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    چکیده
در حال  که پیشینه روابط فرهنگ  ایران و چین بییار دیرینه است، پس از انی ب کمونییت  چین در سال 

ش. به علت هراس دولت ایران از گیترش کمونییم در ایران و ضربه های  کیه بیه  صیو  در    6608

ن کمونییت دوران دنگ دوم دهان  از اتراد دماهیر کوروی سوسیالییت   ورد  بود، روابط ایران و چی

برقراری روابط دوستانه ایران و اتراد کوروی و بیط روزافزون  در پ به حالت تعلیق در آسه. سال ها بعه، 

ریوت که نتیجه سیتییم  روابط اقتصادی و فرهنگ  دو کشور، هراس از سلطه ایهئولوژی   کمونییت فرو

نویتین سوافیتناسه  6661آبان  02نتیجه در  آسیز بین ایران و چین بود. در آن برقراری روابط فرهنگ  احتیاط

فرهنگ  سیان دولت ایران و دولت دمهوری چین کمونییت به اسضاء رسیه. بر اساس این سوافیتناسه روابط 

فرهنگ ، آسوزک ، علم ، فن ، هنری و ورزک  سیان دو کشور در دور  پهلوی ک   گرفت. این روابط تا 

انی ب اس س  اداسه داکت که با به ودیود آسیهن کیرایط دهییه      همزسان با او  گیری 6601 رداد  66

سیاس  در ایران، به فراسوک  سپرد  که. این سیاله با استفاد  از اسناد آرکیو سل  اییران و بیا کییو  تریییق     

دوران پهلیوی و   طی  ترلیل  در صهد کناسای  ودو  سترتب بر روابط فرهنگ  اییران و چیین    -اسنادی

 یج حاص  از این روابط سیان دو کشور است. ترلی  نوع و نتا
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 روابط فرهنگی ایران و چین

کشورهایی بسیار قدیمی و مهمدن بوده اند و از دیرباز از روزگار باتهان  ایران و چین 

ثیر فتراوان گراشتهه   ثو به لحاظ فرهنگی بر یکدیگر تت  نزدیکی با هم داشهه اند روابط بسیار

تتا ،نکته در    ؛اند. با این همه در دوران جدید چندین تده میان ایران و چین جتدائی افهتاد  

در  ایتران ،. در اجمس صلگ یاریس  قرارداد دوتهی میتان چتین و   6321ش.   6233تال 

ر، به امیاء رتید و قرار شد هر دو کشور تفیر خود را به کشتور مقابتل اعتزا، کنتد. ایتن      

قرارداد البهه فقط روی کارر بود و به تتبب درگیتری هتر دو کشتور بتا مستائل داخلتی و        

رتیدگی به روابط خود با قدرت های بتزر  جهتان و ضتعف دولت  هتای ایتران و چتین         

و کشور معلق ماند. با به قدرت رتیدن رضا شاه در ایتران   تفیری رد و بدل نشد و روابط د

مراکرات تازه ای در باره برقراری روابط بازرگانی و فرهنگی به انجا، رتید و بر ایتن اتتاس   

،. شارژدافر چین در ر، بته دیتدار یتاکروان تتفیر     6323دتامبر 66ش.  6112،ذر  21در 

وزارت خارجه چین را که به منرور تحقیتق    نماینده 6ایران در ایهالیا شهاف  و ین تن چن

در باره اوضاع تجارت و صناع  و معار   برای رفهن به ایتران  ترکیته و افیانستهان متثمور     

)نامته   شده بود  معرفی کرد و خوات  که او را به وزارت امور خارجته ایتران معرفتی کنتد    

  .6112،ذر  21تفیر ایران در ر، به وزارت امور خارجه در  221شماره 

در دوران جنگ جهانی دو،  دول  ایران بتا فرتتهادن تتیّد علتی ن تر بته عنتوان        

بر ،ن شد تا روابط تیاتی خود را با چین برقترار کنتد.    2وزیرمخهار به شهر چون کینگ

