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چکیده
در پی روداد اشغال سفارد امریکا در تهتران ،روابتط رستمی و دیپلماتیتک
میان ایران و امریکا قطع شد .اگرچه در طول این سالها تتالشهتایی بترای
نزدیکی دو کشور صورد گرفته ،اما همچنتان قطعتی روابتط پابرجاست  .در
این میان بروی تحلیلگران معتقدند الگوی تن زدایی امریکتا  -چتین کته
در دهه هفتاد میالدی توانس به بی

از بیس ستال قطعتی روابتط میتان

این دو کشور پایان دهد ،در مورد رابطه ایران و امریکا نیز قابل اجترا است .
وجود بروی شباه ها میان ایران و چین (همچون انقالبی بودن دو کشتور،
استقالل طلبی در سیاس وارجی و )...از یکسو و روابط ایتن دو بتا امریکتا
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(همچون قطع رابطه با وقو انقالب ،رویارویی مستقیم نظامی با امریکتا و)...
از سوی دیگر ،این گزار را تقوی
پرس

میکند .این پژوه

این امکان را با ایتن

مورد بررستی قترارداد است  :آیتا متیتتوان بتا استتفاد از الگتوی

تن زدایی امریکا  -چین در دهه هفتاد میالدی ،به احیتای روابتط ایتران -
امریکا اقداا کرد؟ در پاسب با بررسی موضو دریافتیم وجود بروی تفاودهتا
در سطح سیستمیک همچون ماهی متفاود نظاا بتین الملتل در دهته 70
میالدی و پس از جنگ سرد از یکسو و بروی تفاودها در ستطح داولتی و
فردی همچون سطح قدرد متفاود چین و ایران ،شرایط داولی متفاود دو
کشور ،تصوراد و برداش های متفاود رهبران دو کشور نسب به امریکا و...
از سوی دیگر ،امکان کاربرد الگوی تن زدایی امریکا  -چین در روابط ایران
و امریکا وجود ندارد.

واژههای کلیدی :ایران ،امریکا ،چین ،تن زدایی ،روابط دیپلماتیک
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مقدمه
بیش از سی و شش سار از قط روابط رستمی و دیپلماتیتک میتا ایترا و امریکتا
دول

جدید در افیانستا پس از سقوط طالبا و مهمتر از ا متااکرات مربتوط بته

پرونده هستهای ایرا

دو کشور مااکراتی با هم داشتهاند اما هتیقگتاه زمینته بترای

تنش زدایی و احیای روابط دیپلماتیک فراهم نشده است  .بته عبتارتی متااکرات دو
کشور در ا موارد خاص صرفا در هما موارد بتاقی مانتده و زمینته را بترای حت
اختالفات بنیادین و ایجاد روابط رسمی بین دو کشور ایجاد نکرده اس  .بسیاری از
تحلی گرا این امید یا حتتی انتظتار را داشتتند کته توافتق «برجتام» زمینته را بترای
تنش زدایی میا ایرا و امریکا فراهم کند؛ اما روند تحوالت در ماههای اخیر حتاکی
از ا اس

که این انتظار فاصله بسیاری تا وقو دارد؛ به طتوری کته حتتی برختی

تنش های شک گرفته میا دو کشور در پسابرجام اجرای کام توافق شک گرفتته را
با ابهام مواجه کرده اس .
با این حار برخی تحلی گرا از ضرورت گف وگو و همکتاری میتا ایترا و
امریکا ستن گفته و معتقدند ادامه روند کنونی به نفت هتیقیتک از ایتن دو کشتور
نیس

(Brzezinski and Gates, 2004: 40؛ برزگر  ١389زکریا  .)١393امریکا به عنتوا

حافظ نظم بینالمللی با بحرا های متتلفی به خووص در منطقه خاورمیانه روبترو
اس

که همکاری ایرا میتواند در ح وفو انها کمک قاب توجهی باشتد .اوبامتا

همچنین تمای بسیاری دارد که با توجته بته وعتدههتای ختود در ابتتدای ریاست
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میگارد و اگرچه در این مدت در برخی موضوعات موردی همچتو شتک گیتری

جمهوری عالوهبر کوبا در رابطه ایرا و امریکا نیز تیییری اساسی ایجاد کنتد .ایتن
اتفا میتواند در کنار از سرگیری روابط دیپلماتیک میا امریکا و کوبا کارت برنده
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دموکراتها در برابر جمهتوریخواهتا (حتداق در حتوزه سیاست
انتتابات ریاس

ختارجی) در

جمهوری سار  20١6باشد .لاا از سوی امریکا انگیزه کتافی بترای

تنش زدایی و احیای روابط دیپلماتیک با ایرا وجود دارد .برای ایرا نیز مجموعهای
از عوام از جمله پایا خووم

و دشمنی لیو کام تحریم ها شک گیری روابتط

اقتوادی و ...میتواند انگیزههای مهمی برای تومیم به تنش زدایی بتا امریکتا تلقتی
شود.
در این راستا برخی تحلی گرا الگوی تنش زدایی امریکا  -چین در دهه هفتتاد
میالدی را برای ایرا و امریکا مناسب تشتیص داده و معتقدند دو کشور میتواننتد
با استفاده از این تجربه موفق به احیای روابتط میتا ختود اقتدام کننتد .متا در ایتن
پژوهش این استدالر را بررسی کرده و امکا کاربرد الگتوی تتنش زدایتی امریکتا -
چین درباره ایرا و امریکا را مورد ازمو قترار متیدهتیم .لتاا ستئوار اصتلی ایتن
پژوهش این اس

ایا میتوا با استفاده از الگوی تنشزدایی امریکا  -چین در دهته

هفتاد میالدی به احیای روابط ایرا  -امریکا اقتدام کترد؟ و پاست اولیتهای کته بته
عنوا فرضیه اصلی در نظر گرفته شده از این قرار اس
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تفاوتها در سطح سیستمیک همچو ماهی

با توجه بته وجتود برختی

متفاوت نظتام بتین الملت در دهته ٧0

میالدی و پس از جنگ سرد از یک سو و برخی تفاوتها در سطح داخلتی و فتردی
همچو سطح قدرت متفاوت چتین و ایترا شترایط داخلتی متفتاوت دو کشتور
توورات و برداش های متفاوت رهبرا دو کشور نستب

بته امریکتا و ...از ستوی

دیگر امکا کاربرد الگوی تنش زدایی امریکا  -چین در روابط ایرا و امریکا وجود
ندارد.
تاکنو به زبا فارسی پژوهشتی در ایتن بتاره انجتام نگرفتته است  .در منتاب
انگلیسی زبا نیز هیچگونه پژوهش علمتی کته بته طتور ختاص بته ایتن موضتو
پرداخته باشد دیده نشد و صرفا در برخی یادداش های ژورنالیستی یا به طور گارا
در پژوهشهایی با موضوعی متفاوت به امکا استفاده از الگوی تنشزدایتی امریکتا
 -چین در روابط ایرا و امریکا اشاره شده اس  .لاا می تتوا گفت

