان  مۆركێكی  دەبنەوە  روبەڕوی  كە  گرفتەكان،  لەبەرئەوەی 

بكات،  بەتەنها خۆی چارەسەریان  ناتوانێت  هەیە و هیچ دەوڵەتێك 

ویالیەتە  بە  پشتبەسنت  بەبێ  ناتوانێت  الیەنێك  هیچ  چۆن  هەروەك 

هاریكاری  باشرتە  بۆیە  بكات،  چارەسەریان  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

رێزگرتنی  و  هاوبەشەكان  بەرژەوەندیە  بنەمای  لەسەر  هەبێت 

كە  هێزانەدا  ئەو  لەگەڵ  هەبوەكان،  هێزە  لەنێوان  هاوبەرامبەر 

لەهەڵكشان و گەشەكردندان بەشێوەیەك ئامانجە چاوەڕوانكراوەكان 

بێننە دی، پارێزگاری لە سەرداری ئەمریكا بكات(.
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هاتوە  تێیدا  كە   ،2010 ئەمریكی  بەرگریانەی  3-كشانەوەی 

سەركەوتو  و  گەشاوە  چینێكی  لە  پێشوازی  یەكگرتوەكان  )ویالیەتە 

و بەهێزدەكات، كە رۆڵێكی گەورەتر لە سیستمی جیهانیدا بگێڕێت، 

دەكرێت  كە  دەكات،  كەڵكان  لە  پێشوازی  ئەرێنیانە  چۆن  هەروەك 

بەبێ  هەردوالدا(  لەنێوان  بن  قوڵرتەوە  و  گەورەتر  هاریكاریەكی  لە 

ئەوەی گومانەكان بشارێتەوە سەبارەت بە نیازەكانی چین بەتایبەت 

لەبواری سەربازیدا.

ویالیەتە  قــەڵــەمــڕەوی  سنوری  لە  رێــز  چین  لەبەرامبەردا 

ئاسایشی  بە  سەبارەت  كەنداو،  ناوچەی  لە  دەگرێت  یەكگرتوەكان 

كە  نزیکبوونەوەیەک  چەند  لەسەر  لەهەمانكاتدا  بــەاڵم  وزە، 

بەرژەوەندیەكانی هەردووال دەیخوازێت لەبوارە جۆراوجۆرەكاندا كار 

لەگەڵ ئیدارەی ئەمریكادا دەكات. هەروەها سەبارەت بە هەڵوێستی 

واڵتانەیە  لەو  یەكێك  چین  دیارە  وا  ئێران  ئەتۆمی  دۆسێی  لە  چین 

بەشێوەیەك  تەنگەتاویەوە،  كەوتۆتە  زیاتر  دۆسێیەوە  ئەو  بەهۆی 

بواری  لە  )بەدیاریكراوی  ئابوری  و  سرتاتیژی  فاكتەری  چەندین 

نەوت( تەحەكومی پێوەدەكەن، هەروەها چەند الیەنێكی تری وەك 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا و یەكێتی ئەوروپا و واڵتانی كەنداوی 

چینیش  تەنگەتاويی  فاكتەرانەدا.  لەم  دەبن  الیەندار  عەرەبیش 

پێش  دەكەوێتە  توێژینەوەیە  ئەم  )نوسینی  بەدیاردەكەوێت  بەڕونی 

بەرواری رێكکەوتنی نێوان ئێران و واڵتانی +5 1 سەبارەت بە بەرنامە 

ئەتۆمیەكەی ئێران- و.ک( لەدوای رەوانەكردنی دۆسێی ئەتۆمی ئێران 

بۆ ئەنجومەنی ئاسایش و سەپاندنی سزا نێودەوڵەتیەكان بەسەر تاراندا، 

پەكین خۆی لە هەڵوێستێكی قورس و دژواردا بینییەوە، بەشێوەیەك 

پەیوەندیەكانی  ئەوا  نەیدات  یان  بدات  بڕیارەكە  بە  دەنگی  ئەگەر 

لەگەڵ ئێران لەدەستدەدات و رەنگە بەرژەوەندیە ئابوریەكانی ئێستا 

ڤیتۆی  مافی  ئەگەر  بەاڵم  مەترسیەوە،  بخاتە  ئێراندا  لە  ئایندەی  و 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئەوا  بڕیارەكە  پەكخستنی  بۆ  بەكارهێنا 

ئەمریكا و واڵتانی یەكێتی ئەوروپا توڕەدەكات و پەیوەندیە ئابوریی 
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و بازرگانی و تەكنەلۆژیەكانی لەگەڵ ئەو دوو جەمسەرە گەورەیەدا، 

كە پەیوەندیگەلێكی بەیەكداچو و گرنگن، دەچنە تونێلێكی ونەوە.

قوربانی  الیەن  كام  بە  دەبێت  چین  ئەوەیە:  لێرەدا  پرسیارەكە 

بدات، ئایا قوربانی بە پەیوەندیەكانی بدات لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا و 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا؟ بەتایبەتی كە ئەمەی دواییان بەوردی 

چاودێری چین دەكات و چاوەڕوانی سامتەیەك دەكات لێی بۆ ئەوەی 

دەستكەوتە  بە  و  ئێران  بە  قوربانی  یان  بكات،  لەگەڵ  لێپێچینەوەی 

ئابورییە گەورە هەنوكەیی و ئایندەییەكانی دا؟ لەڕاستیدا چین نزیكەی 

چارەكە سەدەیەك لەمەوپێش روبەڕوی هەڵوێستێكی هاوشێوە بۆوە، 

ئەویش لەوكاتەدا خوێندكارە ئێرانیەكان هەڵیانكوتایە سەر باڵیۆزخانەی 

ئەمەریكا لە تاران لەساڵی 1980، ئەنجومەنی ئاسایش پڕۆژە بڕیارێكە 

یاسایەش  پڕۆژە  ئەم  ئێراندا،  بەسەر  گەمارۆ  سەپاندنی  بۆ  ئامادەكرد 

چین- پەیوەندیەكانی  لەالیەكەوە،  دوڕیانێك،  خستەسەر  چینی 

پەیوەندیەكانی  تریش  لەالیەكی  بوو،  بینی  بەخۆوە  باشبوونیان  ئێران 

چین  رەتكردنەوەی  لەوانەیە  بوون،  گەرموگوڕ  زیاتر  چین-ئەمریكا 

ئەوەشدا  لەگەڵ  پەیوەندیانە،  ئەم  ئاڵۆزی  مایەی  ببێتە  بڕیارە  ئەم  بۆ 

بەاڵم  نەدا،)26(  بڕیارەكە  لەسەر  دەنگی  و  گرت  ئێرانی  الیەنی  چین 

ئەم  دوبارەبوونەوەی  ئەگەری  لە  هەیە  گەورە  ئاستەنگێكی  دیارە  وا 

و  هەڵوێست  و  رەوش  جیاوازی  سایەی  لە  بەتایبەتی  سیناریۆیە، 

لە سایەی  یەكەم  ئەو سیناریۆیەی  ئاڕاستەكانی هەر الیەنێك، چونكە 

بەپێچەوانەی  ئەمەش  رویدا،  جەمسەریدا  دوو  نێودەوڵەتی  كەشێكی 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كە  ئێستاوە،  نێودەوڵەتی  سیستمی 

بەسەریدا زاڵە، وێڕای ئاڕاستە توندەكانی رەوتە پارێزگارەكان لەویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكا. هەروەك چۆن ئێران تەنها بەوە رازی نابێت كە 

چین دەنگ بە بڕیارەكە نەدات، بەڵكو ئەمجارە دەیەوێت چین هەر 

بڕیارێك رەتبكاتەوە كە ئێران بكاتە ئامانج.

بگرێتەبەر  رونیشە چین هەوڵدەدات سرتاتیژیەتێكی هاوسەنگ 

بۆ روبەڕوبوونەوەی ئەم رەوشە، وەك زانراویەشە سەركردایەتی چینی 
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لێزانانە سیاسەتێكی پراگامیانە دەگرێتەبەر و بە كەمرتین زیان خۆی لە 

هەر داوێك دەربازدەكات و دەزانێت چۆن پارێزگاری لە بەرژەوەندیە 

پەكین  تێبینیدەكەین  لەبەرئەمە  بكات.  چین  درێژخایەنەكانی 

ئەتۆمی  دۆسێی  لەبەرامبەر  یەكالكەرەوە  هەڵوێستێكی  هەوڵینەدا 

الیەنەكانی  هەموو  رازیكردنی  سیاسەتی  بەڵكو  بگرێتەبەر،  ئێراندا 

گرتەبەر، كاتێكیش كە وەزیری دەرەوەی چینی )جاتوشینگ( سەردانی 

گۆڕینەوەی  و  ئێران  بەرپرسانی  گەورە  لەگەڵ  دیدار  بۆ  كرد  تارانی 

تێڕوانیەكان سەبارەت بە پەیوەندیە دوو قۆڵیەكان، بەتایبەتی چاالكیە 

ئەتۆمیەكان، جەختی لەوە كردەوە واڵتەكەی پشتیوانی لە هاریكاری 

نێوان ئێران و ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەكاتەوە و دەكرێت 

لە رێگەی گفتوگۆوە بەسەر ناكۆكیەكاندا زاڵبین. سەبارەت بە پشتیوانی 

چینیش بۆ ئێران لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، بەتایبەتی ئەنجومەنی 

ڤیتۆ  مەسەلەی  دەزانن  باش  »ئێوە  وتی  چینیەكە  وەزیرە  ئاسایش، 

لە الیەنی هونەرییەوە مەسەلەیەك نیە بۆ رادەیەكی دور بتوانرێت 

رەوشی  و  كۆت  و  ئاڵۆزە  مەسەلەیە  ئەم  چونكە  لێببیرنێت،  سودی 

لەسەر  كاردەكات  چین  دیارە  وا  بۆیە  هەیە«)27(.  بەخۆی  تایبەت 

قوربانینەدان بەهیچ الیەنێك، چونكە لەڕوی ئابورییەوە پێویستی بە 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بە  پێویستی  ئێرانە، هەروەك چۆن 

تەكنەلۆژیەوە،  و  سیاسی  و  ئابوری  لەڕوی  هەیە  ئەوروپا  یەكێتی  و 

هەروەها پێویستی بە واڵتانی كەنداو هەیە وەك بازاڕێكی بەكاربەری 

زەبەالح وان بۆ چین.

پەیوەندیەكانی  بە  قوربانی  پەكین  دەزانرێت  بەدور  هەربۆیە 

بەاڵم  گرنگیەكەشی،  سەرەڕای  تاراندا  لەپێناو  بدات  واشننت  لەگەڵ 

كارتە  لە  گرنگ  كارتێكی  بۆتە  ئێران  ئەتۆمی  دۆسێی  بێگومان 

دانوستاندنیەكان لەگەڵ واشنتۆن و واڵتانی تردا، ئەمەش لەكاتێكدا كە 

بەخۆوە  »ئاشكرا«  ئاڵۆزیەكی  ئەمریكا  و  نێوان چین  پەیوەندیەكانی 

بەتایبەتی  مەسەلەدا،  لەچەندین  و  لەئاستێك  زیاتر  لەسەر  دەبینن 

تایوان،  بۆ  زەبەالح  ئەمریكی  چەكی  رێكکەوتنی  راگەیاندنی  دوای 
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رۆحیەكانی  رابەرە  لەگەڵ  ئۆباما«  »باراك  ئەمریكا  سەرۆكی  دیاری 

لەبارەی  ناكۆكیەكان  ئاستی  هەڵكشانی  سەرەڕای  »داالیالما«،  تبت 

مەسەلە بازرگانی و ئینتەرنێت و مەسەلە هاوشێوەكانی تر. پەكینیش 

واشنتۆن  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  ئاڵۆزبوونی  كرد،  ئەوەی  هەڕەشەی 

بە  سەبارەت  هاریكارییان  سەر  دەكاتە  كار  نەرێنی  بەشێوەیەكی 

مەسەلە نێودەوڵەتیەكان، ئەمە ئاماژەیەكی رونە بۆ ئێران و كۆمەڵێك 

مەسەلەی تر وەك ژینگە و قەیرانی ئابوری و ئەفغانستان و كۆریای 

باكور.)28(

بكات  ئەوە  چاوەڕوانی  ئارامیەوە  بەوپەڕی  دەركەوت،  وا  چین 

بۆ  بێنێت  ئێراندا  دۆسێی  گرنگی  بە  دان  ئۆباما  ئەمریكا  سەرۆكی 

بۆ  سەردانەكەیدا  ماوەی  لە  ئۆباما  كە  بوو  ئەوە  ئەمەش  واشنتۆن، 

)مەسەلەی  وتی:  كاتێك  رایگەیاند،  2010دا  یەنایەری  لە  پەكین 

بە  سەبارەت  جەوهەریە  بەرژەوەندیگەلێكی  مەسەلەی  ئێران، 

ئیدارەی  هەوڵدەدات  چین  ئەمەش  بەپێی  یەكگرتوەكان(،  ویالیەتە 

ئێرانەوە  دۆسێی  لەبارەی  هەڵوێستی  بەوەی  رازیبكات  ئەمریكی 

نیە، هەروەك چۆن  بازرگانی  تەنها مەسەلەی بەرژەوەندی نەوتی و 

لە  بەشێكە  بەڵكو  نییە،  ئەخالقیش  و  مەبدەئی  مەسەلەیەكی  تەنها 

سرتاتیژیەتێكی هەمەگیر لە چوارچێوەی گەمەی ركابەری نێودەوڵەتی 

كردوە  ئێرانی  مەسەلەی  سەیری  وا  ئەگەر  ئەمریكی  ئیدارەی  نوێدا، 

بەو پێیەی مەسەلەی بەرژەوەندی گەلێكی جەوهەریە ئەوا واباشرتە 

بۆ  چینی  جەوهەری  بەرژوەندیگەلێكی  و  مەسەلە  بە  ئاڵوگۆڕ  بۆی 

منونە وەك هەردوو مەسەلەی تایوان و چین، بكات.)29(

پەكین دەیەوێت نامەیەكی رون ئاڕاستەی واشنتۆن بكات، كە چین 

چیدی چینی جاران نەماوە، بەڵكو كاتی ئەوە هاتوە پەیوەندیەكانی 

نێوان پەكین و واشنتۆن لەسەر بنەماگەلێكی نوێ دابڕێژرێنەوە لەسەر 

بنەمای یەكسانی و ركابەری و دیاریكردنی بەرژەوەندییە هاوبەشەكان 

بۆ هەرالیەك و دانانی وەك هێڵی سور، كە هیچ كامێكیان بۆیان نیە 

خۆیان  رسوشتی  بەپێی  دانوستان  مەسەلەكانی  دەبێـت  تێیپەڕێنن. 
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دیاریبكرێن، مەسەلە بازرگانیەكان لەبەرامبەر مەسەلە بازرگانیەكاندا، 

لەبەرامبەر  هەرێمیەكان  سیاسیەكان،  لەبەرامبەر  سیاسیەكان 

هەرێمیەكاندا و دواجاریش بەرژەوەندیە جەوهەریەكان لەبەرامبەر 

بەرژەوەندیە جەوهەریەكاندا.

كۆتایی

كە  دەگەیەنێت،  دەرەنجامەمان  بــەو  باسە  ئــەم  پوختەی 

لەسەر  وەرگرتوە  سرتاتیژی  بایەخێكی  ئێران-چین  پەیوەندیەكانی 

جیۆپۆلۆتیكی  رەهەندی  نێودەوڵەتی،  و  هەرێمی  ئاستی  هەردوو 

هەرێمی  گۆڕەپانی  لەسەر  پەرەسەندنەكان  و  وزە  دەرامەتەكانی  و 

الیەنانەن،  ئەو  گرنگرتین  لە  ئەمریكی  قەڵەمڕەوی  زیادبوونی  و 

چین  ئــەوەی  ســەرەڕای  پێكدەهێنن.  پەیوەندیە  ئەم  بونیادی  كە 

پێویستە  رایوایە  چین  هەبێت،  ئەتۆمی  چەكی  ئێران  رەتیدەكاتەوە، 

هەر  رەتــی  و  پەیڕەوبكرێت  دانوستان  میتۆدی  ئێراندا  لەگەڵ 

دژی.  لە  دەكات  قورس  سزاگەلێكی  و  سەربازی  دەستتێوەردانێكی 

دەبەستێت،  ئیعتیبارێك  كۆمەڵە  بە  پشت  چینیش  هەڵوێستەی  ئەم 

لەپێش هەموویانەوە بەرژەوەندیە هاوبەشەكانی لەگەڵ ئێران، كە بە 

ئابوری هەڵكشاوی  ئاسایشی  و  وزە  ئاسایشی  لە  یەكەم خۆی  پلەی 

ئێرانی  نەوتی  هاوردەكانی  رابــردودا  لەماوەی  دەبینێتەوە،  چیندا 

رێژەی  چاوەڕوانیشدەكرێت  و   14% بۆ  بازیدا  چینەوە  لەالیەن 

بەكاربردنی چین بۆ نەوت لە ماوەی ئەم سااڵنەی دواییدا شانبەشانی 

وەبەرهێنانە  وێڕای  ئەمە  گەشەبكات،  پیشەسازیەكانی  پەرەسەندنە 

چینیەكان لە كەرتی وزەی ئێرانی، كە لە دەیان ملیار دۆالر تێپەڕیوە، 

سەرەڕای ئەوەش، پەكین هەوڵدەدات كارتی ئێرانی بەكاربهێنێت بۆ 

بەهێزكردنی هەڵوێستی دانوستانی چینی و روبەڕوبوونەوەی لەگەڵ 

كۆمەڵێك  لەبارەی  سازشپێكردنی  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

مەسەلەی جێناكۆكی هەڵپەسێردراوی نێوان هەردوال.

لەكاتێكیشدا پەكین سورە لەسەر تاونەدانی قەیرانەكە یان پێكدادان 
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و  ئەمریكی  فشارە  هەوڵدەدات  ئەوا  ئێراندا،  لەپێناو  واشنتۆن  لەگەڵ 

خۆرئاواییەكان جڵەوگیر بكات، ئەویش لە دوو رێگەوە: یەكەم، كاركردن 

بۆ ئەوەی واشنتۆن رازیبكات سرتاتیژیەتی دڵنیابوون لەبەرامبەر ئێراندا 

پەیڕەو بكات، وەك ئەوەی بەڵێنیپێبدات هێرش نەكاتە سەر یان هەوڵی 

گۆڕینی رژێمەكەی نەدات، هەروەك چۆن رێگەی پێدەدات تەنكەلۆژیای 

ئارامكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  هەبێت،  ئاشتیانەی  ئەتۆمی 

لە  واز  و  بنوێنێت  نەرمی  دەكات  ئێران  رژێمی  لە  وا  و  مەترسیەكان 

بەرزخوازیە ئەتۆمیە نا ئاشتیانەكانی بێنێت.

بەاڵم دووەمیان، پەكین لە رێگەی خۆیەوە هەوڵدەدات لە توندی 

بەبێ  تاراندا  لەبەرامبەر  كەمبكاتەوە  خۆرئاوا  هەڵكشاوەكانی  نیازە 

كۆڕایی  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  ڤیتۆ  مافی  بەكارهێنانی  بە  ئاماژەدان 

نێودەوڵەتی لەبارەی توندكردنی سزاكان لەسەری.

ئەگەری كۆمەڵێك ئاستەنگ هەبن لەبەردەم سەركەوتنی هەوڵی 

فشارە  توندبوونی  بە  هەیە  پەیوەندی  دیارترینیان  كە  یەكەمدا 

ئیرسائیلی و ئەمریكیەكان لەسەر پەكین بۆ جڵەوكردنی بەرزخوازیە 

ئەتۆمیەكانی ئێران، سەبارەت بە رێگەی دوەمیش زەحمەتە سەركەوتو 

هەر  لەباربردنی  هەوڵی  چین  زەحمەتە  لەبەرئەوەی  ئەویش  بێت 

نێودەوڵەتیدا  ئاسایشی  ئەنجومەنی  لەناو  بدات  بڕیارێك  پــڕۆژە 

ئایندەدا  لەماوەی  ئێران  لەسەر  سزاكان  زیادكردنی  بە  سەبارەت 

لەماوەی  دەنگدانی چینی، چونكە  رەفتاری  بە شێوازی  بەپشتبەسنت 

چوار دەیەی رابردودا، چین تەنها شەش جار مافی ڤیتۆی بەكارهێناوە 

پێشو  خولی  چوار  پەكخستنی  بۆ  هەوڵینەداوە  كامێكیاندا  هیچ  لە 

لەساڵی  ئێراندا سەپاندی  بەسەر  ئاسایش  ئەنجومەنی  كە  لە سزاكان 

2006ەوە ئیدی بە رەتكردنەوە بێت یان هەتا بە دەنگنەدانیش.

لە هەوڵێكیشدا بۆ ئەوەی چین واز لەم هەواڵنە بێنێت و هەڵوێستی 

پەیڕەوكرد،  دووجەمسەری  سرتاتیژیەتێكی  واشنتۆن  بگۆڕێت،  خۆی 

ئەنجامدانی  بە  بو  ئاماژە  كە  بوو،  ترساندنی  و  هەڵكشان  یەكێكیان 

فشارەكان لەسەر پەكین و هێنانە ناوباسی كۆمەڵێكی دۆسێی تر، كە 



34

مایەی بێزارین سەبارەت بە چین، وەك مەسەلەی تایوان و تبت، وێڕای 

پەیوەندیە ئابوریەكان و گەشەكردنی قەڵەمڕەوی چین لەسەر گۆڕەپانی 

نێودەوڵەتی و رەوشی مافەكانی مرۆڤ لە چین.

