
 

 

 

 امنیتی جمهوري اسالمی ایران  -ی دفاع یپلماسیبر دتحلیل سیاستی مقاله پژوهشی: 

 نیچجمهوري خلق با  
2عباس غالمی، 1جواد امینیسید  

 62/00/99پذیرش مقاله:                                                      62/06/99دریافت مقاله: 

 چكیده

هدا و سدحو    نده یزمهای نوپدیدد هندسده رددجت جیدانی،     گیری منظومهشکلو  المللینیب یتیامن طیتحوالت مح

 ردراج داده اسدت    تدثییر تحت  ی و امنیتیدج حوزه دفاعجا  کشوجها دو یا چندجانبه هاییهمکاج و گیری منازعاتشکل

شدود   ایران دج باالترین سحح پیگیری مدی جویکرد دیپلماسی دفاعی فعال دج نیروهای مسلح جمیوجی اسالمی  جو نیازا

های توسعه همکاجی و جوابط دفداعی و  ها و ظرفیتو جمیوجی خلق چین از رابلیت جمیوجی اسالمی ایران دو کشوج

 های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و    دج غرب و شرق آسیا برخوجداجند  لداا دج سحح جاهبردی با توجه به ویژگیامنیتی 

 بده لحداه هددف    قید تحقایدن    است همکاجیاین و ابعاد ها بندی پیشرانو اولویتشناخت  پژوهش نیا یهدف اصل

جامعده  با توجه به حجد     است یا نهیزم -یموجد ،موجدنیاز یها دادهنوع  یبنام بر جوش تحقیق و ای توسعه – یکاجبرد

هدای  دهد به ترتید  پیشدران  نشان می جیبوده است  نتا اجحج  نمونه بر حج  جامعه منحبق و تمام شم، نفر 55 یآماج

امنیتی دو کشدوج داجندد     -دیپلماسی دفاعی دج نظامی، سیاسی، ارتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشترین نقش جا گانهچیاج

و اعداام وابسدته   % 0/89بدا   ینظام یانتقال فناوج)مؤلفه  02با  ینظام ماکوج به تفکیک، پیشرانی ها تیدج اولو همچنین

و حضدوج دج   % 0/89بدا   یرحبد  تدک نظدام  و  کدا یآمر یمباجزه بدا هژمدون  مؤلفه ) 9با  یاسیس پیشران (؛% 4/89 با ینظام

جداده   یاید و اح % 4/89بدا   یارتصداد  تید امنمؤلفه ) 7با  یارتصادپیشران  (؛% 7/80با  یشانگیا رینظایمنحقه باتیترت

 (% 9/98مبداجزه بدا مدواد م ددج و راچداق انسدان بدا        مؤلفه ) 9با  یفرهنگ یاجتماع پیشرانو  (% 5/84با  دیجد ش یابر

  شوندیت جا دج دیپلماسی دفاعی شامل میو ظرف تثییر نیشتریب

 های همکاجیابعاد و پیشران ،یتیامن -یدفاعمشترک  یهمکاج دیپلماسی دفاعی،واژگان کلیدي: 
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 sa.abbas@chmail.ir ،نویسنده مسئول() یملدفاع  یدانشگاه عال ،آموخته دکتری علوم دفاعی جاهبردیدانش 0

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك

 8199 پائیز، 18، شماره هجدهمسال 

 489 - 424 ، از صفحهدهم مقاله
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 مقدمه
 یمتعددد  یخود، ابااجها یمنافع مل شتریهرچه بیتر و ب تثمینبه اهداف و  لین برای هاامروز، دولت یایدج دن

 ییکاجهدا  جاه نیمؤیرتر ازجمله یپلماسیدویژه  به یاسیس یابااجها جسد یبه نظر م نیب نیدجا  اجداجندیاختجا دج 

 تدوان  یمد  نیبندابرا ؛ مندافع باشدد   نیشتریب یداجا ،یاحتمال هاینهینسبت به ها تواند یاست که کاجبست آن م

کندد؛   جداد یا یدی فرصدت زا  و یدزدائید تیدمنظوج  به جا یفراوان یها تیظرف تواند یم یپلماسید اشتاذعان د

و مسدلح(   یردوا اجتدش )  ییاز دجک نفدوذ و کداجا   تید اسدت کده حکا   یمفیدوم و عملد   ،یدفاع یپلماسید

 یروید ن نیبد  یالاام وندیدجک پ نیجنگ و دفاع و همچن یعنیآن  یاصل ژهیکاج و یفراسو ینظام یها تیفعال

دج مسدلح   یروهدا ین ییو نیدا  یی( هدف غا8-88: 8998 ،ی)عسگر داجد  یعناصر ردجت مل گریو د ینظام

 تحقدق و  دج تدوان یجا مد  یدفداع  یپلماسد ید یاصل ژهیکاج واست،  یکشوج، بازداجندگ ساله ستیب انداز چش 

 الملدل نینظدام بد   یدهاواحد  گدر یبدا د  یاسد یو کاجبرد آن دج تعامل واحدد س  یکردن جاهبرد بازداجندگ ادهیپ

جنگ سدرد و کداهش   خاتمه ویژه  به المللینیب یتیامن طیمح تحوالت (49: 8989 گران،یو دیی نای)م دانست 

 یدج حدوزه نظدام   ازجملهها جکشو انیم تلف م هاییهمکاج نهیزم الملل،نیب استیدج عرصه س گریینظام

 فید مسدلح خدود تعر   یروهدا ین یجا بدرا  یدید جد هایتیکشوجها مثموج دجنتیجهجا فراه  کرد و  یو دفاع

 اید دج زمان صدلح ن  ها آنمسلح محدود به دوجان جنگ نشده، بلکه نقش  یروهایکاجکرد ن مبنا نیا کردند  بر

بدر   یکده مبتند   یدفاع یپلماسیرراج گرفت  د ییکشوج موجد شناسا یملهاییمنافع و هدف تثمینبه کمک دج 

 هدای  جوشبده جندگ جا از جاه    ازیکه کاجساز باشد ن یحیب ش دفاع است دج شرا ژهیاز کاج و دیجد فیتعر

اسدت   نید ا یپلماسیمناسبات دفاع و د می  ناگفته دج اجی  نکته بساندازدمی ترو عق  ریتثخ ،ینظام یریر ریغ

 باشدد   یدج خدمت دفاع ملد  دیه  با یپلماسید ،یخاجج استیس یدفاع دج جاستا یکه دج کناج خدمات سنت

سده حدوزه    یتیامن -یدفاع یدج اجتباط با همکاج رانیا یاسالم یجمیوج یدفاع استیس (72: 8998)ساعد، 

داشدته و دج   مددنظر جا  یفنداوج  یداجا هیهمسدا  رید غ یو کشدوجها  هیهمسدا  یمسلمان، کشوجها یکشوجها

 یازهدا یدج خصدو  جفدع ن   یرید گیپ منظدوج  بده  شدده  محدر  به هدر سده حدوزه     یاجتباط با مشاجکت دفاع

 هدا اسدت یس نیا حیصح یاجرا منظوج بهتوجه داجد   یتیبحران امن تیریکنترل و مد ،یتمادسازاع ،ییافاا توان