موضتو ایتن

پژوهش کامال جدید و بکر اس  .با این حتار متیتتوا بترای نیت بته هتدف ایتن
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پژوهش از دو دسته مناب بهره برد .دسته اور پژوهشهایی اس

که به طتور ختاص

به مسئله تنشزدایی میا چین و امریکا در دهه هفتاد میالدی میپردازند (
 )a, Goh, 2005 a, Tudda, 2012و دسته دوم منابعی اس

Xia, 2006

که روابط ایترا و امریکتا در

چند دهه اخیر را بررسی کردهاند ( Seliktar, 2012 Brzezinski and Gates, 2004موسویا
 ١394کدی و گزیوروسکی  .)١386طبیعتا هر دو دسته مناب فو به طور مستتقیم
به موضو این پژوهش نمیپردازند؛ اما میتوا با کاربرد مقایستهای ایتن منتاب بته
هدف این پژوهش نائ شد .روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی بوده و گرداوری
اطالعات به صورت کتابتانهای انجام گرفته اس .
در این راستا ساختار پژوهش چنین اس

کته ابتتدا چهتارچوب نظتری متورد

تالشهای صورت گرفته برای تنش زدایی را توضیح میدهیم .سپس به دالیت ارتاز
تنشزدایی میا این دو کشور پرداخته و الگوی تنشزدایی چین  -امریکا را تشتریح
میکنیم .انگاه چگتونگی شتک گیتری تتنش میتا ایترا و امریکتا را شترح داده و
تالشهایی که تاکنو در رابطه با رف ایتن تتنش صتورت گرفتته است

را توضتیح

میدهیم .سپس به استدالر موافقین کتاربرد الگتوی تتنشزدایتی امریکتا  -چتین در
روابط ایرا و امریکا که همانتا وجتود برختی شتباهات میتا ایترا و چتین است
پرداخته و سپس دالی خود را در رد این امکا توضیح خواهیم داد.
 .1چارچوب نظری
در این پژوهش از نظریه واق گرایی نوکالسیک برای تبیین و توضیح بیا خود بهتره
میبریم .واق گرایا نوکالسیک نقطه تمرکز بررسیهتای ختود را سیاست

ختارجی

قرارمیدهند و معتقدند که نظریه واق گرایی ساختاری به تنهایی و بتدو اشتاره بته
عوام و مﺆلفههای داخلی تاییرگاار در سیاست

ختارجی کشتورها قتدرت تبیتین

کافی را ندارد .در ایتن راستتا واقت گرایتی نوکالستیک عناصتر و مفروضتههتایی از
واق گرایی کالسیک و واق گرایی ساختاری را در هم میامیزد؛ به گونهای که هر دو
دسته از متییرهای سیستمیک و سطح واحد را در تحلی و تبیتین سیاست

ختارجی

کشورهای مشتص به کار بگیرد .به عبارتی از یک سو همچو واق گرایی ساختاری
به اهمی

منازعه توزی قدرت نسبی و انارشی در سیاس

بین المل ا عا میکنتد
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استفاده در پژوهش را توضیح داده و سپس شک گیری تنش میا چتین و امریکتا و
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و اولوی

و تقدم علی در عوامت تعیتین کننتده سیاست

ختارجی را بتا متییرهتای

مستق سیستمیک میداند؛ به گونهای کته اهتداف امتار و مفتاد سیاست

ختارجی

کشورها را بیش و پیش از هر چیز نشات گرفته از قدرت متادی نستبی انهتا عنتوا
میکند .اما از سوی دیگر مانند واق گرایی کالسیک تتاییر ویژگتیهتای کشتورها و
متییرهای سطح واحد بر رفتار انها را مورد توجه و تحلی قرارمیدهد .لاا فشارها و
محدودی های سیستمیک از طریق متییرهای سطح واحد میانجی ماننتد ادراکتات و
برداش های تومیم گیرندگا و ساختار دول

بر سیاس

خارجی تاییر میگاارد.

واق گرایی نوکالسیک تالش میکند توضیح دهد چگونه و تح

چه شترایطی

خووصتتیات داخلتتی کشتتورها بتتین براوردهتتای توتتمیمگیرنتتدگا از تهدیتتدات و
فرص های بین المللی و سیاس

خارجی انها قرارگرفته و به ا شک متیدهتد .در

دیدگاه واق گرایی نوکالسیک متییر مستق
تهدیدات و فرص های محیطی اس
سیاس

خارجی میتتوا بته شتوتی

نتبگا مناف دول
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دول

سیستم بین المللتی (یتا منطقتهای) و یتا

و از مهمترین متییرهای میانجی تأییرگتاار در
و فهتم رهبترا میتزا انستجام و اجمتا

اسیبپایری رژیم سیاسی رابطته دولت

و جامعته توانتایی

یتا رهبترا در استتترا و بستیج منتاب جامعته و میتزا نفتو بتازیگرا و

گروههای داخلی در سیاس گااری اشاره کرد .متییر وابسته نیز از دیدگاه این نظریه
رفتارهای سیاس

خارجی دول

اس

(اسدی .)249 ١389

از اینرو ترکیبی از محدودی ها و فرصت هتای بتین المللتی ستطح و میتزا
تهدیدهای خارجی و فرص ها و محدودی های داخلی رفتار سیاست
تبیین میکند .به عبارتی تحلی سیاس

ختارجی را

خارجی در دیدگاه واقت گرایتی نوکالستیک

باید در برگیرنده عوام سیستمیک داخلی و فردی باشتد و تتاییر هتر یتک از ایتن
عوام بر ابعاد متتلا سیاس
 .)2٧9در ادامه براسا

خارجی را تبیین نماید (دهقانی فیروزابتادی ١390

این چهارچوب نظری دیدگاه خود را در باب امکا کتاربرد

الگوی تنشزدایی امریکا  -چین در روابط ایرا و امریکا شرح میدهیم.

 .2بررسی روابط امریکا  -چین
الف)امریکا-چین؛شکلگیریتنشوتالشبرایتنشزدایی :بروز انقتالب در
چین و پیروزی کمونیس ها در سار  ١949باعت

شتد تمتام کشتورهای رربتی از

جمله امریکا روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری خلق چتین قطت کننتد .در دهته
 ١950میالدی امریکا سیاس

«محاصره چین» را در دستورکار قرارداد تا زمینه بترای

سقوط جمهوری خلق چین فراهم شود .با نرمش چین در اوریت  ١955متااکراتی
میا دو کشور در سطح کنسولی در ژنو شک گرف  .در جوالی این سار با پیشنهاد
امریکا مااکرات ماکور به سطح وزیر ارتقا یاف  .برخی صاحبنظرا معتقدند ایتن
واق مسیر را برای اقدام نهایی توسط نیسکو در دهه هفتتاد متیالدی فتراهم ستازد
(.)Xia, 2006 a
در دوره ریاس

جمهوری کندی تیییری در روابط چین و امریکتا روی نتداد.