منهقتل   1یس از یایان جنگ  دول  ملی چین یایهخ  خود را از چون کینتگ بته نتانکن   

ز به ،نجا منهقل شدند. در همتین اوان  در بهمتن   کرد و در یی ،ن  همه تفارتخانه ها نی

تطگ نمایندگی ایران از وزیرمخهاری به تفارت کبرا ارتقتاء یافت .    6365  فوریه 6126

بر این اتاس  قرار شتد بتا اعتزا، عبدالحستین هژیتر بته چتین  تتفارت کبترای دولت            
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ه وزارت خارجه )برگرفهه از نام شاهنشاهی ایران در مرکز چین تثتیس و راه اندازی شود

  به این ترتیب  بنتا بتر نامته    6125تیر  65 ، به وزارت دارایی در 5351 611به شماره 

  اعهبتار الز، در  6125تیتر   21 و  وزارت دارایی به وزارت امور خارجه در 3116شماره 

اخهیار اداره هسابداری وزارت خارجه گراشهه شد تا هر چه زودتر تفارت کبترای ایتران   

 ایا یابد )نامه وزارت دارایی به وزارت امور خارجه در چین گش

،. 6363چتین در تتال   خلتق  با ییروزی کمونیس  ها در چین و تثتیس جمهوری 

این کشور با اتحاد جماهیر شوروی هم ییمان شد و بته اردوگتاه توتیالیستم ییوتت . بتا      

ن و ،مریکتا  ی،. و درگیر شدن چین در این جنگ  روابط چت 6351شروع جنگ کره در تال

به صورت خ مانه در ،مد و ،مریکا نیز چین کمونیس  را بته رتتمی  نشتناخ . در ایتن     

هال  محمدرضا شاه که از گسهرش کمونیسم و تلطه ایتدئولوژیک ،ن بتر ایتران در بتیم و     

و  فاصتله گرفت   هراس بود و از هم ییمانی چین و شوروی ناخرتتند؛ از چتین کمونیست     

ردی گرائید. در این هنگا،  دولت  ایتران  چتین کمونیست  را بته      روابط ایران و چین به ت

رتمی  نشناخ  و ههی در مجمتع عمتومی تتازمان ملتل مهحتد از تیاتت  ،مریکتا در        

اهیای عیوی  قانونی چین در تازمان ملل یشهیبانی کرد. با وجود این  بتر اثتر    بامخالف  

رجی ایران رخ نمود کته مهتم     در تیات  خا6112مرداد  22تیییراتی که یس از کودتای 

ایتن کشتور   ترین ،ن  برقراری روابط دوتهانه با اتحاد جماهیر شوروی و مسافرت شتاه بته   

برقراری رابطه فرهنگی با چین کمونیس  نیتز در دتتهور کتار قترار گرفت . بته ایتن         بود؛

   موافقهنامه ای فرهنگی میتان دولت  ایتران و   6351نوامبر  66  6111،بان  21ترتیب  در

دول  جمهوری چین به امیاء رتید. این موافقهنامه که دربرگیرنده یک مقدمه و نُته متاده   

به ت ویب مجلس تنا رتید. این قانون به ررم ت تویب مجلتس    6111اتفند  26بود  در 

هش  تال بعد در یتازدهم ،بتان   تنها به ت ویب مجلس شورای ملی نرتید و بمفاصله تنا 

،ذر همتان   26رای ملی قرار گرفت . یتس از ،ن  شتاه در      مورد ت ویب مجلس شو6116

 تال بر این قانون صحه نهاد و ای فرمانی به دکهر منتوچهر اقبتال  نخست  وزیتر نوشت :     

 نرر به اصل بیس  و هفهم مهمم قانون اتاتی مقرر می داریم:  »
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قانون راجع به موافقهنامه فرهنگی بین دول  شاهنشاهی ایران و دول   -ماده اول

هوری چین که به ت ویب مجلستین تتنا و شتورای ملتی رتتیده و منیتم بته ایتن         جم

   س ا ، ا  .231  61322 -3دتهخط ات  به موقع اجرا گراشهه شود)تند شماره 

 111هیثت دول  مثمور اجرای این قانون ات  )برگرفهه از نامه شماره  -ماده دوم

ارتتال رونوشت  ،ن بته     به نخس  وزیتر و  6166،ذر  22دفهر مخ وص شاهنشاهی در 

 وزارت امور خارجه .  