لەم چێوەیەدا، چین سڵی نەكردەوە لە جێبەجێكردنی رێكکەوتنێكی 

نوێی چەك لەگەڵ تایوان، ئەمەش چین بە هێنانە ئارای كەشی جەنگی 

سارد و هەڕەشەیەك بۆ سەر پەیوەندیە دوو قوڵیەكانی نێوان هەردوو 

واڵت وەسفیكرد،)30( هەروەها باراك ئۆبامای سەرۆكی ئەمریكا سوربوو 

رۆحی  رابەری  »دەالیالما«ی  لە  پێشوازی  واشنتۆن  لە  ئەوەی  لەسەر 

تبتیەكان بكات، ئەمەش وێڕای ئەوەی كە سەرۆكی چین »هو جینتاو« 

لەكاتی دیداریاندا لە پەكین هانی سەرۆك ئۆبامای دا، كە پێشوازی لە 

دەالیالما نەكات و سەرەڕای بێزاری و نیگەرانی چین لە پێشوازیكردنی 

پێكدادانەكان،  و  ئاڵۆزی  دوای  ئەمەش  داالیالما،  لە  واڵتێك  هەر 

لە  تر  الكەی  بەاڵم  گرتەوە،  تبتی  ناوچەكانی   2008 ــازاری  ئ لە  كە 

سرتاتیژیەتی ئەمریكا بەرامبەر پەكین، دانوستاندن و ئاگاداركردنەوەيە، 

ئەنجومەنی  ئەندامی  دوو  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزیــری  ئەمەش  بۆ 

ئاگاداركردنەوەی  بۆ  پەكین،  بۆ  نارد  ئەمریكای  نەتەوەیی  ئاسایشی 

هەوڵە  شكستخواردنی  لەكاتی  بەرژەوەندیەكانی  زیانپێگەیشتنی  لە 

دیبلۆماسیەكان بۆ چارەسەكردنی قەیرانی ئەتۆمی ئێران كە ئەمە پاڵ بە 

ئیرسائیلەوە دەنێت بۆ ئەوەی بەتەنها خۆی گورزێكی سەربازی لە ئێران 

بوەشێنێت. لەمیانەی سەردانەكەشیدا بۆ واڵتانی كەنداوی عەرەب، لە 

ئەمریكا هەوڵیدا  مانگی شوباتی 2010 وەزیری دەرەوەی  ناوەڕاستی 

سەركردەكانی رازیبكات بۆ ئەوەی پەیوەندیە ئابوریە بەهێزەكانیان وەك 

فشارێك لەبەرامبەر پەكیندا بەكاربێنن، بۆ ئەوەی رازیبكەن هەڵوێستی 

خۆی لەمەڕ ئێران بگۆڕێت، لەرێگەی دڵنیاكردنەوەی پەكین، كە هەر 

لەسەر  رازیبوونی  حاڵەتی  لە  پڕدەكەنەوە  بۆ  وزەی  پێداویستیەكی 

سەپاندنی كۆمەڵە سزایەكی نوێ بەسەر ئێراندا.)31(

لەنێوان هەڵكشان و داكشانیشدا هەریەك لە واشنتۆن و پەكین 

ئێراندا  ئەتۆمی  بەرنامەی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنیەتی  رێگاكانی 
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چۆنیەتی  بە  سەربارەت  ناكۆكیەكانیان  دیارە  وا  بەاڵم  دەگرنەبەر، 

ئەو  نەگەیشتۆتە  ئێراندا  ئەتۆمی  بەرنامەی  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

سرتاتیژیە  بەرژەوەندیە  و  پەیوەندیەكانیان  لە  هەڕەشە  ئاستەی 

بۆ  ئەمریكی  چەكی  رێكکەوتنی  بەشێوەیەك  بکات،  جێگیرەكانیان 

تایوان  جار  چەندین  كە  لەخۆنەگرتبوو   f16 جۆری  فڕۆكەی  تایوان 

لەوەی  الدا  خۆی  ئۆباما  چۆن  هەروەك  كردبوو،  ئەمریكا  لە  داوای 

بەڵكو  وەربگرێت،  سیاسی  رەهەندێكی  دەالیالما  لە  پێشوازیكردنی 

جەختیكردەوە كردەوە »پێشوازیكردنی لە دەالیالما لەو روانگەیەوە 

ئاستی  لەسەر  رێزدارە  و  رۆشنبیری  و  ئاینی  كە سەركردەیەكی  بووە 

لە  خۆی  كە  پەكین،  دیــارە  وا  ــرەوە،  ت لەالیەكی  نێودەوڵەتیدا«. 

ئارەزوی  ئێستادا،  قۆناغی  لە  دەپارێزێت  زلهێزەكان  لە  بەركەوتنی 

ئەوە ناكات كۆڕایی نێودەوڵەتی لەباربەرێت ئیدی ئەوە سەبارەت بە 

ئێران بێت یان هەر شوێنێكی تر، ئەمەش بەڕونی دەركەوت پێشرت لە 

حاڵەتی عێراقدا، كە پەیوەندیە ئابوریە بەهێزەكانی ئەو رژێمە لەگەڵ 

پەكین نەبوونە هۆی ئەوەی وا لەمەی دواییان بكات ئاستەنگ بخاتە 

بەردەم هەر بڕیارێكی ئەنجومەنی ئاسایش لە دژی عێراق، پاشانیش 

لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  جێگیری  لەسەر  سوردەبێت  هەمیشە  پەكین 

واشنتۆن، كە بەدور دەبێت لە روبەڕوبوونەوە و پێكدادان، ئەگەرچی 

بواری بە پانتاییەك لە ناكۆكی قۆناغ داوە سەبارەت بە ئێران.

لە جۆرێك  بەئێران خۆی  بەم شێوەیە، هەڵوێستی چین سەبارەت 

لە مانۆڕ دەبینێتەوە لەنێوان واشنتۆن و تاران و دواخستنی ساتی فەزل 

بەخشین بە یەكێكیان لە بەرژەوەندی ئەوی تر بۆ درێژترین كاتێك كە 

چین  بۆ  نەبێت  دژوار  و  سەخت  ساتە  ئەو  هەتاوەکو  بێت،  مومكین 

بەهۆی بەرژەوەندیە زەبەالحەكان لەگەڵ واشنتۆن، لەكاتێكدا پێویستییە 

رولەزیادبوونەكانی فشار دەكەن بۆ هاوردەكانی وزەی ئێرانی. لەم شیكارە 

بۆ دورخستنەوەی دوو  و دەرەنجام سەردەكێشن  لۆژیك  سادەیەشەوە 

بژاردە لە بژاردەكانی  چین، یەكەم چین پشتیوانی لە گورزێكی سەربازی 

بكات لە دژی ئێران، كە ببێتە هۆی وێرانكردنی كێڵگەکانی نەوت و غاز، 
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كە چین دەیان ملیار دۆالر وەبەرهێنانی تێدا كردوە و پالن دادەنێت بۆ 

ئەوەی لە سااڵنی داهاتودا سەدان ملیاری تر وەبەرهێنانی تێدا بكات. 

دەبێتەوە  ئەمریكا  روبەڕوی  سەربازی  بەشێوەیەكی  پەكین  دووەمیش 

لە  بژاردەكەش دورن  ئێران بكات، هەردوو  لێدانی  لە  بۆئەوەی رێگری 

دیبلۆماسی  مانۆڕی  پەكین  بۆیە  چینیەكانەوە،  بەرژەوەندیە  لۆژیكی 

دەكات. رەنگە فاكتەرەكانی بەرژەوەندیە نەتەوەییەكانیش رۆڵ بگێڕن لە 

یەكالكردنەوەی فەزل بەسەرادانەكانی چین لەنێوان هاوبەشە بازرگانیە 

یەكەمەكەی و لەنێوان هاوردە یەكەمەكەی كە وزەی ئێرانە.

وادیارنیە  واقیعدا  لە  ئێراندا  لەبەرامبەر  چینیش  هەڵوێستی 

جیاوازبێت لە هەڵوێستە باوەكانی لە بەرامبەر مەسەلەكان و قەیرانە 

گۆچانەكەوە  ناوەڕاستی  لە  دەستگرتنە  هەوڵی  كە  نێودەوڵەتیەكانن 

توڕەنەكردنیان  یان  پەیوەندیدارەكانە  الیەنە  هەموو  رازیكردنی  و 

رێكکەوتننامە  و  بڕیارەكان  بە  دەستگرتن  رێگەی  لە  كەمەوە  بەالنی 

دیبلۆماسی  بەشێوازی  ناكۆكیەكان  چارەسەركردنی  و  نێودەوڵەتیەكان 

لەرێگەی وتوێژ و دانوستانەوە. وەك دەزانرێت چین یەكێكە لەو ئەندامە 

هەمیشەییانەی كەوا كەمرتین مافی ڤیتۆ بەكاردەهێنێت لە ئەنجومەنی 

ئاسایشی نێودەوڵەتیدا، بەكاری ناهێنێت مەگەر مەسەلەكە پەیوەست 

بێت بە بەرژەوەندیەكی جەوهەریی چینەوە و بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

كاربكاتە سەر ئاسایشی نەتەوەیی چین.
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پێشەکی
شارستانیەتی  دوو  نوێنەرایەتی  كە  و چین  ئێران  واڵتی  هەردوو 

و  ئابوری  پەیوەندیگەلێكی  ساڵە  هــەزار  لە  زیاتر  دەكــەن،  مەزن 

رۆشنبیری لەنێوانیاندا بەرپابووە، لە رابردوشدا زۆر خاڵی هاوبەشیان 

پەیوەندیەكانی  ئێستای  فراوانبوونەی  ئەم  هۆكاری  بۆتە  كە  هەیە، 

نێوانیان، ئەو رێگا ئاوریشمەی ئێران و ئاسیای ناوەڕاست و جیهانی 

كە  دەوڵەمەندە  بنەمایەكی  دەبەستنەوە،  چینەوە  بە  عەرەبی 

گرفتەكانی  هەروەها  بونیادنراوە.  لەسەر  ئێستای  پەیوەندیەكانی 

لە  داگیركەر  سەردەمی  لە  زەبوونی  رەوشــی  لە  واڵتیش  هــەردوو 

چەرخی نوێدا و رودانی چەندین شۆڕش تێیاندا لە سەدەی بیستەمدا، 

روبەڕوبوونەوەی  و  نەتەوایەتی  بیرۆكەی  بەدیاركەوتنی  هۆی  بووە 

ئیمپریالیزم، ئەمەش وایكرد ئەو دوو واڵتە لەڕوی دەرونیەوە لەیەك 

دوو  پەیوەندیە  بەهێزكردنی  هۆكاری  دەبێتە  زیاتر  ئەوەش  بچن. 

قوڵیەكانی نێوان هەردوو واڵت، جگە لەمەش نەبوونی هیچ جەنگ 

بەپێچەوانەوەی واڵتانی  نێوانیاندا. چین،  لە  مێژوییە  ناكۆكیەكی  یان 

لە  داگیركاری  هەژمونی  لە  نیە  درێژی  مێژویەكی  خۆرئاواییەوە، 

گرنگ  بناغەیەكی  مێژوییە  باكگراوندە  ئەم  لەكاتێكدا  ناوچەكەدا. 

پەیوەندیە  بۆ فراونكردنی  پاڵنەری راستەقینە  فەراهەمدەكات، بەاڵم 

لە بەرژەوەندیە نیشتامنیەكاندا  ئێستادا خۆی  لەكاتی  دوو قوڵیەكان 

و  بازرگانی  پەیوەندیە  فراوانكردنی  لە  واڵت  هەردوو  دەبینێتەوە. 

رەخسانی  لەگەڵ  دەبیننەوە،  هاوبەرامبەر  سودێكی  سیاسیەكانیاندا 

هەلێك بۆ زیادكردنی هێز و قەڵەمڕەوییان لە ناوچەكە و دەرەوەیدا.

 ئەم بابەتە شیكاری ریشە مێژوییەكانی پەیوەندی نێوان هەردوو 

واڵت دەكات، هەروەها دینامیەتە سیاسیە كاریگەرەكانی ئەم ماوەیەی 

دوای  سااڵنی  ماوەی  لەسەر  تایبەت  جەختكردنێكی  لەگەڵ  دوایی، 

پەیوەندیەكانی وزە، فرۆشتنی چەك،  لە  1979 و سەرنجدانێكی ورد 

یارمەتیەكانی چین لە پەرەپێدانی بەرنامەی ئەتۆمی ئێرانی، پەیوەندیە 

هەردوو  كە  سرتاتیژیەكان  و  سیاسی  ئیعتبارە  لەگەڵ  بازرگانیەكان، 
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سیاسیەكانی  دینامیتیە  چوارچێوەی  لە  دەبەستێتەوە.  پێكەوە  واڵت 

ئێستاشدا ئەم پەیوەندیە پتەودەكات، موحازەرەكە رۆشنایی دەخاتە 

سەر چۆنیەتی كاریگەری ئەم دینامیتیانە لە پەیوەندیە دوو قوڵیەكانی 

نێوان هەردوو واڵت و لە هەڵوێستی هەریەكەیان لەبارەی ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكاوە دەکۆڵێتەوە. دەبێت لێرەدا هەڵوێستی چین 

بخرێتەڕو لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمی ئێرانەوە، كە هاوسەنگیەكی ورد 

روندەكاتەوە، کە پەكین هەوڵدەدات پارێزگاری لێبكات، بە ئامانجی 

هێشتنەوەی پەیوەندیەكی باش لەنێوان هەریەك لە ئێران و ویالیەتە 

بابەتەکە شیكارییەك دەكات  لە كۆتایشدا  ئەمریكادا،  یەكگرتوەكانی 

سەبارەت بە ئاڕاستەی ئایندەی پەیوەندیەكانی نێوان ئێران و چین.

 
ئاوریشم  بە  پەیوەندیگەلێكی  مێژوییەكان:  پەیوندیە 

چنراو
رابردوی  بە  مێژویین، شانازی  ئێران و چین دوو شارستانیەتی    

دێرینیانەوە دەكەن و لێیەوە هێزی خۆیان وەردەگرن. سەركردایەتی 

وایە هێزە خۆرئاواییەكان  پێیان  پەكین،  و  تاران  لە  هەردوو واڵتیش، 

شكۆداریانی  و  مەزنی  و  ئیمپراتۆری  رابــردوی  داگیریانكردون  كە 

رێگیری  ئەوەی  بۆ  هەبووە  پالنیان  بەئەنقەست  و  لەكەرداركردوە 

فراوانكردنی  بۆیە  واڵتــەدا.  دوو  لەو  بكەن  پێشكەوتنێك  هەر  لە 

بنبڕكردنی  دروشمەكانی  لەژێر  زۆرجار  كە  ئێستا،  پەیوەندیەكانی 

داگیركەر و هاریكاری لەنێوان واڵتانی جیهانی سێیەمدا ناودەهێرنێت، 

نێوان  پەیوەندیەكانی  مێژوی  لە  دەكات  نوێ  ئەڵقەیەكی  منایشی 

هەردوو واڵت، كە دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی پێشوتری فتوحاتی ئیسالمی 

بۆ واڵتی فارس لە سەدەی حەوتەمی زاینیدا.

ئیمراتۆریەتە  هەردوو  لەنێوان  پەیوەندیكردن  یەكەم  وادیــارە 

سەردەمی  رویدابێت،  زایندا  پێش  139ی  ساڵی  لە  مەزنەكەدا 

پەیوەندیە  ئەم  چین.  لە  هانز  خێزانی  و  پارسی  ئیمپراتۆریەتی 
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رۆشنبیری و سیاسی و بازرگانیانە فراوان بوون، بۆ ئەوەی واڵتی فارسی 

كۆن و جیهانی عەرەبی و ئاسیای ناوەڕست پێكەوە ببەستێتەوە لەو 

رێگەیەوە كە بەناوی »رێگای ئاوریشم« نارسابوو. لێرەدا زەردەشتی و 

مەسیحیەت و نەستوری و مانەویی كە سێ ئاینە گەورەكە بوون لە 

واڵتی فارسی كۆندا، كاریگەریەكی گەورەیان هەبوو لە پەرەسەندنی 

ئاینی بودیزم لە چین لەهەردوو سەدەی شەشەم و حەوتەمدا، شیعر 

سەردەمی  لە  پەیداكرد  گەورەیان  پێگەیەكی  فارسی  چێشتخانەی  و 

زانستی  بە  كاریگەربوو  فارس  واڵتی  لەكاتێكدا  تانگدا،  خێزانی 

فەلەكناسی چینی و چاپكردن و دراوی كاغەزی چینی.

یەكرت  لەسەر  كاریگەرانە  و  بەرایی  پەیوەندیكردنە  ئەم 

هەردوو  نێوان  پەیوەندیەكانی  پەرەپێدانی  بۆ  خۆشكرد  رێگەی 

واڵت لە چاخی نوێدا. بۆ منونە لە سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا، 

واڵتدا  هــەردوو  لەنێوان  سیاسی  و  بازرگانی  پەیوەندیگەلێكی 

ئەم  بەاڵم  بێت،  باس  شیاوی  نەبوو  هێندە  هەرچەند  هەبوو، 

 1949 ساڵی  شۆڕشی  دوای  كزبوون  زۆر  تاڕادەیەكی  پەیوەندیانە 

لە چین و گەیشتنی حزبی شیوعی بە دەسەاڵت. لەو كاتەدا ئێران 

سەر بە بلۆکی خۆرئاوا بوو لەدوای شۆڕشی ساڵی 1953 لە ئێران، 

كرد  بۆ  كارسازییان  بەریتانیا  و  ئەمریكا  هەواڵگری  دەزگاكانی  كە 

مەنفاوە  لە  شا  و  الدرا  صادق(  )محمد  نیشتامنی  سەركردەی  و 

پتەوی  هاوپەیامنێكی  ئێران  پێیەش  بەو  دەسەاڵت.  بۆ  گەڕایەوە 

سەرقاڵبوو  حكومەتەكەی  بوو،  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

ئێرانی  كۆمۆنیستی  حزبی  هەڕەشەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بە 

كە سەر بە مۆسكۆ بوو )حزبی تودەی( لەماوەی جەنگی سارددا، 

پەیوەندیەكانی  ئاسایكردنەوەیەكی  هەر  لە  بەدورگرت  خۆی 

زیادبوونی  لەگەڵ  تۆنگدا.  ماوتسی  حكومەتەكەی  لەگەڵ 

بیستەم  كۆتایی شەستەكانی سەدەی  لە  ملمالنێی چینی-سۆڤیەتی 
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چینی  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  ئەمریكی  حكومەتی  بەرپاكردنی  و 

هەڵوێستی  شا  رژێمی  حەفتاكاندا،  سەرەتای  لە  كۆمۆنیستی 

پشتیوانی  چین  كاتێكیش   1971 ساڵی  لە  گۆڕی.  خۆی  سیاسی 

پەیوەندی  ئێران  راگرت،  عومامن  رزگاكردنی  بۆ  میللی  بەرەی  بۆ 

دروستكردەوە.  چین  لەگەڵ  دیبلۆماسی 

گەورە  زیادبوونێكی  پەیوەندیەكانیش،  ئاساییبوونەوەی  دوای 

ساڵی  بەهاتنی  واڵتدا.  هەردوو  لەنێوان  بازرگانی  قەبارەی  لە  رویدا 

فینگ(  جیو  )هوا  چین  وەزیرانی  سەرۆك  كە  ساڵەی  ئەو   ،1978

بە  زیادیكردبوو  بیست جار  بازرگانی  قەبارەی  كرد،  تارانی  سەردانی 

بەراورد لەگەڵ ئەوەی لە ساڵی 1971دا هەبوو.

شێوەی )1(

نەخشەی رێگای ئاوریشمی كۆن كە چینی

بە واڵتی فارس و نیمچە دورگەی عەرەبیەوە دەبەستەوە

3 
 

 (1شێوەی )

بە واڵتی فارس و نیمچە دورگەی عەرەبیەوە نەخشەی رێگای ئاوریشمی كۆن كە چینی 

 دەبەستەوە
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 كۆماری ئیسالمی ئێران و چینی كۆمۆنیستی

دوای شۆڕشی ئێرانی ساڵی 1979، چین پێشەنگیی كرد لە داننان 

تاران، پشتیوانی خۆیشی نیشاندا بۆ شۆڕشی  بە حكومەتی نوێدا لە 

ئیمپریالیزم«،  هەژمونی  لەدژی  »خەباتێكە  پێیەی  بەو  ئیسالمی 

لە  پەیوەندییەكان  بەردەوامی  بۆ  نیشاندا  خۆی  ئارەزوی  هاوكات 

نێوان هەردوو واڵتدا. هەروەها چین كەمینەی موسڵامنی واڵتەكەی 

پتەوكردنی  و  ئێران  لەگەڵ  پەیوەندی  بۆ  ئامڕازێك  وەك  بەكارهێنا 

پەیوەندیە دیبلۆماسیەكان لەگەڵیدا. بۆ ئەمەش بە چاودێری حكومەت 

چەندین شاندی كۆمەڵە موسڵامنەكانی نارد بۆ تاران.

 1980 ساڵی  لە  عێراق-ئێران  نێوان  جەنگی  هەڵگیرسانی  بەاڵم 

باشی  پەیوەندیەكی  دەیویست  كە  دروستكرد،  چین  بۆ  گرفتێكی 

لەنێوان  هاوسەنگیش  بەدیهاتنی  بۆ  هەبێت.  واڵتدا  هەردوو  لەگەڵ 

لەو  دەفرۆشت.  دژەكە  الیەنە  هەردوو  بە  چەكی  چین  هــەردوالدا 

لەنێوان  دووقۆڵیەكان  پەیوەندیە  روبەڕوی  كە  تریش،  تەحەدایانەی 

ئێران و چیندا بۆوە، قەیرانی بارمتە ئەمریكیەكان بوو لەساڵی 1980، 

كاتێك ژمارەیەك خوێندكاری توندڕەو هەڵیانكوتایە سەر باڵیۆزخانەی 

ئەمریكا لە تاران و فەرمانبەرەكانیان وەك بارمتە گرت. چین ئیدانەی 

پابەند  چین  ئازادكردنیان  دوای  بەاڵم  كرد،  دیبلۆماسیەكانی  رفاندنی 

نەبوو بە داوایەكی ئەمریكاوە بۆ بڕینی پەیوەندیەكانی لەگەڵ تاراندا 

ئیسالمی  كۆماری  بەسەر  سزاگەلێك  ئەوەی  بۆ  خۆرئاوا  پاڵی  دانە  و 

ئێراندا بسەپێرنێت. پەكین پێیوابوو رۆیشتنی ئەمریكا و هاوپەیامنە 

خۆرئاواییەكانی لە ئێران هەلێكی گەورەیە بۆ فراوانكردنی پەیوەندیە 

بە  گەیشتنی  گەرەنتی  پاشان  تاراندا،  لەگەڵ  ئابوریەكان  و  سیاسی 

ئەم  بەخشەكانی.  قازانج  بازاڕە  و  ئێران  وزەی  زۆرەكانی  دەرامەتە 

حساباتە سیاسیانە پاڵیان بە چینەوە نا بۆ نەیاربوونی سەبارەت بەو 

سەپاندیان  ئێراندا  بەسەر  یەكگرتوەكان  ئەمریكا/نەتەوە  كە  سزایەی 

پێیوابوو  بۆئەوەی چەك بەو واڵتە نەفرۆرشێت. لە واقیعیشدا، چین 

سەپاندنی ئەو سزایە و هەوڵدان بۆ دابڕكردنی ئێران هەلێكی گەورەیە 
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ئێران. زۆرجاریش هەردووال  ئیسالمی  بە كۆماری  بۆ فرۆشتنی چەك 

گەالنی  لەنێوان  هاریكاری  و  ئیمپریالیزم  بە  دژ  دروشمەگەلێكی 

جیهانی سێیان بەكاردەهێنا بۆ پاساودانی فراوانكردنی پەیوەندیەكان 

كە  ئایدیۆلۆژییەوە،  لــەڕوی  جیاواز  سیاسی  رژێمی  دوو  لەنێوان 

یەكێكیان پەیڕەوی لە فكری ماركسی-لینینی دەكات،  لەكاتێكدا ئەوی 

تریان پەیڕەوی لە رژێمی ئیسالمی شیعی دەكات.