بده   یابیدسدت  ،یکس  مندافع ارتصداد   ،یتیامن طیمح یشامل؛ میندس یدفاع یپلماسیبه اهداف د یابیو دست

نسدبت بده    یسدت ی( با47: 8989 گران،یو د یینای)م حاتیو کنترل تسل سازی یبات ،موجدنیاز یدفاع ااتیتجی

 جمیدوجی  شدود  ارددام   ،یو جیدان  ایبا کشوجها دج سحح دوجانبده، منحقده   یتیامن یدفاع یهمکاج یبررراج

جیدان و   ی مستقلبا کشوجها داجیمناسبات پا یخود و بررراج یعمق جاهبرد تیدج جیت تقو رانیا یاسالم
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 نیکشدوج چد   تمایل به گسترش دیپلماسی دفاعی داجد وخود  یکیتیژئوپل گاهیساختاج و جا تیدج جیت تقو 

سدازمان ملدل متحدد و بدا      تیامن یشوجا یدائم یجیان و از اعضا یباجگ نظام هایاز ردجت یکی عنوان به

هددف اصدلی ایدن مقالده دج       اسدت  خدوجداج ی از این ظرفیت برو جیان ایدج سحح منحقه یگااجتثییرتوان 

دج وهلده دوم   امنیتی دو کشوج ایران و چدین اسدت و   - و ابعاد همکاجی دفاعیها  وهله اول شناخت پیشران

وزن و اولویدت ابعداد هدر یدک از      دجنیایدت تدا  ها و ابعاد است این پیشران بندی اولویتشناسایی ترتی  و 

های این تحقیق به این صوجت محدر   دستیابی به اهداف فرضیه منظوج به ت صصی معین شوند های  پیشران

 گردیده است:

 باشد گااج میتثییرامنیتی ج ا ایران با کشوج چین  -بعد نظامی دج همکاجی دفاعی های مؤلفه -8

 باشد گااج میتثییرامنیتی ج ا ایران با کشوج چین  -بعد سیاسی دج همکاجی دفاعی های مؤلفه -0

 باشد گااج میتثییرامنیتی ج ا ایران با کشوج چین  -بعد ارتصادی دج همکاجی دفاعی های مؤلفه -9

گدااج  تثییرامنیتی ج ا ایران با کشوج چدین   -فرهنگی دج همکاجی دفاعی -بعد اجتماعی یها مؤلفه -4

 باشد می

 مبانی نظري

 شناسیپیشینه  -

های فراجوی همکاجی های و چالشسنجی امکان" عنوانای تحت ( دج جساله8999) شریعتی

متعددی  های چالش وبردی ایران و چین جا با مشکالت گسترش جوابط جاه"جاهبردی ایران و چین

مبنای  بر  سته استه  از منظر جویکرد نظری و ه  از منظر محالعات میدانی و تجربی مواجه دان

-برابر جامعه بین دج چالشگرانهیوج همواجه جفتاجی ظ حال دجهای الملل ردجتتاجیخ سیاست بین

 با جنگ سرددوجان پس از  دج ظیوج حال دجیک ردجت  عنوان بهچین  جفتاج اام ؛اندداده الملل بروز

چالش  به جاالمللی  جامعه بین تنیا نه خواند  این کشوجظیوج نمی حال دج هایسنت جفتاجی ردجت

 دج( 0288یانه بروز داده است  فرگوسن )جوم تلف، جفتاجی همکاجی های حوزه دجه نکشیده بلک

جاهبردی نرم  مشاجکت گیچگون: دیجد هنجاج عنوان به نرم ردجت " عنوانجساله خود با 

به این  "یرحب تک نظام از یادوجه دج کایآمر یهژمون موازنه نمودن دج هیجوس و نیچ )استراتژیک(

شدن  همراه وکاج، همدلی ین جاه، بیترمنحقه دجبردن هژمونی آمریکا نتیجه جسیده که برای از بین 

اشد تا نقش ب ای گونه بهها باید منحقه مانند چین و جوسیه است  این همکاجی های برترردجت

نیا نشان بدهد  شریعتی خوبی بهمریکا هجمه تاجی ی غرب به جهبری آ برابر دجبازداجندگی خود جا 
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ها دج برخی همپوشانی "جوابط ایران و چین کننده تعیینعوامل "تحت عنوان ای  دج مقاله (8988)

، عوامل جا انرژی حوزه دجهمکاجی  والت ارتصادی و نظامی سیاست خاججی دو کشوج نظیر مباد

جوابط  وچین  (استراتژیکجاهبردی )انت اب  سو دیگر از دانسته و کشوج دوتوسعه ب ش جوابط 

 آوجده شماجاین جوابط به  کننده ، عوامل محدودجا های غربیجویانه این کشوج با ردجت همکاجی

 لهو جویکرد چین به مسئدج پرت دیپلماسی دفاعی" ( دج مقاله8980) فرشچیدج پایان  و ؛است

های نظامی مشترک، مسائل جاهبردی، جزمایش موجد دج نظر تبادلهای نظامی و هیئت  مبادله، "امنیت

ترین عناصر  جا از می  غیرمتعاجفهای حوزه های امنیتی دججانبه و همکاجیهای نظامی چندیتفعال

 دیپلماسی دفاعی چین دانسته است 

 مفهوم شناسی -

 کلی  برنامه یک چیاجچوب دج و یکدیگر توافق با کشوج یا گروه مؤسسه، سازمان، فرد، دو هرگاه

 که طوجی به دهند، انجام مشترک هدف یک به نیل جیت دج جا هایی فعالیت و اردامات ،تفصیلی یا

 به گردد، مشترک هدف به دستیابی و جوند دج تسریع افاایی، ه  موج  ها فعالیت و اردامات این

 و ملی امنیت بر مبتنی" امنیتی -دفاعی همکاجی 8(8982) سالمی ازنظر  شود می گفته همکاجی آن

 جا نسبی ملی امنیت که ای یکپاجچه دفاع دیگر، عباجتی به است، ملی ردجت های مؤلفه یکپاجچگی

 نیل جیت دج که است هایی فعالیت و اردامات مجموعه انجام امنیتی -دفاعی همکاجی  "کند تثمین

 و تسلیحات تبادل نظیر محوجهایی وجیانیایمنحقه دوجانبه، سحح دج دفاعی دیپلماسی اهداف به

 دفاعی، نامه موافقت انعقاد نظامی، وابسته اعاام نظامی، آموزش ،چندمنظوجه و دفاعی فناوجی

 اتحاد ایجاد متقابل، تجاوز عدم پیمان انعقاد مشترک، جزمایش انجام فنی، و علمیهییهمکاجی

 کیفی و کمی گسترش و ایجاد متقابل، امنیت و دفاع پیمان انعقاد مشترک، دفاعی تحقیقات نظامی،

 جا آن نظایر و دفاعی ایمنحقه های کمیسیون ایجاد ،ها منازعه حل و پیشگیری دفاعی، سازوکاجهای

  گردد مشترک اهداف به دستیابی و دججوند تسریع ،افاایی ه  موج  که طوجی به ،شودمی شامل