 مهن موافقهنامه فرهنگی میان ایران و چین نیز هاوی این مسائل بوده ات :

نرر به این که دول  شاهنشاهی ایران و دول  جمهوری چین عمقمند به تحکیم »

روابط دوتهی فی مابین بوده و خواهان بسط و توتعه همکاری فرهنگی بتین دو کشتور   

شند  ابق اصول منشور ملل مهحد و اتاتنامه یونسکو ت میم به عقد موافقهنامته  می با

فرهنگی گرفهه و بدین منرور  دول  شاهنشاهی ایران  جناو ،قای دکهر علیقلتی اردالن  

  وزیتر امتور   6وزیر امور خارجه و دول  جمهوری چین   جناو ،قای دکهر یه کونگ جائر

االخهیتار ختود برگزیتده و نامبردگتان یتس از مبادلته       خارجه را به عنوان نمایندگان تا، 

 اعهبارنامه های خود که صحیگ و معهبر بود در موارد زیر توافق نمودند: 

ارفین معرمین مهعاهدین کوشا خواهند نمود که روابط فرهنگتی بتین دو    -ماده اول

 گردد. کشور بسط یافهه و بدین وتیله موجبات تشیید روابط معنوی دو مل  بیشهر فراهم

ارفین معرمین مهعاهدین به منرور هفظ همکاری صمیمانه و مفیتد   -ماده دوم

فی مابین در امور فرهنگی و ،موزشی و علمی و فنی و هنری و ورزشی مهقابم تسهیمت 

 ممکنه را معمول خواهند داش . 

ارفین معرمین مهعاهدین مطالعه زبان و تاریخ تمدن ار  مهعاهتد   -ماده سوم

و تسهیمت الز، را برای توتعه این منرور فراهم  هدر ترزمین خود تشویق نموددیگر را 

 خواهند کرد.

                                                 
1. Yeh Kong Jaer  
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اترفین معرمتین مهعاهتدین مبادلته اتتهادان دانشتگاه و اعیتای         -ماده چهارم

مؤتسات علمی و فرهنگی را تسهیل نموده و در صورت امکان بورس تح یلی و تکمیلی 

 به ،نان اعطا خواهند نمود.و وتایل ایاو و ذهاو و مخارن زندگی 

ارفین معرمین مهعاهدین فعالی  های فرهنگی کشور مهعاهد دیگر  -ماده پنجم

را از قبیل تشکیل نمایشگاه ها و کنسرت ها و ترتیب مسابقه های ورزشی و نیتز مبادلته   

 فیلم و برنامه های رادیوئی تشویق خواهند کرد.  

الز، را برای اجرای مواد مرکور در ارفین معرمین مهعاهدین اقدا،   -ماده ششم

 فوا به عمل خواهند ،ورد.

این موافقهنامه ابق متوازین قتانونی هتر یتک از اترفین معرمتین        -ماده هفتم

مهعاهدین به ت ویب خواهد رتید و اتناد م وو هر چه زودتتر مبادلته خواهتد شتد و     

 ه خواهد شد.  موافقهنامه یک ماه یس از مبادله اتناد م وو به موقع اجراء گرارد

مدت اعهبار این موافقهنامته یتنج تتاله هتداقل شتا متاه قبتل از         -ماده هشتم

انقیای مدت مزبور فسخ ،ن اعم، نشود برای دوره ینج تال دیگر معهبتر خواهتد بتود و    

 دوره های ینج تاله بعد نیز مشمول همین تشریفات خواهند بود. 

