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העוצמה הרכה של סין ביחסי סין ואיראן

רועי ילינק, יוסי מן ואודי לבל

תקציר
מאז מותו של דזה דונג החל בסין עידן חדש שהביא לצמיחתה של סין ממדינה שולית 

תהליכים  הניעה  זו  צמיחה  בזירה.  המרכזיות  המדינות  לאחת  הבינלאומית  בזירה 

נרחבת,  להתייחסות  זכו  הראשונים  התחומים  שני  ובחברה.  בכלכלה  בפוליטיקה, 

ובשל היותם  אך התהליכים החברתיים־תרבותיים נשארו בצל בשל הקושי לזהותם 

תדמית  לייצר  במטרה  משאבים  הפניית  כלומר  רכה,  עוצמה  מתמשכים.  תהליכים 

חיובית, היא אסטרטגיה שהסינים השתמשו בה כבר לפני מאות רבות של שנים, אך 

התרחבה מאוד עם תחילת המאה ה־21, במקביל לצמיחה הכלכלית של סין וביתר שאת 

בוחן את הפעלת העוצמה  הסיני. המאמר  הנשיא  והדרך" של  "יוזמת החגורה  סביב 

הרכה מצידה של סין כלפי איראן בשני מאפיינים מרכזיים: תרבות פופולרית וחינוך. 

והטלוויזיה  הספרות  בתחום  לאיראן  מבט  הסינים  הפנו  הפופולרית  בתרבות 

ובשלל אירועים תרבותיים שמעידים כי סין פועלת לבנות תדמית חיובית למדינה על 

מנת לגבות ולהעמיק את היחסים. כך גם האיראנים, ועל כן העוצמה הרכה שהפנו 

כמו למשל  בעיות,  היו  וגם כאשר  פתוחות,  בזרועות  רוב  פי  על  הסינים התקבלה 

בהתנהלות הפיננסית של סטודנטים איראנים בסין, הבינו האיראנים כי במצב הקיים, 

והחברתיים  התרבותיים  היחסים  את  ולחזק  להבליג  עליהם  בינלאומי,  בידוד  קרי 

זאת, על אף שההיבטים החברתיים־ היחסים.  סין במטרה להעמיק את מכלול  עם 

ובעיקר  הכלכליים,  בתחומים  היא  היחסים  ליבת  היחסים.  ליבת  אינם  תרבותיים 

המסחר בנפט ובגז, והקרבה הרעיונות בין המדינות שלצד רוסיה מהוות את הגרעין 

של המדינות המתנגדות להגמוניה המערבית בקביעת הסדר העולמי. 

מילות מפתח: סין, איראן, עוצמה רכה, תרבות פופולרית, חינוך

כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון
גיליון 4, אביב 2019, עמ’  39*-65*
DOI: https://doi.org/10.26351/JIMES/4/7
ISSN: 2522-347X (print); 2522-6959 (online)



*40

רועי ילינק – המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומרכז בס״א, אוניברסיטת בר־אילן, 

ומכון המזרח התיכון, וושינגטון;

 ryellinek@mei.edu

ד״ר יוסי מן – המחלקה ללימודי המזרח, אוניברסיטת בר־אילן, 

ובית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה;

 yossimann1@gmail.com

פרופ׳ אודי לבל – בית הספר לתקשורת ומרכז בס״א, אוניברסיטת בר־אילן;

 ulebel@gmail.com



*41 העוצמה הרכה של סין ביחסי סין ואיראן

מבוא

הרכה  העוצמה  של  קבלתה  אופן  את  בוחן  זה  מאמר  התדמית.  של  כוחה  היא  רכה  עוצמה 

הסינית באיראן, מאז החלו הסינים מפנים משאבים כאסטרטגיה לבניית תדמית חיובית, וביתר 

שאת, מראשית שנות האלפיים ועד שנת 2018. מנגנוני עוצמה רכה מופעלים על מנת למשוך 

ולשתף ללא כפייה צבאית, כלכלית או מדינית, וכך להשפיע על הצורה שבה נתפסת המדינה 

המפעילה את העוצמה הרכה. מטרת הפעלתה של העוצמה הרכה היא על פי רוב להשיג יעדים 

שונים במדיניות החוץ. עוצמה רכה מופעלת במטרה לעצב את העדפותיהם של אחרים, איראן 

במקרה זה, באמצעות הצגת הצדדים החיוביים של המדינה הפועלת והדגשתם, ובניית גשרים 

בין האנשים משני הצדדים. התכונה המרכזית המגדירה את העוצמה רכה היא שהיא מתמקדת 

בעיקר בנושאים תרבותיים וחברתיים, ואלו אמצעי השפעתה. ג'וזף ניי, שתבע את המונח, 

בעידן  כי  והוסיף  תעמולה",  שאינה  ביותר  הטובה  כ"התעמולה  הרכה  העוצמה  את  הגדיר 

המידע, "האמינות היא יקרת המציאות״, ועל כן גם קשה להשיגה אך היא חשובה לא פחות 
מההיבטים הפורמליים של היחסים בין המדינות, מגבה ומלווה אותם.1

פולין,  אחרי  ה־27,  במקום  סין  הייתה   2018 שנת  של   The Soft Power 30 בדירוג 

הונגריה וצ׳כיה. מקומה בדירוג מצביע על יכולת השפעה נמוכה יחסית באמצעות העוצמה 

התרבותית  האסטרטגיה  את  מזכיר  הרכה  העוצמה  בדירוג  מקומה  העולם.2  על  הרכה שלה 

הסינית "לצאת לעולם" )Go Global(, אסטרטגיה שלה תפקיד חשוב במאמצים שעושה סין 

לקדם את מעמדה מבחינה תרבותית באמצעות הדגשת האטרקטיביות של התרבות הסינית 

ולשימורו  הבינלאומית  בזירה  הסינית  החיובי של הכלכלה  הדימוי  לחיזוק  נוסף  והבלטתה, 

ולהרחבת הנוכחות הסינית על הבמה הבינלאומית. כדי לחזק את התדמית החיובית השקיעו 

הסינים משאבים רבים בקידום האסטרטגיה התרבותית "Go Global" שהוזכרה לעיל.3 

עיקרה של הכתיבה על היחסים בין סין ואיראן התמקדה עד היום בהיבטים הפורמליים 

והגלויים של היחסים. היחסים הכלכליים העסיקו את מרבית הכותבים בתחום, פחות מכך 

 Joseph Nye, “China’s Soft Power Deficit to Catch Up, its Politics Must Unleash the Many  1

Talents of its Civil Society”, The Wall Street Journal, May 08, 2012, https://www.wsj.com/
articles/SB10001424052702304451104577389923098678842 )הורד ב־3.4.2019(.

 Jonathan Mcclory, “The Soft Power 30”, Portland and USC Center on Public Diplomacy,  2

2018, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-
pdf, p. 43.2018 )הורד ב־3.4.2019(.  

שם, עמ׳ 70.  3
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בפן הפוליטי־דיפלומטי והפן הצבאי־גרעיני, ורק מעט נכתב עד היום על היחסים בתחומים 

היחסים.4  מארג  של  והנסתרים  פורמליים  הלא  המרכיבים  הרכה,  העוצמה  את  המרכיבים 

משום  אם  כי  להסתירם,  פועל  הצדדים  שאחד  משום  דווקא  לאו  נסתרים  אלו  מרכיבים 

שהשפעתם היא לטווחי זמן ארוכים יותר, הם מאתגרים יותר למדידה ולהערכה, והצלחה בהם 

לא מוגדרת בבהירות כפי שהיא מוגדרת בתחומים הפורמליים של היחסים. מאמר זה נכתב 

כדי להשלים חוסר זה, ולהציע לקהילת החוקרים גישה חדשנית בחקר היחסים הבינלאומיים 

של סין, איראן ומדינות נוספות, במזרח התיכון בפרט אך גם בעולם בכלל.

 )The Soft Power 30( דירוג שלושים המדינות בעלות העוצמה הרכה החזקות ביותר 

מוביל בתחום מדידת העוצמה הרכה של מדינות, אך חסרונו הבולט של הדירוג בכך שהוא 

במערכת  הסבילים  הכוחות  את  בוחן  וכמעט שאיננו  במשוואה  הפעיל  בכוח  בעיקר  מתרכז 

היחסים. מאמר זה מבקש לא רק להאיר את דבר קיומה והשפעתה של העוצמה הרכה במארג 

המדינה  האיראנים,  בקרב  שלה  הקבלה  אופן  את  לבחון  גם  אם  כי  הצדדים,  בין  היחסים 

הסבילה לעניין זה, בשתי זרועות מרכזיות של העוצמה הרכה: התרבות הפופולרית והחינוך, 

ולבחון את הצלחתה. המאמר פותח בסקירה קצרה של תולדות השימוש בעוצמה הרכה בסין, 

לאחר מכן יסקור את היסטוריית היחסים בין המדינות, ולבסוף ידון וינתח את אופן הקבלה 

של העוצמה הרכה הסינית באיראן.

מאמר זה מבקש לטעון שתרבות פופולרית וחינוך הם שני מוקדי המאמץ הפעיל המרכזי 

של העוצמה הרכה, ועל כן ייבחנו שני אלו במטרה לענות על השאלה כיצד התקבלה העוצמה 

הרכה הסינית באיראן. התרבות הפופולרית, שכוללת בתוכה תתי מרכיבים רבים כגון סרטים 

וסדרות, ספרות ועוד, משמשת כסוכן תרבות רב השפעה וכוח. באמצעות הצגה של החלקים 

החיוביים והמושכים בתרבות הסינית, הקדומה והנוכחית, נחשפים צרכני התרבות לתכנים 

שנבחרו על ידי המדינה הפועלת, ונבנית תפיסת עולמם המודעת והלא מודעת. מרכיב החינוך 

גם הוא רב עוצמה ותפקידו זהה, לגרום לצרכן, האיראנים במקרה זה, לגבש תפיסת עולם 

חיובית כלפי הספק, הסינים במקרה זה. שילוב שני המאמצים מביאים לכוח ולהשפעה בבניית 

תדמית חיובית לסין בקרב העם האיראני.