 امنیتی: -دفاعی همکاریهای  پیشران

 دی:اقتصا پیشران

-می رلمداد یکدیگر مکمل ارتصادی منظر از آسیا کین راجه سوی دو دج چین و ایران کشوج دو

 نبوده جاهبردی اصول و معیاجها بر مبتنی کشوج دو هایهمکاجی جوند گاه هیچ وجود بااین  شوند

                                                           
 8989تقریرات دجسی سال  8
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: 8982عسگریان،)  گردد می محسوب ایران ارتصادی شریک ترینمی  چین حاضر دج حال  است 

 خاوجمیانه حساس منحقه دج ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی انرژی، ارتصادی، مورعیت از ایران (5

 دججوند باالیی اجزش از خاج دجیای و فاجس خلیج یعنی انرژی غنی منبع دو اتصال حلقه عنوان به

 جیانی بازاجهای آتی تحوالت( 72: 8994صفوی،)  است برخوجداج جیان هایردجت بین تعادل

 فسیلی هایسوخت تقاضای فرایند دج چین خصو  به آسیا وزنه که است سمتی به گاز و نفت

  داشت خواهد طبیعی گاز و خام نفت واجدات به بیشتری وابستگی لاا و شد خواهد تر سنگین

 ارتصادی منافع کشوج این و است چین نفت کننده تثمین سومین امروز ایران (894: 8988دجخشان،)

 با ارتصادی متقابل منافع دجیچه از هاچینی( 0: 8980 شجاعی،)  داجد ایران دج توجیی رابل بسیاج

 صفری)  نداجند ها آن هایسیاست سایر و حکومت نوع با چندانی کاج و داجند جوابط کشوجها اکثر

 آن سریع ارتصادی جشد به توجه با ،گاز و نفت واجدات به چین نیازهای( 98-90: 8980،دیگران و

  آید شماج به چین انرژی تثمین منابع ترینمحمئن از یکی تواندمی ایران و داجد صعودی سیر کشوج

 برخوجداج ایران گاز و نفت منابع دج گااجیسرمایه برای ایویژه بسیاج مورعیت از چین جو ازاین

 تسلیحات ساخت جیت دج مشترک گااجیسرمایه چنینه ( 08-45: 8988 نیا، شریعتی)  است

: 8998 عسگری،  )شودمی رلمداد ایران اسالمی جمیوجی دفاعی دیپلماسی کلی اهداف ازجمله

 هایپیشران از یکی کشوج، دو از یک هر نیازهای به بسته متقابل گااجیسرمایه جو ازاین( 04-00

 و خود کشوج پیرامون هایسرزمین ادامه جا فاجس خلیج منحقه چین، دولتمردان است  همکاجی

 و منحقه با مناسبات توسعه جاهبرد و دانندمی آن ارتصادی و سیاسی امنیت دج ویژه اهمیت داجای

 ژئوپلیتیکی خا  مورعیت( 872: 8995 امامی،)  داد خواهند ادامه جا آنجا دج حضوج تقویت

 با خشکی و دجیا طریق از اجتباط بررراجی امکان و ایران اسالمی جمیوجی و چین خلق جمیوجی

 و آزاد هایآب به دسترسی امکان و دجیایی و ساحلی مورعیت داشتن و ابریش  جاده مجدد احیاء

 از کشوج دو هر ارتصادی جشد و توسعه دج ماالگا به فاجسخلیج مسیر دجیایی امنیت بررراجی لاوم

 و کنندگانمصرف برای انرژی عرضه امنیت مسئله د بو خواهد کشوج دو این همکاجی هایزمینه

 از تابعی گاز، و نفت تجاجی هایسیاست چاجچوب دج تولیدکنندگان برای انرژی تقاضای امنیت

 لوله خحوط احداث  باشد می نیا طبیعی گاز برای خصو  به انتقال لوله خحوط احداث الگوی

 افاایش شدت به جا یکدیگر به واجدکننده و صادجکننده وابستگی منحقاً طبیعی گاز یا نفت انتقال
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-898: 8988 دجخشان،)  کندمی تثمین بیتر تقاضا و عرضه جان  دج جا انرژی امنیت و دهدمی

892) 

 ی:نظام پیشران

 هر توسعه و امنیت و استقالل شرط پیش ردجت، ابااج تثمین به جویکرد و نظامی ردجت امروزه

 یک و دفاعی ارتداج حیاتی جاء یک ،کافی و مناس  تسلیحات داشتن  آیدمی شماج به کشوجی

-می  ،خوداتکا و مستقل دفاعی صنعت منظر این از  است بازداجندگی اعتباج برای حتمی ضروجت

 اسالمی جمیوجی دفاعی -نظامی دیپلماسی اندازچش  افق دج  است ملی ارتداج شاخصه ترین

 سند)  است گردیده عنوان کشوج به نظامی های فناوجی و علوم انتقال و جصد دج توانمندی ایران،

 برنامه کلی هایسیاست دج( 8988 بیاج دفاعی، -نظامیالمللی  بین جوابط "جاه نقشه" جاهبردی

 دفاعی عمده تجییاات و هاسال  تولید ظرفیت و هافناوجی موشکی، توان توسعه به کشوج شش 

 دالیل از یکی چنینهم .است شده تثکید تیدیدات انواع با متناس  و بازداجندگی توان با ساز برتر

  باشدمی ها آن دفاعی صنایع محصوالت فروش دفاعی، دیپلماسی به کشوجها برخی گرایش

 مقامات با دیداج و چین خلق جمیوجی دفاع وزیر سفر چنینه  (94: 8980،دیگران و عسگری)

 دو بین مشترک دفاعی همکاجی هایزمینه از دیگر یکی بیانگر کشوج، مسلح نیروهای جتبه عالی

 (882:  8998 بلوچی،)  است کشوج

 ت:اطالعا گذاری اشتراک

 شامل تواندمی خاججی تیدید چاجچوب، این دج  نداجند نظامی صرفاً سرشتی خاججی تیدیدات

 (89: 8989 توحیدی،)  بشود نیا اطالعاتی جنگ و فرهنگی جنگ ارتصادی، جنگ سیاسی، جنگ

 از یکی کشوج موجدنیاز جاهبردی اطالعات آوجیجمع منظوج به مناس  بسترسازی بر همین اساس،

 اعضاء سایر اطالعاتی پشتیبانی از گیریبیره اساس همین بر و بوده دفاعی دیپلماسی اهداف

 (497: 8999 آراب شی،  )است شده معرفی نظامی هایپیمان منافع از یکی عنوان به

 دفاعی: تحقیقات

 و نوسازی نوهای و فناوجی دانش کس  توسعه، شش  برنامه دج متن اهمیت حائا بندهای از یکی

 بوده کشوج صنعتی های ظرفیت همه از مندی بیره و تحقیقات با توسعه دفاعی صنایع بازسازی و

 موجدنیاز ارالم تولید و ساخت داج عیده مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزاجت سویی از ؛ واست

  باشد می روا کل فرماندهی مشی خط و تدابیر با برابر الزم صنعتی تحقیقات انجام و مسلح نیروهای
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 از استفاده امنیتی -دفاعی همکاجی با اجتباط دج ایران اسالمی جمیوجی دفاعی سیاست چنینه  