بته زبتان هتای فارتتی  چینتی و      این موافقهنامه در دو نسخه هر یتک   -ماده نهم

انگلیسی تنریم شد و چنان چه اخهمفی در تفسیر ،ن روی دهد  مهن انگلیستی معهبتر   

ات . بنا به مراتب فوا نمایندگان تا، االخهیار ارفین معرمین مهعادین این موافقهنامه 

تی تد   را امیاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ بیسهم ،بان ماه یک هزار و

و تی و شا مطابق با یازدهم یازدهمین ماه چهل و ششتمین تتال جمهتوری چتین و     

  برگرفهته از نامته شتماره    231 61322 –62 66)تتند شتماره   « 6351یازدهم نتوامبر  

  . 6166وزارت امور خارجه به وزارت ،موزش و یرورش در یازدهم اتفند  6211 62

بهمتتن  23د ت تتویب ،ن نیتتز در در یتتی امیتتای ایتتن موافقهنامتته فرهنگتتی  اتتتنا

  در تایره مبادله شد و بنا بر متاده هفتهم موافقهنامته کته در ،ن     6311فوریه  62 6166
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یک ماه یس از مبادله اتناد م توو بته موقتع اجتراء گترارده خواهتد       »ت ریگ شده بود 

 –5 1)تتند شتماره      بته اجتراء در ،متد.   6311متارس   62  6166اتتفند   23  از «شد

وزارت خارجتته بتته وزارت ،متتوزش و یتترورش در  6211 2  نامتته شتتماره 231   61322

دکهتر ینتاهی  رئتیس اداره کتل روابتط فرهنگتی و        5516و نامته  6166یازدهم اتتفند  

 . این 6166دی  1همکاری های بین المللی وزارت ،موزش و یرورش به دفهر وزارتی در 

اتاتنامه یونسکو تهیته و تنرتیم   موافقهنامه که بنا بر اصول منشور تازمان ملل مهحد و 

شده بود و به ت ویب مجلس و امیای شاه نیتز رتتید  دتت  تتاواک را از نرتارت بتر       

همکاری های فرهنگی میان ایران و چین کوتاه کرد و از ،ن یس اجرای مواد موافقهنامته  

به وزارت ،موزش و یرورش  دانشگاه که در ،ن هنگا، زیر نرر وزارت ،متوزش و یترورش   

ره می شد و دیگتر نهادهتای فرهنگتی تتررده شتد. یتیا از ت تویب و اجترای ایتن          ادا

در بتاره مبادلته   6166موافقهنامه  دکهر شیخ االتم، رئیس دانشگاه ملی در اردیبهشت   

دانشجو و اتهاد با مقا، های چین وارد گفهگو شده بود که تاواک وارد این موضتوع شتد   

یس  .گردید« یس دانشگاه ملی با مقامات چینچگونگی اظهارات رئ»و خواهان ،گاهی از 

ای بته تتاواک در    از چند بار نامه نگاری  دکهر شیخ االتم، نیز در اوایل خرداد در نامته 

  231  61322 –61باره اظهارات خود با مقتا، هتای چتین توضتیگ داد )تتند شتماره       

،متوزش و   بته وزارت  تتاواک   ترهبد ن یری رئیس 226  6523برگرفهه از نامه شماره 

  .6166خرداد  61یرورش در 

با کم تو شدن نگاه امنیهی به روابط ایران و جمهوری خلق چین و کاها فتراوان  

نرارت تاواک بر این موضوع  دت  مقا، های عمقمند به تحکیم روابط فرهنگی ایران و 

ز چین باز شد و کسانی جرأت کردند و وارد این عرصه شدند. چنان که تناتور کتاظمی ا 

افراد عمقمند به گسهرش روابط فرهنگی ایران و چین در نامته ای بته وزارت ،متوزش و    

ترتیبی داده شود تا ،قای تفیر کبیر چین بهواند در جلسته ای  » یرورش درخوات  کرد:

در مورد فرهنگ چین و ،ثار و نفوذ فرهنگ ایران در چین با اتتهفاده از اتتمید و ریتره    

خوات  این کار به صورت قانونی انجا، گیترد  در   ظمی که میتناتور کا«. خنرانی کندت
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نامه خود  خواها کرده بود که دکهر یناهی مسئول امور بتین المللتی وزارت ،متوزش و    