 Sam Chester, “China’s Relations with the Middle East: A Bibliography, 1950-2012”, Middle  4

East Institute, January 7, 2013, https://www.mei.edu/publications/chinas-relations-middle-
.east-bibliography-1950-2012
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העוצמה הרכה של סין 

עוד בתקופת השושלת הקיסרית טאנג, ששלטה בסין משנת 618 ועד לשנת 907, השתמשו 

הסינים באמצעים תרבותיים כדי להשיג רווח פוליטי־מדיני, דהיינו השתמשו במה שמכונה 

פנדה, סמל  דובי  זוג  )625–705(, למשל, שלחה  וו־דזה־טיאן  רכה.5 הקיסרית  עוצמה  כיום 

לאומי וחביב של סין, לקיסר היפני. הרעיון היה להראות לקיסר יפן ולבני עמו ידידות והערכה, 

ולהציע שיח חיובי ולא מאיים עימם. בעשרות השנים האחרונות חזרו דובי הפנדה לתפקידם 

הדיפלומטי־תרבותי, והחל משנות השבעים של המאה העשרים המשטר הסיני השאיל דובי 

פנדה לגני חיות בארצות הברית וביפן לשם אותה מטרה, להציע ולהציג שיח חיובי ונעים על 

אודות סין לציבור במדינות אלו. צעד זה היה לאחד מסממני חילופי התרבות הראשונים שבין 

סין למערב, וזכה לשם ״דיפלומטיית הפנדות״.6 

ג'ואו אנלאי, ראש ממשלת הרפובליקה העממית של סין מאז הקמתה בשנת 1949 ועד 

מותו בשנת 1976, התבטא בהקשר זה ואמר כי ״תרבות היא כלי הקיים בידיה של המערכת 

על  מצביעה  אמירתו  והעולם״.  סין  בין  פעולה  שיתוף  קידום  לשם  והכלכלית  הפוליטית 

הגישה הסינית מאז ימי הקיסרות כלפי השימוש בכלים תרבותיים למטרות פוליטיות כמעשה 

מקובל, וככל הנראה גם יעיל.7 משחק הפינג־פונג בין נבחרות ארצות הברית לסין במסגרת 

אליפות העולם שהתקיימה ביפן במרץ 1971 הוא דוגמה נוספת לשימוש באמצעים תרבותיים 

לקידום מטרות פוליטיות. באמצעות מפגש בלתי מחייב זה הצליחו סין וארצות הברית למצוא 

דרך להיפגש ״במגרש המשחקים״ שמחוץ ל"מגרש המשחקים הפוליטי״ במטרה לקדם את 

יושב  דזה־דונג,  זאת בשעתו מאו  הגדיר  גדול",  כדור  "כדור קטן מביא  ביניהן.  ההידברות 

של  העממית  הרפובליקה  של  הראשון  והמנהיג  הקומוניסטית  המפלגה  של  הראשון  הראש 

סין. כחודש לאחר המפגש הספורטיבי־תרבותי הגיעה משלחת אמריקאית רשמית ראשונה 

לביקור בסין. שר החוץ האמריקאי, הנרי קיסינג'ר, ולאחר מכן נשיא ארצות הברית ריצ׳רד 

“The Giant Panda is on a Bit of a Roll”, The Economist, September 16, 2017, https://  5

www.economist.com/science-and-technology/2017/09/16/the-giant-panda-is-on-a-bit-
of-a-roll )הורד ב־3.4.2019(.

Mark Magnier, “Attack of the Pandas”, Los Angeles Times, March 21, 2006, http://www.  6

latimes.com/news/nationworld/world/la-fgandas21mar21,0,1642183.story?page=1&coll=
la-home-headlines )הורד ב־3.4.2019(.  

 Muhamad Olimat, China and the Middle East Since World War II, (Maryland: Lexington  7

.Books, 2016), p. 25
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ניקסון, ביקרו גם הם בבייג'ינג ב־1972, ובכך באמצעות ״כדור קטן״ נפתח עידן חדש ביחסי 
המדינות.8

בשנת 1979, לאחר התבססותו של דנג שיאופינג כמנהיגה של סין ממותו של מאו ועד 

מותו שלו בשנת 1997, החלה תקופת הרפורמות שנודעו גם בשם "סוציאליזם בעל מאפיינים 

סיניים". המטרות העיקריות של הרפורמות, לדברי דנג עצמו, היו קידום מודרניזציה בארבע 

זירות העשייה הבאות: חקלאות, תעשייה, מדע וטכנולוגיה. במטרה לתמוך בהצלחת הרפורמות 

הללו נפתח השוק הסיני למעורבות חיצונית ונעשו אי אלו ויתורים ושינויים בתפיסות העולם 

הקומוניסטיות שהשליכו על ניהול המשק הסיני. התוצאות של תקופת הרפורמות לא איחרו 

לבוא, והכלכלה הסינית החלה לצמוח בקצב חסר תקדים )שיא של מעל עשרה אחוזי צמיחה 

בשנת 2010(.9 אומנם השנים הראשונות של עידן הרפורמות התאפיינו בעיקר בעיסוק פנימי 

ובחיזוק הכלכלה המקומית, אך בשנת 1993 הייתה סין ליבואנית אנרגיה, ובכך למעשה החלה 

הצמיחה הפנימית של סין להיות תלויה גם בגורמי חוץ ובהם איראן,10 בעלת עתודות הנפט 

המוכחות הרביעית בגודלה בעולם.11 

בראשית שנות האלפיים, לאחר שהמשק הסיני המקומי התבסס והתייצב, החלה ההנהגה 

הסינית לפנות יותר כלפי חוץ על מנת למכור את תוצרתם. הכלכלה הסינית פנתה להשתמש 

וגדלה  הלכה  רק  להם  שהדרישה  שונים  גלם  חומרי  ורכשה  שהצטברו,  המטבע  ביתרות 

)וכאמור, בהקשר האיראני היו אלו בעיקר נפט וגז(. באותן שנים החל להתגבש בקרב ההנהגה 

הסינית מה הוא האופן המודרני להשתמש בכלים של דיפלומטיה תרבותית. המטרה של גיבוש 

תוכנית הפנייה לעולם הייתה לגבות את המשך הצמיחה הכלכלית של סין ולחבר את המדינות 

שעימן סין מנהלת מערכת יחסים בתחומים כלכליים גם למישורים התרבותיים שלה ולבסס 

ולהרחיב כך את היחסים.

בשנת 2004 הקים משרד התרבות הסיני את ארגון החאן־באן )Hanban(, ארגון ללא מטרות 

 Margaret MacMillan, Nixon and Mao: The Week that Changed the World (New York:  8

 .Random House Digital, 1985), p. 179

“The Annual Data of China’s GDP Published”, NBS Database, http://data.stats.gov.cn/  9

/english )הורד ב־1.3.2019(.

 Andrew Scobell, “Why the Middle East matters to China”, in Anoushiravan Ehteshami  10

 and Niv Horesh (eds.), China’s Presence in the Middle East: The Implications of the One
.Belt, One Road Initiative (Abingdon: Routledge, 2018), p. 9

“The World’s Largest Oil Reserves by Country”, Worldatlas, no date, https://www.  11

worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.html )הורד ב־9.4.2018(.
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הסיני  הפילוסוף  של  שמו  על  קונפוציוס  מכוני  של  הפעלתם  ועל  הקמתם  על  האחראי  רווח 

ביותר  המוכרת  הסינית  הרכה  העוצמה  זרוע  שזוהי  נראה  הספירה.  לפני  השישית  המאה  בן 

בתחום החינוך. מכוני קונפוציוס, בדומה למכוני תרבות אחרים כגון מכון גתה הגרמני, המכון 

מכון  שהוקם  לאחר  ותרבות.  שפה  ללימודי  סיניים  מכונים  הם  הבריטית,  והמועצה  הצרפתי 

הראשון  קונפוציוס  מכון   2004 בנובמבר  ב־21  הוקם  אוזבקיסטאן,  בירת  בטשקנט,  ניסיוני, 

בסיאול, בירת דרום קוריאה. לי צ'אנג־צ'ון, שהיה החבר החמישי בדירוגו של הוועדה המתמדת 

מכוני  כי  אומר  צוטט  הקומוניסטית,  במפלגה  ביותר  והבכיר  החשוב  הגוף  הפוליטביורו,  של 

ועד דצמבר  לים".12 מאז 2004  סין מעבר  קונפוציוס הם "חלק חשוב ממערך התעמולה של 

2018 הוקמו 548 מכונים ב־154 מדינות.13 מכוני קונפוציוס מציעים לציבור הסטודנטים, ובחלק 

מהמקרים גם לציבור הרחב, מגוון אפשרויות להיחשף לתרבות הסינית. בין היתר הם מציעים: 

קורסים ללימוד השפה הסינית ברמות לימוד שונות, אפשרויות לקבלת מלגה ללימודי סינית 

באוניברסיטה בסין ומפגשי תרבות סינית כגון בישול בנוסח סיני, תצוגה ולימוד של אומנויות 

לחימה סיניות לצד חגיגת ראש השנה הסינית החדשה ופסטיבל האביב הסיני. כל אלה מתקיימים 

באופן סדיר ומאורגן במטרה לייצר תדמית חיובית לסין באמצעות עוצמה רכה.

ג'ינטאו,  חו  של  הייתה  ולתפקידם  קונפוציוס  למכוני  סיני  בכיר  של  נוספת  התייחסות 

נשיא סין בין השנים 2002 ל־2012, שאמר בקונגרס ה־17 של המפלגה הקומוניסטית הסינית 

לתוכנית  הוכנסה  סין  של  הרכה  בעוצמה  ״השימוש  כי   2007 באוקטובר  ב־14  שהתכנסה 

הגדולה של  ״ההתחדשות  ואמר:  הוסיף  חו  הוועידה״.  ימי  ונידונה במהלך  החומש שהוצגה 

האומה הסינית צריכה להיות מלווה בשגשוג התרבות הסינית ואנו חייבים לשפר את התרבות 

המסורות  את  יותר  עוד  העולם  ברחבי  נפרסם  אנו   ]...[ ארצנו  של  הרכה  מהעוצמה  כחלק 

היפות של התרבות הסינית ונחזק את חילופי התרבות הבינלאומיים כדי להעצים את השפעת 

התרבות הסינית בעולם". בקונגרס ה־18 שהתקיים ב־18 באוקטובר 2017 אמר הנשיא הסיני 

שי ג׳ינפינג כי: ״עלינו להגדיל את עוצמתה הרכה של סין, לבנות נרטיב סיני חיובי וטוב, 

לשווק טוב יותר את המסרים של סין לעולם״.14 

“A Message from Confucius”, The Economist, October 22, 2009, https://www.economist.  12

com/special-report/2009/10/22/a-message-from-confucius )הורד ב־3.4.2019(.

 Huang Zhiling, “10 New Confucius Institutes lift Global Total to 548, Boosting  13

Ties”, China Daily, December 05, 2018, http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/05/
WS5c07239da310eff30328f182.html )הורד ב־3.4.2019(.

 “China’s Soft Power Campign – Mapping China’s Cultural Genome”, Wilson Center,  14

https://www.wilsoncenter.org/chinas-soft-power-campign )הורד ב־3.4.2019(.
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סקירת היחסים הפוליטיים־כלכליים בין סין לאיראן

ההסכמים הדיפלומטיים בין סין לאיראן נחתמו בשנת 1971, אך לעיתים תכופות מתארים 

הצדדים את היחסים ביניהם כ״אלפיים שנים של ידידות, שיתוף פעולה ומסחר״, כדי להצביע 

נמנים עם  ואיכותם של היחסים.15 שני הצדדים מזכירים לעיתים קרובות שהם  על עומקם 

העמים העתיקים ביותר והם צאצאים של שושלות קדמוניות שניהלו קשרים בעבר, השושלת 

הסאסאנית והממלכה הפרסית מצד איראן, ושושלות חאן וטאנג מצידה של סין. דרך המשי, 

שזכתה לתשומת לב רחבה למדי מאז הכרזתו של הנשיא הסיני שי ג׳ינפינג בשנת 2013 על 

החייאתה בשם "חגורה אחת, דרך אחת" ושמאוחר יותר נודעה בשם "יוזמת החגורה והדרך", 

מהווה גם היא נקודת חיבור בין המדינות, כבימים עברו. שיתוף הפעולה ההדוק שהיה בין 

אפשרות  הסינית  ביוזמה  רואה  כעת  ואיראן  ההיסטוריות,  התהפוכות  עם  התרופף  הצדדים 

משותפת  תרבותית  תוכנית  הצדדים  חנכו  אף   2016 בדצמבר  הפעולה.16  שיתוף  את  לחדש 
בנושא דרך המשי.17

בין  שימוש בהיסטוריה הרחוקה הופיע, למשל, בהודעה על מפגש של אגודת הידידות 

איראן לסין. ההודעה נפתחה באזכור הגנרל הסיני ג׳נג חה, שהוביל את הצי שלו מחופיה של 

סין למפרץ הפרסי בתחילת המאה ה־15 על מנת לקדם את הקשרים והידידות בין הצדדים.18 

בפרסום אחר, שדן בשיתוף פעולה בין הצדדים בהקשר של ״יוזמת החגורה והדרך״, אוזכר 

שמו של ג'אנג צ'יאן, שהיה נציג סיני שנסע לאורכה של דרך המשי וסלל את הדרך לשיתוף 

 Mahmoud Pargoo, “What Does Iran Really Think of China?”, The Diplomat, November  15

)הורד   07, 2018, https://thediplomat.com/2018/11/what-does-iran-really-think-of-china/
ב־2.4.2019(.