ایرات سیاس های مککارتیسم در داخ امریکا و سیاس

خارجی تهاجمی چین به

خووص در موضو جنگ علیه هند از دالی عدم ایجاد روابط حسنه میا امریکتا
و چین در این دوره بود ( .)Zhai, 1998: 94پس از به قدرت رسید جانسو در اوای
سار  ١964نه تنها روابط تیییری نکرد بلکه موضو جدید و خطرناک جنگ ویتنتام
نیز به موضو تایوا اضافه شد .با این حار جانسو رئتیسجمهتور امریکتا و دیتن
راسک وزیر خارجه وی طی سارهای  ١966و  ١96٧تالشهایی در راستتای تیییتر
نگاه به چین انجام دادند

(1997: 43-44

کام روابط چین با جها خار

 .)Panda,اما با انقالب فرهنگی در چین و قط

هیقگونه تماسی میا امریکا و چین برقترار نشتد.

با این حار با به قدرت رسید نیکسو در امریکا وضعی

به کلی تیییر کرد.

ب)امریکخخا-چخخین؛آزخخازیدوبخخار :،ریچتتارد نیکستتو ستتی و هفتمتتین
رئیسجمهور ایاالت متحده امریکا به فردی ضدکمونیس
وی سارها قب از رسید به ریاس

مشهور بود .با ایتن حتار

جمهوری به این نتیجه رسیده بود کته بایتد در

روابط امریکا و چین تحور صورت گیرد .نیکسو اولین بتار بحت

تیییتر سیاست
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مااکرات بود که باع

شد طرفین اهداف و رفتار یکدیگر را بهتتر درک کترده و در

امریکا در قبار چین را در مقالهای با عنوا «اسیا پس از ویتنام» در اکتبر ستار ١96٧
در مجله

Affairs

 Foreignمطترح کترد

(1967

 .)Nixon,وی ایتن موضت را در مجمت
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حزب جمهوریتواه در سار  ١968بار دیگر تکرار نمود

(2012: 2

 .)Tudda,لاا وقتتی

در  ١969به قدرت رسید تمام تالش خود را برای عملی کرد ایتن تفکتر بته کتار
گرف .
البته نیکسو بسیار خوش شانس بود که مجموعهای از عوام باع
دیدگاه رهبرا چین و در رأ

انها مائو نیز نسب

شتده بتود

به روابط با امریکا تیییر کنتد .در

اکتبر  ١9٧0مائو در مواحبه با ادگار اسنو روزنامه نگار چخ گترای امریکتایی گفتته
بود که عالقمند اس

از نیکسو در چین پایرایی کند زیرا رئیس جمهور امریکتا را

مردی می داند که می توا مسائ فیمابین را با وی ح وفو کرد .بتدین ترتیتب در
ژانویه  ١9٧0دو کشور احیای مااکرات ورشتو را اعتالم کردنتد .روابتط سیاستی -
تجاری دو کشور رو به بهبود بود که دخال
نیمه تمام گااشت

نظامی امریکا در کتامبو متااکرات را

( .)Xia, 2006 b: 9-13متدتی بعتد در اوریت  ١9٧١چتین از تتیم

پینگپنگ امریکا که برای رقاب های جهانی در ژاپن به سر میبرد دعتوت کترد تتا
برای رقاب

و به هزینه میزبا به چین سفر کنند .در واق هدف اصتلی متائو از ایتن

اقدام ایجاد امادگی روحی و روانی در مردم چین برای پتایرش یتک دگرگتونی در
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395

رابطه دو کشور بود .در چهارده اوری امریکا یک تحریم تجاری بیس

چین را لیو کرد و نیکسو درباره تسهیالت مستافرتی و مبتادالت تجتاری میتا دو
کشور دستوراتی صادر کرد.
این تحوالت در نهای

منجر به سفر محرمانه هنتری کیستینجر مشتاور امنیت

ملی رئیسجمهور امریکا در ژوئیه  ١9٧١به چین شد که در متااکره بتا چتوئن الی
زما سفر نیکسو به چین را مشتص کردند .با توجه به بهبود روابط و وعدههتایی
که رد و بدر شده بود پکن توانس
سازما مل را دوباره بدس

در بیس

و نته اکتبتر  ١9٧١کرستی چتین در

اورد .در این زما بسیاری از متحتدین امریکتا روابتط

خود را با تایوا قطت و جمهتوری خلتق چتین را بته رستمی
نیکسو در بیس

شتناختند .بتاالخره

و یک فوریه  ١9٧2به چین سفر و بتا چتوئن الی و متائو دیتدار

کرد .طرفین طی مااکرات فشرده اعالمیه شانگهای را در بیس
امضاء رساندند .این اعالمیه نوعی انقالب در سیاس
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ستاله علیته

پکن بود که طی ا امریکا قبور کرد حکوم

و هشت

فوریته بته

خارجی واشینگتن نستب

بته

جمهوری خلق چین یگانه حکومت

قانونی چین بوده و ازادی تایوا مربوط به امور داخلی چین اس

و هتیق کشتوری

حق مداخله در این امر را ندارد.
بعد از سفر دوباره کیسینجر به چین در  ١9٧3امریکا و چین دفتاتر نماینتدگی
در پایتت های یکدیگر تاسیس کردند .روند تنش زدایی میا امریکا و چین در دوره
اور ریاس

جمهوری نیکسو بسیار سری پیش رف

و استتتعفای نیکستتو از ریاس ت

اما با بروز رسوایی واترگی

جمهتتوری در دوره دوم عمتتال برقتتراری روابتتط

دیپلماتیک میا امریکا و چین تا سار  ١9٧9به طتور انجامیتد .در اور ژانویته ١9٧9
بود که روابط دیپلماتیک میا دو کشور برقرار و دول

(.)Sinha, 2003: 72

ج)دالیلوالگویتنشزداییمیانامریکاوچین :دربتاره علت توتمیم دو
کشور برای کنار گااشتن خووم ها و احیای روابط میا خود دالیلتی چنتد کتر
شده اس  .در اینباره اندره فونتن به بیا سه دلیت متیپتردازد اور اظهارنظرهتای
نیکسو و راکفلر (فرماندار نیویورک و نامزد جمهوریتواه ریاس

جمهوری )١968

درباره لزوم ایجاد رابطه با چین دوم اشیار چکسلواکی توسط شتوروی کته باعت
نگرانی شدید چین شد و سوم اعتقاد مائو و چوئن الی به اینکته موتلح
اس

در ایتن

که امریکا به صورت رقیب و دشمن اصلی چین نباشتد (فتونتن .)١٧0 ١364

اما ریچارد نیکسو

رئیسجمهتور وقت

امریکتا عامت اصتلی را عالئتق مشتترک

استتراتژیک دو کشتور در رو در رویتی بتا ستلطه شتوروی در استیا کتر متیکنتد
(نیکسو  .)23 ١3٧0کیسینجر نیز معتقد اس
نیرومندی برای حرک