یرورش مثمور انجا، این کار شود و با تتفیرکبیر چتین در تهتران تمتاس بگیترد. )تتند       

هتر شتریعهی معتاون وزارت      برگرفهه از نامه دکهر یارتا بته دک 231  61322 -1شماره 

میان چتین   6 . با شروع دیرلماتی یینگ یونگ6165اردیبهش   1،موزش و یرورش در 

و ،مریکا  شاه نیز ابهدا اشر  یهلوی و ترس فاامه یهلوی  ختواهران ختود را بته ترتیتب در     

به چین فرتهاد. در این مسافرت ها  خواهران شتاه   6151خرداد 2اردیبهش  و همننین  22

نخس  وزیر بتا ،نتان    2ن الیاِ اتهقبال و یریرایی گر، مقا، های چین رو به رو شدند و چوبا 

فرآ همسر محمدرضا به همراه امیرعباس هویدا بته دعتوت    6152شهریور  21در دیدار کرد. 

   رتمی دول  چین به ،ن کشور رفهند و با چو اِن الی ممقات کردند.

چین و نزدیکی این دو کشور به یکدیگر چنتد  بر اثر برقراری روابط تیاتی ایران و 

ماه یس ا ز تفر همسر شاه به چین  رایزن و دبیر تو، تفارت جمهوری خلتق چتین در   

  از تریرت  اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه ایران دعوت کرد تا 6151فروردین 

یدار  مقا، در محل تفارتخانه چین از فیلم مسافرت فرآ به چین دیدن کند. در همین د

یتک معلتم   »های تفارت جمهوری چین از وزارت امور خارجه ایران درخواتت  کردنتد   

)تتند شتماره   «. فارتی برای تعلیم زبان فارتی به کارمندان تفارت چین معرفتی شتود  

وزیر امور خارجه به وزارت ،موزش و یرورش در  23 56  نامه شماره 231  62512 –13

  .6151فروردین  21

                                                 
6 .Ping Pong Diplomacy اتما  ا 6311در اواتتط دهته   چتین  و ایاالت مهحتده ،مریکتا   به گفهگوهای ینهانی

یکدیگر نداشهند و برای انجتا، متراکرات برگتزاری یتک تورنمنت        شود. در ،ن زمان دو کشور هنوز روابط تیاتی با می

هتا   گفهگوهتایی را بتا ،مریکتایی    مراکرات صلگ ویهنا، ها که در جریان چینی 6316کردند. در مارس یینگ ینگ را بهانه

هتا نیتز هیتور     ین تیم تعدادی از دیرلمتات به یکن دعوت کردند. در ا تیم ملی یینگ ینگ ،مریکا را  شروع کرده بودند

ینهانی هنتری کیستینجر مشتاور     مخفیانه با مقامات چینی گف  و گو کردند. این مراکرات ترانجا، به تفر داشهند که

دیرلماتتی ،مریکتا در قترن     "ابرت شولزینگر . )انجامید 6316به یکن در ژوییه تال رینارد نیکسون امنی  ملی دول 

 . 613  ص   چاپ اول6113المللی  تهران   دفهر مطالعات تیاتی و بین    همید رفیعی مهر،بادی"بیسهم
2. Zhou Enlai 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
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اتهفاده در روابط ایتران و چتین نیتز بته اتور معمتول و مرتتو، زبتان          زبان مورد

انگلیسی بود. چنان که گرش ؛ موافقهنامه فرهنگتی ایتران و چتین در دو نستخه و هتر      

همین قرار قید شد  3نسخه به زبان های فارتی  چینی و انگلیسی تنریم شد و در ماده 

د  مهن انگلیسی معهبر ات . بنتابراین  که اگر در تفسیر مواد موافقهنامه اخهمفی روی ده