 An Iranian Perspective on the Belt and Road”, China Daily, September 11, 2018,“  16

)הורד   http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/11/WS5b971c4aa31033b4f465551c.html
ב־3.4.2019(.

 “Implementing Joint Programs in the Context of Cultural Programs of the-Silk Road”,  17

Cultural Coordination Center, https://cccacd.com/implementing-joint-programs-in-the-
/context-of-cultural-programs-of-the-silk-road )הורד ב־16.3.2019(.

 Xu Yan, “Annual Meeting of Iran and China Friendship Associations Held in Tehran”,  18

“Iran- ב־2.4.2019(;  )הורד   XZBU, no date, https://www.xzbu.com/1/view-338931.htm
 China Cultural Event to Revive Silk Road”, Mehr News Agency, September 20, 2015,

 https://en.mehrnews.com/news/110245/Iran-China-cultural-event-to-revive-Silk-Road
)הורד ב־2.4.2019(.
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פעולה רב תחומי בין הסינים לפרסים.19 לצד חיבור זה והדגש על המרכיב ההיסטורי, שתי 

המדינות חולקות גם תחושת קורבנות משותפת מצד מדינות המערב. מנהיגים בשתי המדינות 

אימצו נרטיבים היסטוריים שלפיהם המערכת הבינלאומית בלתי צודקת, בעיקר בשל האופן 

שבו מעצמות המערב שולטות בנעשה בעולם ועושות זאת באופן לא שוויוני. נוסף על כך, 

ואיראנים שואפים להגן על הלגיטימיות של המשטרים שלהם מול מערכת  סינים  מנהיגים 

בינלאומית שעוצבה על ידי מושגים של ריבונות מוגבלת והאוניברסליות של זכויות האדם, 
מערכת שמובלת בידיהן של מדינות המערב.20

מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ועד היום הן מקיימות קשרים כלכליים 

ופוליטיים קרובים. היחסים הכלכליים מבוססים על מגוון אינטראקציות הקשורות לנפט ולגז 

האיראני וקנייה של מוצרי צריכה סיניים באיראן. המוצרים הסיניים הם לפעמים האפשרות 

הברית.  ארצות  מצד  הסנקציות  בשל  מסוימות  סחורות  לרכוש  איראן  אזרחי  של  היחידה 

היחסים הפוליטיים באים לידי ביטוי בביקורים הדדיים של ההנהגה ובתמיכה סינית עקיבה 

מדינות  מול  במאבקה  ותמיכה  הגרעין  בתחום  למחקר  איראן  בזכות  רוסיה,  לצד  ורצופה, 

המערב בעניין זה. 

כלכלה

היחסים הכלכליים בין איראן וסין עיקרם נפט וגז. איראן מחזיקה בעתודות רבות של שני 

החומרים, אך בשל הסנקציות עליה השוק למכירתם מצומצם. בשנת 2011, כ־10% מייבוא   

הנפט של סין היה מאיראן. כ־80% מכלל הייבוא של סין מאיראן היה נפט, והשאר מוצרים 

כל  וכמעט  מאיראן,  הסיני  מהייבוא   64% גולמי  נפט  היה   2016 בשנת  וכימיים.  מינרליים 

היתר היו מחצבים וכימיקלים שונים. חלקה של איראן בנפט הגולמי המיובא על ידי סין קטן, 

ו־7.5% מהייבוא הסיני הגיע מאיראן, לאחר ערב הסעודית, עיראק ועמאן.21 סין לא קונה 

 “Implementing Joint Programs in the Context of Cultural Programs of the-Silk Road”  19

.Cultural Coordination Center

 Yang Xingli [杨兴礼], “Sixty Years of Iran Studies in China [中国的伊朗研究六十年]”,  20

.West Asia and Africa [西亚非洲], No. 4, 2010, pp. 63–67

 “What does China Import from Iran?”, Observatory of Economic Complexity, 2017,  21

)הורד   https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/irn/show/2017/
ב־3.4.2019(.
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מאיראן רק לצורכי אנרגיה אלא היא גם משקיעה במגזר הנפט והגז המקומי. מטרתה של סין 

להבטיח לעצמה גישה למשאבים.22 במחצית הראשונה של שנות האלפיים זכתה חברת הנפט 

הלאומית הסינית )China National Petroleum Corporation( בחוזה בסך 85 מיליון דולר 

לקידוח 19 בארות בשדות הגז הטבעי בדרום איראן. בהמשך חתמה על חוזה דומה של 13 

מיליון דולר.23 לאחר מכן, בשנת 2004, נחתם הסכם שבו התחייבה איראן לספק לסין 270 

מיליון טונות של גז טבעי משדה הגז דרום פארס, בתמורה לשבעים מיליארד דולר במשך 

30 שנה. סינופק )Sinopec(, חברת נפט סינית נוספת, רכשה כמחצית משדה הנפט יאדאוראן 
בעסקה ששוויה נאמד בכמאה מיליארד דולר.24

2011 חתמו בייג׳ינג וטהראן על עסקת ענק שלפיה מוענקת לסין זכות בלעדית  בשנת 

לכמה משדות הנפט והגז הטבעי האיראניים עד לשנת 2024. כחלק מהעסקה תעניק איראן 

לחברות נפט סיניות זכויות בלעדיות לחיפוש בשלושה שדות נפט גדולים, וכן את הזכויות 

לבניית כל התשתית הדרושה לשדות אלו. בתמורה, במשך כל התקופה סין תתייחס לאזורים 

לאישור  תזדקק  לא  סין  ההסכם,  לפי  ככאלה.  עליהם  ותגן  ריבונית  סינית  אדמה  כאל  אלו 

והיא  באיראן,  הצבאית  נוכחותה  את  להגביר  ואף  לשמור  כדי  איראן  ממשלת  של  מוקדם 

תשלוט על תנועתם של האיראנים לתוך שטחים אלו והחוצה מהם.25 אפשר לשער שהסכם 

זה היה הבסיס להצהרתו של הגנרל ג'אנג ג'אוג'ונג כי "סין לא תהסס להגן על איראן גם אם 

מלחמת עולם שלישית תפרוץ".26 ביוני 2016 חתמו סין ואיראן על הסכם להקמת מסוף נפט 

 George L. Simpson Jr., “Russian and Chinese Support for Tehran Iranian Reform and  22

Stagnation”, Middle East Quarterly, Spring 2010, pp. 63-72, https://www.meforum.
org/2690/russian-chinese-support-for-iran )הורד ב־2.4.2019(.

 Manochehr Dorraj and Carrie L. Currier, “Lubricated with Oil: Iran-China Relations in a  23

Changing World”, Middle East Policy Council, XV, Summer, 2, https://www.mepc.org/
lubricated-oil-iran-china-relations-changing-world )הורד ב־2.4.2019(.

Vivienne Walt, “Iran Looks East”, Fortune, February 21, 2005, http://archive.fortune.com/  24

magazines/fortune/fortune_archive/2005/02/21/8251742/index.htm )הורד ב־2.4.2019(.

 Teshu Singh, “Iranian Embargo: China’s Options”, Institute of Peace and Conflict  25

 Studies, February 29, 2011, http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=3584 (דרוה
Marybeth Davis, James Lecky, Torrey Froscher, David Chen, Abel Kerevel ;(3.4.2019־ב 
 and Stephen Schlaikjer, “China-Iran: A Limited Partnership”, US-China Economic and

.Security Review Commission, October 2012, p. 70

 Paul Joseph Watson, “Chinese General Threatens ‘Third world war’ to Protect Iran”,  26

Infowars, December 01, 2011, https://www.infowars.com/chinese-professor-threatens-
   .third-world-war-to-protect-iran/
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באי קשם שבמצר הורמוז בדרום המפרץ הפרסי. פרויקט זה עתיד להפוך את האי למרכז 

והפרויקט  דולר במשך עשר שנים,  מיליון  בכ־550  מוערכת  עלות ההקמה  נפט.  ייצור של 

עתיד להפיק 300 מיליון דולר רווחים בשנה. לאחר השלמת הפרויקט יהיה מסוגל האי לאחסן 
עשרה מיליון חביות נפט.27

סכרים  בבניית  טהראן,  של  התחתית  הרכבת  מערכות  בבניית  מעורבת  הייתה  גם  סין 

ובהקמת מפעלי דיג ומלט.28 מעבר למסחר במשאבי הטבע ולפרויקטים הסינים באיראן, יחסי 

צריכה  ומוצרי  נשק  לצד  ולהובלה  לכרייה  לייצור חשמל,  ציוד  כללו  בין המדינות  המסחר 

בין  ב־360%  עלה  מסין  האיראני  היבוא  והצעצועים.  הרכב  חלקי  האלקטרוניקה,  מתחומי 

השנים 2000 ל־2005. בשנת 2005 מוצרים סיניים היוו 8.3% מכלל שוק הייבוא באיראן, כך 

שסין הייתה המייצאת לאיראן השנייה בגודלה, אחרי גרמניה.29 היחסים בין המדינות המשיכו 

לצמוח, והיצוא האיראני בסין בשנת 2017 עלה ב־25.2% לעומת שנת 2016, והגיע ל־18.58 

מיליארד   37 להיקף שיא של  בין הצדדים  הגיע המסחר   2017 גם בשנת  דולר.30  מיליארד 
דולר.31

עלי אכבר צאלחי, הנציג האיראני בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשעבר, התייחס 

ליחסים בין שתי המדינות בצורה הבאה: "משלימות זו את זו, להם יש תעשייה ויש לנו משאבי 

אנרגיה".32 בשנת 2016 חוברו המדינות באמצעות רכבת שמתחילה בייוו שבסין ומגיעה עד 

לטהראן בנסיעה שנמשכת 14 יום, ובכך נוסף נתיב למסחר בין המדינות אף שעיקר המסחר 

 “China, Iran to Jointly Build Oil Terminal in Persian Gulf”, Tank Terminals, June 16,  27

2016, http://tankterminals.com/news/china-iran-to-jointly-build-oil-terminal-in-persian-
/gulf )הורד ב־2.4.2019(.