لە سەرەتای هەشتاكاندا سیاسەتی دەرەوەی ئێران لەسەر دروشمی 

چووە  ئێران  هەروەها  راوەستابوو،  خۆرئاوایی«  نە  خۆرهەاڵتی،  »نە 

بزاڤی واڵتانی بێالیەنەوە. كاتێكیش فشارەكانی خۆرئاوا هەڵكشان بۆ 

دابڕكردنی ئێران، سەركردەكانی ناچاربوون پەیڕەوی لە »سرتاتیژیەتێكی 

لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  پتەوكردنی  لەسەر  كە  بكەن«،  خۆرهەاڵتی 

چین و روسیادا بەرپادەبێت لەپێناو شكستپێهێنانی هەوڵی ویالیەتە 

رژێمی  ئیحتیواكردنی  بۆ  هاوپەیامنەكانی  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

لە  دەرچوونیش  بۆ  كــرا2.  ئەگەر  روخاندنی  و  ئاینی  حكومەتی 

سەردانی  خامنەیی(  )عەلی   1989 ساڵی  لە  خۆی  كاتی  گۆشەگیری 

چینی كرد، لەمیانەی سەردانەکەشیدا لەگەڵ سەرۆك وەزیرانی چینی 

)دنگ شیاو بینگ( كۆبۆوە و جەختی لەوەكردەوە، كە حكومەتەكەی 

پابەندە بە پارێزگاریكردن لە پەیوەندیەكی دۆستانە لەنێوان هەردوو 

واڵت و فراوانكردنی.

رۆڵێكی  كە  رویاندا،  روداو  دوو  هەشتاكان،  كۆتایی  لەگەڵ 

چینی-ئێرانی.  پەیوەندیەكانی  قوڵكردنەوەی  لەسەر  هەبوو  گرنگیان 

سەرلەنوێ  ئەركی  كۆتایهات،  عێراق–ئێران  جەنگی   1988 ساڵی  لە 

كار  یەكەم  بووە  داتەپیو  ئابوری  ژێرخانی  و  ئابوری  بونیادنانەوەی 

ماوەیە  ئەو  هەروەها  ئێرانیدا.  حكومەتی  كارەكانی  خشتەی  لە 

بە  بەخۆیەوەبینی  چین  كە  بوو  ئابوری  گەشەكردنێكی  سەرەتای 

%10دا  و   8% لەنێوان  سەرسامییە  مایەی  كە  سااڵنە،  تێكڕاییەكی 

پاڵدانی خلۆكەی  بۆ  زیادیكرد  وزە  بۆ  پێویستی چین  بوو، هەروەها 

بۆیە  جیهانی.  گۆڕەپانی  لەسەر  ئابوریەكەی  هەستانەوە  و  ئابوری 
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دابینكردنی سەرچاوەگەلێكی گەورە لە وزە، بووە ئەوپەڕی پێویستی 

بۆ سرتاتیژیەتی جیهانی پەكین. بە هاتنی ساڵی 1993، بەرهەمی چین 

لە وزە چیدی بەشی بەكاربردنی ناوخۆیی نەدەكرد، لە واڵتێكەوە كە 

خۆی ئەو وزەیەی دابیندەكرد، گۆڕا بۆ واڵتێكی هاوردەكاری وزە، ئیدی 

ئاسایشی وزە بووە یەكێك لە گرنگرتین ئەو رەگەزانەی دەچووە ناو 

حساباتەكانی ئاسایشی نەتەوەیی چینەوە، پاشانیش پێویستی چین بۆ 

بەرهەمهێنی  كە   واڵتانەدا،  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  فراوانكردنی 

وزەن بەدیاركەوت، لەناویشیاندا ئێران. 

وزە و چەك و بازرگانی
هاریكاری لەبواری وزەدا

پتەوكردنی  بۆ  گرتیەبەر  چین  سەرەكیانەی  تاكتیكە  لەو  یەكێك 

وزەدا،  بەرهەمهێنانی  سەرەكیەكانی  واڵتە  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی 

بریتیبوو لە بەشداریكردن لە ئابوری ئەو واڵتانەدا، ئەوەش لەرێگەی 

هەناردەكردنی  و  ئابوری  ژێرخانی  بونیادنانی  بۆ  یارمەتیدانیان 

بەستنەوەی  دروستكراو، هەروەها  و شمەكی  بەرهەم  و  تەكنەلۆژیا 

دەرامەتەكانیان لە وزە بە گرێبەستی مەودا درێژەوە. هەروەك چۆن 

پارەداركردنی  وەك  كرد،  زیــادەی  تری  گرێبەستی  پێشنیاری  چین 

كنەكردنی كێڵگەی نوێ، زیادكردنی وزەی پااڵوتن، پڕۆژە هاوبەشەكان 

پڕۆژە  پااڵوتن،  و  نوێ  كێڵگەی  بەداوی  گەڕان  و  كنەكردن  بواری  لە 

هاوبەشەكان لە بواری كنەكردن و پااڵوتن بۆ ئەوەی خستنەڕوەكانی 

زیاتر كەمەندكێشرتبن لە خستنەڕوی رکابەرەكانی6.

وزە  بەرهەمهێنانی  زەبەالحەكانی  لە  یەكێكە  ئێران  بەوپێیەش 

ئەوا  كەس،  ملیۆن   80 دەگاتە  دانیشتوانەكەی  ژمارەی  و  جیهاندا  لە 

چۆن  هەروەك  وزەدا.  لەبواری  چین  بۆ  سەرانجڕاكێشە  هاوبەشێكی 

چوارەم  خاوەن  كە  جیهانیدا،  وزەی  بازاڕی  لە  سەرەكیە  یاریزانێكی 

یەدەگی نەوتی دڵنیایە؛ )132.5( ملیار بەرمیل، واتە نزیكەی %10ی 

جیهاندا.  لە  گازە  یەدەگی  گەورەترین  دووەم  و  جیهانی  یەدەگی 
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ئەگەر یەدەگی گازی رسوشتیامن گۆڕی بۆ هاوبەرامبەری بە بەرمیلە 

نەوت، ئەوا شانشینی عەرەبی سعودیە خاوەن )302.5 ملیار( بەرمیلە 

سێهەمی  پلەی  روسیا  لەكاتێكدا  بەرمیل،  ملیار(   301.7( ئێرانیش  و 

بەاڵم  بەرمیل.  ملیار(   198.3( دەگاتە  كە  جیهانی  یەدەگی  لە  هەیە 

دێت  یەكدا  بەدوای   )1%( و   )2%( گاز  و  نەوت  لە  چین  یەدەگی 

لە یەدەگی جیهانی. لەمەش گرنگرت تێكڕای دەرهێنانی نەوتی ئێرانی 

)بەشێوەیەك  تر  بەرهەمهێنە سەرەكیەكەی  دوو  بە  بەراورد  بە  نزمە 

و  رابردودا  دەیەی  لە  لوتكە  گەیشتە  ئێرانی  نەوتی  بەرهەمهێنانی 

سزاكانی  بەهۆی  ئێستا  بەاڵم  رۆژانە،  بەرمیلی  ملیۆن(   4.2( گەیشتە 

سەریەوە دابەزیوە بۆ نزیكەی یەك ملیۆن بەرمیلی رۆژانە، بە بەراورد 

بە ))11.5 ملیۆن( بەرمیل كە سعودیە بەرهەمی دەهێنێت(. ئەگەر 

وەبەرهێنانی دارایی پێویست فەراهببێت بۆ نوێكردنەوەی دەزگاكانی 

بەرهەمهێنان، ئەوا توانستەكانی ئێران زیاددەكەن وەك دابینكارێكی 

وزە بۆ مەودایەكی درێژ.

جەنگی  ماوەی  لە  كە  زیانەكانەوە  لە  كۆمەڵێك  ئەنجامی  لە 

هەروەها  كەوت،  ئێران  وزەی  ئابوریی  ژێرخانی  بەر  عێراق–ئێراندا 

كاریگەری زیانبەخشی سزاكان لە سێ دەیەی رابردودا و كەمی دارایی 

و وەبەرهێنانی پێویست بۆ دۆزینەوەی كێڵگە نوێیەكان، وایكردوە كە 

هێشتا زۆربەی هەرە زۆری یەدەگەكانی وزەی ئێران وەبەرنەهێرنابن، 

ئەمەش وا دەكات ئێران پاڵێوراو بێت بۆ ئەوەی ببێتە هەناردەكارێكی 

ئەگەر  ئایندەدا،  لە  ئاسیایی  تری  واڵتانی  و  چین  بۆ  وزە  سەرەكی 

بونیادنان  بۆ  فەراهەمنب  گەورە  وەبەرهێنانی  و  هەڵبگیرێن  سزاكان 

و نوێكردنەوەی كەرتی وزەی ئێرانی و گەڕان بەدوای كێڵگەی نوێدا. 

دوای  لە   2011 ساڵی  لە  ئێران  كە  روندەكاتەوە  ئەوە   ،)2( وێنەی 

هەناردەكاری  گەورەترین  دووەم  سعودیەوە  عەرەبی  شانشینی 

گەورەترین  چوارەم  و  ناوەڕستدا،  خۆرهەاڵتی  لە  چین  بۆ  بووە  وزە 

هەناردەكاری وزە بووە بۆ چین لە هەموو جیهاندا.
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چینی  ئابوری  راستەقینەی  گەشەی  قۆناغی  نەوەدەكاندا  لە 

و   8%( نێوان  گەیشتە  و  تۆماركرد  نایابی  رێژەیەكی  دەستیپێكرد، 

%10( لە سێ دەیەی رابردودا، فەزڵی ئەمەش بەشێوەیەكی هەندەكی 

بینگ(  شیاو  )دینگ  كە  كرانەوەیەی  سیاسەتی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە 

چینی  فراوانكردنی  لە  بەشداریكرد  ئابوریە  گەشە  ئەم  گرتیەبەر. 

شمەكی  لەسەر  خواست  زیادبوونی  پاشانیش  چین،  لە  ناوەڕاستدا 

راخەری  و  نیشتەجێبوون  و  كارەبا  و  ناوماڵ  كەلوپەلی  و  بەكاربردن 

ناوماڵ، كە هەموو ئەمانەش پشت بە بەكاربردنی وزە دەبەسنت. لەم 

پاسكیلەكانیان  لە  لە چینیە دەوڵەمەندەكان وازیان  ماوەیەدا زۆرێك 

هێنا و لەبری ئەوە ئۆتۆمبیلیان كڕی. ئەمڕۆش چین بە دووەم واڵت 

دادەنرێت لە ژمارەی ئۆتۆمبێلدا لەدوای ویالیەتە یەكگرتوەكانەوە.

گەیشتنی  و  چیندا  گەورەكانی  شارە  لە  هەوا  پیسبوونی  لەگەڵ 

بە ئاستێكی شلوق، حكومەتی چینی كە پشتی بە سوتاندنی خەڵوز 

فشارەكان  ــەڕوی  روب وزە،  %75ی  فەراهەمكردنی  بۆ  دەبەست 

كەمرت  کە  بەكاربهێنێت،  وزە  تری  سەرچاوەیەكی  ئەوەی  بۆ  بۆوە 

كاتێك چین  لەبەرئەمەش،  گازی رسوشتیە.  ئەویش  پیسبكات،  ژینگە 

لەساڵی 1993دا لە واڵتێكی پشت بەخۆبەستو لە بواری وزەوە گۆڕا 
4 
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ئامانجی  کە  بەست  سیاسەتێك  بە  پشتی  وزە،  هاوردەكارێكی  بۆ 

ئەو  لەگەڵ  بوو  درێژخایەن  و  وزە  گەورەی  گرێبەستی  ئیمزاكردنی 

خۆرهەاڵتی  لە  زۆربەشیان  نەوتن،  بەرهەمهێنەری  كە  واڵتانەدا، 

ناوەڕاستدان، لەناویشیاندا ئێران. بەمشێوەیە گەیشنت بە دابینكارەكانی 

لەپێناو  چین  كارەكانی  ئەولەویەتی  بووە  ئاسایشی،  گەرەنتی  و  وزە 

و  گەشانەوە  درەوشاوەكەی،  ئابوریە  هەستانەوە  لە  پارێزگاریكردن 

پەرەسەندنی   )4( و   )3( وێنەی  هەردوو  سیاسیەكەی.  سەقامگیریە 

بەكاربردنی چینی روندەكەنەوە لە وزە و دابەشبوونی ئەم بەكاربردنە 

بەسەر هەموو كەرتەكان تێیدا.
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لەسەر  عێراق-ئێرانەوە  جەنگی  وێرانكەری  كاریگەری  بەهۆی 

ژێرخانی ئابوری وزەی ئێرانی، و شوێنەوارە نەرێنیەكانی یاسای سزاكانی 

ئێران و لیبیاوە كە لەساڵی 1996دا ئیدارەی )بیل كلنتۆن( بڕیاری لێدا و 

كۆمەڵێك سزای بەسەر ئەو واڵتانەدا سەپاند، كە زیاتر لە بیست ملیۆن دۆالر 

لەكەرتی وزەی ئێرانیدا وەبەردەهێنن، وەهایكرد توانای كۆماری ئیسالمی 

سەرەڕای  سنورداربێت،  بەرهەمهێنانی  وزەی  زیادكردنی  لەسەر  ئێران 

هەبوونی یەدەگێكی زەبەالحیش. لە هەشتاكانیشدا ئێران وەبەرهێنان 

بەرهەمهێنانەکەی،  فراوانكردنی  بۆ  نەبوو  پێویستی  تەكنەلۆژیای  و 

چینیەوە،  تەكنەلۆژیای  گواستنەوەی  و  وەبەرهێنانەكان  بەهۆی  بەاڵم 

لەسەرەتای نەوەدەكانەوە بەشێوەیەكی هەندەكی ئابوری ئێران بەرەو 

باشی چوو. ماوەی نێوان 1997 و 2000یش فراوانبوونی پەیوەندیەكانی 

نێوان ئێران و چینی بەخۆوەبینی لە بواری وزەدا، بەشێوەیەك لەساڵی 

1997 چین )700.000 بەرمیل(ی رۆژانە هاوردەدەكرد، ئەم ژمارەیە لە 

ساڵی 2000 دا بازیدا بۆ )2.700.000 بەرمیل(ی رۆژانە.
بەاڵم خاڵی وەرچەرخان لەساڵی 2004دا بوو. لەو ساڵەدا ئێران و 
چین بە بەهای )20 ملیار( دۆالر رێكکەوتننامەیەكیان ئیمزاكرد، بەپێی 
ئەو رێكکەوتنەش ئێران لە سەرەتای ساڵی 2008ەوە بۆ ماوەی 25 ساڵ 
گازی رسوشتی شل بە چین دەفرۆشێت. دوای چەند مانگێكیش هەردووال 
گرێبەستێكیان ئیمزاكرد و بەپێی ئەو گرێبەستەش چین دەتوانێت )250 
ملیۆن( تەن گازی رسوشتی شل لەماوەی سی ساڵی ئایندەدا لە ئێران 
بكڕێت. بەهای ئەم رێكکەوتنەش بە نزیكەی )70 بۆ 100 ملیار( دۆالر 
دەخەمڵێرنێت، كە لەو كاتەدا ئەوە بە گەورەترین گرێبەستەكانی گاز 
گرێبەستە  ئەم  توانیان  بەرپرسە چینیەكان  لە جیهاندا. هەروەها  دانرا 
ببەستنەوە بە بەڵێنێكی بەرپرسە ئێرانیەكانەوە بە هەناردەكردنی بڕی 
)150.000 بەرمیل( نەوت لە رۆژێكدا بۆ چین، ئەمەش دوای تەواوبوونی 
پەرەپێدانی كێڵگەی »یادافاران« و هەناردەكردنی بڕێكی زیادە لە گازی 
وایلێهات  هەروەها  سااڵنە.  تەنی  ملیۆن   10 دەگاتە  كە  شل  رسوشتی 
چین بووە گەورەترین وەبەرهێنەر لە كەرتی وزەی ئێرانیدا و پەرەپێدانی 
كێڵگەی نوێشی گرتە ئەستۆ. بۆ منونە، چین لە هەردوو ساڵی 2006 و 
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2007دا، )18 ملیار( دۆالری وەبەرهێناوە بۆ گەڕان بەدوای سەرچاوەی 
نوێی وزەدا. دوای ئەوەش ئیمزاكردنی رێكکەوتن بوو لەسەر وەبەرهێنان 
لە هەردوو كێڵگەی نەوت و گازی زەبەالحی »ئازادیجان« و »یادافاران«. 
لەساڵی 2009شدا كۆمپانیای نەوتی نیشتامنی چینی )cnpc( گرێبەستێكی 
كێڵگەی  دۆزینەوەی  بۆ  ساڵ،   25 ماوەی  بۆ  ئێراندا  لەگەڵ  ئیمزاكرد 
ئازادیجانی باكور و پەرەپێدانی، ئەمەش پێویستی بە وەبەرهێنانی )1.76 
ملیار( دۆالرە لە قۆناغی یەكەمدا و )3.5 ملیار( دۆالر لە قۆناغی دووەمدا. 
هەروەها كۆمپانیای نەوتی نیشتامنی چینی لە هەمان ساڵدا یاداشتێكی 
لێكگەیشتنی ئیمزاكرد لەگەڵ ئێراندا بۆ وەبەرهێنانی )2.25 ملیار( دۆالر 
لە پەرەپێدانی قۆناغی یەكەم لە كێڵگەی ئازادیجانی باشور.  بەم شێوەیە، 
سزا  فشاری  ژێر  كەوتە  »توتاڵ«  فەرەنسی  نەوتی  كۆمپانیای  كاتێك 
ئەمریكیە/نێودەوڵەتیەكانەوە بۆ كشانەوە لە پەرەپێدانی كێڵگەی پارسی 
باشور بۆ گاز لەساڵی 2009، یەكسەر چین ئەو بۆشاییەی پڕكردەوە. لە 
ماوەی سااڵنی 2000-2009شدا قەبارەی بازرگانی وزە لەنێوان هەردوو 
واڵتدا سێ هێندە زیادیكرد. ئەم ئاڕاستە هەڵكشانەش بەردەوامبوو لە 
پەیوەندیەكانی وزە لەنێوان هەردوو واڵتدا. بەشێوەیەك لەساڵی 1994دا 
بە  دەهات،  ئێرانەوە  لە  چین  وزەی  هاوردەكانی  %1ی  رێژەی  تەنها 

هاتنی ساڵی 2001 ئەم رێژەیە بەرزبۆوە بۆ %10، )بڕوانە شێوەی 5(.
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 چین بووە گەورەترین بەكاربەری نەوت و گازی ئێران لەجیهاندا. 

وەستاندنی  بۆ  ــووەوە  ب ئەمریكاش  ــەورەی  گ فشارێكی  ــەڕوی  روب

لە  دەستبەرداربوون  و  وزەدا  بــواری  لە  ئێران  لەگەڵ  مامەڵەكانی 

واڵتانی  بە  پشتبەسنت  ئەوە  لەبری  و  ئێرانی  وزەی  هاوردەكردنی 

عەرەبی  شانشینی  وەك  عەرەبی،  واڵتانی  لە  ئەمریكا  هاوپەیامنی 

سعودیە، بەاڵم تا ماوەیەكی نزیكیش چین ئەمەی رەتدەكردەوە، لەبری 

لە نەوت و گاز لە هەردوو واڵتەوە زیاتر  ئەوە هەوڵیدا هاوردەكانی 

بكات. لە ساڵی 2010، هاوردەكردنی چین لە نەوتی ئێرانی بە رێژەی 

%31 دابەزی، بەاڵم لە ساڵی 2011 جارێكی تر ئەو رێژەیە بەرزبۆوە 

و  ئەمریكا  فشارەكانی  بەاڵم  رۆژانە.  بەرمیل(ی   559.000( گەیشتە  تا 

سەپاندنی سزا ئەمریكیە/ئەوروپیە/نێودەوڵەتیە نوێیەكان، كەرتی وزەی 

ئێرانی گرتەوە و وای لە چین و ئەو واڵتانەی تری ئاسیا كرد، کە نەوت 

لە ئێرانەوە هاوردەدەكەن، هاوردەكانیان لە نەوتی ئێرانی كەمبكەنەوە 

لە ساڵی 2012، وەك خشتەكەی خوارەوە رونیدەكاتەوە.

دابەزینی هاوردەكردنی نەوت لەئێران

بەپێی واڵتان )هەزار بەرمیلی رۆژانە(

چوارەم  كۆمەڵەی  جێبەجێكردنی  بە  دەستكرا   ،2012 یۆلیۆی  لە 

و  نەوت  كەرتی  كە  ئەمریكیە/ئەوروپیە/نێودەوڵەتیەكان،  سزا  لە 

سزایانەش  ئەم  ئێران.  لە  گرتەوە  دەریایی  گواستنەوەی  و  بانكەكان 

ملیۆن(   4.3( لە  ئێرانی  بەرهەمهێنانی  وزەی  دابەزینی  هۆی  بوونە 

6 
 

 دابەزینی هاوردەكردنی نەوت لەئێران

 بەپێی واڵتان )هەزار بەرمیلی رۆژانە(

 رێژەی سەدی بۆ گۆڕان )یەنایەر بۆ یۆنیۆ( 9619 (ر بۆ یۆنیۆ)یەنایە 9611 واڵت

 %99- 434 339 چین

 %9.9- 344 339 هیند

 %39- 963 333 ژاپۆن

 %91- 119 931 كۆریای باشور

 %91- 1.103 1.400 كۆی هەمووی
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لە  بەرمیل  ملیۆن(  یەك  لە  )كەمرت  بۆ  رابردودا،  لە دەیەی  بەرمیلەوە 

یۆلیۆی 2013. سەرەڕای ئەمەش، هێشتا چین گەورەترین هاوردەكاری 

ئێرانی  نەوتی  لە  هاوردەكانی  هند  2013دا  لەساڵی  ئێرانە.  نەوتی 

 8.3% بەرێژەی  باشوریش  كۆریای  دابــەزانــد،   12.2% بەرێژەی 

لە  هەاڵوێردەیەكی  چین  ئەمانەوە  پێچەوانەی  بە  بەاڵم  دایبەزاند، 

كە  چینی،  نەوتی  كۆمپانیاكانی  كەوا  پێدرا،  ئەمریكیەوە  حكومەتی 

نەوت لە ئێرانەوە هاوردەدەكەن، دەبوێردرێن لەو سزایانەی ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكا یەكالیەنە خستونیەتە سەر ئێران. لە ئەنجامی 

 2013 مایۆی  لە  ئێرانی  خاوی  نەوتی  لە  چین  هاوردەكانی  ئەمەش 

لە  ژمارەش  ئەم  پێشو،  مانگی  بە  بەراورد  بە  بازیدا،   50% بەرێژەی 

مایۆدا بازیدا بۆ )555.557 بەرمیل(ی رۆژانە، ئەم ئاستەش زۆر نزیكە 

لە  سزاكان.  لە  چوارەم  كۆمەڵەی  پێش  هاوردەیدەكرد  چین  لەوەی 

ساڵی 2012شەوە پەكین هەوڵیدا پەنابەرێتە بەر ئاڵوگۆڕەوە لەرێگەی 

پارەكانی  بڕە  دانانی  و  ژاپۆنی  یەنی  بە  ئێرانی  نەوتی  نرخی  پێدانی 

حسابەکان لە بانكەكانی چیندا، پاشانیش خۆدزینەوە لەو كۆتانەی كە 

سزاكان دەیسەپێنن. بەمشێوەیە كۆمەڵەی چوارەم لە سزاكان، هەلێكی 

هەاڵوێردەیی بۆ چین رەخساند بۆئەوەی نەوتی ئێرانی بە نرخێكی نزم 

بكڕێت و بڕێكی زیاتریش شمەك و خزمەتگوزاری بە ئێران بفرۆشێت.