به نرر می رتد کارکنان تفارت چین نیازی به ،موخهن و دانسهن زبان فارتی نداشتهند  

و برای ارتبا  با وزارت امور خارجه از زبان انگلیستی اتتهفاده متی کردنتد. امتا نیتاز بته        

فقتط جنبته   ،موخهن زبان فارتی به تبب اتهفاده از ،ن در روابتط دیرلماتیتک نبتود و    

در روابط فرهنگی دیرین ایران و چین  زبان فارتتی بستیار متؤثر     فرهنگی داش . اتاتاً

بود و نقا مهمی داش  و ایرانیان در معرفی و نشر دین های زرتشهی و مانوی و اتتم،  

نقا مؤثری داشهند و وتیله اصلی ،ن محسوو می شدند. زبان فارتی ای هتزار تتال   

ی  هامل فرهنگ و ،داو و رتتومی بتود کته از بختا هتای      در ترزمین های گسهرده ا

خاوری بنگال و مرزهای شرقی چین تا ،تیای صییر را در بر گرفهه بود. در ایتن گستهره   

یهناور  زبان فارتی نه تنها زبان واتطه به شمار می رف   بلکه فتراورده هتای فرهنگتی    

و تشتنگی معنتوی و   این زبان به ویژه جلتوه هتای شتاعرانه ،ن در دل هتا متی نشست        

 زیباشناتی ،نان را فرو می نشاند.  

در یاتخ به درخوات  تفارت چین  یس از نامه نگاری و مراکره میان وزارت امتور  

تیروس هاجی خانی دبیر دبیرتهان هتای تهتران را   »خارجه و فرهنگ  وزارت فرهنگ  

خارجته معرفتی    بود انهخاو و به وزارت امور« که برای تدریس زبان فارتی واجد شرایط

 1وزارت فرهنتتگ در  2152  نامتته شتتماره  231 65212 –36 36کرد.)تتتند شتتماره 

 66اداره روابتط فرهنگتی وزارت امتور خارجتته در     23  2361و نامته شتماره   6151مهتر 

 . تدریس زبان فارتی به کارکنان تفارت چین همننان ادامه یاف  و در ،رتاز  6151مهر

خلق چین از وزارت امور خارجه ایران درخواتت   بار دیگر تفارت جمهوری  6155تال 

کرد تا معلم دیگری که به زبان انگلیسی ،شنایی دارد  به ،ن تفارتخانه معرفتی شتود تتا    

به اعیای تفارتخانه فارتی بیاموزد. دبیر مجرو و ممهاز معرفی شده بته تتفارت چتین    
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  65212 – 16  23خانم یروانه وزیری و بعد خانم فاامه صدری بودنتد. )تتند شتماره    

و نامه دفهر روابتط بتین   6155فروردین  22اداره کل فرهنگ در  1 61  نامه شماره 231

  .6151مرداد  25المللی به اداره کل امور اداری در 

به جز خانم وزیری و صدری  خانم فرو، مهری نیز تدریس زبان فارتی به کارکنان 

خود نشان تجربه موفقیت  ،میتز    تفارت جمهوری خلق چین را به عهده گرفهند که این

 -16،موزش زبان فارتی بته کارمنتدان تتفارت چتین در تهتران اتت . )تتند شتماره         

بهمتن   6وزارت فرهنتگ بته وزارت امتور خارجته در     66116نامه شتماره   231 65212

 . در یی همکاری های گسهرده علمی و ،موزشی و ورزشی و هنری میتان ایتران و   6151

  هف  نفر از معاونان و مدیران کتل وزارت  6312،وریل  2  6151فروردین 63چین  در 

 فرهنگ برای ته هفهه به چین رفهند. این افراد عبارت بودند از:

رضا مرلومان معاون ،موزشی  بیژن خرّ، معتاون ،متوزش فنتی و هرفته ای  تقتی      

جعفر یور مدیرکل امور تربیهی  مسعود مدیر امتانی متدیر کتل تربیت  بتدنی  هوشتنگ       

ویلی مدیر کل ،موزش و یرورش کرمان  دارا چهرازی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات تا