.Dorraj and Currier, “Lubricated with Oil: Iran-China Relations in a Changing World”  28

 Erica Downs and Suzanne Maloney, “Getting China to Sanction Iran”, Foreign Affairs,  29

March/April 2011 Issue, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2011-02-20/
getting-china-sanction-iran )הורד ב־3.4.2019(.

“Iran Exports to China Rise 25% in 2017”, Financial Tribune, February 05, 2018, https://  30

financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/81519/iran-exports-to-
china-rise-25-in-2017 )הורד ב־3.4.2019(.

“Iran-China Trade Hit $37b in 2017”, Iran Daily, March 17, 2018, http://www.iran-daily.  31

com/News/211821.html )הורד ב־3.4.2019(.

 Robin Wright, “Iran’s New Alliance with China Could Cost U.S. Leverage”, The  32

Washington Post, November 17, 2004, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/
A55414-2004Nov16.html??noredirect=on )הורד ב־2.4.2019(.
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מסילות  הרחבת  את  לתכנן  סין  החלה   2018 במאי  משא.33  ספינות  באמצעות  נעשה  עודנו 

ובכך אותתה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי היחסים  הברזל הללו בין המדינות, 

בין סין ואיראן יישארו הדוקים למרות ביטול הסכם הגרעין.34 באוגוסט 2018 דחתה סין את 
בקשתה של ארצות הברית להפסיק לייבא נפט מאיראן.35

פוליטיקה 

כדרך  ברית  לבעלות  השלישי  העולם  מדינות  הפכו  העשרים  המאה  של  השמונים  בשנות 

לאזן את השפעתן של ברית המועצות וארצות הברית בעידן המלחמה הקרה. הרקע האנטי־

ברית  כאשר  ואיראן.  סין  בין  בחיבור  תמך  המדינות  בין  הסולידריות  לצד  אימפריאליסטי 

ואיראן הפכו לדרך  המועצות חתמה על ברית הידידות הסובייטית־הודית, היחסים בין סין 

נוספת להתמודד עם ההשפעה הגוברת של שתי המעצמות הגדולות ברחבי המפרץ הפרסי. עם 

זאת, נותר מרחק אידאולוגי בין משטרו הקומוניסטי של מאו לבין משטרו הידידותי למערב 

יחסים קרובה מדי  קיום מערכת  כי  של השאה האיראני, מוחמד רזא פהלווי. השאה חשש 

לאחר  באיראן.  הקומוניסטית  האופוזיציה  את  לחזק  עלול  סין  הקומוניסטי של  עם המשטר 

הפלת השאה עם המהפכה האסלאמית, סין הכירה במהירות בלגיטימיות של ההנהגה החדשה, 

שלושה ימים בלבד לאחר הכרזתו של רוחאללה ח'ומייני על ייסוד המדינה האסלאמית ב־11 

בפברואר 36.1979 ספר בשם ״כיצד היו יחסי איראן—סין לפני המהפכה ולאחריה?״ שנכתב 

 “Yiwu-Tehran Cargo Train”, China Xinhua News Network Corporation (CNC), January  33

 31, 2016, http://en.cncnews.cn/news/v_show/54902_Yiwu-Tehran_cargo_train.shtml
)הורד ב־2.4.2019(.

 Rick Noack, “China’s New Train Line to Iran Sends Message to Trump: We’ll Keep  34

Trading Anyway”, The Washington Post, May 11, 2018, https://www.washingtonpost.
com/news/world/wp/2018/05/11/chinas-new-train-line-to-iran-sends-message-to-trump-

well-keep-trading-anyway/?utm_term=.2e65ca46ba5d )הורד ב־2.4.2019(.

 Rachel Adams-Heard and Nick Wadhams, “China Rejects U.S. Request to Cut Iran  35

Oil Imports”, Bloomberg, August 03, 2018, https://www.bloomberg.com/news/
)הורד   articles/2018-08-03/china-is-said-to-reject-u-s-request-to-cut-iran-oil-imports

ב־2.4.2019(.

 Sharif Shuja, “China, Iran and Central Asia: The Dawning of a New Partnership”,  36

Contemporary Review, https://kcjohnson.files.wordpress.com/2011/11/china-iran-central-
asia1.pdf )הורד ב־2.4.2019(. 
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בשפה הפרסית דן בטיב היחסים לאורך ההיסטוריה ובהבדלים בין שתי התקופות. מסקנת 

הספר היא כי לאחר המהפכה האסלאמית התרחבו היחסים, כלכלית וצבאית, בין המדינות 
תודות למדיניות של ההנהגה החדשה.37

סין קיימה יחסים דיפלומטיים עם שני הצדדים במלחמת עיראק–איראן, ואף מכרה אמצעי 

נקלעה למצב מורכב, אך הצליחה לשמר את  זה בזה. היא  לחימה לשני הצדדים הנלחמים 

היחסים עם שני הצדדים.38 גם בסכסוך בין ישראל לאיראן מנסה סין שלא לבחור צד באופן 

גלוי, גם אם ברור לכול, בהסתמך על ההצבעות באו״ם בנושא הגרעין האיראני והסנקציות, 

שהסינים נוטים לצד האיראני. זהו מאפיין מרכזי ביחסי החוץ של סין, הניסיון להימנע מלנקוט 

עמדה ברורה וניסיון מתמיד לשמור על ״דלתות פתוחות״ בכל מקום, גם אם ברורה הנטייה 

הסינית לטובת איראן בכל סכסוכיה. 

של  במעמד  להיות  במקום  מלאה,  כחברה  להצטרף  בקשה  איראן  הגישה   2008 במאי 

 .)Shanghai Cooperation Organization( פעולה  לשיתוף  שאנגחאי  לארגון  משקיפה, 

בקשתה אומנם לא אושרה עד כה, אך לדבריה של סין היא נמצאת בבחינה.39 בפגישת הארגון 

ידי  על  בחמימות  והתקבל  איראן,  נשיא  רוחאני,  חסן  השתתף   2018 יוני  בחודש  שנערכה 

הנשיא הסיני, אך גם לאחר קבלת פנים זו נותרה איראן מדינה משקיפה בארגון והיא איננה 

חברה בו.40 בחודש אפריל 2015 הצהירה סין כי איראן התקבלה באופן רשמי כחברה מייסדת 

של הבנק האסייני להשקעות בתשתיות )Asian Infrastructure Investment Bank( החדש 
שסין הקימה, וכי בחזקתה של איראן 15,808 מניות.41

עמידתה של סין לצד איראן בכל הקשור לנושאי הגרעין היא במידה רבה ליבת היחסים 

״רואבה איראן וצ׳ין קבל ובעד אז אנקאלב צגונה בודה אסם״, )״כיצד היו יחסי איראן-סין לפני המהפכה   37

)הורד   https://bit.ly/2OFGHLc  ,2011 באוגוסט   29 חברונליין,  החדשות  סוכנות  ולאחריה?״(, 

ב־2.4.2019(. 

 Yitzhak Shichor, “Mountains Out of Molehills: Arms Transfers in Sino-Middle Eastern  38

.Relations”, Middle East Review of International Affairs, 4, 3 )Fall 2000), p. 69

“Iran Makes Move to Join SCO”, Press TV, March 28, 2008, https://web.archive.org/  39

 web/20090331213847/http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=48781&sectionid=351020101
)הורד ב־2.4.2019(.

 “The Shanghai Cooperation Organization”, Shanghai Cooperation Organization  40

/Secretariat, September 01, 2017, http://eng.sectsco.org/about_sco )הורד ב־2.4.2019(.

“China Says Iran Joins AIIB as Founder Member”, Reuters, April 08, 2015, https://www.  41

reuters.com/article/us-asia-aiib-iran/china-says-iran-joins-aiib-as-founder-member-
idUSKBN0MZ08720150408 )הורד ב־2.4.2019(.
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הפוליטיים בין הצדדים, מאז החלה איראן להיות תחת משטר סנקציות מצד מדינות המערב 

וארצות הברית בראשן. עמידה זו לצד איראן באה לידי ביטוי בהצבעות באו״ם ובארגונים 

תוכנית  על  והמתן  המשא  במסגרת  האיראני.42  הגרעין  לסוגיית  ביחס  אחרים  בינלאומיים 

שנערכה  בפסגה  ושיאו  המערב,  מדינות  בין  האחרונות  בשנים  האיראנית שהתנהל  הגרעין 

בווינה ביולי 2015 בנוכחות מנהיגי שש המדינות שכונו P5+1, סין, רוסיה, ארצות הברית, 

בריטניה, צרפת וגרמניה, תמכו הסינים, לצד עם הרוסים, כמעט לכל אורך הדרך, בזכותם של 
האיראנים לפתח יכולת גרעינית, והתנגדו לכל סוג של סנקציות.43

אולם סין לא הייתה רק תומכת פסיבית בתוכנית הגרעין האיראנית, היא גם תרמה לה 

בין הצדדים החל בשנות השמונים של המאה  פעיל. שיתוף הפעולה הגרעיני  בעבר באופן 

העשרים כאשר סין סייעה לבנות כור למחקר גרעיני והתחייבה לספק ארבעה כורי מחקר 

נוספים. המשך הסיוע הגיע בבניית מפעל להעשרת אורניום ליד אצפהאן וחידוש בניית תחנת 

ידי החברה הצרפתית והגרמנית. בשנת 1990  הכוח הגרעינית בבושהר, שלא הושלמה על 

 International Atomic( ובשנה שלאחר מכן גילתה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית

Energy Agency( מקרים של יצוא גרעיני מסין לאיראן.44 בשנת 1992 נחתם הסכם שיתוף 
פעולה בין סין ואיראן בתחום הגרעיני, למרות מחאות ודרישות מצידה של ארצות הברית לכך 

שסין תגביל את שיתוף הפעולה הגרעיני שלה עם איראן.45 לאחר מכן הוכרז שוב ששיתוף 

הפעולה הגרעיני הישיר בין המדינות הסתיים, אך ישנם מקרים אחדים שבהם תועד שיתוף 

פעולה גרעיני עקיף. כך לדוגמה, בשנת 2005 נחשף ששבע חברות סיניות עסקו במכירת נשק 

גרעיני לאיראן. על כל אותן החברות הוטלו סנקציות, ונאסר על חברות אמריקאיות לסחור 

איתן למשך שנתיים.46 

מרכז שאשא,  ישראל?״,  למדינת  רצויה  היא  לאילת: האם  בקו הרכבת  סין  ״מעורבות  הלוי,  אפרים   42

 Simpson Jr., “Russian and Chinese; ב־2.4.2019(  )הורד   https://bit.ly/2FRhFGt,2014

.Support for Tehran Iranian Reform and Stagnation”

 Emma Scott, “A Nuclear Deal with Chinese Characteristics: China’s Role in the P5+1  43

Talks with Iran”, Jamestown Foundation – China Brief, 15, 14, July 17, 2015, https://
jamestown.org/program/a-nuclear-deal-with-chinese-characteristics-chinas-role-in-the-

/p51-talks-with-iran )הורד ב־2.4.2019(.