 دج جا تحقیقات دجزمینه دفاعی مشاجکت و بوده نیا فناوجی داجای همسایه غیر کشوجهای ظرفیت

 .است داده رراج نظر

 مرزها: کنترل

 مرزی مناطق پایداج امنیت تثمین اجتباط با دج توسعه شش  برنامه دج شده محر  بندهای از یکی

-انیک تقویت و توسعه افااجی،س ت و افااجینرم کامل انسداد بر تثکید ضمن بند این دج  است

 و اطالعاتی هایفعالیت توسعه امنیتی، هایطر  دج مرزنشینان یدهمشاجکت و مرزبانی های

 کلی هایسیاست ابالغ)  است دانسته مرزها امنیت تثمین جاهکاجهای از جا مرزی دیپلماسی تقویت

 و اجضی تمامیت استقالل، ایران، اسالمی جمیوجی نظام از دفاع( 8/4/8984 تاجیخ دج شش  برنامه

 شده محسوب ایران اسالمی جمیوجی مسلح نیروهای اهداف جاء ملی منافع و ملی حاکمیت

 تالش چنینهم( 8982مسلح، نیروهای کل ستاد هاینامهآیین دج تجدیدنظر علمی هیئت)  است

 شده عنوان چین خاججی سیاست اهداف از خاججی، دخالت و مرزها دج ناامنی از جلوگیری برای

 (85-89: 8995 مالئک،)  است

 :غیرعامل پدافند

 توسعه با کشوج بازداجندگی توان اجتقاء توسعه شش  برنامه کلی هایسیاستدج  جهبری معظ  مقام

بیان  سند این بندهای از یکی عنوان به جا غیرعامل پدافند هوشمندانه گسترش و موشکی توان

ه موجخ دج توسعه شش  برنامه کلی هایسیاست ابالغ دج ایخامنه امام حضرت فرامین)  فرمودند

 نیروهای نظامی جهنامه و ایران اسالمی جمیوجی جاهبردی (دکترین) جهنامه چنینه  (8/4/8984

 دکتر و افشردی دکتر دجسی تقریرات  )باشدمی فراگیر و مستمر ،مؤیر غیرعامل پدافند شامل مسلح

 (8989 سال دج توحیدی

 ک:مشتر رزمايش اجرای

 نظام یک عالیه اهداف تثمین منظوج به دیپلماسی عرصه دج دفاعی سیاست کاجبرد دفاعی دیپلماسی

 و جزمایش برگااجی به توان می دفاعی دیپلماسی با مرتبط های فعالیت ازجمله  است سیاسی

 اولین خالل دج (shea, 2005: 33) (49: 8998 مرحمتی،  )کرد اشاجه مشترک نظامی هایتمرین

 ایران مسلح نیروهای کل ستاد جئیس بارری سرلشگر ایران، به چین خلق جمیوجی دفاع وزیر سفر

 برای ایران اسالمی جمیوجی که داشتند اعالم کشوج دو دفاعی جوابط خوب پیشینه به اشاجه با
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 کشوج، دو میان نظامی هایجزمایش برگااجی ازجمله نظامی و دفاعی هایهمکاجی تعمیق و توسعه

 از نقل به 04/9/8985 تاجیخ دج م ن کل ستاد جئیس محبوعاتی مصاحبه  )داجد کامل آمادگی

 عناصر ترینمی  از یکی چینی، هایمقام اظیاجات و مواضع به توجه با طرفی از( میر خبرگااجی

 (882: 8998 بلوچی،  )باشدمی مشترک نظامی های جزمایش برگااجی کشوج، این دفاعی دیپلماسی

 ی:نظام وابسته اعزام

 دج پیگیری منظوج به امنیتی –دفاعی همکاجی با اجتباط دج ایران اسالمی جمیوجی دفاعی سیاست

  داجد توجه امنیتی بحران مدیریت و کنترل ،اعتمادسازی ،افاایی توان نیازهای جفع خصو 

 به نسبت بایستی دفاعی دیپلماسی اهداف به دستیابی و هاسیاست این صحیح اجرای منظوج به

 محوجهایی دج جیانی و ایمنحقه ،جانبه همه سحح دج کشوجها با امنیتی–دفاعی همکاجی بررراجی

 مینایی)  نمود تدوین و تعیین جا جاستا این دج مناس  جاهبردهای و اردام نظامی وابسته اعاام نظیر

 از عمدتاً که است هاییفعالیت ازجمله نظامی ای حرفه و آموزشی هایتبادل( 47: 8989 دیگران، و

 (48-52: 8984 یادانی،)  شودمی وارع پیگیری موجد کشوجها دفاعی هایسازمان سوی

 :حقوقی -سیاسی پیشران

 ویژه کاج  است بازداجندگی کشوج ساله بیست اندازچش  دج مسلح نیروهای نیایی و غایی هدف

: 8989،دیگران و مینایی)  دانست بازداجندگی جاهبرد تحقق دج توانمی جا دفاعی دیپلماسی اصلی

 و ملی خودباوجی جهبری معظ  مقام دفاعی اندیشه دج دفاعی دیپلماسی اصول از یکی( 49

  باشدمی نرم جنگ و سایبری جنگ از اع  جدید تیدیدات مقابل دج هوشمندانه دفاع و خوداتکایی

 :از است عباجت المللبین جوابط خصو  دج چین شده اعالم کلی سیاست (8989 صفوی، جحی )

 نگیداجی و امنیتی هایهمکاجی هدایت سیاسی، متقابل اعتماد اجتقاء متقابل، دوستانه جوابط توسعه

 به توجه جاستا این دج لاا ؛آمیامسالمت ایستیهم اصول مبنای بر کشوجها تمامی با مشترک امنیت

 حفظ عملیات دج مشاجکت(    و آن سه آ شانگیای،) ایمنحقه امنیت هایهمکاجی دج مشاجکت

 مریکا  آباشدمی کشوج این هایاولویت از کشوجها سایر با نظامی هایهمکاجی و تبادالت و صلح

 تمام دج فرهنگی و نظامی ارتصادی، سیاسی، نفوذ میاان بیشترین داجای هژمون ردجت عنوان به

 چندرحبی جوندهای معتقدند هاچینی حال بااین( 898-890: 8994جضایی،)  است هازیرسیست 

 تغییرات، این پیامد دج که ای گونه به ؛است شده تعیین اطالعات جامعه و ارتصاد شدن جیانی ،گرایی

 تقویت پی دج کشوج این لاا و شده عمیقی تغییرات دچاج جیانی حکمرانی و جیانی ردجت موازنه
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 سال دج طلبیجدایی با مقابله( 80: 8998 عسگری،  )است جیانی تحوالت دج چین بازیگری 

 از یکی همواجه زمینه این چنین ه   شد اضافه شانگیای همکاجی سازمان اهداف به میالدی 0228

  است گردیده محسوب سازمان این به چین (استراتژیکجاهبردی ) جویکرد بر گااجتثییر متغیرهای