ملی و میهنی و محمدرضا خرازی رئیس انسهیهو تربی  مربیان امور هنری )تند شتماره  

منوچهر گنجی وزیر فرهنگ به عباتتعلی خلعت     5612  نامه شماره 231  65212  12

  .6151اتفند  22بری وزیر امور خارجه در 

اعیای این هیثت  افزون بر دیدار از یکن و چند شهر دیگر چین و ممقات بتا مقتا،   

های ،موزشی و فرهنگی ،ن کشور   بنا بر گزارش محمود تقتوی کتاردار موقت  تتفارت     

  نایب نخس  وزیر  و وزیر علو، و عیتو کمیهته مرکتزی    6ایران در یکن با ،قای فنگ لی

در کاخ مترد، ممقتات کردنتد و در بتاره مستائل       هزو کمونیس  و معاون ،کادمی علو،

کتاردار   1636  نامته شتماره   231  65212 –62،موزشی مراکره کردند. )تتند شتماره   

  .6151فروردین 16ایران به وزارت امور خارجه در 

                                                 
1. Feng Lee 



 7961، پاییز و زمستان 86و  81، ش 71و 71فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  /291

برنامته  "مراکرات هیثت ایرانی با مقا، های فرهنگی چین منجر به تهیته و تنرتیم   

ن و چین شد. مواد این برنامه که در بتاره ،نهتا توافتق شتده     میان ایرا "مبادالت فرهنگی

 بود  عبارت بودند از:  

در مدت اجرای برنامه  هر یک از ارفین  کارشناتتان ختود را در هیتثت هتای     . 6

 مشروهه زیر مبادله خواهند کرد:  

الف  دو نفر کارشناس و مهخ ص ورزش به مدت دو هفهه جه  بررتی و بازدیتد  

 ونگی اجرای تعمیم ورزش و برنامه ریزی ،ناز مدارس و چگ

و  دو نفر کارشناس و مهخ ص امور تربیهی به مدت تته هفهته جهت  بازدیتد از     

 فعالی  های فوا برنامه و اردوهای دانا ،موزان در ایران

ن  ته نفر کارشناس و مهخ ص امور هنتری بته متدت نهایت  تته هفهته جهت         

 ا ،موزان به خ وص خردتاالنندابررتی و ،شنایی با روش کار امور هنری 

 نی و هرفه ای و روش کار،موزی هنر جویان  دو نفر کارشناس و مهخ ص ،موزش فد

هت  دو نفر کارشناس و مهخ ص امور ،موزش کودکتان اتتهثنائی بته متدت تتا دو      

هفهه جه  بازدید از مراکز ،موزش کودکتان اتتهثنائی و ،شتنایی بتا نحتوه و روش کتار       

 زهوش  معلول و عقب مانده ذهنی،موزش کودکان تی

و  ته نفر کارشناس و مهخ ص در امور برنامه ریزی درتی به مدت تنها دو هفهته  

 جه  بررتی و مطالعه تیسهم ،موزشی از کودکسهان تا یایان دوره مهوتطه

تتال را   62تتا   66. دول  ایران هر تال تعدادی از دانتا ،متوزان چینتی بتین     2

 در اردوهای تابسهانی می یریرد.نفر برای شرک   61هداکثر

. ارفین تسهیمتی الز، به منرور مبادله متواد و مطالتب تتاریخی  جیرافیتایی و     1

اجهماعی جه  درن در کهب درتی خود فراهم خواهند نمود و کهب و نشریات تودمند 

را برای نگهداری در کهابخانه هتا و اتتهفاده همگتان در اخهیتار خواهنتد گراش .)تتند       

وزارت فرهنتگ بته مقتا،     1613  ییوت  نامه شتماره  231  65212-66 62 63شماره 

  .6151مرداد  1عالی وزارت در 
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بتر   6151با یررنگ شدن تراهرات خیابانی مرد، شهرهای بزر  ایران در تابسهان 