 Therese Delpech, Iran and the Bomb: The Abdication of International Responsibility,  44

.(London: Hurst & Company, 2007), p. 50

.Alidad Mafinezam, Iran and Its Place Among Nations, (Westport: Praeger, 2007), p. 76  45

.Shuja, “China, Iran and Central Asia: The Dawning of a new Partnership”, p. 149  46



*53 העוצמה הרכה של סין ביחסי סין ואיראן

העוצמה הרכה הסינית המופנית כלפי איראן, והתגובה לה

היחסים בין איראן וסין רצופים וקרובים מאז כוננו היחסים הדיפלומטיים, וביתר שאת לאחר 

תרבותית־ יחסים  גם  התקיימו  והפוליטיים  הכלכליים  היחסים  לצד  האסלאמית.  המהפכה 

חברתיים, לעיתים כמטרה בפני עצמה ולעיתים במטרה לבסס את הידידות בין הצדדים על ידי 

שתישען על היכרות שתחזק ותעמיק את ההבנה ביניהם, ובכך גם יחוזקו היחסים בהיבטים 

ידידות  ארגון   2008 בשנת  הצדדים  הקימו  למשל,  כך,  לשם  ופוליטיים.  צבאיים  כלכליים, 

סין—איראן )China-Iran Friendship Association( במטרה לקדם את הקשרים התרבותיים 

בין שתי המדינות.47 בביקורו של רוחאני בסין במסגרת השתתפותו כמשקיף בכנס של ארגון 

שאנגחאי לשיתוף פעולה, אמר הנשיא הסיני כי ״חילופי התרבות בין אנשים לאנשים נעשו 

רכה  בעוצמה  ושימוש  תרבות  חילופי  הבאות,  בשורות  שיוצג  כפי  ויותר״.48  יותר  קרובים 

סינית כלפי איראן נוכחים במידה רבה ביחסים בין המדינות.

במנגנונים  באותם  שימוש  סין  עשתה  שבהם  האופנים  את  המאמר  סוקר  זה  בחלק 

תרבותיים־חברתיים, או במילים אחרות בעוצמה רכה, כלפי איראן בשתי זרועות מרכזיות 

של העוצמה הרכה: תרבות פופולרית וחינוך. מאז המהפכה האסלאמית סגרה איראן, או לכל 

האיראנית  החברה  המקומית.  החברה  על  החיצוניות  ההשפעות  את  להגביל,  פעלה  הפחות 

נחשבת אפוא לחברה שקשה לגורמים זרים לחדור אליה ולהשפיע עליה, בין אם בהיבטים 
מסחריים או תרבותיים. למרות זאת, הסינים מצאו דרך.49

בארצם.  שפועלת  כפי  הסינית  הרכה  העוצמה  בדבר  באיראן  פורסמו  מאמרים  מגוון 

מהמאמרים עולה כי האיראנים רואים בעוצמה הרכה הסינית, בדרך כלל, כלי שנועד להטות 

האיראנית  המועצה  של  במסמך  וחיובית.  לטובה  איראן  תושבי  בקרב  הסינית  התדמית  את 

האסטרטגית ליחסי חוץ נכתב: ״העוצמה הרכה של סין היא בעיקר כלי מדיני שנועד למטרות 

 China-Iran Friendship Association Established”, Tehran Times, December 28, 2008,“  47

https://www.tehrantimes.com/news/185778/China-Iran-Friendship-Association-
 “The China-Iran Friendship Association”, Chinese ב־2.4.2019(;  )הורד   established
People’s Association for Friendship with Foreign Countries, no date, http://en.cpaffc.

org.cn/content/details28-22342.html )הורד ב־2.4.2019(.

 “Xi Jinping Holds Talks with President Hassan Rouhani of Iran”, Ministry of Foreign  48

Affairs, the People’s Republic of China, June 10, 2018, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_
eng/zxxx_662805/t1568008.shtml )הורד ב־2.4.2019(.

“Iranian Society More Closed Than Ever”, Human Rights Watch, June 11, 2010, https://  49

www.hrw.org/news/2010/06/11/iranian-society-more-closed-ever )הורד ב־9.4.2019(.
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הגנה ולא למטרות תקיפה. העוצמה הרכה הסינית כוללת את הדגש שלהם על יציבות וקיום 

בשלום עם כל המדינות, קידום תדמית טובה יותר של סין ושינוי תפיסות חיצוניות שליליות 

הקיימות ברחבי העולם על אודות סין״. המסמך מונה גם מניעים ומאפיינים של העוצמה הרכה 

הסינית: ״בהתאם לגישה הכללית של הממשלה הסינית, הם עשו את מעשיהם ]הפעלת העוצמה 

הרכה[ באופן איטי ומדוד וללא שימוש בסיסמאות״. המסמך מוסיף כי בשלושת העשורים 

האחרונים סין הייתה לאחד הכוחות המשפיעים בעולם, וזאת ללא התערבות פוליטית, צבאית 
או ביטחונית.50

גם מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת אקדמיים איראניים בשפה הפרסית הקדישו תשומת 

לב לשאלת העוצמה הרכה הסינית באופן כללי ובאופן פרטני מול איראן. במאמר ״העוצמה 

הנוכחית  בתרבות  משתמשים  האמריקאים  בעוד  כי  נכתב  סין״  של  החוץ  במדיניות  הרכה 

ומבליטים  אחרת  בצורה  פועלים  שהסינים  הרי  בעולם,  מעמדם  את  לקדם  במטרה  שלהם 

דווקא את התרבות העתיקה שלהם, כמו למשל השימוש בדמותו של קונפוציוס כשם למכון 

התרבות הסיני ברחבי העולם. עוד ניתן ללמוד ממאמר זה שהדגש של העוצמה הרכה, בעיני 

כותב המאמר, היא קידום השלום והיציבות העולמית והפרכת התאוריה שלפיה סין מהווה 

איום.51 במאמר אחר, ״עוצמתה הרכה של סין באזור מרכז אסיה: גישות, כלים ומטרות״, נטען 

שסין השתמשה בכלים של העוצמה הרכה במדינות מרכז אסיה, ובהן איראן, כהכנה להרחבת 

ההשפעה הסינית באזור.52 

2011 קובץ מאמרים בשם ״העוצמה  אוניברסיטת אימאם צאדק הוציאה לאור בשנת 

דנים  הכותבים  הבינלאומית״.  בפוליטיקה  סין  של  המתהווה  האסטרטגיה  סין,  של  הרכה 

לאורך 13 פרקי הספר בהיבטים רבים של העוצמה הרכה של סין כגון מה זה אומר בפועל? 

למה השימוש בסוג כוח זה עדיף על אפשרויות אחרות של הפעלת כוח? מה התפקיד של 

האליטה הסינית במאמץ זה? ומהם הקשיים בדרך להצלחת שימוש סיני בעוצמה הרכה? 

בספר ישנה התייחסות גם לעוצמה הרכה הסינית בקוריאה, באוסטרליה ובמדינות אפריקה, 

״מהמתרין שאח׳צהא ותואנאי האי קדרת נרם צ׳ין״ )"נקודות החוזק החשובות ביותר בעוצמה הרכה   50

)הורד   https://bit.ly/2WvL26L  ,1396 תיר   29 חוץ,  ליחסי  האסטרטגית  המועצה  סין"(,  של 

ב־2.4.2019(.

)״כוחה של העוצמה הרכה  צ׳ין״  נרם דר סיאסת ח׳ארגה  עסגר חא׳ן אלונדם, ״כארויז׳ה האי קדרת   51

https://doi.  ,1-25 ,)1)3 בינלאומית,  מכון המחקר האיראני למדיניות  סין״(,  במדיניות החוץ של 

org/10.22067/jipr.v3i1 )הורד ב־2.4.2019(.

המידרזה עזיזי, ״קדרת נרם צ׳ין דר מנטקא ואיאה מרכזה: רויכרדא ובזארהא והדאף״ )"העוצמה הרכה   52

של סין במרכז אסיה: גישות, כלים ומטרות"(, רבעון מחקרי מרכז אסיה והקווקז, 20, 88, 1393, -57

https://bit.ly/2UpEhpl ,112 )הורד ב־2.4.2019(.
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אך משום מה נמנעים הכותבים מלדון במה שקרוב אליהם, בעוצמה הרכה הסינית באיראן 

או במזרח התיכון.53 

תרבות פופולרית

התרבות הפופולרית כוללת מגוון רחב של פעילויות תרבותיות ואומנותיות מתחומים שונים 

כגון קולנוע, טלוויזיה, מוזיקה, ספרות, תערוכות ואירועים ציבורים שונים, ולמעשה את כל 

התכנים והצורות התרבותיות שהתפתחו במאות ה־19 והעשרים בתחומי המדיה והתעשיות 

פעילויות  של  במגוון  התבטאו  איראן  כלפי  הסינית  הרכה  העוצמה  מאמצי  התרבותיות.54 

הזירה  כלפי  הפופולרית  התרבות  בתחום  המאמצים  שלמרות  לציין  יש  השונים.  בתחומים 

הבינלאומית בכלל וכלפי איראן בפרט, התרבות הפופולרית של שתי שכנותיה של סין, דרום 

האנימציה  בפרט.  והאיראנית  בכלל  הבינלאומית  בזירה  יותר  הרבה  מוכרת  ויפן,  קוריאה 

היפנית של היוצר הייאו מיאזאקי או ג'אנג־גום הדרום קוראנית המשחקת בסדרה "היהלום 

בארמון", למשל, מוכרים לאיראנים הרבה יותר מאשר התרבות הפופולרית של סין.55 הסיבה 

לכך, קרוב לוודאי, היא משך הזמן הקצר שבו סין פועלת בתחום לעומתם שכנותיה.

ספרות

יריד הספרים של בייג׳ינג מתקיים מאז שנת 1986 ונחשב ליריד הגדול ביותר בסין. היריד 

אחרת  מדינה  נבחרת  שנה  בכל  סין.  של  הלאומי  לאור  ההוצאה  תאגיד  ידי  על  מאורגן 

להיות אורחת הכבוד של היריד, ומופנית אליה תשומת לב מיוחדת מצד המארגנים. ביריד 

מסעוד רחמתי, ״קדרת נרם צ׳ין: אסתראתז׳י צ׳ין דר חאל טהור דר סיאסת בין אלמאל״ )״העוצמה הרכה   53

של סין: האסטרטגיה המתהווה של סין בפוליטיקה הבינלאומית״(, )אוניברסיטת האיאם צאדק, 1390(, 

https://bit.ly/2FUS8fq )הורד ב־2.4.2019(.