 ازجمله تروجیس  با جانبههمه مباجزه و جیان و منحقه دج طلبانهجدایی های حرکت با ایران م الفت

 با مقابله دج ایران اسالمی جمیوجی دفاعی سیاست  بود خواهد چین کشوج با همکاجی هایزمینه

 (0289 دهقان،)  است استواج"امنیت تولید" بر تکفیری تروجیس  از ناشی کننده یباتبی شرایط

 نظامی: هایمناقشه و جنگ از پیشگیری

 های منارشه و جنگ از پیشگیری و یباتایجاد  اسالمی جمیوجی دفاعی دیپلماسی اهداف از یکی

 دفاعی هایپیمان و رراجدادها عقد و کشوجها سایر با امنیتی - دفاعی تعامالت افاایش  است نظامی

 هایسیاست ازجمله دوست کشوجهای با مشاجکت و دفاعی -نظامی هایپیمان انعقاد و ایمنحقه

 الملل بین جوابط"جاه نقشه" جاهبردی سند)  باشدمی دفاعی -نظامی دیپلماسی و ملی امنیت اجرای

 (8988 بیاج دفاعی، -نظامی

 :هامناقشه وفصل حل

 شرایط و نیازها به پاسخ دج که است جدیدی حاکمیتی نیاد چین خلق جمیوجی ملی امنیت کمیته

 و اهداف ازجمله  است گرفته شکل جیانی ابعاد داجای و باجگ کشوج یک عنوان به چین تازه

 هایچالش به مناس  پاسخ و داخلیهای از منارشه جلوگیری به توان می کمیته این وظایف

 اسالمی جمیوجی دفاعی دیپلماسی اهداف به توجه با که نمود اشاجه ها آن وفصل و حل خاججی

 (05-04: 8984 جاهبردی، نمای  )دهدمی نشان جا کشوج دو بین همکاجی فضای ایران،

 :فرهنگی - اجتماعی پیشران

 انسان: قاچاق با مبارزه

 خحر به جا چین اجتماعی امنیت و ملی یبات که است بوده هایی چالش جاو همواجه انسان راچاق

 راچاق که ذکراست به الزم( 0229-0228،چین کشوج جاهبردی محالعات دوجه گااجش)  اندازد می

  شد خواهد ایجاد فرهنگی ناامنی دجنتیجه خود که بوده اجتماعی ناامنی مصادیق از انسان

 (58-88: 8998جنیا،اامیدو)
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 مخدر: مواد با مبارزه

 مدیریت و ابالغی کلی هایسیاست چاجچوب دج ها گردان جوان و م دج دبا موا جانبه همه مباجزه

 است شده جیای برنامه کشوج توسعه شش  برنامه پایان تا اعتیاد دجصدی 05 کاهش باهدف مصرف

 همچنین م دج مواد  است ناهنجاجی این با مقابله برای کشوج مسئولین جدی عام  دهنده نشان که

 و شده محسوب فراملی یافته سازمان جرائ  و سنتی غیر تیدیدهای جاو چین خلق جمیوجی دج

 این اهداف از جائی عنوان به جا م دج مواد راچاق با مباجزه شانگیای هایهمکاجی سازمان حتی

 مواد راچاق با مباجزه لاوم بر کشوج دو نظر اتفاق به توجه با  است آوجده اساسنامه دج سازمان

 .گردد می محسوب همکاجی هایزمینه جاو نیا زمینه این م دج،

 :فرهنگی اشتراکات تقويت

-زمینه که هستند مشترکی فرهنگی هایزمینه داجای چین خلق جمیوجی و ایران اسالمی جمیوجی

 دو تلخ تجاجب به توانمی نمونه عنوان به  باشدمی امنیتی -دفاعی حوزه دج همکاجی بررراجی ساز

 حمایت و آنان فرهنگی و اجتماعی ارتصادی، سیاسی، جیات دج ها ابرردجت مداخالت از کشوج

جهبر   نمود اشاجه هاابرردجت به وابستگی عدم بر تثکید و متعیدها غیر نیضت از کشوج هردو

 جا کشوج دو بین مشترک ویژگی دو چین خلق جمیوجی جئیس با دیداج دج اسالمی انقالب

 با دیداج دج جهبری معظ  مقام بیانات)  انددانسته ملی هویت حفظ و خواهی استقالل

 (8/0/8998 تاجیخ دج چین خلق جمیوجی جئیس

 چارچوب نظري

 
 : چاجچوب نظری8شکل 
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 شناسی روش

مبنای نوع  تحقیق برجوش  و ای توسعه– کاجبردی نوع ، ازدستاوجد مبنای هدف و این مقاله بر

 نفر منحبق و 55 فراوانی نمونه آماجی با است  حج  جامعه وای  زمینه– ، موجدیموجدنیازهای داده

دفاعی جمیوجی اسالمی  دیپلماسی حوزه مدیران و فرماندهان بین خبرگان، از تمام شماج صوجت به

 ایران است 

 آماری جامعهتوزيع فراوانی  :8 جدول

 فراوانی سازمان
دجصد 

 فراوانی
 دجصد فراوانی تجمعی

 0898 0898 89 مسلح یروهایل نک ستاد

 4292 8298 9 آجا

 5298 8298 9 هسپا

 5994 595 9 ناجا

 9899 595 9 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزاجت

 9898 799 4 خاججه اموج وزاجت

 7495 595 9 ملی امنیت عالی شوجای

 9292 595 9 اسالمی شوجای مجلس

 9595 595 9 اطالعات وزاجت

 8994 8298 9 دانشگاه و حوزه اساتید

 82292 999 0 چین کشوج دج جمیوجی اسالمی ایران نظامی وابستگان

 822922 55 جمع
 

 

 

 است  شده استفادهمیدانی و از ابااج پرسشنامه بسته  صوجت بهها  آوجی دادهجوش گرد

 هاي تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
 دفاعی همکاجیبر  مؤیری هاپیشران"به این سؤال اساسی که پاسخ  دج وتحلیل تجایهماحصل  

 دهد:نشان می "ند و چه اولویتی داجند؟اکدام جمیوجی خلق چین با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی
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 ارتصادی، حقوری، سیاسی ازآن پسجا پیشران نظامی به خود اختصا  داده و  تثییربیشترین 

 اجتماعی و فرهنگی رراج داجند 

 های مسلح جمیوجی خلق چین همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیروها بر و میاان تثییر آنها مؤلفه: 0جدول 
 

 

 ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعی همکاجینظامی دج  های بعد وتحلیل مؤلفه تجایه :8فرضیه 

   مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با

مسلح  نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعینظامی دج همکاجی  های بعدمؤلفه:    

 نیستند  گااجتثییر کشوج جمیوجی خلق چین

مسلح  نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعینظامی دج همکاجی  بعدهای  مؤلفه:    

 هستند  گااجتثییر کشوج جمیوجی خلق چین

 

 

 

 

 

های همکاجی پیشران

 امنیتی -دفاعی

 

 چین جمیوجی خلقمسلح های  دج همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیروها  مؤلفه تثییرمیاان 

 

خیلی 

 ک 

 

 ک 

 

 متوسط

 

 زیاد

 