نەوتی  پااڵوتنی  وزەی  زیادكردنی  لە  گێڕا  گرنگی  رۆڵێكی  چین 

بوو  الواز  ئێراندا  لە  پااڵوتن  وزەی  نزیكیش،  كاتێكی  هەتا  ئێرانی. 

بەشی خواستی ناوخۆیی نەدەكرد، كۆماری ئیسالمی ئێرانیش نزیكەی 

ئەمەش  هاوردەدەكرد،  سوتەمەنییەوە  لە  پێداویستیەكانی  %40ی 

سوتەمەنی  هاوردەكردنی  كە  سزایانەی،  بەو  كاریگەربێت  وایكرد 

چینەوە،  یارمەتیەكانی  بەهۆی  بەاڵم  دەگرتەوە.  پاڵفتەكراویشیان 

ئێران توانی وزەی پااڵوتن بەشێوەیەكی گەورە زیادبكات، بۆ ئەمەش 

ئاستێك  گەیشتۆتە  رایگەیاند   2012 ساڵی  لە  ئێرانی  حكومەتی 

بەرهەمبهێنێت،  پاڵفتەكراو  سوتەمەنی  لە  ناوخۆ  بەشی  دەتوانێت 

بەڵكو خەریكە دەگاتە ئاستێك توانای هەناردەكردنیشی هەبێت.
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بازرگانی چەك
الیەنی  هەردوو  بە  چەكی  چین  عێراق-ئێراندا،  شەڕی  لەماوەی 

هەندێك  ناڕاستەوخۆ،  بەشێوەیەكی  هەندێكجار  دەفرۆشت،  ناكۆك 

ئەوەی  باكور.  كۆریای  وەك  سێهەمەوە  الیەنی  رێگەی  لە  جاریش 

گرنگە لەمەدا ئەوەیە چین لەم ماوەیەدا یارمەتیدەر بوو لە بونیادنان 

گواستنەوەی  رێگەی  لە  ئێران  سەربازی  ژێرخانی  نوێكردنەوەی  و 

موشەكی  تەكنەلۆژیای  پێدانی  گشتی،  بەشێوەیەكی  تەكنەلۆژیاوە 

مەودا كورت و درێژ بە ئێران بەتایبەتی. بۆ منونە، كۆماری ئیسالمی 

ئێران موشەكی جۆری سیلكرۆمی بەكارهێنا، كە لە حكومەتی چینەوە 

دەستیكەوتبوو بۆ لێدانی بەندەر و كەشتییە بارهەڵگرەکانی كوەیت 

بەرامبەر  لە  واڵتە  ئەو  سزادانێكی  وەك  ئــەوەش   ،1987 لەساڵی 

نەخشەسازی  چۆن  هــەروەك  حسێن.  ســەدام  لە  پشتیوانیكردنی 

و  »نازیات«  و  »عقاب«  وەك  كورتەكانی  مەودا  ئێرانیە  موشەكە 

چینیەوە  نەخشەسازی  لە  »شهاب3«  وەك  دورهاوێژەكانی  موشەكە 

دژە  موشەكە  ئێران  چینیشەوە  یارمەتیەكانی  بەهۆی  وەرگیراون. 

 C-704 كەشتیەكەی پەرەپێدا؛ »نرص« كە بە كۆپیەكی موشەكی چینی

چین  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  راپۆرتەكانیش  لە  هەندێك  دادەنرێت. 

بەهای  ئێران.  داوەتە  كەشتی  دژە  مینی  و  خێرا  هێرشبەری  بەلەمی 

تێكڕایی ئەم چەكانە و گواستنەوەی تەكنەلۆژیای سەربازی بۆ ئێران 

لە نێوان سااڵنی 1980 و 2010 بە بڕی 4 بۆ 10 ملیار دەخەمڵێرنێت.

لە  سەدی  رێژەیەكی  »وەك  ئێران  بۆ  چینی  چەكی  فرۆشتنی    

تێكڕای هەناردەكانی چەكی چینی، لەسااڵنی 1986 بۆ 1988 لەنێوان 

)%9 و %21(دایە، پێش ئەوەی ئەم رێژەیە دوای كۆتایی هاتنی جەنگ 

داكشێت بۆ خوارەوە. بەاڵم هێشتا نزیكەی %50 لە تێكڕای هاوردە 

مەدەنیەكانی ئێران لەو 10 ساڵەی دوای جەنگدا لە چینەوە بووە«. 

سەرەڕای ئەوەی فرۆشتنەكانی چین لە چەك لەسەر ئاستی جیهان لە 

بەهێزە،  ئێران  بە  فرۆشتنەكانی  هێشتا  بەاڵم  دابەزیوە،  نەوەدەكاندا 

ئێران بە گەورەترین كڕیاری چەكی چینی دادەنرێت لە خۆرهەاڵتی 
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ناوەڕاستدا. بەپێی هەندێك لە راپۆرتەكانیش چین یارمەتی ئێرانی داوە 

هەروەها  ئەسفەهان،  نزیك  لە  موشەكدا  كارگەیەكی  بونیادنانی  لە 

دامەزراوەیەك  و  تاران  لە  نزیك  مەودا  تاقیكردنەوەی  بۆ  شوێنێك 

هەروەها  سمنان،  نزیك  لە  رەق  سوتەمەنی  دروستكردنی  بۆ 

بۆ  فەراهەمكردوە  ئێرانیەكان  زانا  بۆ  تەكنیكی  پشتیوانی  و  مەشق 

هەڵوەشاندنەوەی موشەكی سكۆد و فێربوونی شێوازی كارپێكردنی، 

هەروەها پۆاڵیەكی تایبەتی پێداوە بۆ دروستكردنی موشەك، لەگەڵ 

بۆ  پێویستە  كە  كۆنرتۆڵكردن،  و  ئاڕاستەكردن  تەكنەلۆژیای  پێدانی 

پەرەپێدانی موشەك. 

 بەهۆی ئەوەوە ئێران خاوەن چەكێكی ئاسامنی بەهێز نیە، ئەوا 

سیستمی بەرگری موشەكی بە پایەیەكی بنچینەیی دادەنێت بۆ توانا 

بەهێزكردنی  لە  بینی  سەرەكی  رۆڵێكی  چین  لێرەدا  سەربازیەكانی. 

ئاسایشی  لە  بەشداریكردن  پاشانیش  ئێراندا،  سەربازیەكانی  توانا 

چین  تەكنەلۆژیەوە  لەالیەنی  ئێران.  ئیسالمی  كۆماری  نەتەوەیی 

گواستنەوەی تەكەلۆژیای موشەك بۆ واڵتانی تازە گەشەسەندوی وەك 

لەكاتێكدا  )هەژمونەكە(.  دژایەتی  بۆ  دادەنێت  ئامڕازێك  بە  ئێران 

پەكین پێشكەشكردنی چەك بە تاران بەوە پاساو دەداتەوە، كە هەموو 

واڵتانی تازە گەشەسەندو مافی ئەوەیان هەیە بەرگری لە خۆیان بكەن، 

واشنتۆنیش فشارەكانی لەسەر پەكین زیاتركرد سەبارەت بەو چەك و 

كەلوپەلە سەربازیانەی كە بە ئێرانی دەفرۆشێت، و گواستنەوەی ئەو 

تەكنەلۆژیایانەی كە بۆ دوو مەبەست بەكاردەهێرنێن. بۆیە لەماوەی 

كاتەوە،  لەو  كەمكردەوە.  ئێران  بە  فرۆشتنەكانی  چین   2005-1995

ئێران  بۆ  سەربازی  كەلوپەلی  سەرەكی  هەناردەكارێكی  وەك  روسیا 

لە  بكەین هێشتا چین  ئەوەش  بۆ  ئاماژە  بەاڵم دەبێت  بەدەركەوت. 

پلەی دووەمدا دێت لەدوای روسیاوە لەنێوان ئەو واڵتە بیانیانەدا كە 

چەك بۆ ئێران هەناردە دەكەن، كە بەهای فرۆشتنەكانی چەكی چینی 

دۆالر.  ملیۆن   702 نزیكەی  گەیشتە   2009-2001 لەماوەی  ئێران  بە 

ئێران دووەم گەورەترین كڕیاری  لەنێوان سااڵنی 2005 و 2009شدا 
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چەكی چینی بوو لەدوای پاكستانەوە، كڕینەكانیشی ژمارەیەكی زۆر 

لە موشەكی بالیستی دژە كەشتی و دژە فڕۆكەی لەخۆدەگرت. لەساڵی 

2005یشدا ئێران بووە ئەندامێك لە رێكخراوی هاریكاری فەزایی بۆ 

تایلەند  و  كە واڵتانی وەك چین   ،)APSCO( زەریای هادی و  ئاسیا 

و  فەزا  تەكنەلۆژیای  لە  جەخت  زیاتر  و  لەخۆدەگرێت  پاكستان  و 

هاریكاری  بۆ  كەڤەرێك  بووە  ئەمەش  دەكرێت،  دەستكرد  مانگی 

موشەكی  تەكنەلۆژیای  گواستنەوەی  لەبواری  ئێران  و  چین  لەنێوان 

تەكنەلۆژیای  گواستنەوەی  و  مەشق  چین  چۆن  هەروەك  بالیستیدا. 

ئێرانیەكان  ئەندازیارە  وەهایكرد  و  ئێران  بۆ  فەراهەمكرد  پێویستی 

واڵتەدا  ئەو  ناوخۆی  لە  كە  پەرەپێبدەن  موشەك  چەندین  بتوانن 

دروستدەكرێن.

یارمەتیەكانی چین لەپەرەپێدانی
بەرنامەی ئەتۆمی ئێراندا

لە  گێڕا  سەرەكی  رۆڵێكی  بەراییەكانەوە  قۆناغە  لە  هەر  چین   

پەرەپێدانی بەرنامەی ئەتۆمی ئێراندا )1985-1996(، بەشێوەیەك زانا 

و ئەندازیارە ئێرانیەكان لەسەر بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای پەیوەندیدار 

پێكرا.  مەشقیان  چین  لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  و  ئەتۆمی  بەرنامەی  بە 

لەساڵی 1985، چین چوار كورەی دایە دەزگاكانی توێژینەوەی ئەتۆمی 

)كە فەرەنسا پێش شۆڕش لە ساڵی 1979دا بونیادی نابوون(، ئەوەش 

بە مەبەستی فێربوون و توێژینەوە، دوای ئەوەش بەندێك لە مادەی 

ئەتۆمی.  كورەی  كرۆكی  دروستكردنی  بەمەبەستی  پێدا  پەرتبوونی 

بەرهەمهێنانی  و  ئەتۆمی  لەیزەری  تەكنەلۆژیای  چین  هەروەها 

بۆری زیركونیوم كە یۆرانیۆمی تێدا دادەنرێت دایە ئێران، هەروەها 

جۆن  بەپێی  تۆكاماك.  جۆری  لە  ئەتۆمی  تێهەڵكێشكردنی  كورەی 

هاوشێوەكانی  لە  تەن   1.8 نهێنی  بە  »چین  1991دا  لەساڵی  گریفر، 

پێوەریدا  لە زنجیرەیەك ئەزمونی  بۆ ئەوەی  ئێران  یۆرانیۆمی داوەتە 

ئەتۆمی  كیمیای  لە  شارەزابوون  بە  پەیوەسنت  كە  بەكاریانبهێنێت، 
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بنچینەیی. لە ناوەڕاستی نەوەدەكاندا، چین نەخشەسازی وردەكاری 

لەم  زۆرێكیش  یۆرانیۆم.  گۆڕینی  بۆ  ئێران  داوەتە  دامەزراوەیەكی 

یارمەتیانە هێشتا بە نهێنی ماونەتەوە و ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 

بەپێی  ئاگادارناكرێتەوە«.  لێی  نەبێت  ساڵێك  چەند  دوای  ئەتۆم 

میلامن و جافیدانفار، چین لەنێوان سااڵنی 1990و 1992دا یۆرانیۆمی 

رسوشتی )UF4(ی فرۆشتوە بە ئێران، کە دەكرێت بەكاربهێرنێت بۆ 

بەتایبەتی لە  دەستكەوتنی كانزای یۆرانیۆم، كە مادەیەكی بە سودە 

بەرنامەی سەربازیدا. هەروەها چین یارمەتی حكومەتی ئێرانی دا لە 

ساڵی  لە  ئەسفەهان.  لە  یۆرانیۆم  گۆڕینی  وێستگەیەكی  بونیادنانی 

بە  نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەستی  ئاژانسی  2003، ئەو ساڵەی كە 

پشكنینی جدی كرد بۆ دامەزراوە ئەتۆمیەكانی ئێران، چین یارمەتی 

شەشەم  پیتاندنی  بۆ  نوێ  وێستگەیەكی  بونیادنانی  لە  داوە  ئێرانی 

بۆ  داناوە  پالنیشی  ئەصفەهان،  نزیك  لە   )UF6( یۆرانیۆم  فلۆریدی 

بوشەهری  وێستگەی  بونیادنانی  تەواوكردنی  لەسەر  یارمەتیدانی 

ئەتۆمی كە فەرەنسی و ئەڵامنەكان بە تەواونەكراوی لە پێش ساڵی 

فیوچی  ئامێری سەنتەر  بەجێیان هێشتبوو. هەروەها چین  1979وە 

دایە ئێران، كە بۆ دوو مەبەست بەكاردەهێرنێت، هەروەها ئامێرێك 

پێیدەوترێت  كارۆموگناتیسی  بەشێوەی  یۆرانیۆم  جیاكردنەوەی  بۆ 

»كالوترون«، كە یارمەتی ئێرانی دا لە دەرهێنانی یۆرانیۆم و گۆڕینیدا.

بەاڵم لەدوای لوتكەی ئەمریكی–چینی ساڵی 1997، چین لەژێر 

فشارەكانی ئەمریكادا ناچاربوو هاریكاریە ئەتۆمیەكانی لەگەڵ ئێراندا 

چینیش  نەیاری  سەرەڕای  بكاتەوە.  بەرتەسك  گەورە  بەشێوەیەكی 

یارمەتیە  رسوشتی  كە  ئەوەی  راگەیاندنی  و  ئەمریكا  فشارەكانی  لە 

چوارچێوەی  دەكەونە  دەكات،  ئێرانیان  پێشكەشی  كە  ئەتۆمیەكان، 

دایناون  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  كە  بنەمایانەی  ئەو 

ژێر  كەوتە  بەاڵم  ئاشتیە،  مەبەستی  بۆ  ئێرانی  ئەتۆمی  بەرنامەی  و 

نێوان  قوڵیەكانی  دوو  پەیوەندیە  گرنگی  بەهۆی  فشارانەوە  ئەو 

چین و ئەمریكا لە حسابەتە سیاسیەكانی پەكیندا. لەو كاتەوە وەك 
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هاوبەشێكی سەرەكی لە پەرەپێدانی بەرنامەی ئەتۆمی ئێرانیدا، روسیا 

جێگەی چینی گرتەوە. دوای ئەوە روسیا بونیادنانی وێستگەی ئەتۆمی 

ئاراك  لە  ئێرانی  ئاوی قورسی  تەواوكرد، هەروەها كورەی  بوشەهری 

بونیادنا. لەگەڵ ئەوەشدا، چین بەردەوام بوو لە گواستنەوەی هەندێك 

تەكنەلۆژیای پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ئێران.

پەیوەندیە بازرگانیەكان
پێش شۆڕشی ئێرانی، ئەوپەڕی بازرگانی چین لەگەڵ ئێران كەمرت 

بوو لە %1 لە تێكڕای بازرگانی ئێرانی، بە هاتنی ساڵی 1991 كاتێك 

ئێران دەستیكرد بە جێبەجێكردنی دەستپێشخەریەكەی بۆ سەرلەنوێ 

بونیادنانەوەی واڵت لەدوای جەنگەوە، قەبارەی بازرگانیەكەی لەگەڵ 

چین زیادیكرد. لەم قۆناغەدا، قەبارەی بازرگانی ژمارەیەك لە واڵتانی 

گەورەتر  ئێراندا  لەگەڵ  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  و  ژاپۆن  و  ئەوروپی 

رێژەی   2003 ساڵی  بەهاتنی  بەاڵم  چین،  بازرگانی  قەبارەی  لە  بوو 

%8ی هاوردەی ئێران لە چینەوە دەهات. لە ساڵی 2006 چین جێگای 

ژاپۆنی گرتەوە وەك هاوبەشێكی بازرگانی سەرەكی بۆ ئێران، لە ساڵی 

دواتریشدا بووە یەكەم هاوبەشی بازرگانی ئەو لە جیهاندا. لە ساڵی 

2009 پشكی چین گەیشتە %16 لە تێكڕای هاوردەكانی ئێران.

فراوان  فرەجۆرییەكی  ئێران–چین  بازرگانیەكانی  پەیوەندیە 

لەخۆدەگرێت. هەناردە سەرەكیەكانی ئێران بۆ چین بریتییە لە نەوت 

چینە  هاوردەكانی  تێكڕایی  بەهای  چواری  لەسەر  سێ  )كە  گاز  و 

پرتۆكیمیاوی،  بنچینەیی  كەرەستەی  و  كانزاكان  هەروەها  ئێران(،  لە 

شمەكی  و  دەبێت  فراوان  ئێران  بۆ  چین  هەناردەكانی  كاتێكدا  لە 

بەرهەمانە  ئەو  و  ئەندازەییەكان  خزمەتگوزاریە  و  سەرمایەداری 

كۆمەڵێكی  وێڕای  هەیە،  بەرزیان  تەكنەلۆژیای  كە  لەخۆدەگرێت 

و چەك  وزە  فرۆشتنەكانی  دروستكراو. هەروەها  لە شمەكی  فراوان 

كە لە سەرەوە باسامنكرد، چین بەشێوەیەكی قوڵ بەشداریدەكات لە 

هەشتاكانەوە  كۆتایی  لە  هەر  ئێران،  لە  ئابوری  ژێرخانی  بونیادنانی 
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هەتاوەکو ئێستا، كاتێك كۆماری ئیسالمی ئێران دەستپێشخەریەكەی 

لە  جەنگەوە.  لەدوای  واڵت  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  راگەیاند 

نەوەدەكانیشەوە، چین رۆڵێكی سەرەكی بینی لە بونیادنانی میرتۆی 

تاران و دروستكردنی تۆڕێكی چێوەیی پان لەهەموو شوێنەكانی واڵتدا 

و بونیادنانی بەنداو، پرد، تونێل، بەندەر، كارگەی ئۆتۆمبیل، چیمەنتۆ، 

كەشتی بازرگانی و تۆڕی هێڵی ئاسن، كە ئامانجی بەستنەوەی ئێران 

و واڵتانی ترە لە خۆرهەاڵتی ئاسیا بە ئاسیای ناوەڕاست و چینەوە. لە 

ئێستاشدا پەكین چەند پڕۆژەیەك پارەدار دەكات بۆ چاككردنی شاری 

فراوانكردنی  ئەمریكی،  دۆالری  ملیار  یەك  دەگاتە  بەهاكەی  تاران، 

تۆڕی میرتۆ و رێگای خێرا لەخۆدەگرێت بۆ كەمكردنەوەی قەرەباڵغی 

هاتوچۆ لە پایتەختی ئێراندا. هەروەها چینەیەكان یارمەتیدەر بوون 

باكوری  دەكەوێتە  كە  مەشهد،  شاری  لە  میرتۆ  تۆڕی  بونیادنانی  لە 

ئێران.

لە سااڵنی 1990 و 1991دا، بازرگانی ئێرانی-چینی بە تێكڕاییەكی 

 ،2003 ساڵی  هاتنی  بە  بوو.   55% بڕەكەی  کە  گەشەیكرد،  سااڵنە 

دەهــات.  چینەوە  لە  ئێرانی  هاوردەكانی  كۆی  لە   9.5% رێــژەی 

بەشێوەیەكی  واڵتــدا  هــەردوو  لەنێوان  دووقۆڵیەكان  بازرگانییە 

ملیار دۆالرەوە  لە 3.3  لەساڵی 2000ەوە  بەردەوام گەشەیكرد، هەر 

فراوانبوو بۆ نزیكەی 30 ملیۆن دۆالر، ئەمەش وای لە چین كرد، لە 

ساڵی 2007وە ببێتە گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێران لە جیهاندا. 

لە ساڵی 2011شدا تێكڕای بازرگانی دوو قوڵی لەنێوان هەردوو واڵتدا 

گەیشتە 39 ملیار دۆالر. لە مایۆی ساڵی 2011دا چین بۆ فراوانكردنی 

پیشەسازیدا  و  كانزاكاری  كەرتی  هەردوو  لە  دووقۆڵی  هاریكاریی 

ئیمزاكرد،  دۆالر  ملیار   20 بەهای  بە  رێكکەوتننامەیەكی  ئێران،  لە 

زیادكردنی  بۆ  راگەیاند  پالنگەلێكیان  واڵتیش  هەردوو  سەركردایەتی 

قەبارەی بازرگانی دووقوڵی سااڵنە لە 30 بۆ 40 ملیار دۆالر لە كاتی 

ئێستادا بۆ 100 ملیار دۆالر بە هاتنی ساڵی 2016. لە ساڵی 2012شدا 

قەبارەی بازرگانی نێوان هەردوو واڵت گەیشتە 45 ملیار دۆالر.
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هەناردە  بۆ  ــازاڕ  ب گەورەترین  بــووە  چین  چۆن  ــەروەك  ه

سەرۆكی  بەوتەی  میسانول.  بەتایبەتی  ئێران،  پرتۆكیمیاویەكانی 

لو(،  حەمزە  )رەزا  پرتۆكیمیاویات  بۆ  ئێرانی  بازرگانی  كۆمپانیای 

هەناردەكاری  گەورەترین  وەك  كەوتوە  سعودیە  پێش  »ئێران 

دەكەن  دانوستان  ئێستا  چینیەكانیش  كۆمپانیا  چین،  بۆ  میسانول 

ئێرانی،  ماهشهری  شاری  لە  میسانول  كارگەیەكی  بونیادنانی  بۆ 

 70 ئێستاشدا  لەكاتی  دۆالر«.  ملیار   5 دەگاتە  تێچوونەكەی  كە 

كۆمپانیای چینی لە ئێراندا كاردەكەن، كە دامەزراوەی »هیریتج«ی 

دەوڵەتی  »گەورەترین  وەک  ئێران  توێژینەوەكان،  بۆ  ئەمریكی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەڕوی پشكەوە لە وەبەرهێنانە چینیەكان« 

فراوانكردنی  كاتێكدا  لە  چینیش،  بە  سەبارەت  پۆلێندەكات. 