דפנה הירש ומוטי רגב, תרבות פופולרית – מדריך למידה )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012(.  54

 Marjohn Sheikhi, “‘One Belt-One Road’ may be Iran, China Gateway to Becoming  55

Soft-Power Giants”, Mehr News Agency, May 16, 2018, https://en.mehrnews.com/
 news/134085/One-Belt-One-Road-may-be-Iran-China-gateway-to-becoming-soft-power

)הורד ב־3.4.2019(.
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על  הסינים  המארגנים  בהודעת  ביריד.  הכבוד  אורחת  איראן  הייתה   ,2017 ביולי  ה־24, 

מדינה  היא  קדם,  בימי  'פרס'  שכונתה  איראן',  של  האסלאמית  "'הרפובליקה  נכתב:  כך 

מה  ומפרטת  ממשיכה  ההודעה  ועתיקה״.  נפלאה  תרבות  שנים,  ארוכת  היסטוריה  בעלת 

התצוגה האיראנית צפויה להביא: ״איראן תביא לנו חגיגה תרבותית תחת הסיסמה 'איראן 

– החלום הצבעוני של דרך המשי'״, ולאחר מכן פירטו המארגנים מה הפעילויות שהנציגות 

האיראנית ביריד עתידה לקיים ומי הם הנציגים האיראנים שיגיעו ליריד. השימוש האיראני 

משמשת,  היריד  של  הכבוד  אורחי  הם  שהאיראנים  ההכרזה  ועצם  המשי״  ״דרך  במונח 

ובמקרה הזה את שני הצדדים, להשפיע האחד על השני וליצור מצב לפיו המדינות הן בנות 

ברית היסטוריות, מאז דרך המשי, ובכך הן מראות האחת לשנייה את החשיבות הנוכחית 
של היחסים והערבות ההדדית.56

ליריד ה־25 שנערך בשנה שלאחר מכן הוזמנו האיראנים לקיים ״יום איראן״. האירוע 

 Adel( התקיים בשיתוף מרכז התרבות האיראני בסין. כחלק מ״יום איראן״ הציג עאדל ח'אני

Khani(, הנספח התרבותי של איראן בסין, את המאפיינים המרכזיים של התרבות האיראנית 
וההזמנה  איראן,  כלפי  הסינית  הפנייה  ואחרים.57  סינים  לאור  מוציאים  באוזני  והאסלאמית 

השגרירות   2018 ביולי  השני.  בצד  גם  פעלה  והעולם,  הסינים  לפני  תרבותם  את  לחשוף 

למכון  כלומר   ,ECO התרבות  מרכז  לספריית  שלם  ספרים  מדור  תרמה  בטהראן  הסינית 

תרבות בטהראן. על האופן החיובי שבו התקבלה התרומה הסינית ניתן ללמוד מהטקס שנערך 

לביקורים  ההדדיות  וההזמנות  המכון,  ראש  ואשת  הסיני  השגריר  אשת  בהשתתפות  במכון 
שהחליפו שתי הרעיות.58

 “Iran Guest of Honor: The Colorful Dream of Silk Road”, Beijing International Book  56

 Fair, July 21, 2017, http://www.bibf.net/en/NewsDetail.aspx?Id=112&NID=35&PID=35
)הורד ב־2.4.2019(.

   ”The Day of Iran held in Beijing Book Fai”, Iran Book News Agency, August 26, 2018,  57

)הורד   http://www.ibna.ir/en/doc/naghli/264754/the-day-of-iran-held-in-beijing-book-fair
 ”’Day of Iran Commemorated at Beijing Int’l Book Fair”, Iran Daily, August ;)2.4.2019ב־

24, 2018, http://www.iran-daily.com/News/220287.html?catid=11&title=-Day-of-Iran--
commemorated-at-Beijing-Int-l-Book-Fair )הורד ב־2.4.2019(.

 “Chinese Embassy Donates Books to ECO Cultural Institute”, ECO Cultural Institute,  58

July 15, 2018, http://en.ecieco.org/news.aspx?id=6063 )הורד ב־2.4.2019(.
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טלוויזיה

של  השלישית  בעונה   .2011 במרץ  לשידור  עלתה  ״הבירה״  האיראנית  הטלוויזיה  סדרת 

הסדרה מחליט ארסטו, בן הדוד של נאג׳י גיבור הסדרה, לגלות לבני משפחתו שהוא מאורס 

לאישה סינית בשם צ׳ון צ׳אנג, ולאחר מכן אותה אישה סינית התאסלמה, וסיפור מערכת 

היחסים בין גבר איראני לאישה סינית והאתגרים שלהם תופס חלק ניכר מהסדרה. ג'אנג 

מנג־חאן היא השחקנית הסינית שמשחקת בסדרה. בחייה הפרטיים היא סטודנטית סינית 

הלומדת באיראן ודוברת פרסית על בורייה. ג'אנג הצטרפה לשחקני התוכנית בשנת 2014 

לאחר שאחד מהמורים שלה באוניברסיטה המליץ עליה. כעת היא כוכבת באיראן וממשיכה 

לשחק בסדרה גם בעונה החמישית שלה. לפי העיתונות הסינית, הסדרה בכלל והשחקנית 

הסינית בפרט עזרו לאיראנים רבים להכיר טוב יותר את סין ואת תרבותה, והציגו זווית 

חיי  של  והסיקור  המעקב  ודרך  הסדרה  דרך  האיראנים,  הטלוויזיה  לצופי  סין  על  חדשה 

הכוכבת הסינית שחיה בארצם.59 בעונה החמישית של אותה סדרה דמותה של השחקנית 

בסין,  נערכו  זו  בעונה  מהצילומים  חלק  אחריה.  לחפש  יוצא  והוא  לבעלה  אבדה  הסינית 

ובכך הוצגה סין באופן ממשי בבתים רבים מאוד באיראן, שכן הסדרה שודרה בזמן השיא 

והאופן  של הצפייה בטלוויזיה, לאחר שבירת הצום בחודש הרמצ׳אן.60 מרכזיות הסדרה 

שבו מופיעה סין לא רק בידי מייצגים אלא ממש בצילומים באדמת סין ובאמצעות שחקנים 

סינים, יכולה להצביע על האופן החיובי שבו מבקשים מפיקי הסדרה האיראנים להציג את 

סין לצופיהם. 

דוגמה נוספת מאותו עולם תוכן של הפעלת מנגנון תרבותי מצד סין כלפי איראן הופיעה 

כאשר האקדמיה הסינית לקולנוע העניקה בינואר 2019 תואר פרופסור לשם כבוד למג׳יד 

מג׳די, במאי, תסריטאי ומפיק איראני. מג׳די הוזמן גם לעבוד על פרויקט משותף עם קולגות 

מסין שעניינו ילדים בסין. הפרויקט עתיד להסתיים עד סוף שנת 2020. הסינים, כפי שמסר 

נספח התרבות האיראני בשגרירות איראן בבייג'ינג, רוצים להיעזר במוניטין שיצא למג׳די 

בו  ולהיעזר  ולנסות  האיראני,  הקולנוע  את  מרובה  בהצלחה  לעולם  להציג  שהצליח  לאחר 

 “Chinese Student Shoots to Fame in Iran for Role in TV Series”, China Daily, January  59

)הורד   22, 2016, http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/22/content_23204274.htm
ב־2.4.2019(.

 Koh Choon Hwee, “Iran’s Aristotle Searches for his Chinese Wife”, Today Online,  60

July 13, 2015, https://www.todayonline.com/world/asia/irans-aristotle-searches-his-
chinese-wife )הורד ב־2.4.2019(.
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במטרה לעשות את אותו הדבר גם לקולנוע הסיני.61 מקרה זה מלמד אותנו לא רק שהסינים 

רואים באיראן יעד להשפעה באמצעות ״חלוקת פרסים״, כי אם גם יעד שאפשר להיעזר בו 

להפצת התרבות הסינית ברחבי העולם.

אירועי תרבות

הסינים קיימו באיראן, ובעיקר בבירה טהראן, פסטיבלים שונים במטרה להעמיק את ההיכרות 

 2016 באוגוסט  סין.  עם  שלהם  וההיכרות  ההבנה  את  בכך  ולקדם  סין  עם  המקומיים  של 

ארגנו במשותף משרד המידע של מועצת המדינה של סין, הממשלה האזורית האוטונומית של 

שינג'יאנג והשגרירות הסינית באיראן תערוכה שעניינה התרבויות בפרובינציית שינג׳יאנג. 

צילומים  ניאווראן מצפון לטהראן. האירוע כלל תערוכת  התערוכה הוצגה במרכז התרבות 

מפרובינציית שינג׳יאנג לצד פעילויות אחרות כגון הופעות ריקוד ומוזיקה. יו ג'נגשנג, בכיר 

פוליטי סיני, שלח ברכה לרגל פתיחת האירוע והסביר את מטרתו בעיניים סיניות: ״האירוע 

יסייע לכל האיראנים להבין את אזור שינג׳יאנג היציב וההרמוני ואת הפיתוח הכלכלי המהיר 

לדוגמאות  בדומה  הוסיף,  יו  הצדדים״.  בין  התרבות  חילופי  קידום  לצד  וזאת  חווה,  שהוא 

שהובאו לעיל שמדגישות את ההיסטוריה המשותפת, ״ששתי המדינות החליפו נציגים כבר 

זו  ובמהלך תקופה  ושליחים בכל התחומים,  וכללו חילופי מידע  יותר מאלפיים שנה,  לפני 

פיתחו שני הצדדים ידידות עמוקה".62 

אחד הנציגים האיראנים באותו מפגש אמר שלפי דעתו ״היחסים בין איראן לסין יובילו 

לשלום ברחבי העולם״.63 הבחירה להציג לעם האיראני דווקא את המחוז הזה מתוך מספר 

המחוזות הרבים הקיימים בסין איננה מקרית, ונעשתה בעיקר משום שהמחוז מוזכר לעיתים 

“Majidi to Helm Joint Movie with China”, Iran Daily, January 13, 2019, http://www.iran-  61

daily.com/News/237282.html?catid=11&title=237282 )הורד ב־2.4.2019(.

 “Xinjiang-Themed Cultural Festival in Tehran Promotes China-Iran  62

Exchange”, Xinhua, August 23, 2016, http://english.cctv.com/2016/08/23/
http://realiran.org/ ב־2.4.2019(;  )הורד   ARTI3eq239kmjLlzaYZG6xmH160823.shtml

 photos-chinese-cultural-festival-opened-at-tehrans-niavaran-center/; “Photos: Chinese
 Cultural Festival Opened at Tehran’s Niavaran Center”, Real Iran, August 23, 2016,

http://m.womenofchina.cn/xhtml/culture/costumes/16083852-1.htm )הורד ב־2.4.2019(.

“Silk Road Boosts Iran-China Cultural Ties”, Iran Daily, August 23, 2016, http://www.  63

iran-daily.com/News/167399.html )הורד ב־2.4.2019(.
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תכופות במהדורות החדשות ברחבי העולם בשל האוכלוסייה המוסלמית האויגורית השואפת 

להיפרד מסין ולקבל הכרה כמדינה עצמאית. המטרה להציג לאיראנים את המיעוט המוסלמי 

לצד מיעוטים אתניים אחרים, וכן להציג את הפרובינצייה כולה כאזור פורח מבחינות רבות, 

נועד לשרת את האינטרס הסיני השואף לזכות לאישור, או לכל הפחות לאי התערבות איראנית 

שהרשויות  העובדה  האויגורים.  של  העצמאות  שאיפות  את  לדכא  במטרה  במחוז,  בנעשה 

השאיפה  את  מקבלים  שהם  כך  על  מצביעה  זו  מעין  בתערוכה  ותמכו  אפשרו  האיראניות 

הסינית שאיראן לא תתערב ביחסי הסינים עם המיעוט המוסלמי האויגורי. בכך הביעה איראן 

את הסכמתה השקטה לפעולותיה של סין הנעשות באזור. 

בחודש ספטמבר 2017 קיימו הסינים שני פסטיבלים באיראן. ב־19 בספטמבר 2017 נערך 

טקס הפתיחה של פסטיבל התרבות הסינית במוזאון לאומנות עכשוויות בבירה האיראנית. 