این کشور به ستم

فشارهای شوروی بر چین محترک
متااکره و تتنشزدایتی بتا امریکتا بتود

(کیسینجر  .)2٧٧-289 ١392لاا تهدید شوروی عام اصلی تنش زدایی میا چتین
و امریکا بود (.)Ali, 2005: 43 Ogata, 1988: 98- 99
عالوه بر نگرانی چین از تجاوز شوروی احتمتار تتنش زدایتی میتا امریکتا و
شوروی در ابتدای دهه هفتاد نیز عام دیگری بود که چینیها را برای پیشدستی در
تنشزدایی با امریکا مجاب کترد ( .)Goh, 2005 a: 2-3از ستوی دیگتر امریکتا هتم بتا
سیاس
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را به عنوا تنها حکوم

قانونی چین به رسمی

شناخ

کارتر جمهوری خلتق چتین

گشود درها به سوی چین تتالش متیکترد بتا کتارت برنتده چتین علیته

شوروی بازی کند (شولزینگر  .)569-5٧0 ١3٧9جنگ ویتنام و اعتراضات داخلتی
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در امریکا نسب

به این جنگ عام بسیار مهمی بود که نیکسو برای پایا داد به

ا خود را ناگزیر از تیییر روابط با چین (برای اعمار فشتار بتر شتوروی) متی دیتد
(.)Goh, 2005 b: 476
بنابراین مشاهده میشود وجود خطر شوروی و جنگ ویتنام دو عام مهتم در
احیای روابط میا امریکا و چین در دهه هفتاد متیالدی بتود .از ایتن منظتر الگتوی
تنشزدایی امریکا  -چین را میتوا چنین ترسیم کرد امریکا و چین در توتمیم بته
تنش زدایی میا خود عمتدتا از عتواملی ختارجی تتاییر پایرفتنتد .مهمتترین عامت
خارجی در ترریب دو کشور به تنش زدایی میا خود تهدید روزافزو شتوروی بته
خووص برای چین بود .همچنین شرایط جنگ ویتنام عام خارجی دیگری بود که
در تومیم امریکا برای تنش زدایی با چین نقش داش  .بنابراین اگرچه برخی عوام
داخلی همچو تومیم چین بترای احیتای شترایط اقتوتادی ختود نیتز در شترو
تنش زدایی میا دو کشور بیتاییر نبود اما به نظر میرسد عوامت اصتلی بتروز ایتن
اتفا تاریتی خار از دو کشتور وجتود داشت  .از ایتن منظتر متی تتوا الگتوی
تنش زدایی امریکا  -چین را الگوی «اضطرار خارجی» نامید .بتدین معنتا کته وجتود
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395
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برخی ضرورتهای خارجی دو کشور را به شرو تنشزدایتی میتا ختود ترریتب
نمود.
 .3بررسی رابطه ایران و امریکا
اگرچه روابط رسمی ایرا و امریکا که از نیمه سده هجدهم اراز شد دوستانه بود و
ایرا به امریکا به عنوا کشوری خیرخواه و حامی مل ضعیا در برابر قدرتهتای
استعماری نگاه میکرد اما با دخال

امریکا در سرنگونی دول

مردمی دکتر مود

در  ١332این دیدگاه به یکباره تیییر کترد .حمایت هتای امریکتا از جنایتات شتاه
دیدگاه مردم ایرا نسب

به امریکا را بدبینتر نمود .با این حتار بته نظتر متیرستد

بتش عمده دیدگاه منفی ایرانیا نسب
امریکا در تهرا و اقداماتی اس

به امریکا مربوط به بعد از تستتیر ستفارت

که امریکا علیه ایرا انجتام داد .حمایت

در جنگ تحمیلی علیته ایترا حمایت

از صتدام

از کودتتا در ایترا بلوکته کترد امتوار و

داراییهای ایرا سرنگونی هواپیمتای مستافربری توستط نتاو امریکتایی توتویب

تحریمهای اقتوادی و ...از جمله مواردی اس

که باع

از امریکا در میا مردم ایرا شد .در سوی مقاب

شک گیری دیتدگاه منفتی

اشیار سفارت امریکا در تهرا در

سار  ١358واقعهای بود که توویری خومانه از ایرا در نتزد امریکتاییهتا ایجتاد
نمود

(2009

 .)Milani,با بروز این واقعه روابط رسمی و دیپلماتیتک دو کشتور قطت

شد.
اگرچه بعد از قط رابطه تالشهتایی بترای تتنش زدایتی صتورت گرفت

امتا

شک گیری بیاعتمادی شدید به خووص در طرف ایرانی امکتا هرگونته متااکره
مستقیم و رف تنشها را از بین برده بود.
توسط ریگا

رئیسجمهور امریکا طی سارهای  ١985-86صورت گرف

به افتضاحی سیاسی در عرصه سیاس

که منتتج

خارجی امریکا شد و عنوا «ایرا گیت » یتا

«ایرا کنترا» بر ا نهتاده شتد ( .)Marshall and et al, 1987بتا افشتای ایتن متااکرات
دول

ریگا تح

فارلین مشاور امنی

شدیدترین انتقادات قرارگرف ؛ به طوری که حتی رابترت متک
ملی رئیسجمهور امریکا زیر فشار افکار عمومی این کشور بتا

خورد تعدادی قرص والیوم خودکشی کرد اگرچه از این خودکشی جا ستالم بته
در برد ( .)Okie and Spolar, 1987به هرحار در حالی کته هتدف ایتن ابتکتار نزدیتک
ساختن دو کشور به یکدیگر بود عمال فاصله انها را بیشتر کرد.
بتتا شتترو دوره اصتتالحات در ایتترا امیتتدها بتترای شتتکاف در دیتتوار بلنتتد
بیاعتمادی میا ایرا و امریکا افزایش یاف  .سیاس

تنش زدایی سیدمحمد خاتمی

پیشنهاد گف وگوی تمد ها بهبود روابط ایرا و اروپا (کته پتیش از ایتن بته دلیت
ماجرای میکونو

به تیرگی گراییده بود) و از همه مهمتتر گفت

خاتمی با شبکه تلویزیونی سی ا ا
روابط ایرا و امریکا در راه اس

وگتوی تاییرگتاار

همگی این نوید را میداد که فولی دیگتر در

(2012: 105-119

 .)Seliktar,در طرف مقاب نیز بیت

کلینتو با برنامه کاهش تنش در روابط خارجی به قدرت رستیده بتود و در جریتا
یک ستنرانی رافلگیرانه در سار  ١3٧8به نوعی از اقتدامات گاشتته امریکتا علیته
ایرا عارخواهی کرد (موسویا  .)256 ١394اگرچه مادلین البرای
وی نیز این رویه را با صراح
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یکی از نتستین تالشها برای احیای روابط میا دو کشتور ابتکتاری بتود کته