خیلی 

 زیاد

 میانگین
تثییر عامل دج دجصد میاان 

 زیاد و خیلی زیادحد 

 مقداج کای دو

 شده مشاهده

سحح 

 معناداجی

8 0 9 4 5 

 2922 44907 8298 49407 90 89 4 8 2 نظامی

 2922 97984 9898 49099 02 08 5 8 2 حقوری -سیاسی

 2922 09989 5994 99922 8 00 89 5 8 ارتصادی

 29280 9997 9999 49898 88 07 8 2 2 فرهنگی -اجتماعی 
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 بر همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با جمیوجی خلق چین  نظامیهای بعد : میاان تثییر مؤلفه9جدول  

همکاجی های  مؤلفه

جمیوجی اسالمی ایران با 

مسلح جمیوجی های  نیرو

 چین خلق

 

 

 چین جمیوجی خلقمسلح های  ها دج همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیرو مؤلفه تثییرمیاان 

 زیاد متوسط ک  خیلی ک 
خیلی 

 میانگین زیاد

 تثییردجصد میاان 

عامل دج حد زیاد و 

 خیلی زیاد

 مقداج کای دو

 شده مشاهده

سحح 

 معناداجی
8 0 9 4 5 

 2922 97984 9898 49099 02 08 5 8 2 عملیات سایبری

مقابله با دزدان 

 دجیایی

 

2 2 8 07 88 49898 9999 9997 29280 

 2922 09989 5994 99922 8 00 89 5 8 طلبی مقابله با جدایی

 2922 44907 8298 49407 90 89 4 8 2 مباجزه با تروجیس 

گااجی  اشتراک

 اطالعات
2 2 88 89 09 49928 92 9990 29289 

 2922 97979 8990 49970 99 89 8 2 2 انتقال فناوجی نظامی

 29225 82952 9790 49928 04 04 7 2 2 پدافند غیرعامل

 29228 89994 9595 99707 82 09 89 9 2 کنترل اغتشاشات

 29222 02954 5495 99728 88 88 89 4 9 کنترل مرزها

 29222 99907 8495 49989 98 89 8 0 2 صنعت دفاعی

تقویت آمادگی 

دفاعی و توان جزم 

 نیروهای مسلح

2 2 9 00 07 49998 9898 89980 29228 

 عملیاتاجرای 

مرک  دج مقابله با 

 تروجیس 

2 2 9 88 09 49999 9595 82984 29224 

های نظامی  آموزش

تبادل دانشجو و 

 استاد

2 2 4 84 97 49922 8097 98909 29222 
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ن سدحح  توجه به خروجی جدول چو آزمون فرض باال از آزمون کای دو استفاده گردید با منظوج به

مدوجد تثییدد      است فرض آمده دست به کمتر 25/2ها از میاان خحای معناداجی برای تمامی مؤلفه

 جمیدوجی  امنیتی -دفاعیمؤلفه بعد نظامی دج همکاجی  02 هراین بدان معناست که  گردد میوارع 

 هستند  تثییرگااج مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با ایران اسالمی

 اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعی همکاجیسیاسی دج  های بعدمؤلفه وتحلیل تجایه :6 فرضیه

  مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با ایران

مسدلح   نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعیسیاسی دج همکاجی  های بعدمؤلفه:    

 نیستند  گااجتثییر کشوج جمیوجی خلق چین

مسدلح   نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعیسیاسی دج همکاجی  های بعدمؤلفه:     

 گااج هستند تثییر کشوج جمیوجی خلق چین

 

 

 

های  بازدید هیئت

جتبه نظامی دو  عالی

 کشوج

2 2 5 89 90 49482 8298 88998 29222 

 29222 09908 9799 49507 99 80 7 2 2 تحقیقات دفاعی

تبادل تسلیحات و 

فناوجی دفاعی 

 چندمنظوجه

2 0 7 89 92 49945 9999 90980 29222 

 29222 05980 8994 49545 90 08 0 2 2 اعاام وابسته نظامی

های علمی  همکاجی

 و فنی
2 2 0 89 95 49922 8994 08972 29222 

نامه  انعقاد موافقت

 دفاعی
8 2 0 02 90 49482 8495 49980 29222 

اجرای جزمایش 

 مشترک
2 0 5 89 92 49989 9799 99980 29222 
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  ایران با جمیوجی خلق چین های بعد سیاسی بر همکاجی جمیوجی اسالمیمؤلفه : میاان تثییر4جدول  

ن سدحح  توجه به خروجی جدول چو دو استفاده گردید با آزمون فرض باال از آزمون کای منظوج به

مدوجد تثییدد      است فرض آمده دست به کمتر 25/2ها از میاان خحای معناداجی برای تمامی مؤلفه

 جمیدوجی  امنیتدی  -دفاعیمؤلفه بعد سیاسی دج همکاجی  9این بدان معناست که هر  گردد میوارع 

 هستند  گااجتثییر مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با ایران اسالمی

 جمیوجی امنیتی -دفاعی همکاجیارتصادی دج  های بعدمؤلفه وتحلیل تجایه :3فرضیه 

 مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با ایران اسالمی

مسلح  نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعیارتصادی دج همکاجی  های بعدمؤلفه:    

 نیستند  گااجتثییر کشوج جمیوجی خلق چین

 نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعیارتصادی دج همکاجی  های بعدمؤلفه:    

 هستند  گااجتثییر مسلح کشوج جمیوجی خلق چین

 

 

 

همکاجی جمیوجی های  مؤلفه

مسلح های  اسالمی ایران با نیرو

چین جمیوجی خلق  

چین جمیوجی خلقمسلح های  ها دج همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیرو مؤلفه تثییرمیاان   

خیلی 

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی 

 زیاد
 

 میانگین

 

 تثییردجصد میاان 

عامل دج حد زیاد و 

 خیلی زیاد

 مقداج کای دو

شده مشاهده  

سحح 

 معناداجی
8 0 9 4 5 

 ای حضوج دج ترتیبات منحقه

 )نظیر شانگیای(
2 8 9 89 99 49528 8097 49948 29222 

مباجزه با هژمونی آمریکا و 

رحبی شدن جیان تک  
2 2 8 87 97 49954 8990 95948 29222 

ای دفاعی منحقهایجاد کمیسیون   8 2 7 09 04 49054 9595 08922 29222 

گسترش کمی و کیفی 

 سازوکاجهای دفاعی
2 2 4 00 08 49454 8097 89984 29222 

های  پیشگیری از جنگ و منارشه

 نظامی
2 2 4 87 94 49545 8097 04998 29222 

ها وفصل منارشه حل  2 2 4 04 07 49489 8097 87925 29222 
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 بر همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با جمیوجی خلق چین ارتصادیهای بعد : میاان تثییر مؤلفه5جدول 

ن سدحح  توجه به خروجی جدول چو استفاده گردید بادو  ون فرض باال از آزمون کایآزم منظوج به

مدوجد تثییدد      است فرض آمده دست به کمتر 25/2ها از میاان خحای معناداجی برای تمامی مؤلفه

 جمیوجی امنیتی -دفاعیمؤلفه بعد ارتصادی دج همکاجی  7این بدان معناست که هر  گردد میوارع 