לפי מארגני האירוע מהשגרירות הסינית בטהראן מטרת האירוע הייתה ״לקדם את שיתוף 

הפתיחה  טקס  העמים״.  שני  בין  יותר  טובות  תרבותיות  הבנות  לקדם  כדי  שלהם  הפעולה 

הסינית  השגרירות  של  הדיווח  שלפי  האחרון״,  ״הזאב  הסיני  הסרט  של  בהקרנה  הסתיים 

התקבל באהדה על ידי הצופים האיראנים. לצד הקרנה של שישה סרטים סיניים מובילים, היו 

בפסטיבל גם סדנאות.64 

המוזיקה  במוזאון  המוזיקה  פסטיבל   ,2017 בספטמבר  ב־20  היה  השני  הפסטיבל 

המדינות.  משתי  מבצעים  ידי  על  מגוונים  מוזיקליים  קטעים  בוצעו  שבמסגרתו  בטהראן, 

הדוברים בפסטיבל הדגישו כי על דרך המשי העתיקה התקיימו חילופי דעות ולמידה הדדיים 

בין הישויות שהדרך עברה בהן, וכי היו השפעות מוזיקליות הדדיות של שתי המדינות על 

המוזיקה העממית והמסורתית. הדוברים הוסיפו כי הם מצפים ש״יוזמת החגורה והדרך״ 

בין  רעיונות  חילופי  של  סוג  כל  ותטפח  זה  בתחום  הפעולה  שיתוף  את  להעמיק  תמשיך 

לבנות  נועדו  בשינג׳יאנג,  מהפסטיבל  בשונה  אלו,  אירועים  המדינות.65  בשתי  האנשים 

גאוגרפי שנוי במחלוקת  אזור  לגבי  דווקא  לאו  סין,  על  האיראנים  חיובית בקרב  תדמית 

ואיראנים. על  סינים  בין אזרחים  והמקומית  ולקדם שיתופי פעולה ברמה האישית  בסין, 

דיברו  שבו  מהאופן  ללמוד  אפשר  זה  במקרה  הסינית  הרכה  העוצמה  של  הקבלה  אופן 

 “Opening Ceremony of the Chinese Culture Festival Held in TMOCA”, Embassy of the  64

People’s Republic of China in the Islamic Republic of Iran, September 19, 2017, http://
ir.china-embassy.org/eng/zygx_1/ylwh/t1494459.htm )הורד ב־2.4.2019(.

 “Chinese Culture Festival-Chinese Music Evening Held in Iran”, Embassy of the People’s  65

Republic of China in the Islamic Republic of Iran, September 24, 2017, http://ir.china-
embassy.org/eng/zygx_1/ylwh/t1496321.htm )הורד ב־2.4.2019(.
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הנואמים באירועים, שחזרו פעם אחר פעם על הרצון לשתף פעולה עם הסינים ועל הרצון 

לקדם את הידידות בין העמים. 

בחודש מרץ 2019 קיימה השגרירות הסינית בטהראן אירוע נוסף. הפעם מטרתו הייתה 

חגיגה משותפת של השנה החדשה לפי לוח השנה הסיני והאיראני, שבשנה זו נחוגו בסמוך 

מאוד האחד לשני. במסגרת פעילות זו ערכו הסינים תערוכה של ההישגים הסיניים בארבעים 

השנים האחרונות, השנים מאז הונהגו הרפורמות בידי דנג שיאופינג שהביאו לעלייה בכוחה 

ולתפקיד המרכזי שסין ממלאת בזירה הבינלאומית. פאנג סן, שגריר סין בטהראן, אמר על 

התערוכה כי מטרתה היא להוות ״חלון לעם האיראני דרכו יוכלו לראות את סין המסורתית 

והמודרנית כאחד״.66 הזווית המיוחדת של תערוכה זו על פני אלו שהוזכרו היא אפוא שבמקרה 

זה ביקשו הסינים ״לשווק״ לאיראנים כמה סין היא מקום טוב, ובמשתמע מכך, מקום שכדאי 

לקיים איתו יחסים ולחזק אותם. מכאן שהסינים לא מעוניינים שהעם האיראני יראה בהם רק 

ידיד וחבר, כי אם גם מקור להערכה ולהשראה.

חינוך

מכוני קונפוציוס
יונאן  אוניברסיטת  עם  בשיתוף   2008 בשנת  טהראן  באוניברסיטת  הוקם  קונפוציוס  מכון 

הסינית, והיה למכון הראשון שהוקם במדינה אסלאמית. הדובר האיראני בטקס הפתיחה אמר 

כי: ״עבורנו, היחסים ושיתוף הפעולה עם סין חשובים משום שאיראן וסין הן שתי מדינות 

הנחשבות לכוחות אזוריים ביבשת אסיה. הכוחות המדעיים של האזור צריכים להרחיב את 

שיתוף הפעולה ביניהם כדי שיוכלו לתרום בכך להתפשטותו ולהשפעתו של המדע בעולם״.67 

מכתבה  ללמוד  ניתן  והמרצים  הסטודנטים  מצד  המכון  של  הקבלה  אופן  ועל  מטרותיו  על 

״אוהבת  היא  כי  הסטודנטיות  אחת  סיפרה  בכתבה   .2018 בשנת  במכון  שצולמה  חדשותית 

ללמוד סינית, ועם תוכנית 'דרך המשי החדשה' או בכינויה 'יוזמת החגורה והדרך' אנחנו ]העם 

האיראני[ יכולים עכשיו להיות חברים של סין, לעשות איתם עסקים ולסייע לכלכלה המקומית 

 “Cultural Activity Held in Iran’s Capital to Celebrate Chinese, Iranian New Years”,  66

Xinhua, March 01, 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/01/c_137858704.
htm )הורד ב־2.4.2019(.

“Iran’s First Confucius Institute Opens in Tehran” January 13, 2009, Xinhua, http://www.  67

 china.org.cn/international/2009-01/13/content_17098977.htm)הורד ב־2.4.2019(.
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שלנו״. סטודנט אחר סיפר שהוא צופה בסדרות טלוויזיה רבות ובסרטים סיניים, ואף פירט 

אילו שירים סיניים הוא אוהב במיוחד. אותו סטודנט גם הסביר מדוע הוא חושב שנכון וחשוב 

ללמוד סינית: ״סינים רבים באים לפה ]לאיראן[ על מנת למכור ולקנות מוצרים שונים, הם 
צריכים מתורגמן ואני אוכל להיות אחד כזה ולעשות מזה הרבה כסף״.68

גם המורה לסינית באותו מכון חזרה על ההסבר שלפיו סין ואיראן היו קרובות האחת 

לשנייה עוד בעת העתיקה, בעזרת דרך המשי, וכי כיום, עם החייאת הדרך, יש ללמוד את הצד 

השני ולחזק ולהעמיק את היחסים. המנהל האיראני של מכון קונפוציוס, אמין בזאראפשאן, 

הסביר בכתבה מדוע קיומו של המכון הכרחי. גם הוא חוזר על העניין של הקשר ההיסטורי 

מקווה  שהוא  גם  הוסיף  בזאראפשאן  והדרך״.  החגורה  ו״יוזמת  המשי  דרך  של  והעכשווי 

היוזמה הסינית  ויהיו אלו שיציגו לאיראנים את  בין המדינות  יהיו גשר  שהסטודנטים שלו 

בפרט ואת העם והרעיונות הסיניים בכלל.69 

מקור אחר התייחס לסיבה מדוע המכון שהוקם בטהראן כה חשוב. ההסבר לחשיבותו 

הייתה כי ״סינית היא השפה הפופולרית ביותר אחרי פרסית ואנגלית״.70 המכון מציע, בדומה 

למקובל במכונים במדינות אחרות, מלגות ללימודי השפה הסינית לתקופות קצרות וארוכות 

בסין עצמה. מכאן שיש לו חשיבות רבה, שכן באמצעות מלגות אלו יכולים הסטודנטים ללמוד 

סינית ברמה גבוה יותר, אך לא פחות מכך, להיחשף ביתר שאת לתרבות הסינית ובשובם 

לאיראן להוות שגרירים של התרבות הסינית באיראן.71 

חינוך גבוה
ממשק היחסים החינוכי בין הצדדים, וכפועל יוצא גם התגובה לעוצמה הרכה הסינית שמופעלת 

כלפי איראן, לא התמצה במכון קונפוציוס, והתקיים גם בהיבטים חינוכיים אחרים. כך למשל, 

ואסטרטגיים  בינלאומיים  ללימודים  המכון  נשיא  ג׳יסי,  ואנג  ביקר   2018 בספטמבר  ב־29 

“Confucius in Iran, The New Silk Road”, CNA Insider, February 20, 2018, https://www.  68

youtube.com/watch?v=WZIiQ9fKfoM )הורד ב־2.4.2019(.

69  שם.

״תאסיס מוססה כנפוסיוס רוידאד מהם בין איראן וצ׳ין״ )״הקמת מכון קונפוציוס היא אירוע חשוב ביחסי   70

 https://www.donyayesafar.com/n/3778 ,2015 איראן לסין״(, עולם הנסיעות, 19 בדצמבר

)הורד ב־2.4.2019(.

מכון  של  המדינית  )הקונפדרציה  צ׳יני״  זבאן  דאנשגויאן  מחתצ  צ׳ין,  כנפוסיוס  מוססה  דולת  ״בורס   71

 ,1396 במאי   10 בהשתי,  שהיד  אוניברסיטת  הסינית(,  השפה  בלימודי  המתמחה  בסין,  קונפוציוס 

https://en.sbu.ac.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=19622 )הורד ב־2.4.2019(.
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אכבר  עלי  האוניברסיטה  יו״ר  עם  נפגש  הוא  אזאד.  באוניברסיטת  בייג'ינג,  באוניברסיטת 

ולאיתי. שני הצדדים קראו לחיבור הדוק יותר ולהרחבת שיתופי הפעולה, והכריזו כי יקימו 

יחד מכון מחקר משותף.72 מוסדות הלימוד האיראניים והלומדים בהם נמשכים לסין, והדבר 

ניכר לא רק בשיתוף הפעולה ביניהם אלא גם בחילופי סטודנטים, שבעיקר מתקיימים מצד 

איראן לסין.