ئامانجێكە،  خۆی  بۆ  هاوبەشەكانیدا  لەگەڵ  دووقۆڵی  بازرگانی 

گەرەنتیكردنی  بۆ  گرنگ  ئامڕازێكی  بۆتە  بازرگانییش  هەروەها 

بازرگانیدا  لە  فراوانكردن  هەوڵدەدات  چین  وزە.  دەستبەریی 

بۆ  ئێران  بەرهەمهێنی وزەی وەك  بۆ واڵتانی  تر  ببێتە هاندەرێكی 

درێژخایەندا.  مەودایەكی  لە  چین  بۆ  گاز  و  نەوت  هەناردەكردنی 

بە  دەبەستێتەوە  وزەدا  بواری  لە  هاریكاریكردنی  پەكین  زۆرجار 

ژێرخانی  لە  وەبەرهێنانەكان  زیادكردنی  و  بازرگانی  فراوانكردنی 

یان  البەالیی  رێكکەوتننامەی  هەندێجاریش  واڵتانەدا،  ئەو  ئابوری 

پێشكەشدەكات  سەرنجراكێش  هاندانی  و  قازانجبەخش  الوەكی 

لەپێناو گەرەنتیكردنی گرێبەستە درێژخانەیەكانی وزەدا.

ئێران وەها سەیری ناكۆكی نێوان ئێران و ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

چونكە  قورساییەك.  و  بار  نەك  هەلێكە  بەوپێیەی  دەكات،  ئەمریكا 

لە  تاك الیەنەكان، كە  نێودەوڵەتیەكان و سزا  توندكردنی سزا  لەگەڵ 

بەجێهێشتنی  دەیسەپێنێت،  ئێراندا  بەسەر  ئەمریكا  2005ەوە  ساڵی 

وەبەرهێنە  و  خۆرئاواییەكان  كۆمپانیا  لە  زۆرێــك  لەالیەن  ئێران 

هەلێكی  بە  ئەمەی  چین  بەرچاو،  شتێکی  بۆتە  خۆرئاواییەكانەوە 
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گەورە بینیەوە بۆ هەژمونكردن بەسەر بازاڕی قازانجبەخشی ئێرانیدا 

لە هەموو كەرتەكانیدا، وەك وزە، ژێرخان، بینا، تەكنەلۆژیا و...هتد. 

بەسەر  بسەپێنێت  بڕیاریدا گەمارۆ  ئەوروپا  یەكێتی  كاتێك  بۆ منونە، 

ئەم هەلەی  یۆلیۆی 2012وە، چین  لە  ئێرانیدا  نەوتی  هاوردەكردنی 

نەوتی  لە  كڕینەكانی  لە  گەورە  داشكاندنی  داواكردنی  بۆ  قۆستەوە 

پێویستی زۆری كۆماری  بەهۆی  داوایە  بەم  ڕازیبوو  تارانیش  ئێرانی، 

دەرەنجامە  لە  یەكێك  تر،  بەدەستەواژەیەكی  دارایی.  بۆ  ئیسالمیەوە 

نامەبەستیەكانی سزاكان بەسەر ئێراندا، پاڵدانی ئێرانە بۆ ئامێزی چین 

و زیاتر پشتپێبەستنی، پاشانیش پتەوكردنی پەیوەندیە دووقوڵیەكانی 

نێوان هەردوو واڵت.

بۆ  چین  بەخشیە  تری  تایبەمتەندیەكی  پەرەسەندنە  ئەم 

فراوانكردنی ئامادەبوونی لە بازاڕی ئێرانیدا. وێڕای ئەمەش، كۆمپانیا 

بەهای  بەرزبوونەوەی  لــەوەی  سكااڵدەكەن  ئێران  بچوكەكانی 

شمەكە  وایكردوە  ئێرانیدا،  ریالی  لەبەرامبەر  ئەمریكی  دۆالری 

هاوردەكراوەكان نرخیان گران بێت، پاشانیش ئەو كۆمپانیایانە وایان 

چین  دروستكراوەكانی  هەرزانە  شمەكە  ركابەری  ناتوانن  لێهاتوە 

بكەن، بۆیە زۆرێكیان داخران. پاشانیش پێدانی پڕۆژەكانی ژێرخانی 

لەگەڵ  كرێكارەكانیشی  زۆرجار  كە  كۆمپانیا چینیەكان،  بە  سەرەكی 

خۆی  كە  بێبەشدەكات،  ناوخۆیی  كاری  هێزی  دەهێنێت،  خۆی 

بێكاری  رێژەی  بەرزبوونەوەی  و  هەڵئاوسان  لەدژی  لەبنەڕەتدا 

دەجەنگێت لە پیشەکانی بینا و ئەندازیاریدا. بۆیە ناكرێت ئەگەری 

رودانی پەرچەكردارێكی توند بەدور بزانرێت، هەروەها زیادبوونی 

بێزاری لە دژی چینیەكان. سەرەڕای پشتیوانی بێمەرجی چینیش بۆ 

بێزاری  ئەوە دەكات هەستی  ئەگەری  ئێران، زۆر  ئیسالمی  كۆماری 

لە دژی چینیەكان لەو واڵتەدا زیادبكات، ئەگەر هاتو ئۆپۆزسیۆنی 

ئێستای حكومەتی ئێرانی بەهێز بوو.
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رەهەندە ستراتیژیەكانی
پەیوەندیەكانی ئێران – چین

گەیشتنی  و   1976 ساڵی  لە  تۆنگ(  تسی  )ماو  مردنی  لەگەڵ   

بینگ(  شیاو  )دینگ  كە  دەسەاڵت،  بە  واقیعی  زیاتر  سەركردەیەكی 

خستە  واڵتی  ئابوریی  ژێرخانی  تازەكردنەوەی  نوێ  ئیدارەی  بوو، 

چین  ئامانجەش،  ئەم  بەدیهاتنی  بۆ  كارەكانیەوە.  لیستی  پێشەوەی 

پەرەی بە پەیوەندیەكانی دا لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

بە سەرلەنوێ هەڵسەنگاندنەوەی  دەستیكرد  و  ئەوروپای خۆرئاوا  و 

بنچینەی  لەسەر  جیهان  تــری  واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی 

وازی  هاتنی هەشتاكانیش چین  بە  هاوبەش.  ئابوریی  بەرژەوەندیی 

هێنابوو،  سۆسیالیزم  هەناردەكردنی  و  ئایدیۆلۆژیەكانی  سیاسەتە  لە 

دەستیكرد بە بونیادنانی پەیوەندیەكانی لەگەڵ واڵتانێكدا، كە پێشرت 

خۆرهەاڵتی  لە  لەگەڵیاندا.  نەبوو  دیبلۆماسی  پەیوەندیەكی  هیچ 

بوو،  گەاڵڵە  رونرت  بەشێوەیەكی  دەستپێشخەرییە  ئەم  ناوەڕاستیش، 

پشتیوانیكردنی  لەبەر  كە  گۆڕی  پێشوی  سیاسەتی  )دینگ(  كاتێك 

و  باشور  یەمەنی  وەك  بونیادنرابوو،  ناوچەكەدا  لە  رادیكاڵیەت 

رێكخراوی رزگاریخوازی فەلەستینی، بەو پێیەش ئەولەویەتی یەكەم 

بونیادنانی  بە  دەستیكرد  ناوچەكەدا،  لە  دەرەكی چینە  بۆ سیاسەتی 

پەیوەندی لەگەڵ سیستمە عەرەبیە میانڕەوەكان لەناوچەی كەنداودا، 

 ،)1988( قەتەر   ،)1984( یەكگرتو  عەرەبی  ئیامراتی  لەناویشیاندا 

بەحرەین )1989(، سعودیە )1990(.

لەكاتێكدا پاڵنەری سەرەكی بۆ پەیوەندیەكانی چین بە ئێرانەوە، 

هاوبەشیی  فرە  و  وزە  نوێی  سەرچاوەی  دۆزینەوەی  لە  بریتیبوو 

بازرگانی، هەروەها ئەم پەیوەندیانەش لەسەر ژمارەیەك لە ئیعتیباراتی 

سیاسی و سرتاتیژی گرنگ بەرپادەبن. چین بەوپێیەی هێزێكی هەرێمی 

هەڵكشاوە ویستی بەرزخوازیەكی سیاسی هەیە لە بەرتەسكردنەوەی 

ئامانجێكی  ئەمەش  ناوچەكەدا،  لە  خۆرئاوا  و  ئەمریكا  قەڵەمڕەوی 

سیاسی هاوبەشە لەگەڵ ئێراندا. بەشێوەیەك دەكرێت كۆماری ئیسالمی 
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دەسەاڵت  فراوانكردنی  بۆ  هەوڵدانی  لە  بكات  چین  خزمەتی  ئێران 

لە  هەروەها  درێژخایەندا،  لەمەودای  لەناوچەكەدا  قەڵەمڕەوی  و 

ركابەریكردنی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكادا بەشێوەیەك سیستمە 

بەهۆی  بكەن،  خزمەتی  رادەیە  بەو  ناتوانن  میانڕەوەكان  عەرەبییە 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  توندوتۆڵیانەوە  پەیوەندی  هەبوونی 

بەهێز  و  ئابوری  لەڕوی  گەشاوە  ئێرانێكی  لەبەرئەمە  ئەمریكادا. 

بۆ چین، چونكە دەكرێت  بێت  بەسود  لەوانەیە  لەڕوی سەربازیەوە، 

بەشێوەیەكی سنوردار، ببێتە ئاستەنگ لەبەردەم ئەمریكا لە ناوچەكە 

و دروستكردنی هاوسەنگی لەگەڵیدا.

مەسەلەی  و  ئەمریكا-ئێران  روبەڕوبوونەوەی  لە  چین  هەروەها 

هێشتنەوەی  بۆ  دەبینیەوە  سیاسی  ئامڕازێكی  ئەتۆمیدا،  بەرنامەی 

رێگرتن  لەگەڵ  كەنداودا،  ناوچەی  لە  ئەمریكیەكان  سەربازیە  هێزە 

 .»Pivot to Asia- ئاسیا  بەرەو  ئەمریكا  سوپای  »وەرچەرخانی  لە 

لە  زەبەالحەكانەوە  چینییە  وەبەرهێنانە  بەهۆی  ئەمەش،  وێــڕای 

چینییەكان  باسامنكرد،  پێشرت  وەك  ئێرانیدا،  ئابوری  كەرتەكانی  هەموو 

حەزناكەن شڵەژانی سیاسی یان گۆڕانی رژێم لە ئێراندا روبدات، چونكە 

ئەوەی  دەبنەوە.  سیاسی  و  ئابوری  زیانێكی  توشی  رویدا  ئەوە  ئەگەر 

جەختیش لەمە دەكاتەوە، ناڕەزایی دەربڕینی چین بوو لە دژی شۆڕشی 

تێداكردبوو  بەشداریان  ئەوانەی  وەسفكردنی  و   2009 ساڵی  سەوزی 

سیاسەتە  لە  رەخنەگرتنی  هەروەها  ئیمپریالیزم«،  »بەكرێگیراوی  بە 

دیبلۆماسیە زۆرەملێیەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، لەناویشیدا 

زیاتر فشارخستنە سەر ئێران و هەوڵدان بۆ خنكاندنی لەڕوی ئابوریەوە. 

بۆ منونە، ئەو سزایانەی لە ساڵی 2010 بەسەر ئێراندا سەپێرنان، رێ لە 

ناردنی بەنزینی پاڵفتەكراو دەگرێت بۆ ئەو واڵتە، ئەمەش بووە هۆی 

 ،72% بەرێژەی  ئێران  بۆ  پاڵفتەكراو  بەنزینی  فرۆشتنەكانی  دابەزینی 

بۆ ئەمەش چین قایلبوو بەنزینی پاڵفتەكراوی پێویست بداتە ئێران بۆ 

پڕكردنەوەی كەموكوڕی لە بازاڕی ناوخۆییدا. لە پاداشتی ئەمەشدا ئێران 

بەنزینی چینی بەنرخێكی بەرزتر بەرێژەی %25 لە نرخی بازاڕ كڕی.



64

بە  واڵت  هەردوو  ئایدیۆلۆژی  پابەندبوونی  ئەمەش،  سەرەڕای 

و  سێیەمدا  جیهانی  واڵتانی  لەنێوان  هاریكاری  و  مانەوە  بێالیەن 

جەمسەر،  فرە  جیهانێكی  دروستكردنی  بۆ  هاوبەشیان  بەرزخوازیی 

تەحەدای »هەژمونی ئەمریكی« دەكات و دەبێتە خاڵێكی هاوبەشی 

ئاید یۆلۆژی  فكرێكی  بە  هەریەكەیان  وابەستەبوونی  وێڕای  نێوانیان 

تەواو جیاوازەوە، واتە ماركسی-لینینی، لەبەرامبەر ئیسالمی شیعیدا. 

ئاسایشی  لە رێكخراوەكانی  هەروەك چۆن هاریكاری هەردوو واڵت 

ساڵی  لە  )كە  هاریكاری  بۆ  شەنگەهای  رێكخراوی  وەك  هەرێمیدا، 

2001 دامەزراوە و ئەندامێتی هەریەك لە چین، روسیا، قیرغیزستان، 

لە ساڵی 2005  ئێرانیش  و  لەخۆدەگرێت(  تاجیكستان  و  كازاخستان 

بەرژەوەندیە  نزیكبوونەوەی  بۆ  ترە  ئاماژەیەكی  تێیدا،  چاودێر  بۆتە 

بۆ  شەنگەهای  رێكخراوی  ــدا.  واڵت هــەردوو  لەنێوان  سیاسیەكان 

هەرێمی،  هاریكاری  بازرگانی،  چاككردنی  بەئامانجی  هاریكاری 

ئەمریكا  قەڵەمڕەوی  بەرەنگاریی  و  كۆمەڵ  ئاسایشی  بەهێزكردنی 

لە ئاسیای ناوەڕاست دروستبووە. سەرەڕای راگەیاندنێكیش لە ساڵی 

و  هیندستان  ئێران،  ئەندامی  بوونە  ئەگەری  بە  سەبارەت   2010

پاكستان لە رێكخراوەكەدا، بەاڵم تا ئێستا ئەوە روینەداوە.

لە  هێزە  ئەم  دەرخستنی  و  ئەمریكی  هێزی  قەبارەی  بەهۆی 

هەموو ناوچەكانی جیهان و پەیوەندیە ئابوری و سەربازی و سیاسیە 

لە  زۆرێك  بە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كە  توندوتۆڵەكان 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستەوە دەبەستێتەوە، ئەوا هەر مشتومڕێك 

ئێران- دووقوڵیەكانی  پەیوەندیە  بۆ  سرتاتیژی  رەهەندی  لەبارەی 

و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  رۆڵی  بۆ  ورد  وەسفكردنێكی  بەبێ  چین 

پەیوەندیەكانی بە هەردوو واڵتەوە، ناتەواو دەبێت. پەیوەندیەكانی 

ئەمریكاش بە چینەوە تێكەڵەیەكە لە هاریكاری و ركابەری. بەهۆی 

قەبارەی مەوجوداتی هەردوو واڵت و پەیوەستی ئابوری لەنێوانیاندا، 

هەریەكەیان ئامڕازی فشاری هەیە كە بتوانێت لەدژی ئەوی دیكەیان 

پەیوەندیەكانی  لەبەرامبەردا،  پێویستیكرد.  ئەگەر  بەكاریبهێنێت 
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پێوە دیارە و هیچ  ئێران و ئەمریكا روبەڕوبوونەوە و توندیی  نێوان 

پەیوەندیەكی ئابوری و سیاسی لەنێوانیاندا نیە، ئەگەر هەشبێت ئەوا 

سنوردارە. جگە لە هەڕەشەكان و سزاكان، هیچ یەكێك لەو دوو واڵتە 

ئامڕازی فشاریان نیە لەدژی یەكرت بەكاریبێنن.

ویالیەتە  بــە  چین  كــە  ــەكــان،  فــراوان پەیوەندیە  ــەرەڕای  سـ

هەست  چینیەكان  ئەوا  دەبەستێتەوە،  ئەمریكاوە  یەكگرتوەكانی 

ئایا  دەپرسن  ئەمریكادا،  نیازەكانی  بەرامبەر  لە  دەكەن  بەگومان 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا تەنها وەك تەماشاكارێك دەمێنێتەوە 

لە  زۆرێكیش  ئەوان.  حسابی  لەسەر  چیندا  هەڵكشانی  بەرامبەر  لە 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  وایە  پێیان  چینیەكان  شیكەرەوە 

ئەگەری زۆرە پەنابەرێتە بەر بەكارهێنانی ئامڕازی ئابوری و سیاسی و 

هەتا سەربازیش بۆ رێگرتن لە هەڵكشانی چین و گۆڕانی بۆ هێزێكی 

هاوبەشێكی  كە  ئێران،  وەك  واڵتانی  بۆ  دەڕوانن  وا  بۆیە  جیهانی. 

دەدات  ئەوە  و هەوڵی  بە هەژموندا«  دژ  لە »سەربازگەی  ئامادەیە 

سنورێك بۆ قەڵەمڕەوی ئەمریكا دابنێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 

ئاسیای ناوەڕاست و ناوچەكەدا، بەوپێیەی بەڵگەنامەیەكی دڵنیاییە بۆ 

ئایندە لە حاڵەتی ئەگەری رودانی روبەڕوبوونەوەكان لەگەڵ ویالیەتە 

یەكگرتوەكاندا. ئەم روانینەش بەشێوەیەكی تایبەتی بەدیاردەكەوێت 

لەنێوان سەركردەكانی سوپای رزگاری میللی، چینی كە وا بۆ سیستمی 

بە  و  زاڵە  بەسەریدا  ئێستا دەڕوانن سیستمێكە خۆرئاوا  نێودەوڵەتی 

پلەی یەكەم بۆ خزمەتكردنی بەرژەوەندیەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكان 

لەگەڵ  هاریكاریكردن  پێویستە  بۆیە  دروستبووە،  و هاوپەیامنەكانی 

ئەم سیستمەدا كورتبكرێتەوە بۆ ئاست رادەی پێویست بۆ خۆالدان 

پێویستە چین هیچ وەهمگەلێكی  لە رەخنەكانی خۆرئاوا. هەروەها 

رێكخراوەكانی  بێالیەنانەی  بەناو  هەڵوێستی  بە  سەبارەت  نەبێت 

پێویستە  هەروەها  زاڵە.  بەسەریدا  خۆرئاوا  كە  جیهانی  حكومەتی 

پەیداكردنی  و  هاوپەیامنێتی  بەرپاكردنی  هەوڵی  چین  لەسەر 

لەپێناو  جیهاندا  واڵتانی  هەموو  لەگەڵ  درێژبدات  مەودا  هاوبەشی 
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فراوانكردنی بژاردە سرتاتیژیەكانی لە كاتی هەڵكشانیدا، بەشێوەیەك 

كە  كتوپڕەكان،  حاڵەتە  و  تەحەداكان  هەموو  بۆ  بێت  ئامادەباش 

ئەگەری ئەوەیان هەیە لە ئایندەدا روبدەن.

لە واقیعدا، ئاماژەكان ئەوە دەگەیەنن ئەم تێڕوانینە الی كەرتێكی 

شیكەرەوە  لە  زۆرێك  منونە،  بۆ  زاڵە.  چینی  دەستەبژێری  فراوانی 

شارستانیەتە  لە  یەكێكە  ئێران  دەكەنەوە  لەوە  جەخت  چینیەكان 

هەرە گەورەكان لە جیهاندا و واڵتێكە خاوەن تواناگەلێكی نیشتامنی 

شت  زۆر  دەتوانێت  هەڵكشاوە،  هەرێمی  هێزێكی  و  هەمەگیر 

پێشكەش بە چین بكات و زۆر بەرژەوەندی هاوبەش هەیە لەنێوان 

هەردوو واڵتدا. ئەم شیكەرەوانە پێیان وایە تەنگژەكانی نێوان ویالیەتە 

یەكگرتوەكان و ئێران، لە بنەڕەتەوە لە دژیەكییەكەوە هەڵدەقوڵێت 

لەنێوان هێزێكی هەرێمی بەرزخواز و هێزێكی جیهانی هەژموندار، 

كە دەیەوێت هێزە الوازترەكە )ئێران( بخنكێنێت و ملكەچی بكات. 

لێرەوە روبەڕوبوونەوەی ئەتۆمی بەڕای ئەوان دوكەڵێكە لە پشتیەوە 

هەوڵەكانی ئەمریكا شاراوەتەوە بۆ زاڵبوون بەسەر دەرامەتەكانی وزە 

ئامانجدا،  دوو  بەدیهاتنی  لەپێناو  عەرەبیدا  كەنداوی  و  ناوچەكە  لە 

بۆ  دووەمیشیان  جیهانیدا،  ئابوریی  بەسەر  زاڵبوون  یەكەمیان 

ئەمریكا  سیاسەتی  بۆ  ئاستەنگێك  هەر  لەوەی  ئێران  لە  رێگریكردن 

لە ناوچەكەدا دروستبكات. بەوپێیەش كە پەرەپێدانی چەكی ئەتۆمی 

بەردەوامی  ئەوا  دادەپۆشێت،  الوازەكانی  خاڵە  ئێرانەوە  لەالیەن 

سەپاندنی سزاكان ئامانجی ئەوەیە كۆماری ئیسالمی ئێران بە الوازی 

بهێڵێتەوە و نەتوانێت وەك هێزێكی هەرێمی دەربكەوێت.

سەرەڕای ئەوەش، سەركردە چینیەكان لە رێگەی پشتیوانیكردنیان 

هەمان  لە  دەكەن  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  وا  ئێران،  لە 

دەدا.  چینی  دەرخواردی  ئەمریكا  پێشرت  كە  نۆشبكاتەوە،  پیاڵە  ئەو 

و  سەربازی  پشتیوانی  دەیە  چەندین  ماوەی  بۆ  ئەمریكا  حكومەتی 

سیاسی پێشكەش بە تایوان دەكرد، سەرەڕای ناڕەزاییە دووبارەبووەكانی 

بەوە  چینیەكاندا  كۆمۆنیستە  سەركردە  لەبەردەم  واشنتۆن  پەكین. 
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لەسەریان  پێویستە  دەیوت  كە  دەدایەوە،  خۆی  هەڵوێستی  پاساوی 

لەوە تێبگەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بایەخ بە پارێزگاریكردن 

پێویستە  و  دەدات  واڵت  هــەردوو  نێوان  باشەكانی  پەیوەندیە  لە 

پەكین رێز لە بڕیارە سیاسیە دەرەكیەكانی ئەمریكا بگرێت، كە لەسەر 

وەستاوە.  نەتەوەیی  ئاسایشی  بەرژەوەندیەكانی  لە  پارێزگاریكردن 

دەهێننەوە  پاساوانە  ئەو  هەمان  ئێستا  چینیەكان  سەركردە  وادیارە 

و  سیاسی  پشتیوانییە  بە  سەبارەت  واشنتۆن  نەیاریی  بەرامبەر 

سەربازیەكانی چین لەئێران.