وزیر خارجه

بیشتری تکرار کرد اما پرونده انفجار بر هتای خُبَتر
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در عربستا به عنوا مهمترین عام در کنار ترکیبی از اقدامات و طرحهای پیچیتده
فشار متالفا روابط بیاعتمادی عمیق و متقاب دو کشور سیاس های خوتمانه و
اشتیناپایر امریکا علیه دولت
امریکا از یکدیگر سیاس

ختاتمی و درک نادرست

سیاست گتاارا ایترا و

تنش زدایتی در ایتن دوره را ناکتام گااشت

(موستویا

.)255 ١394
محمود احمدینژاد رئیسجمهور بعدی ایرا اگرچه هم به جور دبلیو بتوش
نامه نوش

و هم پیروزی اوباما را به وی تبریک گف

فروپاشی ررب و امریکا هولوکاس
درخواس های مکرر وی جه

و ...باع

اما مواضت علنتی او دربتاره

شتد رهبترا امریکتا تمتایلی بترای

تنشزدایی و احیای رابطه نشا ندهنتد (موستویا

.)352 ١394
لاا تحور نسبی در روابط میا دو کشور عمال در دوره رئیسجمهور بعدی ایرا
امد .روحانی و اوباما نتستتین روستای جمهتور ایترا و

یعنی حسن روحانی بدس

امریکا لقب گرفتند که بعد از انقالب اسالمی با یکدیگر ارتباط تلفنتی برقترار کردنتد.
توافق هستهای (برجام) میا ایرا و  5+١مهمترین رویدادی بود که در این دوره و بته
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واسطه مااکرات مستقیم و رو در روی ایترا و امریکتا بدست

امتد (البتته متااکرات

مستقیم نمایندگا دو کشور از دوره قب و به صورت محرمانه شک گرفتته بتود و در
این دوره به صورت اشکار ادامه یاف ) .در این دوره به واستطه متااکرات هستتهای و
برای اولین بار در طور سی و هف

ستار اخیتر وزرای خارجته دو کشتور بارهتا بتا

یکدیگر پای میز مااکره نشستند .حتی در جریا سفر رئیسجمهور ایرا و تیم همتراه
به نیویورک برای شرک

در اجال

ساالنه مجم عمومی ستازما ملت

میتا وزیتر

خارجه ایرا و رئیسجمهور امریکا دیداری کوتاه همراه با موتافحه صتورت گرفت
که واکنشهای زیادی به خووص در ایرا به دنبار داش  .به هر روی اگرچه اجترای
برجام یمراتی نیز داشته اس
مستقیم جه

(بیات  )١394اما هنوز دو کشور از گف وگو و متااکره

تنشزدایی و احیای روابط ابا دارند.

 -٤شباهتهای چین و ایران
در این شترایط برختی کارشناستا معتقدنتد ایترا و امریکتا متی تواننتد از الگتوی

تنشزدایی امریکا  -چین در جه

تنشزدایی میا خود استتفاده کننتد (

Katz, 2015

 Zakaria, 2015 Burfeindt, 2012: 222 Feffer, 2015فالح پیشه  ١393شتاهنده .)١394
شاید وجود برخی شباه ها میا ایرا و چین دهه هفتتاد متیالدی ایتن توتور را
ایجاد کرده که ایرا نیز می تواند همچو الگوی چین اقدام به تنش زدایی بتا امریکتا
نماید .لاا در ادامه به برخی شباه های میا چین دهه هفتاد و ایترا امتروز اشتاره
میشود.
الف)ایرانوچین؛حکومتهایانقالبی :یکی از شباه های ایترا و چتین

انقالبی بود حکوم های انها اس  .انقالب کمونیستتی چتین در  ١949و انقتالب
دارند .این ماهی

در دس

از

انقالبی انها را به پیگیری اهتدافی همچتو حمایت

انقالب و استقالر دیگر کشورها در برابر استعمار و امپریالیسم رهنمو میکرد.
ب)روابطباامریکا :شباه
دیپلماتیک با امریکا اس

دیگر میا ایترا و چتین قطت رابطته رستمی و

که با بروز انقالب و تیییر حکوم

داد .قط رابطه چین با امریکتا تتا ستار  ١9٧9کته هفت

در این دو کشتور رخ
ستار از تتالشهتا بترای

تنش زدایی گاشته بود به طور انجامید و ایرا نیز کماکا هیچگونه رابطه رستمی و
دیپلماتیک با امریکا ندارد .همچنین چین و ایرا تجربه مشترکی بته لحتاا برختورد
نظامی (البته در سطح متفاوت) با امریکا دارند .چین در جریا بحرا کتره در ستار
 ١950به رویارویی مستقیم با امریکا پرداخ  .ایرا نیز در طور جنگ هش
با عرا

ستاله

در جریا جنگ نفتکشها و بمبارا ستکوهای نفتتی امریکتا را رویتاروی

خود دید.
ج)امریکاستیزیومیالفتباایدئولوژیلیبرالدموکراسی :شتباه

دیگتر

مربوط به وجه امریکاستیزی در دو کشور اس  .امریکاستتیزی در چتین بتا انقتالب
کمونیستی  ١949اراز و در جریتا جنتگ کتره بته او ختود رستید .چینتیهتا در
متالف ت

بتتا امریکتتا حتتتی شتتوروی (بتته عنتتوا ستتردمدار بلتتوک متتتالا نظتتام

سرمایهداری) را نیز پش

سر گااشتند .لاا تا قب از اراز تنش زدایتی امریکاستتیزی
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اسالمی ایرا در  ١9٧9حکوم هایی انقالبی را روی کار اورد که تاکنو قدرت را

در چین با شدت و حدت ادامه داشت  .در ایترا نیتز تتا پتیش از انقتالب اگرچته
متالفت

بتتا امریکتتا کتتم و بتتیش وجتتود داشت

امتتا بتتا وقتتو انقتتالب استتالمی
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امریکاستیزی به او خود رسید که تا امروز ادامه یافته اس  .از سوی دیگر اگرچته
بنیا حکوم های چین و ایرا متفاوت اس

(اولی کمونیستی و دیگری استالمی)

اما هر دو با ایتدئولوژی لیبترار دموکراستی رربتی متتالا هستتند .البتته چتین در
دهههای اخیر به لحاا اقتوادی مشی لیبرالی در پیش گرفتته است

امتا بته لحتاا

در این کشور حاکم مطلتق است

(قتوام و یتزدا

سیاسی همچنا حزب کمونیس
شنا

 ١392شیرزادی .)١385
د)تجربهمشترکدرتماسبازرب :دو کشور همچنتین تجربته مشتترکی در

برخورد با ررب دارند .از دیتدگاه چینتیهتا نتستتین تمتا هتا و نیتز بستیاری از
ارتباطات بعدی انها با ررب هم تحقیر کننده و هم فاجعهامیز بوده است
استحکام خووم