 هستند  گااجتثییر خلق چین مسلح کشوج جمیوجی نیروهای با ایران اسالمی

 امنیتی -دفاعی همکاجیفرهنگی دج  -اجتماعی های بعدمؤلفه وتحلیل تجایه :0فرضیه 

 مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی

 بدا  ایدران  اسدالمی  جمیدوجی  امنیتدی  -دفداعی های بعد اجتماعی فرهنگی دج همکاجی مؤلفه:    

 نیستند  گااجتثییر مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای

 بدا  ایدران  اسدالمی  جمیدوجی  امنیتدی  -دفداعی های بعد اجتماعی فرهنگی دج همکاجی مؤلفه:    

 هستند  گااجتثییر مسلح کشوج جمیوجی خلق چین نیروهای

 

 

 

 

همکاجی جمیوجی های  مؤلفه

های  اسالمی ایران با نیرو

 چین جمیوجی خلقمسلح 

 چین جمیوجی خلقمسلح های  ها دج همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیرو مؤلفه تثییرمیاان 

خیلی 

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی 

 میانگین زیاد
عامل دج  تثییردجصد میاان 

 حد زیاد و خیلی زیاد

 مقداج کای دو

 شده مشاهده
 سحح معناداجی

8 0 9 4 5 

 29222 97979 9898 49970 99 89 8 2 2 انرژی

 29222 99905 8994 49954 99 85 0 2 2 امنیت ارتصاد

 29222 45922 8495 49454 08 09 0 8 2 احیای جاده ابریش  جدید

 29222 97908 8298 49999 09 04 4 8 2 انرژیامنیت خحوط انتقال 

 29228 84989 8298 49422 07 09 5 2 2 صادجات و واجدات تسلیحاتی

 29228 84995 9898 49489 08 02 9 2 2 کس  منافع ارتصادی

 29222 59994 9898 49528 97 80 9 9 2 گااجی متقابل سرمایه
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 ایران با جمیوجی خلق چینفرهنگی بر همکاجی جمیوجی اسالمی  -های بعد اجتماعی : میاان تثییر مؤلفه9جدول  
 

 

توجه به خروجی جدول چون سدحح   دو استفاده گردید با آزمون کایآزمون فرض باال از  منظوج به

موجد تثییدد     است فرض آمده دست به کمتر 25/2از میاان خحای ها  از مؤلفه تا 9 معناداجی برای

گااجی مبادالت فرهنگی دج غرب آسدیا سدحح معنداداجی از    تثییرو برای مؤلفه میاان  گردد میوارع 

مؤلفده   9شود  این بدان معناسدت کده   جد می   است فرض آمده دست به بیشتر 25/2میاان خحای 

مسدلح   نیروهدای  بدا  ایدران  اسدالمی  جمیدوجی  امنیتی -دفاعیفرهنگی دج همکاجی  -بعد اجتماعی

گااجی مبادالت فرهنگدی دج غدرب   تثییرهستند و مؤلفه میاان  گااجتثییر کشوج جمیوجی خلق چین

مسلح کشدوج جمیدوجی خلدق     نیروهای با ایران اسالمی جمیوجی امنیتی -دفاعیآسیا دج همکاجی 

 نیست  تثییرگااج چین

 

 

 

 

های همکاجی جمیوجی  مؤلفه

های  اسالمی ایران با نیرو

چین جمیوجی خلقمسلح   

چین جمیوجی خلقمسلح های  ها دج همکاجی جمیوجی اسالمی ایران با نیرو مؤلفه تثییرمیاان   

خیلی 

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی 

 میانگین زیاد

 تثییردجصد میاان 

عامل دج حد زیاد 

 و خیلی زیاد

 مقداج کای دو

شده مشاهده  
 سحح معناداجی

8 0 9 4 5 

گااجی مبادالت تثییرمیاان 

 فرهنگی دج غرب آسیا
2 2 85 89 00 49807 7097 8994 29582 

گااجی مبادالت تثییرمیاان 

 فرهنگی دج آسیای مرکای
2 8 88 09 87 49270 7990 04925 29222 

گااجی مبادالت تثییرمیاان 

 فرهنگی دج رفقاز
8 8 85 08 87 99845 9898 90922 29222 

گااجی مبادالت تثییرمیاان 

 فرهنگی دج جنوب آسیا
8 8 89 00 89 49222 7097 94922 29222 

 29222 02972 4897 49898 04 88 82 0 2 تقویت اشتراکات فرهنگی

 29222 07954 9899 49807 89 07 8 8 2 مباجزه با مواد م دج

 29240 9999 9899 49898 02 05 82 2 2 مباجزه با راچاق انسان
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  پیشنهادو  گیري نتیجه

 :نتیجه گیري -الف

 نتایج به شر  زیر حاصل گردید: شده انجامهای وتحلیل تجایهها و با توجه به برجسی

های همکاجی دفاعی امنیتی جمیوجی اسدالمی  دج پی مش ص نمودن ابعاد و مؤلفه این پژوهش -8

هدای کمدی و کیفدی    توجده بده برجسدی    چین بوده است که دج این جاستا بدا جمیوجی خلق ایران و 

امنیتدی   -فرهنگی( دج همکاجی دفاعی -ارتصادی، اجتماعینظامی، سیاسی، ) بعد 4تعداد  شده انجام

 میداان  وگدااج بدوده اسدت    تثییرمؤلفده   98، شدده  مشد ص مؤلفده   42همچنین از  ؛شناسایی گردید

 مش ص گردید  کشوج دوامنیتی  -دج همکاجی دفاعی ها آنیک از گااجی هر تثییر

جمیدوجی  امنیتدی   -های بعدد نظدامی بدر همکداجی دفداعی     گااجی مؤلفهتثییردج برجسی میاان  -0

دو  آزمدون کدای   اساس برها سحح معناداجی برای تمامی زمینه چینجمیوجی خلق ایران و اسالمی 

مؤلفده بعدد    02آن اسدت کده هدر     دهندده  نشاناست که این  آمده دست بهکمتر  % 5از میاان خحای 

جمیدوجی خلدق   ایران با نیروهای مسلح کشوج جمیوجی اسالمی نظامی دج همکاجی دفاعی امنیتی 

بیشدترین   % 4/89 نظدامی و اعاام وابسدته   % 0/89 باگااج هستند که انتقال فناوجی نظامی تثییرچین 

میداان  کمتدرین   % 4/59بدا   طلبدی  جددایی و مقابلده بدا    % 5/54 گااجی و کنترل مرزها باتثییرمیاان 

 اند داشته گااجی جاتثییر

جمیدوجی  امنیتدی   -های بعدد سیاسدی بدر همکداجی دفداعی     گااجی مؤلفهتثییردج برجسی میاان  -9

دو  آزمون کدای  اساس برها سحح معناداجی برای تمامی مؤلفهچین جمیوجی خلق ایران و اسالمی 

مؤلفه بعد سیاسی  9آن است که هر  دهنده نشاناست که این  آمده دست بهکمتر  % 5از میاان خحای 