دەڵێن:  ئەمریكیەكان  سرتاتیژیە  سیاسیە  شیكارە  لە  هەندێك 

ناكرێت سەركردە چینیەكان رازیبكرێن بەوەی پەیوەندیەكانیان لەگەڵ 

ئێراندا بپچڕێنن مەگەر ئەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكان پەیوەندیەكانی 

لەگەڵ چیندا قوڵبكاتەوە، لە رێگەی فراوانكردنی پەیوەندییە بازرگانیە 

لەم  گەورە.  بەشێوەیەكی  واڵتدا  هەردوو  لەنێوان  دووقۆڵیەكانەوە 

حاڵەتەدا حساباتەكانی سەركردە چینیەكان دەگۆڕێت، كاتێک  دەرك 

بەوە دەكەن تێچوونی پەیوەندیە توندوتۆڵەكانیان بە ئێرانەوە گەورەترە 

ناسەقامگیرییەکانی  بەهۆی  بەاڵم  پەیوەندیە.  ئەو  سودەکانی  لە 

پەیوەندیەكانی نێوان چین-ئەمریكا، كە ویالیەتە یەكگرتوەكان پێیوایە 

چین و كۆریای باكور و كوبا دواین پەناگەی كۆمۆنیزمە-، بۆیە پێویستە 

لەسەرمان چاوەڕوانیبكەین بۆ ئەوەی ببینین، ئایا حكومەتی ئەمریكا 

هەروەها  چین.  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  قوڵكردنەوەی  بۆ  ئامادەیە 

دەرككردنێك هەیە لە واشنتۆن، كە توانای ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ 

فشارخستنە سەر پەكین لەم سااڵنەی دواییدا زۆر كەمیكردوە. بۆ منونە 

ئەمریكی،  خەزێنەی  سەنەداتەكانی  بەهای  2013دا  یۆلیۆ  17ی  لە 

لە  بۆیە  دۆالر،  تریلیۆن   1.3 لە  زیاتر  گەیشتە  خاوەنیەتی  چین  كە 

حاڵەتی سەرهەڵدانی ناكۆكیەكان چین ناچاردەبێت وەبەرهێنانەكانی 

لە دامودەزگا داراییەكانی ئەمریكا بكێشێتەوە، بەمەش بەهای دۆالری 

توانای ئەمریكادا هەبوایە  لە  پاشانیش، ئەگەر  ئەمریكی دادەڕمێت. 

پێش ئەوەی چین پەیوەندی بە رێكخراوی بازرگانی جیهانیەوە بكات 
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لە ساڵی 2001، هەڕەشەی بەكاربهێنایە بەوەی ئاستەنگی بخستایەتە 

لەپێناو  نێودەوڵەتیەدا  رێكخراوە  لەو  چین  ئەندامبوونی  بە  بەردەم 

بژاردەیەی  ئەو  ئێستا  چیدی  ئەوا  پێبكات،  سازشی  هەندێك  ئەوەی 

لەبەردەستدا نەماوەتەوە. لەژێر رۆشنایی ئەم راستیە نوێیانەشدا كە 

دابەشكردنی نوێی هێزی دارایی و سیاسی لە جیهان لەگەڵ هەڵكشانی 

چیندا دەیسەپێنێت، حكومەتی ئەمریكا دەرك بە سنورداری تواناكانی 

دەكات لە مومارەسەكردنی فشار لەسەر چین.

ئەگەر گۆڕانێكی ریشەیی لە سیاسەتی ئەمریكادا رونەدات، ئەوا 

ئەگەری زیاترە چین بەردەوام بێت لەسەر ئەم سیاسەتەی ئێستای، كە 

لەسەر پاراستنی هاوسەنگی لەنێوان واشنتۆن و تاران وەستاوە، هەروەها 

لەنێوان ئەو دوو الیەنە  لە پەیوەندیەكی باش  پارێزگاریكردن  هەوڵی 

ئێرانی  ئەتۆمی  بەرنامەی  بە  سەبارەت  چینیش  سیاسەتی  ركابەرەدا. 

لە  منونە چین  بۆ  هاوسەنگیەدا.  راگرتنی  لەم  دەردەكەوێت  بەئاشكرا 

سەرەتاوە رۆڵێكی یەكالكەرەوەی گێڕا لە پەرەپێدانی بەرنامەی ئەتۆمی 

ئێرانیدا و بەتوندی دژی سەپاندنی سزاكان بوو بەسەر ئێراندا )هەوڵیدا 

دوایبخات كاتێك كە پێشنیاركرا(، بەاڵم دواجار رازیبوو و دەنگی لەسەر 

ئەوروپا/ ئەمریكا/یەكێتی  كە  دا،  چوارەم  كۆمەڵەی  سزاكانی  هەموو 

نەتەوە یەكگرتوەكان سەپاندبوویان بەسەر ئێراندا. ئەم رەفتارەی چین 

دووبارە  هەمیشە  كە  ئاشكرادەكات،  شێوازێك  سزاكان  بە  سەبارەت 

پاشان  دەبێت،  سزاكان  سەپاندنی  دژی  چین  سەرەتاوە  لە  دەبێتەوە، 

سستی  لە  جۆرێك  و  دەوەستێت  پاشان  بكات،  سوكیان  هەوڵدەدات 

بەمەش  نیشانبدات.  رەزامەندی  كۆتاییدا  لە  ئەوەی  پێش  دەنوێنێت 

دەدات  تاران  نیشانی  وا  لەالیەك  بپێكێت،  ئامانج  دوو  هەوڵدەدات 

بكرێت سزاكان  و هێندەی  بەدەستبهێنێت  كات  هەوڵیداوە هەندێك 

نیشاندەدات چین  بۆ واشنتۆن و هاوپەیامنەكانیشی وا  سوك بكرێن، 

هاوبەشێكی بەرپرسە لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا و لەكاتی پێویستدا 

ئامادەیە رەزامەندی نیشانبدات لەسەر سەپاندنی سزاكان لە دژی یەكێك 

لە هاوبەشەكانی لەپێناو پارێزگاریكردن لە پەیوەندیەكی باش لەگەڵ 
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كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا. لەم كاتەدا زۆرجار چین نەرمدەبێت لەبەردەم 

فشارەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكادا و رەزامەندی نیشاندەدات 

ویالیەتە  لەالیەن  سازشێك  كۆمەڵە  بەدەستهێنانی  دوای  هەڵبەتە 

یەكگرتوەكانەوە. لەكاتێكدا دەكرێت بوترێت سزاكان زیانێكی گەورە بە 

ویالیەتە یەكگرتوەكان و ئێران دەگەیەنێت، چین هەتا ئێستا توانیویەتی 

سودی لێوەربگرێت لە مامەڵەكردنی لەگەڵ هەردووالدا، لەماوەی دوو 

دەیەی رابردودا توانیویەتی بە كارامەییەوە یاریەكی دوالیەنە بكات و 

خزمەتی بەرژەوەندیەكانی بكات.

لەنێوان  ناكات  روبەڕوبوونەوە  هەڵشكانی  لە  پشتیوانی  چین 

ملمالنێیەكی  هۆی  دەبێتە  چونكە  ئێراندا،  و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە 

بە  پشت  گەورە  بەشێوەیەكی  واڵتێكە  بەوپێیەش  جەنگ  یان  درێژ 

ئەوا  ناوچەكەدا،  لە  دەبەستێت  گاز  و  نەوت  لە  وزە  سەرچاوەكانی 

نیشتامنیەكانی  بەرژەوەندیە  بە  زیان  سەربازی  ملمالنێیەكی  هەر 

دەگەیەنێت. سەركردە ئێرانیەكانیش باش دەزانن لە حاڵەتی رودانی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  سەربازی  روبەڕوبوونەوەیەكی  هەر 

ناتوانن پشت بەوە ببەسنت، كە چین دێت بەهانایانەوە.  ئەمریكادا، 

لەنێوان چین  یان هاوپەیامنی  بەرگری  پەیامننامەیەكی  چونكە هیچ 

ئێستادا هیچ هێزێكی  لە  نیە، هەروەك چۆن چین  بوونی  ئێراندا  و 

لە  بەرگریكردن  بۆ  عەرەبدا  كەنداوی  ناوچەی  لە  نیە  باڵوەپێكراوی 

ئێران لە حاڵەتی رودانی هەر روبەڕوبوونەوەیەكی سەربازیدا لەنێوان 

ویالیەتە یەكگرتوەكان و ئێران یان لەنێوان ئێران و ئیرسائیلدا. سەرەڕای 

ئەمەش، چین لە ئێستادا پشت بە هێزی دەریایی ئەمریكا دەبەستێت 

بۆ پاراستنی ئاسایشی رێڕەوە كەشتیوانیەكان بۆ گواستنەوەی نەوت 

لە كەنداوی عەرەبیەوە. پاشانیش، هەموو ئاماژەكان ئەوە دەگەیەنن 

كە چین زۆر دوودڵ دەبێت لەوەی خۆی پابەند بكات بە بەرگریكردن 

حاڵەتی  لە  الیەنێك  دانەپاڵ  هەڵبژاردنی  یان  ئیسالمی  كۆماری  لە 

لەوانەیە  ئەمەش  سەربازیدا.  ملمالنێیەكی  هەر  لە  ئێران  تێوەگالنی 

بەشێوەیەكی هەندەكی راڤەی ئەوە بكات، كە بۆچی ئێران سیفەتی 
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چاودێری پێدراوە، نەك ئەندامێكی تەواو، لە رێكخراوی شەنگەهای 

پابەندبكات  چین  لەوانەیە  تەواو  ئەندامێتی  چونكە  هاریكاری.  بۆ 

ئەگەرێكە  ئەمەش  ئێران،  پاڵ  بداتە  بە هێزێكی گەورەترەوە  بەوەی 

دەرككردنی  البدەن.  لێ  خۆیانی  دەیانەوێت  چینیەكان  سەركردە 

هەروەها  رەنگە  ئێرانەوە  سەركردەكانی  لەالیەن  مەسەلەیەش  ئەم 

راڤەی ئەوە بكات، بۆچی بە وریاییەوە جوڵە و هەڵسوكەوت دەكەن 

سورەكانی  هێڵە  ئەوەی  بۆ  ئەتۆمی،  روبەڕوبوونەوەی  بە  سەبارەت 

ئەمریكا نەبەزێنن.

لەنێوان  جیاوازی  گرنگدا  مەسەلەیەكی  چەند  لە  ئەمەش،  وێڕای 

زۆرێك  هەیە.  ئێراندا  بەرژەوەندیەكانی  و  چین  بەرژەوەندیەكانی 

و  هێشتنەوە  لە  پشتیوانی  هێزێكە  چین  وایە  پێیان  توێژەران  لە 

چینی  شۆڕشی  چونكە  دەكات،  ئێستا  رەوشەی  لەم  پارێزگاریكردن 

هەڵسوكەوت  شۆرشگێڕی  دەوڵەتێكی  وەك  چین  چیدی  كۆتاییهات، 

بایەخ بە هەناردەكردنی سۆسیالیزم بدات، بەڵكو دروشمی  ناكات كە 

لە  رێزگرتن  بازرگانی،  بە  ئەولەویەت  پێدانی  لە  بریتییە  ئێستای 

لەگەڵ  تر، دەستوەرنەدان و خراپ مامەڵەنەكردن،  سەروەری واڵتانی 

هیچ الیەنێك. هەڵكشانی چینیش لەسەر گۆڕەپانی جیهانی تاڕادەیەكی 

و  بازاڕەكان  بە  گەیشنت  بۆ  واڵتەوە  ئەو  تواناكانی  بە  پەیوەستە  دور 

سەرمایە و تەكنەلۆژیا، كە ئابورییە سەرمایەداریەكان فەراهەمیدەكەن 

بەدەست  ئــێــران  لــەبــەرامــبــەریــدا،  ئەمریكا.  ســەركــردایــەتــی  بــە 

كە  سەختبۆتەوە،  سزاگەلێكی  ملكەچی  و  دەناڵێنێت  گۆشەگیرییەوە 

ئامانجی ئەوەیە لەڕوی ئابورییەوە بیخنكێنێت، هەروەها لە جەنگێكی 

نێودەوڵەتیەوە  كۆمەڵگەی  گەورەی  بەشێكی  لەالیەن  كە  ئابوریدایە، 

بە  دەستیگرتوە  ئیسالمی  كۆماری  هەروەها  سەپێرناوە.  بەسەریدا 

 1979 شۆڕشی  كە  شیعیەوە،  میللیی  ئایدیۆلۆژی  روخساری  چەندین 

ئیلهام بەخشیەتی، ئەمەش بە رونی دەردەكەوێت لە پشتیوانیكردنی لە 

)حزبوڵاڵ(ی لوبنانی و بزوتنەوەی حەماسی فەلەستینی. 

چین  هەڵكشانی  دەكەنەوە  لەوە  جەخت  توێژەران  لە  زۆرێك 
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نابێتە  پێویست  وەك  جیهانیدا،  ئاستی  لە  هێزەكەی  فراوانبوونی  و 

هۆی هەڵگیرسانی جەنگ و ملمالنێ لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

پەیوەندیە  فراوانبوونی  ئەمەوە،  بەپێچەوانەی  بەڵكو  ئەمریكادا. 

ئابوریەكان لەنێوان هەردوو واڵتدا، ئەو راستیەی ئەمریكا گەورەترین 

خاوەن  چین  و  جیهاندا  لە  چینە  بەرهەمەكانی  هەناردەی  بازاڕی 

 1.3 دەگاتە  بەهاكەی  كە  ئەمریكیە،  خەزێنەی  سەنەدەكانی 

دەسەپێنێت،  هاوبەرامبەر  پشتپێبەستنی  لە  جۆرێك  دۆالر،  ترلیۆن 

هەردوو  لەنێوان  جەنگ  هەڵگیرسانی  ئەگەری  ببێتە  لەوانەیە  كە 

نێوان  الیەنەی  دوو  بازرگانی  بەهای  بێت.  دور  واڵتدا مەسەلەیەكی 

قەبارەی  لە  گەورەترە  زۆر  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و  چین 

یەكگرتوەكان  ویالیەتە  پاشانیش،  ئێران.  و  چین  نێوان  بازرگانی 

نیشتامنی  و كورتهێنانێكی  بەوپێیەی هاوردەكارێكی سەرەكی وزەیە 

چینیەكان  وەبەرهێنانە  لە  سود  دۆالرە،  تریلیۆن   16 بڕەكەی  هەیە 

و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  گاز  و  نەوت  كەرتی  لە  وەردەگرێت 

شوێنانی تردا، كە زۆرێك لە وزە فەراهەمدەكات لە بازاڕی جیهانیدا، 

نرخەكان.  لەسەر  دەگرێت  هەڵكشانی  فشاری  لە  رێگری  پاشانیش 

هەمیشە  سیاسی  ئاستی  لەسەر  واڵت  هــەردوو  ئــەوەی  ســەرەڕای 

سەقامگیری  لە  پارێزگاریكردن  بە  بایەخ  هەردوكیان  ئەوا  نین،  كۆك 

زۆر  سیاسیەكان  شڵەژانە  چونكە  ناوچەكەدا،  لە  دەدەن  سیاسی 

لە  بەرزبوونەوە  و  وەبەرهێنانەكان  لە  زیانگەلێك  بۆ  دەگۆڕێن  جار 

لێ  خۆیانی  دەیانەوێت  واڵتان  دەرەنجامێكن  ئەمەش  وزەدا،  نرخی 

البدەن. لە بەرامبەریشدا، ئێران لە ئێستادا هیچ پەیوەندیەكی لەگەڵ 

لەگەڵ  پەیوەندیەكانیشی  نییە،  ئەمریكادا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

نیە، هاوكات لەژێر  هاوپەیامنەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانیشدا باش 

ئەوروپا/ یەكگرتوەكان/یەكێتی  ویالیەتە  لەالیەن  سزاكدایە  كۆمەڵە 

نەتەوە یەكگرتوەكانەوە بەسەریدا سەپێرناوە. پاشانیش، ئێران لەسەر 

زۆرترن  دوژمنەكانی  ناوچەیەكیشدایە،  لە  دابڕكراوە،  جیهاندا  ئاستی 

دەستەوەیە  بە  كارتی  زۆر  ژمارەیەكی  چین  بەاڵم  دۆستەكانی.  لە 
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دەتوانێت لە پەیوەندیە دوو قوڵیەكانیدا لەگەڵ ئێران بەكاریانبهێنێت.

هێزی  لەڕوی  ئێران  و  چین  لەنێوان  جیاوازیش  بوونی  وێڕای   

هەیانە  هەریەكەیان  كە  مەوجوداتانەوە،  ئەو  و  سیاسی  و  ئابوری 

نێوانیاندا،  دووقوڵیەكانی  پەیوەندیە  لە  شڵەژان  هەندێك  بوونی  و 

ئەوا هاریكاری و فراوانكردنی پەیوەندیەكان لەنێوان هەردوو واڵتدا 

سودیان زیاتر دەبێت بۆ هەردووالیان لەچاو تێچوونەكاندا. سەبارەت 

بەكاربەری  و  بازرگانی  هاوبەشی  یەكەم  لە  بریتییە  چین  ئێران،  بە 

ئەوەی  چین  هەروەها  وزەدا،  بەرهەمێنانی  لە  جیهاندا  لە  سەرەكی 

كە ئێران پێویستی پێی بێت لە چەك و تەكنەلۆژیا و وەبەرهێنانەكان 

ئاسایشی  ئەنجومەنی  لە  چین  ئەندامێتی  هەروەها  پێیدەدات. 

ئەندامێتی  هەروەها  تێیدا،  ڤیتۆ  مافی  هەبوونی  و  نێودەوڵەتی 

ئەتۆمی  وزەی  بۆ  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  پاراستنی  ئەنجومەنی  لە 

رۆڵێكی  چین  پاشانیش  هاوبەشێك.  وەك  زیاتردەكات  بایەخەكەی 

ئێراندا.  نەتەوەیی  و  ئابوری  ئاسایشی  لە  دەگێڕێت  گرنگ  هەرە 

وزەی  بەرێژەی %10 هاوردەی  واڵتێكە  ئێران  بە چینیش،  سەبارەت 

واڵتیش  هەردوو  نێوان  دووقۆڵی  بازرگانی  قەبارەی  دابیندەكات،  بۆ 

 2016 ساڵی  هاتنی  بە  پێشبینیشدەكرێت  دۆالر،  ملیار   45 دەگاتە 

ببێتە  دەكات  ئێران  لە  وا  ئەمەش  دۆالر.  ملیار   100 بۆ  گەشەبكات 

واڵتانی  نێوان  لە  چین  بازرگانیەكانی  هاوبەشە  دیارترین  لە  یەكێك 

تازە گەشەسەندودا. بەوپێیەش كە چین بەكاربەری یەكەمی وزەیە لە 

جیهاندا، ئەوا ئاسایشی نەتەوەیی بەشێوەیەكی توندوتۆڵ پەیوەست 

دەبێت بە ئاسایشی وزەوە. لێرەدا ئێران رۆڵێكی گرنگ دەگێڕێت لە 

نەتەوەییە  بەرژەوەندیە  بە  سەبارەت  چیندا  سیاسیەكانی  حساباتە 

زیندوەکانی، ئەمەش وا لە ئێران دەكات بازاڕێكی قازانجبەخش بێت 

بۆ وەبەرهێنانەكان و شمەك و خزمەتگوزاریە چینییەكان، هەروەها 

بایەخێكی زۆری هەیە بۆ هەڵكشانی چین لە جیهاندا. سەركردایەتی 

پەیوەندیەكی  لە  پارێزگاری  هەیە  ئــەوەی  بــەرزخــوازی  چینیش 

درێژخایەن بكات لەگەڵ ئێراندا، ئەمەش وای لێدەكات بەردەوامبێت 
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لەسەر سیاسەتی هاوسەنگیكردن لەنێوان واشنتۆن و تاراندا، كە هەتا 

ئێستا بەشێوەیەكی باش خزمەتی بەرژەوەندیەكانی كردوە.

ئەوروپا  یەكێتی  ئەمریكاو  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئەگەر   

رێكکەوتن  بگەنە  رۆحانیدا  حەسەن  سەرۆكایەتی  لەماوەی  توانیان 

لە  كرانەوە  بەدیهاتنی  ئەتۆمیەوە،  قەیرانی  لەبارەی  ئێراندا  لەگەڵ 

پەیوەندیەكانی ئەمریكا-ئێران ببێتە هۆی البردنی سزاكان بەشێوەیەكی 

هەندەكی یان هەمەكی، ئەوا پشت پێبەستنی ئێستای تاران بە چین 

لەوانەیە كەمببێتەوە. ئەگەریش ئەم سیناریۆیە بەدیهات، ئەوا شێوازی 

لەوانەیە خاوبوونەوە بەخۆوە  ئێران و چیندا  لەنێوان  پەیوەندیەكان 

ئێران هەوڵدەدات پەیوەندیەكانی فرەجۆر بكات و ژمارەی  ببینێت، 

ئەم  ئەگەر  بەاڵم  كردی.  ئەوەی چین  وەك  زیادبكات  هاوبەشەكانی 

نێوان  پەیوەندیەكانی  پێشبینیدەكرێت  ئەوا  بەدینەهات،  سیناریۆیە 

ئێران-چین لە فراوانبوونی بەردەوامدا بێت.

 

دەرەنجامەكان
بۆ  دەگەڕێتەوە  چین  و  ئێران  نێوان  مێژوییەكانی  پەیوەندیە 

زایینی،  زۆرجاریش سەركردایەتی هەردوو واڵت  سەدەی حەوتەمی 

جەخت لە هەستی هاوبەش دەكەنەوە، بەوەی هەردوو واڵت قوربانی 

بیستەمدا،  سەدەی  لە  بوون  خۆرئاواییەكان  داگیركەرە  هێزە  دەستی 

بە  پایەندبوونیان  و  ئاسیاییدا  ناسنامەی  لە  هاوبەشیان  هەروەها 

وێڕای  بێالیەن،  واڵتانی  و  سێیەم  جیهانی  گەالنی  لەگەڵ  هاریكاری 

ویستەكانیان بۆ دۆزینەوەی جیهانێكی فرە جەمسەر، ئەوەش لەپێناو 

هێنانەگۆڕی هەستێك بە بوونی پەیوەندیگەلێكی رۆشنبیری و سیاسی 

نێوان  دواییەی  ئەم  پەیوەندیەكانی  بەاڵم  واڵتدا.  هەردوو  لەنێوان 

ئابوری  بەرژەوەندیە  حساباتەكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  واڵت  هەردوو 

سیاسیە هاوبەرامبەرەكان.