با شیاطین خارجی منجر شده اس

و تنهتا بته

(نیکستو  .)223 ١364بته

همین دلی سرتاسر تاری صد ساله چین با گرایشی اکنتده از رتربگریتزی همتراه
بوده اس  .این احسا

و تجربه در دیدگاه ایرانیها نسب

به ررب نیز کامال وجود

دارد و عدم اعتماد و رربستیزی در نگرش و دیدگاه ایرانیا دیده میشود.
)،استقاللطلبیدرسیاستخارجی :شباه
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در سیاس

خارجی اس  .استقالر در سیاس

استراتژی درازمتدت چتین بتوده است

دیگر موضو استتقالر طلبتی

خارجی همواره یک اص اساسی در

(شتاهنده و طاهتایی  .)2٧9 ١383اندیشته

استقالر که حتی در ست ترین سارهای استعمار نیز قدرتمندانه وجود داشته اس
یکی از اصلیترین شاخوههای شک دهنده طرز نگرش چینیها بته جهتا ختار
اس  .این گرایش اساسی موجب ایجاد روند تمایزگرایی از جها ررب و شاید بته
هما میزا روند نزدیکی به کشورهای شرقی می شود (شتاهنده و طاهتایی ١383
 .)282ایرا نیز با پیروزی انقالب اسالمی سیاس

مستتقالنهای در عرصته سیاست

خارجی در پیش گرفته اس  .استقالر در سیاس

خارجی هتم در استناد باالدستتی

همچو قانو اساسی و هم در رفتار سیاس
میشود .این موضو یکی از دالی حمای

خارجی جمهوری اسالمی ایرا دیتده
دو کشور از جنتبش عتدم تعهتد است

(ایرا به عنوا عضو جنبش و چین در مقام ناظر).
در مجمو شباه های فو میا ایرا و چین باع
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شتده برختی کارشناستا

مدعی شوند که میتوا الگوی تنش زدایی میتا امریکتا و چتین را دربتاره ایترا و

امریکا نیز پیاده کرد و بر همین اسا

حتی بته بتاراک اوبامتا توصتیه متیکننتد کته

همچو سلا خود نیکسو در اقدامی تاریتی به تهترا ستفر کنتد (
2009

 .)Tirman,علیررم این شباه ها باید گف

(دهه هفتاد) متفاوت اس

Smith, 2014

که اساستا شترایط ایترا بتا چتین

و تفاوتهای این دو کشور بر شتباه هتای انهتا کتامال

برتری دارد .در ادامه به بررسی این تفاوتها میپردازیم.
 .5تفاوتهای ایران با چین
الف)عواملسیستمیک(نظامبینالملل) :در دهه هفتاد میالدی جها به دو بلتوک
ررب به رهبری امریکا و شر به سرکردگی شوروی تقسیم شده بود .نظام دو قطبی
از پیوستن کشورها به بلوک شر از افتزایش قتدرت ا جلتوگیری کنتد .از ستوی
دیگر شوروی نیز قود داش

چتین را زیتر ستیطره ختود بگیترد تتا بتا توجته بته

ویژگیهای این کشور از جمله جمعیت

و قتدرت هستتهای امریکتا را در موضت

ضعا قراردهد .در این راستا امریکا تالش کرد از اختالف ایتن دو کشتور استتفاده
کرده و انها را از هم جدا کند تا بدین وسیله مان از برتری بلوک شر شود .از ایتن
منظر دیدار نیکسو از چین در  ١9٧2در درجه اور به خاطر چین صورت نگرف
بلکه محاسبات سیاسی این سفر در ارتباط با شتوروی قرارداشت

(اشتمی

١388

.)١55
اما با فروپاشی شوروی در ابتدای دهه نود میالدی امریکا به تنها ابرقدرت دنیتا
بدر شد و اکنو در دهه دوم از هزاره جدید اگر نگوییم نظام بین المل «تک قطبی»
اس

قطعا «یک چندقطبی» اس  .رقاب های مربوط به جنگ سرد وجتود نتدارد و

همکاریهای اقتوادی همتراز مسائ امنیتی جلوه میکند .به عبارت دیگر فروپاشی
بلوک شر و اتحاد شوروی منجتر بته حتاف منطتق استتراتژیک شتد کته استا
شک گیری روابط امریکا و چین در دهته هفتتاد متیالدی بتود .یعنتی در حتالی کته
شوروی تهدیدی مشترک برای هتر دو کشتور محستوب متیشتد سیاست
استراتژیک بر مالحظات دیگر همچتو اختالفتات ایتدئولوژیک ماهیت
سیاسی و مناف متقاب اقتوادی رالب بود (.)Wai, 1999: 93

روابتط
نهادهتای
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حکمفرما و میا دو ابرقدرت جنگ سرد برقرار بود .امریکا سعی داش

با ممانعت
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لاا شرایط کنونی نظام بینالمل با شرایط دهه هفتتاد کتامال متفتاوت بتوده کته
اقتضائات خاص امروز را طلب میکند .همچنین همتانطور کته پتیشتتر کتر شتد
مهمترین عام نزدیکی امریکا و چین به هم در دهه هفتتاد متیالدی خطتر شتوروی
بود؛ به طوری که احسا

مشترک وحش

و دشمنی نسب

بته شتوروی بتر اشتتی

چین و امریکا سایه انداخته بود .اما در حتار حاضتر امریکتا از ستوی هتیق قتدرتی
تهدید جدی نمیشود تا بتواهد برای رف یا تواز ایتن تهدیتد دست

بته اقتدامی

همچو ابتکار نیکسو  -کیسینجر در دهه هفتاد میالدی بزند .از سوی دیگتر ایترا
نیز در حار حاضر از سوی هیقیک از همسایگا خود تهدید وجودی نمیشود کته
بتواهد برای رف ا با بزرگترین دشمن خود از در اشتی دراید.
ب)عواملسطحواحد(داخلیوفردی):یکی از تفتاوتهتای عمتده میتا
ایرا و چین دهه هفتاد میالدی مربوط به سطح و عوام تاییرگاار بر قدرت ملی دو
کشور اس
دلی حاکمی

که جایگاه متفاوتی برای دو کشور در نظام بین المل شک میدهتد .بته
نگاه و رویکرد واق گرایی در امریکا توتمیم گیرنتدگا و مستئولین

این کشور جایگاه ویژهای برای عوامت متادی برستازنده قتدرت یتک کشتور قائت
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و وستع

زیتاد

هستند .در دهه هفتاد میالدی از نظر امریکا چین به دلی جمعیت

قدرتی بزرگ و تاییرگاار محسوب میشد؛ چنانکه برژینستکی مشتاور امنیت

ملتی

رئیسجمهور وقت

امریکتا در توجیته ایجتاد روابتط رستمی دیپلماتیتک بتا چتین

مینویسد «به نظر من چین در زمینه حفظ موازنه جهانی مهتم تلقتی شتده و چتین
نیرومند و دارای امنیت
اهمی