ב־17 באוקטובר 2017 התקיים הכינוס המדעי הראשון של סטודנטים איראנים בסין. היו 

בו הרצאות בתחומי מדע מגוונים לצד אפשרות להיכרות בין הסטודנטים האיראנים הלומדים 

בכל רחבי סין. את הכינוס ארגן ופתח נספח התרבות בשגרירות איראן בבייג'ינג. הנספח החל 

בתשבחות למערכת החינוך האוניברסיטאית בסין שבה כ־2,600 אוניברסיטאות, וכ־12 מהן 

נמצאות בין 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם. לאחר מכן הוא עבר לסקור את מצבם של 

הסטודנטים האיראנים בסין. לדבריו, יש כ־1,400 סטודנטים איראנים באוניברסיטאות בסין, 

מנהלים שמונה  הם  כי  הנספח  הוסיף  עוד  לתואר שלישי.  סטודנטים  הם  מהם  אחוז  וכ־62 

אגודות סטודנטים של איראנים הלומדים בסין.73 

אוניברסיטת  את   2017 שנת  בסוף  מינה  האיראני  והטכנולוגיה  המחקר  המדע,  משרד 

שריף בטהראן להיות האחראית על קידום היחסים בתחומי המדע, המחקר והטכנולוגיה בין 

איראן לסין. כחלק מהמאמץ האיראני לבנות שיתוף פעולה זה ולתמוך בסטודנטים הבוחרים 

סיניות  אוניברסיטאות  של  איראנים  בוגרים   2018 בנובמבר  ב־17  התכנסו  חלק  בו  לקחת 

עם הנספח המדעי האיראני לשעבר בשגרירות בבייג'ינג, יוסף הוג'את, ונציגי האוניברסיטה 

המטפלים בקשרי האוניברסיטה עם סין. מטרת הפגישה הייתה בחינת הקמה של אגודה של 

בוגרים איראנים של אוניברסיטאות סיניות, אגודה שתסייע להם במציאת תעסוקה הולמת 

ותבנה קהילה תומכת.74 מעבר לצורך האיראני להקים אגודות אלו לשם חיזוק והידוק שיתוף 

הפעולה עם סין, האגודות הוקמו גם כדי לתמוך בסטודנטים האיראנים בסין. עיקר הקשיים 

שנים  כבר  נמצאת  איראן,  שלהם,  האם  שמדינת  לכך  קשורים  היו  הבוגרים  נתקלו  שבהם 

״איראן וצ׳ין מאנו נפוד׳ אמריכא דר מנטקה ח׳ואה נד שד״ )"איראן וסין יחסמו את השפעת ארה"ב   72

https://www.alef.ir/news/3970707209. ,1397 באזור"(, חברת החדשות אנליטית, 7 בספטמבר

html?show=text )הורד ב־2.4.2019(.

 “Iranian Students Hold 1st Annual Scientific Conference in China”, Mehr News Agency,  73

December 17, 2017, https://en.mehrnews.com/news/130315/Iranian-students-hold-1st-
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 “China-Graduated Iranian Students Gathered at SUT”, International Affairs Office – Sharif  74

University of Technology, November 20, 2018, http://ia.sharif.ir/china-graduated-iranian-
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ארוכות תחת סנקציות רבות. הקושי המרכזי היה בתחום הפיננסי, והתמקד בקושי בפתיחת 

חשבונות בנק ושימוש סדיר בהם. חשבונות רבים של תושבים איראנים החיים בסין, בהם גם 

סטודנטים רבים, נקלעו לקשיים בשל הסנקציות. הסינים טענו כי הדבר נבע מעניינים פנימיים 

סיניים, אך אפשר להניח שהסנקציות על חשבונות איראניים בכל העולם הן הסיבה לכך, זאת 

משום שאין עוד קבוצה של סטודנטים שסבלה מאותה הבעיה. בהראם קאסמי, דובר משרד 

החוץ האיראני, התייחס לסוגיה זו במסיבת עיתונאים שנערכה ב־30 באוקטובר 2017. לפי 

קאסמי, איראן תעקוב אחר כל מקרה של סטודנט איראני שחשבון הבנק שלו נחסם בסין. 

הוא הביע את תקוותו שהדברים ייפתרו במהרה.75 מכאן שלמרות הקשיים והכנסת האורחים 

שאיננה תמיד נעימה, הבינו קובעי המדיניות האיראנים שיש לפעול לחיזוק היחסים בכלל, 

ובתחום החינוך בפרט, כדי לפתוח אפשרויות לימודיות בעבור סטודנטים איראנים, אפשרויות 

שנחסמו במקומות רבים בשל הסנקציות. 

ר' הוא סטודנט איראני לתואר שני במדעי הרוח באוניברסיטה בשאנגחאי. המקרה שלו 

מדגים את אופן קבלת ההחלטות של סטודנטים איראנים נוספים בהקשר של לימודים גבוהים 

בסין. ר' בחר ללמוד בסין משום שהוא ראה בזה ״הזדמנות טובה להתקדם״. קודם להגעתו 

לסין הוא עסק בהדרכת תיירים באתרים אסלאמיים באיראן, אך ההכנסה לא הייתה גבוהה 

ולא קבועה. כאשר שמע על האפשרויות להגיש בקשה למלגת לימודים ומחיה בסין, הוא עשה 

זאת, ושמח מאוד שזכה לקבל את ״ההזדמנות הטובה״ הזו שאולי תשפר את חייו כאשר יחזור 

לאיראן. ר' נמנה עם תומכי המשטר האיראני הנלהבים, ולראיה תמונת הרקע בטלפון שלו 

היא של המנהיג העליון עלי חמינאי, כך שמבחינתו החזרה לאיראן לאחר הלימודים היא דבר 

טבעי, ורק אפשרות תעסוקה טובה במיוחד תוכל להשאיר אותו בסין, וגם זאת, לדבריו, לא 

לתקופה ארוכה. מסיבה זו ומסיבות אישיות נוספות ר' לא התערה בחברה הסינית שסביבו, 

ומרבית חבריו ובהם שותפיו לחדר הם איראנים. עם זאת, הוא אמר כי ימליץ לחבריו לעשות 

בעידן  איראן  של  הקשוח  העבודה  בשוק  מעמדם  את  לשפר  במטרה  כמוהו,  התוכנית  את 
הסנקציות, וכי סין היא אחד המקומות הנדיבים ביותר כלפי העם האיראני בעידן זה.76
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סיכום ודיון

סין הפעילה כלפי איראן עוצמה רכה בתחומים שונים, ומאמר זה סקר ודן בשניים מהמרכזיים 

שבהם: תרבות פופולרית וחינוך. המאמץ הסיני בתחומים אלו חדש יחסית בצורתו הנוכחית, 

והתחיל רק בתחילת המאה הנוכחית וביתר שאת במחצית השנייה של העשור השני שלה. 

ישנן מדינות אסיאתיות, ובעיקר יפן ודרום קוריאה, שהתרבות הפופולרית שלהן נוכחת יותר 

בקרב העם האיראני. אך בתחום החינוך סין מציעה הרבה יותר ומושכת תשומת לב רחבה 

הזמן,  עם  והתרחבה  הלכה  באיראן  הפופולרית  בתרבות  הסינית  הנוכחות  כך.  בשל  יותר 

ונדמה שככל שחולף הזמן הצדדים מתקרבים ומרחיבים עוד את חילופי התרבויות ביניהם. 

ובסנקציות  סין  כלפי  האיראנית  ההנהגה  של  האוהדת  בגישה  להסביר  אפשר  זו  התקרבות 

הרבות שמהן איראן סובלת. במצב זה, אפשרויות רבות שפתוחות לפני אזרחי מדינות אחרות 

במזרח התיכון ובכלל, סגורות בפני איראנים. אולם סין מהווה עבורם את אחת האפשרויות 

ידע  לחילופי  מקור  מהווה  וסין  דומה,  המצב  החינוך  בתחום  גם  תרבות.  לחילופי  היחידות 

ולהשתלמויות לסטודנטים איראנים, בעוד מרבית מדינות העולם מקשות יותר על קבלתם.

את האופן שבו הנוכחות הסינית מתקבלת בקרב העם האיראני ניתן להגדיר כחיובית, אך גם 

פושרת ועניינית. החיוביות נובעת ממחסור באפשרויות אחרות בשל הסנקציות לצד הקרבה ברמה 

לציבור האיראני שהיחסים הם לא מתוך  ועניינית משום שברור  ופושרת  הפוליטית־ציבורית, 

בחירה כי אם תוצאה של חוסר אפשרויות אחרות בשל האקלים הפוליטי. בתנאים אלה, מובן 

מדוע למשל בחרו יוצרי סדרת טלוויזיה פופולרית באיראן להוסיף לה דמויות סיניות ואף לערוך 

האיראנים,  עבור  ביותר  הידידותיים  היא אחד המקומות  סין  בסין, שכן  מצילומי הסדרה  חלק 

שבמדינות אחרות אינם מתקבלים בברכה. האפשרויות החינוכיות שסין הציעה לאיראנים, מלגות 

ללימוד בסין או הענקת קורסים בשפה הסינית שעשויים במידה רבה לסייע במציאת פרנסה, סייעו 

רבות להבניית הגישה החיובית של האיראנים כלפי סין, גם אם כאמור היא פושרת ועניינית. 

לו  זוכים  שהאיראנים  ליחס  בהשוואה  חיובי  אם  גם  לאיראן,  הסיני  היחס  זאת,  למרות 

ממדינות אחרות, איננו חף מחלקים שליליים. כך למשל היה הקושי בפתיחת חשבון בנק וניהולו 

על ידי סטודנטים איראנים בסין, עניין שדובר משרד החוץ האיראני הבטיח לטפל בו. עוד אפשר 

ללמוד על הגישה של סין לאיראן, שבמידת מה לוקחת את הקשר עם איראן כדבר מובן מאליו 

בשל הסנקציות וחוסר הקבלה שלה בקהילה הבינלאומית, מכך שהסינים הקימו באיראן רק מכון 

קונפוציוס אחד, במדינה שאוכלוסייתה מונה כשמונים מיליון נפש. לצורך השוואה, בישראל, 

שאוכלוסייתה היא כעשירית מזו של איראן, הוקמו שני מכוני קונפוציוס, האחד באוניברסיטת 

תל אביב והשני באוניברסיטה העברית בירושלים. ייתכן שאכן ההסבר הוא שהסינים מבינים 
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שאין להם צורך להפנות משאבים רבים מדי למי שאין לו אפשרויות רבות אחרות, אך נדמה 

שיש לכך הסבר נוסף. הסינים והאיראנים חולקים היסטוריה משותפת ארוכת שנים, וכן שיתופי 

להשקעה  שהסיבה  ייתכן  אחרים.  רבים  ועוד  וצבאיים־גרעיניים  כלכליים,  פוליטיים,  פעולה 

המצומצמת יחסית בהיבט זה היא שהמטרות של השימוש בעוצמה הרכה, כפי שהוגדרו בפתיחת 

זה, הן להשיג הישגים פוליטיים, כלכליים וצבאיים, אך משום שהפוטנציאל להרחבת  מאמר 

הקיים ביחסי סין ואיראן מוגבל, אין עוד סיבה להשקיע בכך ויש לפעול בעיקר לשימור הקיים 

ולהרחבת ההשפעה בתחומים האחרים, כמו התרבות הפופולרית שבה סין עודנה חלשה יחסית.

היחסים בין המדינות, שהחלו בעת העתיקה ונמשכים ביתר שאת סביב "יוזמת החגורה 

והדרך" של הנשיא הסיני, מגוונים מאוד ורחבים. הנושאים החינוכיים, התרבותיים והחברתיים 

המרכיבים את העוצמה הרכה קיימים ומתרחבים, אך אינם מהווים את ליבת היחסים. ליבת 

היחסים היא בתחומים הכלכליים, ובעיקר המסחר בנפט וגז, והקרבה הרעיונות בין המדינות, 

שלצד רוסיה מהוות את הגרעין של המדינות המתנגדות להגמוניה המערבית בקביעת הסדר 

העולמי. יש לצפות כי לשם שימור הקיים ימשיכו הסינים להפעיל את הכלים של העוצמה 

הרכה כלפי איראן. קשה להעריך אם יתגברו המאמצים בתחום זה, אך המאמצים שהתרחבו 

באחרונה יכולים להצביע על אפשרות סבירה שמאמצי העוצמה הרכה הסיניים יתרחבו בעתיד 

כלפי העם האיראני. 
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