دوای سەپاندنی سزا ئەمریكیە/ئەوروپیە/نێودەوڵەتیەكان بەسەر 

ئێراندا، كیشوەری ئاسیا، لەسەرو هەمووشیانەوە چین، بوونە دەماری 
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هەناردەكانی  نیوەی  لە  زیاتر  كە  ئێرانی،  ئیسالمی  كۆماری  ژیانی 

چوون  »سرتاتیژیەتی  لە  جەخت  ئەمەش  ئاسیا،  بۆ  دەنارد  وزە  لە 

بەمشێوەیە،  پەیڕەویكردوە.  ئێران  كە  دەكاتەوە،  خۆرهەاڵت«  بەرەو 

بووە  چین  بەردەوامانەدا،  فشارە  و  دوژمنكاری  سیاسیە  ژینگە  لەم 

گرنگرتین واڵت لە جیهاندا سەبارەت بە ئاسایشی ئابوری و سەربازی 

و نەتەوەیی ئێران.

پەیوەندیەكی هاوتایی  و چیندا  ئێران  لەنێوان  پەیوەندی  بەاڵم 

خاوەن  ئێران،  لە  بااڵترە  زۆر  ئابوریەوە  لەبارەی  چین  چونكە  نیە. 

نەختیی  یەدەگی  و  تەكنەلۆژی  پێشكەوتنی  و  ئابوری  هێزێكی 

پەكین  هەروەها  دۆالر.  تریلۆن  سێ  نزیكەی  دەگاتە  كە  بیانیە، 

هەمیشەیی  ئەندامی  بەهێزترە،  سەربازی  تواناگەلێكی  خاوەن 

تێیدا،  ڤیتۆیە  مافی  خاوەن  و  نێودەوڵەتیە  ئاسایشی  ئەنجومەنی 

هەروەها ئەندامە لە ئەنجومەنی پارێزگارانی ئاژانسی نێودەوڵەتی 

جیهانیدا،  بازرگانی  رێكخراوی  لە  ئەندامە  ئەتۆمیدا،  وزەی 

ویالیەتە  بە  فراوانە  سیاسی  و  بازرگانی  پەیوەندیگەلێكی  خاوەن 

هێزێكی  خاوەن  پاشانیش  هاوپەیامنەكانیەوە،  و  یەكگرتوەكان 

توانایانەی  لەم  زۆرێك  ئێران  بەرامبەردا  لە  گەورەیە.  زۆر  سیاسی 

یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لەگەڵ  ئەتۆمیەكانیشی  روبەڕوبوونەوە  نیە، 

و هاوپەیامنەكانیدا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی گۆشەگیریان كردوە. 

گومان  دەبێتەوە،  روبەڕویان  كە  ئابوریەكانیش،  ئاستەنگە  بەهۆی 

بااڵبوونی  لە  بەرزخوازیەكانی  بەدیهێنانی  بۆ  تواناكانی  لە  هەیە 

هەرێمییدا. ئێران لە زۆر بۆنەدا فراوانكردنی پەیوەندیە دوو قۆڵیە 

رازینەبووە.  بەوە  چین  بەاڵم  خستۆتەڕو،  سرتاتیژیەكانی  و  سیاسی 

پەكین بایەخ بە پەیوەندیە بازرگانیەكان دەدات، زیاتر لە بایەخدان 

بە بەرپاكردنی هاوپەیامنێتیەكی سرتاتیژی لەگەڵ كۆماری ئیسالمی 

گرنگرتەكانی  هەرە  سیاسیە  پەیوەندیە  بە  زیان  رەنگە  كە  ئێراندا، 

بگەیەنێت، كە دەیبەستنەوە بە خۆرئاواوە.

ئابوری  بەرژەوەندیە  بەیەكگەیشتنی  و  هاریكاری  ســەرەڕای 
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ئەوا  باسامنكرد،  پێشرت  وەك  واڵت،  هەردوو  نێوان  سیاسیەكانی  و 

پەیوەندیەكانی نێوان ئێران-چین پشكی خۆیان هەیە لە شڵەژانەكان. 

جیهانی  داراییەكانی  تــۆڕە  بە  تێکەڵ  دەكــات  بــەوە  دەرك  چین 

سەرمایەداری و بازاڕ و تەكنەلۆژیاكانی بووە، كە رێگەیان خۆشكردوە 

بۆ ئەوەی لە گۆڕەپانی جیهانیدا بەدیار بكەوێت. پاشانیش بەردەوامی 

لەگەڵ  دەبەستێت  ئەو  هاریكاری  بە  پشت  ئایندەدا  لە  هەڵكشانی 

هەژمونی  خۆرئاوا  كە  سیاسیەكان،  و  دارایی  رێكخراوە  و  سیستم 

بەسەردا كردون، وەك بانكی نێودەوڵەتی، سندوقی نەختی نێودەوڵەتی، 

رێكخراوی بازرگانی جیهانی، كە ویالیەتە یەكگرتوەكان رۆڵێكی گرنگ 

دەگێڕێت تێیدا. لەبەر ئەم هۆیانە، پێویستە لەسەر چین هاوسەنگی 

بكات لەنێوان پەیوەندیەكانی بە ئێران و پەیوەندیە دوو قوڵیە فراوانرت 

و گرنگرتەكانی بە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكاوە.

ئەمەش بە رونی لەو سیاسەتەدا دەركەوێت، كە چین پەیڕەوی 

دەكات، بینیامن لە كۆتاییدا دەنگی رەزامەندی دا لەسەر سەپاندنی 

ئێران  پشتبەستنی  واتە  ئێراندا.  بەسەر  سزاكان  لە  چوارەم  كۆمەڵەی 

هەمیشە  چین  ئێران.  بە  چین  پشتبەستی  لە  زیاترە  زۆر  چین  بە 

عەرەبی  شانشینی  لە  كە  بكات،  زیاد  گاز  و  نەوت  بڕی  دەتوانێت 

سعودیە هاوردەی دەكات یان ئەنگۆال بۆ قەرەبووكردنەوەی هەموو 

یان بەشێك لە هاوردەكانی وزە، كە لە ئێرانەوە دەستیدەكەوێت، كە 

ئەو  بەهۆی  ئێران  بەاڵم  چینی.  وزەی  هاوردەكانی  لە   10% دەگاتە 

سزایانەوە كە بەسەریدا سەپێرنا و كەرتی وزەی گرتەوە، لە راستیشدا 

چین ئێستا گەورەترین بەكاربەری نەوتی ئێرانییە و یەكەم هاوبەشی 

بازرگانی ئێرانە لە جیهاندا و دووەم گەورەترین هەناردەكاری چەكە 

بۆی، وا دەكات پێویستی بە چین زۆر زیاتر بێت لە پێویستی چین بە 

دەستیپێكرد،  لە هەشتاكاندا  كە  پەیوەندیەی  ئەو  بەمشێوەیە  ئێران. 

پەیوەندیی  بۆ  گۆڕا  هاوبەرامبەر،  هاریكاری  پەیوەندیەكی  وەك 

پشتپێبەستنێكی ناهاوسەنگ. سەبارەت بە نەتەوەیەكی وەك ئێرانیش 

لە  پارێزگاریكردن  لەسەر  سورە  و  دەكات  بەخۆیەوە  شانازی  كە 
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بە  نادروستە  پشتپێبەستنە  ئەم  بیرۆكەی  سەربەخۆیی،  و  سەروەری 

چین سەرچاوەی نیگەرانی و شڵەژانە.

چین بە چاوێكی دوربینانە سەیری پەیوەندیەكانی دەكات لەگەڵ 

ئامادەگی  و  بوون  دوای  قۆناغی  بۆ  ئەو  درێژ،  مەودای  بۆ  ئێراندا 

ئەمریكای هەژموندار دەڕوانێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، شیكارانی 

سیاسی پێیان وایە لەگەڵ خێرابوونی كەمبونەوەی قەڵەمڕەوی ئەمریكا 

لە ئایندەدا، ئەمریكا لە كۆتاییدا ناچاردەبێت هێزەكانی لە ناوچەكە 

دەمێنێتەوە،  ئەمریكا  كشانەوەی  دوای  ئێران  بەاڵم  بكشێنێتەوە، 

لە شارستانیەتە كۆنەكان و هێزێكی هەرێمی دیارە.  چونكە یەكێكە 

لە  پڕە  مێژوەكەی  كە  روسیا-ئێرانەوە،  پەیوەندیەكانی  بەپێچەوانەی 

ئێران- جەنگ و ملمالنێ و نەبوونی متامنە، مێژوی پەیوەندیەكانی 

چین هیچ ملمالنێیەكی تێدا نیە. ئەمەش یارمەتیدەردەبێت لە گەشەی 

هاوبەرامبەری  خزمەتی  ئێستا  تا  كە  قۆڵیەكاندا،  دوو  پەیوەندیە 

پێشكەش بە هەردوو واڵت كردوە.

هەڵسەنگاندنی زانستی بۆ هەڵكشانی ئێستای چین و پێشبینیە 

تەواو  مەسەلەی  دوو  سیاسیەكەی  و  ئابوری  هێزە  بۆ  ئایندەییەكان 

جیاوازن، هەندێك لە توێژەران وەك )دیفی شامبو( پێیانوایە سەرەڕای 

ئەو پێشكەوتنە گەورەیەی، كە چین لە ماوەی سێ دەیەی ئەم دواییەدا 

بەدەستیهێناوە، بەاڵم هەموو رەگەزەكانی هێزی نیە، وەك قەڵەمڕەوی 

مەزن  بیكاتە هێزێكی  كە  رۆشنبیری جیهانی،  و  ئاسایشی  و  سیاسی 

وەك ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا. تا ئێستاش نەبۆتە »ركابەرێكی 

سرتاتیژی بااڵبوونی ئەمریكا« ئەمەش وا دەكات »هێزێكی هەندەكی« 

هەیە  گومانیان  شیرك(،  )سوزان  وەك  هەن،  تریش  كەسانێكی  بێت. 

لە توانای دەستەبژێری چینی لەوەی بتوانن پارێزگاری لە یەكگرتویی 

توانایەكی دامەزراوەیی  لەگەڵ گۆڕاندا بسازێن و  ناوخۆیی بكەن و 

چین  هەڵكشانی  بەڕێوەبردنی  بۆ  هەبێت  پێویستیان  سیاسی  و 

وەك  هەن  تر  كەسانێكی  كاتێكدا  لە  كارا.  و  جیهانی  بەشێوەیەكی 

چینەوە  لەبارەی  دەوترێت  ئەوەی  وایە  بڕوایان  بیردسۆن(  )تیمۆپی 
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تێدایە، چونكە چین روبەڕوی  زیادەڕۆیی زۆی  وەك هێزێكی مەزن 

ئاستەنگ  دەبنە  كە  بۆتەوە،  گەورە  ناوخۆیی  تەحەدایەكی  كۆمەڵە 

لەبەردەم ئەوەی ببێتە هێزێكی مەزن، لەناویشیاندا پیربوونی دەستی 

چوونی  خراپ  بەرەو  رەگەز،  هەردوو  لەنێوان  گەورە  جیاكاری  كار، 

گەندەڵی  كۆمەاڵیەتی،  ئاسایشی  بۆ  كارا  تۆڕێكی  نەبوونی  ژینگە، 

ئابوری  هەروەها  چەقبەستو.  فەرمانڕەوایی  بونیادێكی  و  سیاسی 

دەبەستێت  تەكنەلۆژیا  بە  پشت  كەم  الیەنەوە  زۆر  لە  هێشتا  چین 

لە  چین  هۆكارانە،  ئەم  هەموو  لەبەر  دەگمەنە.  تێیدا  داهێنان  و 

ئایندەیەكی نزیكدا نابێتە تەحەدایەكی گەورە بۆ رۆڵی هەژمونداری 

ئەمریكا لە جیهاندا.

هەڵكشانی  وایە  پێیان  هەن  تر  توێژەرانێكی  ترەوە،  لەالیەكی 

ئابوری چین لەم سێ دەیەی دواییدا تەنها دیاردەیەكی هەنوكەییە، 

ویالیەتە  ئەوا چین جێگەی  بەردەوامبوو،  ئاڕاستەیە  ئەم  ئەگەریش 

گەورەترین  و  ئابوری  گەورەترین  وەك  دەگرێتەوە  یەكگرتوەكان 

بە  ئەمەش  ئایندەدا،  دەیەی  چوار  لەماوەی  جیهاندا  لە  دەوڵەت 

ئەمریكا  ئابوری  كە  داكشانەی،  ریتمی  ئەو  بەردەوامی  گریامنەی 

دەڵێت  تسیلیچیڤ(  )ئیڤان  توێژەرانەش  لەو  دەیبینێت.  بەخۆوە 

جیهانی  نابێت،  خۆرئاوادا  سەركردایەتی  لەژێر  ئازا  نوێی  جیهانی 

ناخۆرئاوایی بەسەركردایەتی چین، پێشەنگدەبێت لە گەشەی ئابوری 

قەیرانی  بە  نەبووە  كاریگەر  زۆر  چین  چۆن  هەروەك  جیهانیدا. 

دارایی لە هەردوو ساڵی 2008-2009، كە بەهۆیەوە كشانەوەیەكی 

هێزی  جیهانی  هاوسەنگی  و  رویدا  خۆرئاوادا  ئابوریی  لە  خێرا 

ئابوری بە بەرژەوەندی چین گەڕایەوە، ئەمڕۆش لە روی پەیكەریی 

لەمڕۆ  بەهێزترە.  خۆرئاوایی  واڵتانی  زۆربــەی  لە  ئابورییەوە  و 

بەدواوە یەك واڵت حوكمی جیهان ناكات، چونكە هەڵشكانی چین 

ئاماژەیەكە بۆ سەرهەڵدانی جیهانێكی نوێی فرە جەمسەر. )فەرید 

زەكەریا( پێی وایە خێرایی هەڵكشانی چینی و قەبارەكەی لە ماوەی 

سێ دەیەی رابردودا، دەستكەوتێكی بێهاوتایە، ئەگەریشی زیاترە لە 
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ئایندەدا بەردەوامبێت. بە بۆچوونی زەكەریا، بەدیهێنانی رێژە %9ی 

دەرهێنانی  توانای  و  رابردودا  ساڵی   30 ماوەی  لە  ئابوری  گەشەی 

مێژو  شتێکە  هەژاریی،  بازنەی  لەناو  هاواڵتیەكانی  لە  ملیۆن   40

هاوشێوەی ئەمەی بەخۆوە نەبینیوە. لەماوەی سێ دەیەی رابردودا، 

چین توانی هەر هەشت ساڵ جارێك قەبارەی ئابوری دوو قات بكات 

جار  حەوت  نزیكەی  بەڕادەی  هاواڵتیەكانیشی  داهاتی  ناوەندی  و 

گەورەترین  بە  چین  دەگەیەنێت  ئەوە  مانای  ئەمەش  زیادیكردوە. 

كە  جیهانی،  هێزێكی  بەرەو  دەڕوات  گۆڕاندا  پڕۆسەی  خێراترین  و 

پرۆسەی  لە  خێراترە  و  گەورەتر  هەتا  بینیبێتی،  بەخۆیەوە  مێژو 

تامن(  )روناڵد  جیهانی.  هێزێكی  بۆ  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  گۆڕانی 

ساڵی  هاتنی  بە  و  بەردەوامبێت  چین  هەڵشكانی  پێشبینیدەكات 

2050 جێگەی ویالیەتە یەكگرتوەكان بگرێتەوە، وەك گەورەترین و 

رویدا  ئەوەی  بەپێچەوانەی  دەڵێت:  لەجیهاندا،  ئابوری  بەهێزترین 

كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  چین  ئەمریكی-سۆڤیەتی،  ملمالنێی  لە 

بەرهەمی  قەبارەی  لە  دەبێت  بااڵ  یەكگرتوەكاندا  ویالیەتە  بەسەر 

زۆرە  ئەگەری  ئەوا  رویــدا،  ئەمەش  ئەگەر  تێكڕاییدا.  ناوخۆیی 

هاوتایی و بەرابەریی ئابوریی چین، بە تەنیشت ژمارەی دانیشتوانە 

ئەگەریش  سەربازی.  بااڵبوونێكی  هۆكاری  ببنە  زەبەالحەكەیەوە، 

بەشی  لە  ئەوا  بێت،  بەردەوام  ئێستای  شێوازەی  بەم  گەشەی چین 

كۆتایی سەدەی بیست و یەكدا دەبێتە دەوڵەتی یەكەم لە سیستمی 

جیهانیدا.

گومانی تێدا نیە سەركردایەتی سیاسی لە تاران درك بەم گۆڕانە 

ببێتە  ئابوری و سیاسی جیهانیدا كە ئەگەری زۆرە  لە هێزی  دەكات 

هۆی گۆڕان لە تەرازوی ئێستای هێزەكاندا. پاشانیش بڕیاری سەركردە 

بە  قۆڵیەكانیان  پەیوەندیە دوو  فراوانكردنی  بە  ئێرانیەكان سەبارەت 

ئابوری و سیاسیە دەیخوازێت،  تەنگەبەریە  ئەو  تەنها  نەك  چینەوە، 

ناهەموارەشی  بارە  ئەو  لەگەڵ  بۆتەوە  ئێران  روبــەڕوی  ئێستا  كە 

ئەم  رودانی  بۆ  ئامادەباشیش  پێویستی  هەروەها  بەڵكو  تێیكەوتوە، 



79

دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  پێشبینیەكانیش  هەموو  ئایندەدا.  لە  ئەگەرە 

دەبێت.  زیادبووندا  لە  بــەردەوام  وزە  لەسەر  جیهانی  خواستی  كە 

بەپێی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمیش، لە ماوەی بیست و پێنج 

ساڵی ئایندەدا خواست لەسەر وزە، سێ هێندەی ئێستا زیاتر دەكات. 

چینیش بە تەنها خۆی بەرپرسیارە لە %30ی ئەم زیادەیە، بە هاتنی 

بەبڕی 70%  وزە  لە  بەكاربردنی چین  پێشبینیدەكرێت  ساڵی 2035، 

ئەگەریش  بەكاریدەبات.  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لەوەی  بكات  زیاتر 

ئەم پێشبینیانە راست دەرچوون، ئەوا قەبارەی بازرگانی وزە لەنێوان 

هەردوو واڵتدا بەشێوەیەكی گەورە زیاددەكات، بایەخی ئێرانیش لە 

حساباتە چینیەكاندا سەبارەت بە ئاسایشی وزە زیاتر دەكات.

لە پێگەی  نزیكبوونەوەی  لەگەڵ بەردەوامی هەڵكشانی چین و 

هێز لە كۆمەڵگەی جیهانیدا، ئەوا هاوبەشی لەگەڵ ئێران بە بەشێكی 

پێویست دەزانێت لە ئامادەكردنی »ژینگە هەمەكیەكە« بۆ هەڵشكان 

و بااڵبوونی. چین پێویستی بە زیادكردنی ژمارەی هاوپەیامنەكانیەتی، 

هەروەها وا بكرێت زۆرترین ژمارەی مومكین لە واڵتان پەیوەندیەكانی 

لەگەڵدا فراوان بكەن. لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی دەوڵەمەند 

هەرێمی  هێزێكی  بە  ئێران  سرتاتیژیەوە،  لەڕوی  گرنگ  و  وزە  بە 

وزە  لە  یەدەگە  گەورەترین  دووەم  خاوەن  كە  دادەنرێت،  سەرەكی 

)نەوت و گاز پێكەوە( لە جیهاندا و دەتوانێت رۆڵێكی گرنگ بگێڕێت 

لە پشتیوانی هەڵشكانی چین لە جیهاندا. لەژێر رۆشنایی پەیوەندیە 

فرەكان كەوا كەڵكی هاوبەرامبەریان هەیە بۆ هەردوو واڵت، ئەگەر 

گۆڕانی  لەناویشیدا  رونەدات  واڵتەدا  دوو  لەو  ریشەیی  گۆڕانێكی 

رژێم، ئەوا ئەگەری زۆرە پەیوەندیە چینیە-ئێرانیەكان بەردەوامنب لە 

فراوانبوون لە ئایندەیەكی نزیكدا. كاریگەری ئەم پەیوەندیەش تەنها 

كورتنابێتەوە لە بەهێزكردنی پەیوەندیەكانی نێوان هەردوو واڵت لە 

میانەی دەیەكانی ئایندەدا، بەڵكو هەروەها دەنگدانەوەیەكی سیاسی 

دەبێت لە ناوچەكە و دەرەوەیدا. 
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سەرچاوە:

توسع العالقات اإلیرانیة-الصینیة و ابعادها االسرتاتیجیة، منوشهر 

دوراج، مرکز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتیجیة، طبعة االولی 

.2015
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»چین« چی لە رێكکەوتننامەی
ئەتۆمی ئێران دەچنێتەوە؟

مایكل سینگ

رانانی: تارق راشد علیان، توێژەری زانستە سیاسیەكان

 

بەم  كە  ئەتۆمیەی،  رێكکەوتننامە  ئەو  كاریگەرییەكانی  وادیارە 

دواییە لە نێوان ئێران و كۆمەڵەی )5+1( ئیمزاكرا، تەنها كورتنابێتەوە 

درێژدەبێتەوە  بەڵكو  ناوەڕاستدا،  ئەمنییەکانی خۆرهەاڵتی  الیەنە  لە 

بوونی  لەگەڵ  بەتایبەتی  بگرێتەوە،  ئابوریەكانیش  الیەنە  ئەوەی  بۆ 

هێزگەلێكی گەورەی وەك چین، كە ئارەزودەكات وەبەرهێنانەكانی لە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا فراوانبكات.

لەم چوارچێوەیدا، )مایكل سینگ( پسپۆڕ لە پەیامگانی واشنتۆن 

بۆ سیاسەتی خۆرهەاڵتی دوری ئەمریكی، لە شیكارێكیدا كە گۆڤاری 

پێیوایە ئەو رێكکەوتنە  ئەفیرز«ی ئەمریكی باڵویكردۆتەوە،  »فۆرین 

گەورەترین كاریگەری و رەنگدانەوەی لەسەر چین دەبێت، ئاماژە بۆ 

ئەوە دەكات، كە چین و ئێران لە دێر زەمانەوە پەیوەندیگەلێكی جێگیر 

لەخۆناگرێت،  گرفتە سیاسیانە  ئەو جۆرە  بەیەكیانەوە دەبەستێتەوە، 

ئەو پەیوەندیانە ئاڵۆزدەكات، كە هەن لەنێوان ئێران، روسیا، شانشینی 

یەكگرتو و ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكادا.

پەیوەندیگەلێكی كۆن و درێژبۆوە
ئێران  ئاماژە بۆ ئەوە دەكات پەیوەندیە نوێكانی چین و  سینگ 

سەرۆكی  بە  نیكسۆن«  »ریچارد  هەڵبژاردنەوەی  پێش  دەكەوێتە 

بۆ  گرنگ  ئاسایشی  هاوبەشێكی  بۆتە  چین  ئەمریكا، هەروەك چۆن 

بنچینەییە  پێكهاتە  و  چەك  پێدانی  ئاستی  لەسەر  بەتایبەتی  تاران، 
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توندوتۆڵە  پەیوەندیە  بەهۆی  رونیدەكاتەوە،  هەروەها  ئەتۆمیەكان. 