بته ستود امریکتا خواهتد بتود» (برژینستکی .)253 ١3٧9

چین از نظر امریکا تا ا اندازه بود که امریکا برای تضمین بهبتود روابتط بتا

این کشور حاضر به داد امتیازاتی به چین شد (ازکا  .)٧6 ١388ایتن در حتالی
اس

که ایرا اکنو به عنوا یک قدرت منطقهای محسوب میشتود و دارای نقتش

و جایگاهی جهانی همچو چین در دهه هفتاد میالدی نیس .
همچنین دستیابی چین به سالح هستهای در سار  ١964رجزختوانیهتای ایتن
کشور برای امریکا را افزایش داد .مائو تا انجا پیش رف

کته از امکتا بتروز جنتگ

اتمی خبر داد و اینکه او ابایی از این اتفا ندارد .اگرچه با تیییتر شترایط و تیرگتی
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روابط چین و شوروی مائو تومیم گرف

به امریکا نزدیک شود امتا بتدو شتک

وجود بمب اتمی چین در تومیم متقاب امریکا بیتاییر نبوده اس  .ریچارد نیکسو
رئیسجمهور وق

امریکا در این باره چنین گفته است

«دلیت دیگتر بترای ایجتاد

روابط تازه میا امریکا و چین واقعی های تل عوتر اتتم است  .وقتتی چتین بته
پیشرف

هستهای چشمگیری دس

 .)283 ١368این در حالی اس
متالف

ما چارهای جز ایتن نداشتتیم» (نیکستو

یاف
که سیاس

رسمی ایرا در قبتار ستالح هستتهای

با هرگونه تولید تکثیر و استفاده از سالحهای کشتارجمعی اس .

اما فارغ از موضو قدرت ملی و جایگاه دو کشور در نظام بتینالملت
داخلی نیز از اهمی

شترایط

باالیی برای تومیم به تنش زدایی با کشور متتاصتم برختوردار

شوند هر دو کشور چین و امریکا در اشتوب داخلتی بته ستر متیبردنتد .انقتالب
فرهنگی چین را تقریبا از پای دراورده بتود و امریکتا نیتز گرفتتار فشتار ستنگین و
فزاینده جنبش ضدجنگ ویتنام بود .احتمار وقو جنگ در سراسر مرزهای چین بته
خووص در مرزهای شمالی با شوروی باال گرفته بود .نیکسو هم جنگ ویتنتام را
به ار

برده بود و قود داش

شرایط مزید بر عل

به ا خاتمه دهد (کیسینجر همتا  .)2٧5لتاا ایتن

شد تا رهبرا دو کشور تومیم تتاریتی بترای تتنش زدایتی را

اتتا کنند .اما اکنو نه ایرا و نه امریکا با مشکلی در داخت کشتور ختود مواجته
نیستند .امریکا بحرا اقتوادی را پش

سر گااشته نیروهای نظامی خود را از عرا

خار کرده و خود را درگیتر جنگتی تمتام عیتار نمتیبینتد .ایترا نیتز اگرچته بتا
تحریمهای ستتی از سوی امریکا اروپا و شورای امنی
تحریمها تاکنو نه امنی

مواجه اس

(بود) اما ایتن

وجودی ا را تهدید کترده و نته در نظتر مقامتات ایترا

دلیلی برای تنش زدایی و بهبود روابط با امریکا محسوب میشود؛ بلکه از نظر ایترا
میتوا با مااکرات موردی هستهای بته رفت انهتا اقتدام کترد (چنانکته ایتن اقتدام
صورت گرف

و اکنو با توافق برجام تحریمها به مرور لیو خواهند شتد) .لتاا هتر

دو کشور در یبات و شرایط متعادلی بته ستر متیبرنتد و از ایتن نظتر دلیلتی بترای
تنشزدایی وجود ندارد.
یکی دیگر از عوام تاییرگاار بر سیاس
توورات برداش ها و هنی

رهبرا اس
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اس  .هنگامی که مائو و نیکسو در دهه هفتاد میالدی تومیم گرفتند به هم نزدیک

ختارجی کشتورها در ستطح واحتد
که در موضو مورد بح

ما نیز بستیار
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مهم و تاییرگاار اس  .شرو تنش زدایی میا دو کشور متتاصم تا حدود زیادی بته
تیییر دیدگاههای رهبرا درباره نیات اهتداف و رفتتار کشتور مقابت بستتگی دارد؛
چنانکه این موضو به وضوح درباره اراز تنش زدایی میا امریکا و چتین روی داد.
از اواخر دهه شو

میالدی هنی

مقامات چینی نسب

به امریکا بتا نتوعی تیییتر

امنیتی (و نه ایدئولوژیکی) روبرو شد .دکترین برژنا موجب تعمیق خووم

چین

و شوروی شد؛ به طوری که در نظر چین هرچند دو ابرقدرت به یکستا خطرنتاک
جلوه میکردند اما ابرقدرتی که چین از این پس بته عنتوا «دشتمن اصتلی» تلقتی
میکرد شوروی بود (کلربرژر  .)3٧5 ١368حمله شوروی به جزیره «جن بتاو» در
مار

 ١969که منجر به برخورد نظامی نسبتا شدیدی میا دو کشور شتد مقامتات

چینی را بیشتر متوجه امریکا و تعقیب سیاس

تنش زدایی بتا ایتن کشتور کترد؛ بته

طوری که در ابتدای دهه هفتاد میالدی حتتی سرستت تترین رهبترا کمونیست
چینی به این نتیجه رسیده بودند که از سوی ایتاالت متحتده هتیق خطتری چتین را
تهدید نمیکند بلکه این کشور نقش بازدارنده مهمی در مقاب رقبای روسی و ژاپنی
دارد (نیکسو  .)١69 ١3٧٧در سوی مقاب نیز لزوم تنش زدایی و ایجتاد رابطته بتا
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چین در هنی
گف

مقامات امریکایی به خووص نیکسو وجود داش  .لتاا متی تتوا

از خوش شانسی دو کشور بود که هر دو تقریبا همزما به این نتیجه رستیدند

که باید با هم رابطه داشته باشند .اما به نظر میرسد از این منظر شترایط در ایترا و
امریکا مشابه شرایط چین و امریکتا نیست  .حتداق در ایترا هنتوز متالفت هتای
گسترده و مهمی درباره تنش زدایی و ایجاد رابطه با امریکا وجود دارد که ارتاز ایتن
روند را با مان مواجه میکند .در امریکا نیز تندروهای حزب جمهوریتتواه نته تنهتا
متالا هرگونه تنشزدایی با ایرا هستند بلکه خواستار تشتدید محتدودی هتا بتر
جمهوری اسالمی میباشند.
عام دیگر تاییرگاار بر سیاس
جامعه اس