ضد رژیم یهلوی و اون گیری انقمو اتممی در یائیز و زمسهان همان تال  همه برنامته  

هنگی در داخل کشور تعطیل شد و قراردادهای تیاتتی  اقه تادی و   های اقه ادی و فر

فرهنگی دول  ایران با دیگر کشورها از جمله چین یا لیو شدند یا به اجراء در نیامدنتد و  

یا به محاا رفهند و بعدها به صورتی دیگر جلوه گر شدند. در ایتن میتان روابتط ایتران و     

جمهوری اتممی در ایران  دتهخوش تحوالت  چین نیز بعد از ییروزی انقمو و اتهقرار

مخهلفی شد و یس از ای فراز و فرودهایی چند  بار دیگر برقرار شد و بیشتهر بتر روابتط    

 اقه ادی مهمرکز گردید.

 

  نتیجه

بتر   فرهنگی گستهرده داشتهند و   و چین از دیر باز با یکدیگر روابط بازرگانی و انایر

میان ایتن دو کشتور جتدائی افهتاد و       در دوران معاصراما ثیر فراوان گراشهند. ثیکدیگر ت

در . ههتی بته صتفر رتتید     و روابط تجاری و فرهنگی به یائین تترین تتطگ تنتزل کترد    

همزمتان   وایسین تال های هکوم  خاندان قاجار که با یایان گرفهن جنگ جهتانی اول 

 و دیگتر روابتط ختود را بتا کشتورهای همجتوار       تتا    دول  مشرواه ایران بر ،ن شتد بود

از ایتن  نمایتد.  حکیم تبا انعقاد قراردادهائی ،نها را و  جهان بهبود بخشد کشورهای بزر 

و تمهیدات قرارداد ترمیم می کردند  در همان ایامی که ایران و شوروی روابط خود را  رو

  ایران و چتین نیتز یتس از چنتد تتده دوری و      در هال ،ماده تازی بود .،6326مودت 

این قرارداد دوتهی به دلیل درگیری هر چند که کردند.  ءوتهی را امیاقرارداد د  تردی

که هر دو ار  نیاز مبرمی به ارتبا  با یکدیگر  هر دو کشور با مسائل داخلی خود و این

گتو در بتاره روابتط      و دوباره بتاو گفت   تال 3یس از  .نداشهند  به هال  تعلیق در ،مد

 ر عمل به تتبب همتان اهستاس بتی نیتازی از     بازرگانی میان دو کشور گشوده شد که د

در دوران جنگ جهتانی دو، کته ارتتا ژایتن بته       .هم نیاف  انجامیتر  ارتبا  برقراری

بتا فرتتهادن     چین همله کرد و دول  ایران نیز به ناچار جانتب مهفقتین را گرفهته بتود    



 7961، پاییز و زمستان 86و  81، ش 71و 71فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  /241

در نهیجته در   .وزیرمخهار خود به چین در یی برقراری روابط تیاتی با ،ن کشتور بر،متد  

 .ارتقاء دادرا از وزیرمخهاری به تفارت کبرا  نمایندگی خود تطگ  یایان جنگ

بیشتهر بته     اری روابتط قریاز به بر  عموه بر عد، اهساس نچون روابط ایران و چین

ییتروزی   ه ختاار این بار نیز ب  بود ی همواره دتهخوش دگرگونینیر عوامل بیروثثتبب ت

برقتراری  دیگتر   عامل بیرونتی  . به تردی گرائیدامی نداش  و   دوکمونیس  ها در چین

 مؤثر واقع شتد و  6112مرداد  22یس از کودتای که  روابط دوتهانه ایران با شوروی بود

 3در  موافقهنامته ای گردیتد و در قالتب   در یی ،ن مناتبات فرهنگی ایران و چین برقرار 

روابط فرهنگی دو کشتور روز بته     یسرتید. از ،ن  ء دو کشور ایران و چینماده به امیا

روزی انقتمو  گردیتد کته تتا ییت     نیز برقترار  تیاتی طتر شد و بر اثر ،ن رواب روز گسهرده

 ادامه یاف .  اتممی ایران 
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