هەردوكیان  دوودڵی  و  گومان  واڵت،  هەردوو  نێوان  مێژوییەكانی 

چینیەكان  ئەكادیمیە  لە  زۆرێك  یەكگرتوەكان،  ویالیەتە  بەرامبەر 

پێشبنیانكرد پەكین رۆڵێكی خراپ لە گفتوگۆكاندا بگێڕێت، بەاڵم بە 

شایەتیدانی هەموو الیەک، بەشداریكردنی چین بونیادنەرانە بوو.

بەڵكو شیاوترە بڵێین چین ئارەزوی ئەوەی دەكرد دەرەنجامێكی 

دەرەنجامەی  دوو  ئەو  بەبێ  بێت،  فۆرمەلە  دیاریكراو  دیبلۆماسی 

ئەمریكی-ئێرانی،  جەنگێكی  بەرپابوونی  ئەوانیش  نەخوازراون،  كە 

كەنداوی  لە  نــەوت  نەوتیەكانی  هــاوردە  ئــەوەی  هۆی  ببێتە  كە 

عەرەبیدا بخاتە مەترسیەوە، یان رودانی نزیكبوونەوەیەكی ئەمریكی-

هاوبەشە  لە  پڕبێت  ئاوی  رێڕەوی  ئەوەی  هۆی  ببێتە  كە  ئێرانی، 

ئەمریكیەكان. هەروەك چۆن چین، ئەویش وەك ئێران، هەوڵیدەدا بۆ 

لەم سااڵنەی  ئەمریكیەكان، كە هەڕەشەكانی  هەڵوەشاندنەوەی سزا 

ئەتۆمی  كەرەستەی  هەناردەكارەكانی  لەسەر  كورتنەبۆوە  دواییدا 

كە  گرتەوە  دامەزراوانەشی  ئەو  هەروەها  بەڵكو  چینی،  چەكی  و 

بانكەكان و كەرتی  بایەخێكی سرتاتیژی هەرە گەورەیان هەیە، وەك 

نەوتی چینی.

چین  واشــنــتــۆن،  پەیامنگای  لــە  پسپۆڕە  ــەو  ئ رای  بەپێی 

لە  پارێزگاریكردن  لەسەر  سوربوو  ئەتۆمیەكان  دانوستانە  بەدرێژایی 

ئەوەش   ،1+5 كۆمەڵەی  لەناو  ئێران  لەگەڵ  پتەو  پەیوەندیگەلێكی 

سزاكان،  سەپاندنی  كاریگەریەكانی  لە  البدات  واڵتە  ئەو  ئەوەی  بۆ 

هەتا سەرەڕای دەنگدانی چین بۆ بەرژەوەندی ئەم بڕیارانە لە نەتەوە 

یەكگرتوەكان، بەشێوەیەك ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوان چین و ئێراندا 

لە سێ ملیار دۆالرەوە لەساڵی 2001 بەرزبۆوە بۆ زیاتر لە 50 ملیار 

لە  چینی  نەوتی  هاوردەكانی  چۆن  هەروەك   ،2014 لەساڵی  دۆالر 

ئێران لەنێوان سااڵنی 2014 و 2015 بەرزبۆوە بۆ بەرزترین ئاستەكان، 

ئەمەش دوای پاشەكشەیەكی كاتی لەنێوان سااڵنی 2012 و 2013.
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پەیوەندیی ئاسایشیی چینی-ئێرانی:
پەیوەندیی ئاسایشیی چین-ئێرانی بە هەمانشێوە بەردەوامبوون 

سنوری  لە  زۆر  هەتا  دانوستانەكاندا  مــاوەی  لە  فراوانبوون  لە 

بەشێوەیەك  تێپەڕیانكرد،  ئەتۆمی  چەكی  كەرەستەی  هەناردەكانی 

راپۆرتەكان ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن فرۆكە جەنگیە چینیەكان لەساڵی 

2010دا لە ئێران سەرلەنوێ سوتەمەنیان تێكراوەتەوە، لە ساڵی 2014 

عەباسیان  بەندەر  سەردانی  چینیەكان  جەنگیە  كەشتیە  هەروەها 

كردوە، كە ئەو دوو روداوە پێشرت منونەیان نەبووە. سەرەڕای ئەمەش، 

ئەجێندا  یارمەتی  ناڕاستەوخۆ،  بەشێوەیەكی  كەمەوە  بەالنی  چین 

هەرێمیەكانی ئێرانی داوە بە بەكارهێنانی مافی ڤیتۆ لە دژی چەندین 

بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەبارەی سوریاوە.

بە بۆچونی سینگ، ئەم رێكکەوتننامە ئەتۆمیە رێگە بە پەیوەندیە 

ئاستەنگێك  و  كۆت  هیچ  بەبێ  دەدات،  ئێران  چین-  بەهێزەكانی 

نێودەوڵەتیە  و  ئەوروپی  و  ئەمریكی  سزا  بەشێوەیەك  فراوانبنب، 

ئێرانەوە  ئەتۆمیەكانی  چاالكیە  بە  پەیوەندیان  كە  پەیوەندیدارەكان، 

دەرەوەی  لە  كە  سزایانەی،  ئەو  لەناویشیاندا  الدەبرێن،  هەیە 

سنوری هەرێمیەكانەوە بەركارن و لە واقیعدا بەئامانجگرتنی قەوارە 

رێگەدان  هۆی  دەبێتە  هەروەها  بوو،  هەڵپەساردنی  یان  چینیەكان، 

كۆتایی  بەڵكو  چاودێریدان،  لەژێر  كە  ئەتۆمیەكان  هەناردە  بە 

و  چەك  پێدانی  بە  سەبارەت  سەپێرناون  كە  دەهێرنێت،  كۆتانە  بەو 

تەكنەلۆژیای موشەكی، پاش پێنج ساڵی تر سەبارەت بە یەكەمیان، و 

دوای هەشت ساڵی تر سەبارەت بە دووەمیان. هاوكات ئێران بەدوای 

هاوبەشە نێودەوڵەتیەكاندا دەگەڕێت بۆ یارمەتیدانی و بۆ ئەوەی ئەم 

رێكکەوتنە بۆ سودی خۆی بەكاربهێنێت و قەڵەمڕەویەكی ئابوری و 

دیبلۆماسی گەورەتر بۆ خۆی لە ناوچەكەدا و لە پانتاییەكی فراواتردا 

بۆ خۆی دەستەبەربكات.

سەبارەت بە سەرۆكی چین: )شی جین بینگ(، ئەم رێکكەوتنە لەگەڵ 

ئێران لەم كاتەدا لەوە باشرت فەراهەمنابێت، دەستپێشخەرییەكانی ئەو 
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كە ناونیشانی )یەك پشتێنە و یەك رێگە(ى هەڵگرتوە، وێنای بونیادنانی 

و  وزە  بوارەكانی  لە  دەكات  پەیوەستكردن  ئەڵقەكانی  لە  زنجیرەیەك 

بۆ  درێژدەبێتەوە  ئاسیاوە  خۆرهەاڵتی  لە  كە  كەشتیوانی،  و  ژێرخان 

پێگەی  ناوەڕاستدا.  ئاسیای  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  بەناو  ئەوروپا 

وایلێدەكەن  ناوچانەدا  ئەو  رێگاكانی  یەكگرتنەوەی  لە  ئێرانیش 

بەشداریكردنی لە دەستپێشخەریەكەدا گرنگبێت بۆ پەكین.

پێداویستیە وەبەرهێنانیەكانی ئێران:
كەوا  عەرەبیەوە،  واڵتانی  بەپێچەوانەی  تاران،  خۆیەوە  لەالیەن 

ئێران  چینیە،  دەستپێشخەریە  لەم  نیشاندا  خۆیان  دودڵی  و  گومان 

دڵگەرمی و پەرۆشی خۆی نیشاندا بۆ پالنی »یەك پشتێنە و یەك رێگا«. 

هەروەك چۆن ئیدارەی ئۆباما هەوڵیدا ئەوە رونبكاتەوە، كە پێداویستیە 

ئەمەش  دۆالر،  ملیار   500 دەگەنە  ئێران  خۆجێییەكانی  وەبەرهێنانیە 

بڕێكی زۆر زیاترە لەو پارە بلۆكکراوانەی، لەنێوان 100 بۆ 150 ملیار 

دۆالردان، كە ئەگەری هەیەلە رێكکەوتننامە ئەتۆمیەكە جێبەجێبكرێت 

ئێران دەستیدەكەوێتەوە، بەپێی ئەلفۆرین ئەفیرز.

بەهای  کە  ئەوەیە  لێرەدا،  كراوە  لەبارەوە  بێدەنگی  شتەی  ئەو 

وەبەرهێنانی  بەڵێنی  دواییانە  بەم  پەكین  دێن؟  لەكوێوە  پارانە  ئەو 

46 ملیار دۆالری دا لە »رێرەوێكی ئابوری« لە پاكستان، دەیان ملیار 

ژێرخانی  لە  وەبەرهێنان  بۆ  ئاسیایی  بانكی  پارەداركردنی  بۆ  دۆالر 

بەشداریبكات.  پارانەدا  لەو  پشكێك  بە  خۆشحاڵدەبێت  ئابوریدا، 

جێگری وەزیری ئێرانیش ساڵی رابردو ئاماژەی بۆ ئەوە كرد، كە چین 

بەڵێنیداوە وەبەرهێنانەكانی لە ژێرخانی ئابوری ئێراندا وەبەربهێنێت.

چین  كــە  ئایندەییە  وەبەرهێنانە  ــەو  ل ــەورەش  گـ بڕێكی 

پێش  ئێراندا.  لە  وزە  كەرتی  بۆ  تەرخاندەكرێت  پێشكەشیدەكات 

ئێران  ئێراندا،  نەوتی  هەناردەكانی  بەسەر  كۆتەكانیش  سەپاندنی 

لە  بەاڵم  بۆ چین،  بوو  خاو  نەوتی  هەناردەكاری  گەورەترین  سێهەم 

ساڵی 2014، ئێران كشایەوە بۆ پلەی شەشەم.
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لە  دوودڵدەبێت  پەكین  ئەوا  سزاكانیشدا،  البردنی  لەگەڵ  هەتا 

زیادكردنی رێژەی هاوردە نەوتیەكانی لە ئێران لەترسی ئەوەی ئەمە 

ببێتە هۆی پشتپێبەستنێكی زیاتر لەوەی، كە پێویستە بخرێتەسەر یەك 

چاالكیەكانی  لە  چین  وەبەرهێنانەكانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  سەرچاوە. 

زیاتربن  لەوانەیە  ئێرانیدا  نەوتی  كەرتی  لە  بەرهەمهێنان  بۆ  پێشودا 

تاكە  ئێران  رونیشیدەكاتەوە  چینی،  وزەی  ئاسایشی  بەهێزكردنی  بۆ 

واڵتێكە پێگەكەی رێگەدەدات بە راكێشانی هێڵی بۆری وشكانی بۆ 

گەیشنت بە كەنداوی عەرەبی دەوڵەمەند بە نەوت، پاشانیش پەكین 

بە  سەبارەت  دوردەكەوێتەوە  مەترسییەك  لەهەر  ئەمەوە  بەهۆی 

ئاڵۆزیەك كە لە گەروە دەریاییەكانی هورمز و  یان  هەر پەكەوتنێك 

مەلەقادا لە ئایندە روبدەن.

دەكرێت  ئــەوەی  هێندەی  كە  رونــكــردەوە،  ئەوەشی  سینگ 

ئەتۆمی  رێكکەوتننامەی  لە  سود  چین-ئێرانی  ئابوری  هاریكاری 

سرتاتیژیەكاندا  پەیوەندیە  لە  گەشەكردن  ئیمكانیاتی  ئەوا  وەربگرن، 

بۆ  ئێران  كە  بەوەی،  ئاماژەیەك  وەك  ئەمەش  گەورەتربن،  رەنگە 

چوارچێوەی  لە  و  سەختەكان  هەرێمیە  قەیرانە  روبەڕوبوونەوەی 

بە  پێویستی  هەرێمی،  قەڵەمڕەوی  فراوانكردنی  بۆ  هەوڵدانی 

ئەمە  بۆ  پاڵێوراون  ئەوانەش  دەبێت،  دەرەكیەكان  بەهێزە  هاوبەشە 

زۆر  یارمەتیدان  بۆ  دووەمیان  ئەمەی  توانای  بەاڵم  چینن،  و  روسیا 

زیاترە لە توانای یەكەم.

مسۆگەركردنی بەرژەوەندیەكانی چین:
باڵوكرایەوە  دواییە  بەم  كە  سەربازی،  بەڵگەنامەیەكی  وەك 

بۆ  فراوانبكات  هێزەكانی  توانای  هەوڵدەدات  چین  رونیدەكاتەوە، 

لە  ئەمەش  كە  لەدەرەوە«،  چین  بەرژەوەندیەكانی  »مسۆگەركردنی 

بەشداریكردنی كەشتیە جەنگیەكانی چیندا بەدیاركەوت لە ئەركەكانی 

بنبڕكردنی چەتەیی لە ناوچەكەدا و هەستانی هێزی دەریایی سوپای 

لە  چینی  هاواڵتی  هــەزاران  دورخستنەوەی  بە  میللی،  ئازادكردنی 
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كە  بوو،  جۆرە  لەو  پرۆسەی  یەكەم  ئەمەش   ،2011 ساڵی  لە  لیبیا 

چین پێیهەستێت- وێڕای پالنی پەكین بۆ بونیادنانی دامەزراوەیەكی 

دەریایی لە جیبۆتی.

فراوانكردنی  بۆ  چین  هەوڵەكانی  سایەی  لە  دەڵێت:  سینگ 

لۆژیكیە،  هاوبەشێكی  ئێران  دەبینین  قەڵەمڕەویی،  و  هێزەكانی 

هاوپەیامنی  كە  ناوچەكەدا،  لە  بەهێزە  گەورەی  دەوڵەتێكی  تاكە 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا نەبێت، كە دەڕوانێت بەسەر رێگای 

وشكانی و دەریاییدا و بایەخێكی ئۆرگانی هەیە بۆ پەكین. پاشانیش 

ئۆكتۆبەری  لە  ئاشكرا  بە  چینی  بەرگری  وەزیــری  كە  نیە،  سەیر 

سەربازیەكانی  پەیوەندییە  ئارەزودەكات  چین  راگەیاند   2014

ئێرانیش  كە  هەستەیە،  ئەو  )ئەمەش  بەهێزبكات  ئێراندا  لەگەڵ 

بۆ  چینەوە  بانگهێشتكردنی  لەكاتی  لێكرد  گوزارشتی  بەهەمانشێوە 

ئەوەی ئامادەیی دەریایی لە ئێراندا هەبێت(، گەورەترین بەرپرسی 

ئێرانی  سەردانی  دواییە  بەم  تیرۆردا  بنبڕكردنی  لەبواری  چینیش 

دژی  لە  واڵتەدا  ئەو  لەگەڵ  هاریكاریەكانی  فراوانكردنی  بۆ  كرد 

توندڕەوەكان.

واشنتۆن و لێكنزیكبوونەوەی چینی – ئێرانی:
گەشەیەی،  ئەو  دەكرێت  ئافیرۆز،  فۆرین  شیكاری  بەپێی 

بەخۆوە  ئێرانیی  و  چینی  ئاسایشیی  و  ئابوریی  پەیوەندی  كە 

نسبەت  بە  روبەڕوبوونەوەیەك  و  تەحەدی  مایەی  ببنە  دەیبینێت 

بە  پابەندن  ئێران  و  چین  رونیشكردەوە  یەكگرتوەكانەوە،  ویالیەتە 

ویالیەتە  كە  ئێستا  نێودەوڵەتیەی  سیستمە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی 

بونیادنانی  بە  ئاماژەشدەكات  رابەرایەتیدەكات،  یەكگرتوەكان 

دەكرێت  كە  هەرێامیەتیەكان،  و  ئابوری  و  ئاسایشی  دامــەزراوە 

كە  بكەن،  ئابوریەكاندا  و  ئاسایشی  ــەزراوە  دام لەگەڵ  ركابەری 

هەروەك  هەیە.  بەسەریدا  هەژمونیان  هاوپەیامنەكانی  و  واشنتۆن 
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ــەڕوی  روب ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  بەراشكاوی  ئێران  چۆن 

بۆوە.  ئەمریكا  هەڵكوتانەكانی  و  ئاسایش  ئەنجومەنی  دەسەاڵتی 

وێڕای ئەمەش هەردوو واڵت هاوپەیامنێتی و بەرژەوەندیان لەگەڵ 

ویالیەتە  لەگەڵ  ركابەری  ئەمان  وەك  ئەویش  كە  هەیە،  روسیادا 

یەكگرتوەكانی ئەمریكادا دەكات.

دەكرێت  ئێران  بۆ  چین  يارمەتيەكانی  سینگ،  بۆچوونی  بە 

چني،  ببەخشنە  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  سرتاتیژی  پێگەیەكی 

فراوانخوازیەكی  هەر  ئەگەری  روبەڕوبوونەوەی  وەك  ئەمەش 

زياترى ئەمریكا لەناوچەكەدا.

لەگەڵ  گشتگیرتر  هاوپەیامنێتییەكی  بەرپاكردنی  لەكاتێكدا 

گرفتێكی  كۆمەڵە  بەهەمانشێوە  ئەمەش  دەكــرێــت  ئێراندا، 

لێبكەوێتەوە، ئەمەش بەپێی وتەی سینگ. ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات، 

ئەو  بەنسبەت  تەنانەت  زەحمەتە،  ئێراندا  لەگەڵ  مامەڵەكردن  كە 

بەرژەوەندیگەلێكی  وایە  پێیان  چاودێران  لە  زۆر  كە  واڵتانەشەوە 

پەیامنگای  پسپۆڕەی  ئەو  دەكــاتــەوە.  كۆیان  پێكەوە  هاوبەش 

گرێبەستێك  بەهەڵوەشاندنەوەی  ئاماژە  چێوەیەدا  لەم  واشنتۆن 

دەكات لەالیەن ئێرانەوە بە بەهای 2.5 ملیار دۆالر لەگەڵ كۆمپانیای 

پرتۆڵی نیشتامنی چینیدا، هەتا لەكاتێكدا، كە دیبلۆماسیە ئێرانیەكان 

هانی فراوانكردنی پەیوەندیە ئابورییە چینی-ئێرانییان دەدا.

سینگ رونیكردەوە منونەی ئەم جۆرە ئاستەنگانە لەگەڵ البردنی 

ئەڵتەرناتیڤە  فراوانبوونی  لەگەڵ  هەروەها  زیاددەكەن،  سزاكاندا 

فەراهەمبووەكان الی ئێران لەبارەی كۆمپانیا چینیەكانەوە، ئاماژەش 

چینیە  پەیوەندیە  لەبەردەم  دەكات  تر  ئاستەنگێكی  بوونی  بە 

لە  ئێران  پشتگیریكردنی  لە  دەبینێتەوە  خۆی  كە  ئێرانییەكاندا، 

گروپەكانی وەك بزوتنەوەی حەماس و بزوتنەوەی جیهادی ئیسالمی 

لە فەلەستین و بزوتنەوەی تاڵیبان، كە خودی پەكین لەوە دەترسێت 

ئەمانە ببنە مایەی هەڕەشە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی.
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ئایا دەكرێت شكست بەهەوڵەكانی چین بهێنرێت؟
پتەوكردنی  كردوە،  بەوە  ئاماژەی  ئافیرز  ئەلفۆرین  شیكارەكەی 

و  هــەوڵ  بە  شكست  دەكــرێــت  ئێراندا  لەگەڵ  پەیوەندیەكان 

ئابوریەكانی  هاوبەشییە  فراوانكردنی  بۆ  بهێنێت  چین  كۆششەكانی 

واڵتانی  و  ئیرسائیل  بەتایبەتی  ناوچەكەدا،  لە  تر  واڵتانی  لەگەڵ 

گەورەی  ركابەرێكی  وەك  ئێران  كە  كەنداو،  هاریكاری  ئەنجومەنی 

خۆی دەیبینێتەوە. راستە ئێران هاوردەكەرێكی گرنگی نەوتە بۆ چین، 

بەاڵم سعودیە بە گەورەترین هەناردەكاری نەوتی خاو دەمێنێتەوە بۆ 

چین. لەكاتێكیشدا كە ئەم واڵتانە ركابەری دەكەن لەگەڵ ئێران لەسەر 

قەڵەمڕەوی هەرێمی، دەكرێت چین بكەوێتە ژێر فشارێكی زیاتر بۆ 

ئەوەی الیەنێك هەڵبژێرت كە لە ریزیدا مبێنێتەوە.
ئەمریكیەكان  هاوپەیامنە  ــات  دەك ئــەوە  بۆ  ئاماژە  توێژەر 
»یەك  پالنی  لەچوارچێوەی  واڵتانەی  ئەو  بەتایبەتی  لەناوچەكەدا، 
پشتێنە و یەك رێگا«دا چین بە هاوبەشی ئابوری خۆییان دەزانێت،  
بكەن،  چین  رێبازی  و  میتۆد  لە  كار  لەوەی  یارمەتیدەربن  دەتوانن 
ئەمریكی  ئاسایشیی  بونیادی  و  هاوپەیامنێتی  چەندە  بەشێوەیەك 
روبەڕوبوونەوە  ئەگەرەكانی  هێندەش  بەهێزتربێت،  لەناوچەكەدا 
سینگ  بەڕای  هەروەها  كەمرتدەبێتەوە،  چینەوە  و  ئێران  لەالیەن 
لە  زیاتر   ئەمریكا  كە  بكرێت،  چین  بە  قەناعەت  بتوانرێت  چەندە 

ئێران لەپێشرت و باشرتە بۆ بەرژەوەندیەكانی ئەو، ئەوەندە باشرتە.

دەكــاتــەوە  ــەوە  ل جەخت  شیكارەكەیدا  كۆتایی  لە  سینگ 

هاوسەنگییەك  دروستكردنی  بۆ  كار  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  پێویستە 

ئاكامی  لە  كە  و سودانەدا،  كەڵك  ئەو  و  تێچوونەكان  لەنێوان  بكات 

رێكکەوتنی ئەتۆمی ئێرانەوە دەيانچنێتەوە، لەگەڵ فەرامۆشنەكردنی 

گۆڕەپانەكانی  چێوەی  كە  فراوانە،  رێكکەوتنە  ئەم  ناوەڕۆكەكانی 

جەنگ لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا تێدەپەڕێنێت.

سەرچاوە: جریدة االهرام

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/6540.aspx



89



90



91



92



93



94



95



96

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە

رامیار مەحمود

حەسەن بارام

2016

2016

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 