که از ا تح

خارجی دیتدگاههتا و هنجارهتای جتاری در

عنوا افکار عمومی یاد میشود .اگرچه تاییر ایتن عامت

در کشورهای دموکراتیک بیشتر اس

اما حتتی رهبترا کمونیست

چتین در دهته

هفتاد میالدی نیز خود را بینیاز از توجیه جامعه چین بترای تتنشزدایتی بتا امریکتا
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نمیدیدند؛ چنانکه باید گف

یکی از مشکالت رهبرا چین برای اراز متااکرات بتا

امریکا و پیگیری سیاس

تنش زدایی توجیه این اقتدام در نتزد افکتار عمتومی ایتن

کشور بود (دهشیار  .)١392مردم چین به مدت بیش از بیس

سار از سوی رهبرا

و رسانههای حکومتی این کشور امریکا را به عنتوا دشتمن اصتلی ختود شتناخته
بودند؛ لاا تیییر این نگرش برای انها کار اسانی نبود .با این حار فارغ از مالحظتات
امنیتی تیره شد روابط چین و شوروی این فرص

را برای رهبترا چینتی فتراهم

کرد که به لحاا ایدئولوژیک شوروی را به عنوا الترناتیو امریکتا و دشتمن اصتلی
چین معرفی کنند .از این منظر رهبرا ایرا نیاز دارند تومیم احتمتالی ختود بترای
تنش زدایی و ایجاد رابطه با «شیطا بزرگ» را برای حداق بتشی از جامعه توضتیح
داخ کشور و حتی جایگاه ایرا در نزد برخی کشورهای منطقه که در مقاب

امریکا

قراردارند ایجاد کند.
اما موضو دیگری که می تواند در شرو تنش زدایتی میتا دو کشتور اهمیت
داشته باشد وجود یا عدم وجود اختالف حاد و فوری در روابتط دو کشتور است .
چین و امریکا تا قب از تنشزدایی دشمن هم شناخته میشتدند .تبلییتات رستمی و
رسانهای دو کشور توویری تهدیدگر از طرف مقاب برساخته بودند .با این حتار و
علیررم این دشمنی با شرو مااکرات مرتبط با تنشزدایتی مستئله روزمترهای در
مناسبات امریکا و چین وجود نداش

کته در متااکرات بتدا پرداختته شتود مگتر

اختالفات دو کشور درباره تایوا و ویتنام که بنا به تشتیص طرفین در کوتاه متدت
قاب ح وفو نبودند (کیسینجر هما  .)336در این باره مائو در دیتداری کته بتا
نیکسو طی سفر رئیسجمهور امریکا به چین داش

گفته بود «ما در حتار حاضتر

بدو تایوا هم میتوانیم زندگی کنیم و بگتاار پتس از  ١00ستار بته مستئله انتا
بپردازیم» (کیسینجر  .)45١ ١3٧9لاا بدو شک این موضو (عدم وجود اختتالف
حاد و فوری) در اراز مااکرات و تنشزدایتی میتا دو کشتور نقتش مهمتی داشتته
اس  .این در حالی اس

که اکنو میا ایرا و امریکا حداق در یک مورد (مناقشه

هستهای) اختالف حاد و فوری وجود دارد .اگرچه اکنو با توافتق برجتام بته نظتر
میرسد این مناقشه پایا یافته اس
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دهند که این موضو می تواند پیامدهای منفتی در پایگتاه مردمتی رهبترا ایترا در

اما اگر به هتر دلیلتی ایتن توافتق بته شکست

بیانجامد بیاعتمادی کنونی میا طرفین شدیدتر خواهد شد.
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نتیجهگیری
در این پژوهش با بررسی روند و دالی شک گیری تنش زدایی میا چتین و امریکتا
در دهه هفتاد میالدی این گزاره را که ایرا و امریکا نیز می توانند با تکترار الگتوی
تنش زدایی چین و امریکا به احیای روابتط میتا ختود بپردازنتد رد کتردیم .بتدین
منظور ابتدا به الگوی تنش زدایی امریکا  -چتین پترداختیم و دالیلتی کته منجتر بته
تنش زدایی میا انها شد را بررسی کردیم .در این مسیر دریافتیم دو عام اصتلی در
تنش زدایی میا امریکا و چین نقش داشت

کته اور تهدیتد شتوروی بترای هتر دو

کشور (و به خووص چین) بود و دوم بحترا ویتنتام بترای امریکتا کته مشتکالت
داخلی و بین المللی بسیاری برای این کشور ایجاد کرده بود .لاا الگوی تتنش زدایتی
امریکا  -چین را الگوی «اضطرار خارجی» نامیدیم؛ بتدین معنتا کته ضترورتهتای
خارجی (تهدید شوروی برای چین و بحرا ویتنام بترای امریکتا) دو کشتور را بته
تنش زدایی میا خود واداش  .سپس با بررسی شرایط شک گیری تنش میا ایرا و
امریکا و برخی تالشها برای تنشزدایی میا دو کشور بته ایبتات ادعتای ختود در
این پژوهش پرداختیم .بدین منظور دالی متقنتی در دو ستطح سیستتمیک و واحتد
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(داخلی و فردی) برشمرده و چنین نتیجه گرفتیم که با وجود برخی شباه ها میتا
ایرا و چین به دلی ماهی

متفاوت چین دهه هفتاد میالدی و ایرا امروز و روابط

متفاوت این دو با امریکا در زمانه خود از یک سو و ماهی

متفاوت نظام بتین الملت

در دوره جنگ سرد و بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر امکا کاربرد الگتوی
تنشزدایی امریکا  -چین دربتاره ایترا  -امریکتا وجتود نتدارد .در ایتن راستتا بته
مواردی همچو جایگاه متفاوت چین دهه هفتتاد متیالدی و ایترا امتروز در نظتام
بین المل

تاییر دستیابی چین به سالح هستهای در شرو تنش زدایی شرایط متفاوت

داخلی امریکا در دهه هفتتاد و امتروز اهمیت

توتمیمگیتری رهبترا بترای ارتاز

تنش زدایی وجود یا عدم وجود اختالف حاد و فوری و ...اشاره شتد .لتاا بته نظتر
میرسد ایرا و امریکا باید با توجه به مقتضیات امروز و شرایط خود و روابطی کته
منجر به شک گیری تنش میا انها شده اس

الگتوی تتنشزدایتی ختاص ختود را

تعریا و دنبار نمایند .انچه اکنو برای اراز تنشزدایی میتا ایترا و امریکتا مهتم

162

اس

تیییر تواویر شک گرفته اس  .ایرا و امریکا باید توتویری کته از یکتدیگر

(به عنوا کشوری ریرقاب اعتماد و دشمن) در هنی

خود برساختهاند تیییر دهنتد

و با مااکره مستقیم و رو در رو به رف سوءبرداش ها و ستوءتفاهمات اقتدام کننتد.
بنابراین باید گف

گام اور در اراز تنش زدایی میا ایرا و امریکا پشت

کترد بته

تجربیات تل گاشته و رسید به حدی از اعتماد برای نگاه به اینده اس .
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