چدین  جمیوجی خلدق  ایران با نیروهای مسلح کشوج جمیوجی اسالمی امنیتی  -همکاجی دفاعیدج 

دج  و حضدوج  % 0/89 بدا رحبدی شددن جیدان     تدک گااج هستند که مباجزه با هژمونی آمریکدا و  تثییر

ای  کمیسیون منحقه و ایجادگااجی تثییربیشترین میاان %  7/80نظیر شانگیای( با ) ای ترتیبات منحقه

 اند داشته گااجی جاتثییرمترین میاان ک % 5/95دفاعی با 

جمیدوجی  امنیتدی   -های بعد ارتصادی بدر همکداجی دفداعی   گااجی مؤلفهتثییردج برجسی میاان  -4

دو  آزمون کدای  اساس برها سحح معناداجی برای تمامی مؤلفه چینجمیوجی خلق ایران و اسالمی 

مؤلفده بعدد    7آن اسدت کده هدر     دهندده  نشدان است که این  آمده دست بهکمتر %  5از میاان خحای 

جمیوجی خلق ایران با نیروهای مسلح کشوج جمیوجی اسالمی ارتصادی دج همکاجی دفاعی امنیتی 
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 % 5/84بدا   و احیدای جداده ابریشد  جدیدد     % 4/89 بدا گااج هستند که امنیدت ارتصدادی   تثییرچین  

کمتدرین میداان    % 8/98گدااجی متقابدل بدا     و سرمایه % 8/98 گااجی و انرژی باتثییربیشترین میاان 

 اند داشته گااجی جاتثییر
امنیتدی   -فرهنگدی بدر همکداجی دفداعی     -های بعد اجتماعیگااجی مؤلفهتثییردج برجسی میاان  -5

 آزمون کدای  اساس برمؤلفه  9ی برای سحح معناداجچین جمیوجی خلق ایران و جمیوجی اسالمی 
اسدت کده ایدن     آمدده  دسدت  بده  % 5مؤلفه بیشتر از میاان خحدای   8 و کمتر % 5دو از میاان خحای 

جمیدوجی  فرهنگدی دج همکداجی دفداعی امنیتدی      -بعد اجتمداعی  مؤلفه 9آن است که  دهنده نشان
ج گداا تثییرمؤلفده   8و  بدوده  گدااج تثییرچدین  جمیوجی خلق ایران با نیروهای مسلح کشوج اسالمی 

و گدااجی  تثییربیشدترین میداان    % 9/98 نیست که مباجزه با مواد م دج و مباجزه با راچاق انسدان بدا  
 % 8/98گدااجی مبدادالت فرهنگدی دج رفقداز بدا      تثییرو میاان  % 7/48 اشتراکات فرهنگی با تقویت

 اند گااجی جو داشتهتثییرکمترین میاان 

 بده شدر  زیدر    تدثییر دجصد میاان  اساس برهمکاجی نیا به ترتی   های مؤلفهکلی  بندی اولویت -9

 باشد: می

 همکاجیهای  پیشران
نمره 

 مؤلفه

جتبه 

عدد

 ی

 نظامی

سیاسی

-

 حقوری

 ارتصادی
اجتماعی 

 فرهنگی

      8 % 0/89 انتقال فناوجی نظامی

      0 % 0/89 مباجزه با هژمونی آمریکا

      9 % 4/89 اعاام وابسته نظامی

      4 % 4/89 های علمی و فنی همکاجی

      5 % 4/89 امنیت ارتصاد

      9 % 5/84 نامه دفاعی انعقاد موافقت

      7 % 5/84 صنعت دفاعی

      9 % 5/84 احیای جاده ابریش  جدید

      8 % 7/80 مبادله دانشجو و استاد

      82 % 7/80 (شانگیاینظیر ) ای حضوج دج ترتیبات منحقه

      88 % 7/80 گسترش کمی و کیفی سازوکاجهای دفاعی

      80 % 7/80 های نظامی پیشگیری از جنگ و منارشه

      89 % 7/80 ها وفصل منارشه حل
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      84 % 8/82 مباجزه با تروجیس 

      85 % 8/82 جتبه نظامی های عالی بازدید هیئت

      89 % 8/82 امنیت خحوط انتقال انرژی

      87 % 8/82 و واجدات تسلیحاتی صادجات

      89 % 8/98 عملیات سایبری

 همکاجیهای  پیشران
نمره 

 مؤلفه

جتبه 

عدد

 ی

 نظامی

سیاسی

-

 حقوری

 ارتصادی
اجتماعی 

 فرهنگی

تقویت آمادگی دفاعی و توان جزم نیروهای 

 مسلح
8/98 % 88      

      02 % 8/98 کس  منافع ارتصادی

      08 % 8/98 گااجی متقابل سرمایه

      00 % 9/97 تحقیقات دفاعی

      09 % 9/97 اجرای جزمایش مشترک

      04 % 9/97 پدافند غیرعامل

      05 % 5/95 مرک  دج مقابله با تروجیس  عملیاتاجرای 

      09 % 5/95 ای دفاعی ایجاد کمیسیون منحقه

      07 % 9/99 مقابله با دزدان دجیایی

      09 % 9/99 و فناوجی دفاعی تبادل تسلیحات

      08 % 9/98 مباجزه با راچاق انسان

      92 % 9/98 مباجزه با مواد م دج

      98 % 92 گااجی اطالعات اشتراک

      90 % 0/79 گااجی مبادالت فرهنگی دج آسیای مرکایتثییر

      99 % 7/70 گااجی مبادالت فرهنگی دج غرب آسیاتثییر

      94 % 7/70 مبادالت فرهنگی دج جنوب آسیا گااجیتثییر

      95 % 8/98 انرژی

      99 % 8/98 گااجی مبادالت فرهنگی دج رفقازتثییرمیاان 

      97 % 5/95 کنترل اغتشاشات

      99 % 4/59 طلبی مقابله با جدایی

      98 % 5/54 ظامیکنترل مرزها دج بعد ن

      42 % 7/48 تقویت اشتراکات فرهنگی
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 ها پیشنهاد -ب

 -بر همکاجی دفاعی ها مؤلفهگااجی تثییربا توجه به میاان  شده انجامگیری از تحقیق بیره منظوج به

 :گردد میزیر اجائه  چین پیشنیادهایجمیوجی خلق ایران و جمیوجی اسالمی امنیتی 

این تحقیق دج  سازی نتایج حاصل ازدج خصو  پیاده جمیوجی اسالمی ایرانگااجان سیاست -8

 امنیتی اردام نمایند  -همکاجی دفاعی

 و وزاجت اموج خاججه ،وزاجت ارتصاد و داجایی ،وزاجت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -0

امنیتی با توجه به  -دفاعیهای  همکاجی بندی اولویتدج خصو  وزاجت فرهنگ و اجشاد اسالمی 

 اردام نمایند  کشوج دوامنیتی  -بر همکاجی دفاعی هر بعد های مؤلفهگااجی تثییرمیاان 

 های مؤلفهها دج مش ص نمودن وضعیت موجود همکاجی منظوج به گردد میهمچنین پیشنیاد  -9

 ای صوجت گیرد تحقیق جداگانه شده مش ص
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