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اي روزافـزون در كليـت سياسـت خـارجي ايـران      

بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع مقالـه حاضـر در پـي تبيـين          

بـه بيـان ديگـر پرسـش كليـدي      

مقاله اين است كه چه متغيرهايي به روابط ايران و چين در وضعيت كنـوني  

ها در سياسـت خـارجي   

دو كشور، مبادالت اقتصادي و نظامي و همكـاري در حـوزه انـرژي، عوامـل     

از ديگر سو انتخاب استراتژيك چين و روابط 

هـاي غربـي، عوامـل محدودكننـده ايـن      

نويسـنده معتقـد اسـت عوامـل محدودكننـده در      

دهي به روابط سياسي دو كشـور ايفـا   

اي كه روابط سياسي طرفين نسبت به گذشته محدود شـده  

هاي دو كشور مطرح شـده  

  تجديدنظرطلبي، ايران، چين، انرژي، همكاري، بازيگر ثالث، محدوديت

  چكيده

اي روزافـزون در كليـت سياسـت خـارجي ايـران       گونه ايران با چين به روابط

بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع مقالـه حاضـر در پـي تبيـين          . يابـد  اهميت مي

بـه بيـان ديگـر پرسـش كليـدي      . دهنده به اين روابط است متغيرهاي شكل

مقاله اين است كه چه متغيرهايي به روابط ايران و چين در وضعيت كنـوني  

ها در سياسـت خـارجي    برخي همپوشاني«ند؟ از نظر نويسنده، ده شكل مي

دو كشور، مبادالت اقتصادي و نظامي و همكـاري در حـوزه انـرژي، عوامـل     

از ديگر سو انتخاب استراتژيك چين و روابط . بخش روابط دو كشورند توسعه

هـاي غربـي، عوامـل محدودكننـده ايـن       جويانه اين كشور با قـدرت  همكاري

نويسـنده معتقـد اسـت عوامـل محدودكننـده در      . »آينـد  ار ميشم روابط به

دهي به روابط سياسي دو كشـور ايفـا    تري در شكل هاي اخير نقش مهم سال

اي كه روابط سياسي طرفين نسبت به گذشته محدود شـده   گونه اند، به كرده

هاي دو كشور مطرح شـده   ترين حوزه همكاري عنوان مهم و روابط تجاري به

 .است

تجديدنظرطلبي، ايران، چين، انرژي، همكاري، بازيگر ثالث، محدوديت :كليدي 
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چكيده

روابط

اهميت مي

متغيرهاي شكل

مقاله اين است كه چه متغيرهايي به روابط ايران و چين در وضعيت كنـوني  

شكل مي

دو كشور، مبادالت اقتصادي و نظامي و همكـاري در حـوزه انـرژي، عوامـل     

توسعه

همكاري

روابط به

سال

كرده

و روابط تجاري به

است

 هاي هواژ
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تـرين   روي كـه ايـن دو مهـم   
هـايي كهـن برخـوردار    

اند در طول قـرون   دو امپراطوري كه در جوار يكديگر نيز بوده
و اعصار، روابط خاصي را با يكديگر برقرار سازند؛ روابطي كه جاده تـاريخي ابريشـم و   

  .روند شمار مي
بط رسـمي ميـان دو كشـور    
جديد بودن روابط ايران و چين بدان دليل است كه ايـن دو  

مـيالدي،   19و  18امپراطوري معظم شرق، تقريباً در يك دوره تاريخي، يعني قـرون  
به بيان ديگر دو كشور در ايـن دوران  

سو ايران در جبهه غرب و در خط 
مقدم نبرد با كمونيسم قرار گرفت و از ديگر سو در چين پـس از چنـد دهـه جنـگ     
به پيروزي رسيد و دوره نويني بـر  
طبيعتاً ايران، چين كمونيسـت  
عنوان نمايندة ملت چـين  

طـول   1970اين دوره كه از پيروزي انقالب چين تا اوايـل دهـه   
در اين دوره چين، . آلود در مناسبات دو كشور دانست

طلـب و   دانست و ايران، چين را كشـوري توسـعه  
اما فارغ از ادبيات دو كشور در مـورد يكـديگر در ايـن دوران،    
نكته اساسي آن است كه آنان در دو سوي ميدان جنگ سـرد قـرار داشـتند و طبيعتـاً     

  

روي كـه ايـن دو مهـم    قـديم ازآن . روابط ايران و چين هم قديم و هم جديد است
هـايي كهـن برخـوردار     اند و سنت دولتمداري در آنها از ريشـه  هاي شرق بوده امپراطوري

دو امپراطوري كه در جوار يكديگر نيز بودهطبيعي است كه اين 
و اعصار، روابط خاصي را با يكديگر برقرار سازند؛ روابطي كه جاده تـاريخي ابريشـم و   

شمار مي ترين نمادهاي آن به نفوذ فرهنگي متقابل دو كشور در يكديگر، مهم
بط رسـمي ميـان دو كشـور    زيرا از برقراري روا. اما اين روابط جديد نيز هست

جديد بودن روابط ايران و چين بدان دليل است كه ايـن دو  . گذرد تنها چهار دهه مي
امپراطوري معظم شرق، تقريباً در يك دوره تاريخي، يعني قـرون  

به بيان ديگر دو كشور در ايـن دوران  . رو به زوال رفتند و دستخوش استعمار شدند
  .جهان به حاشيه آن و رو به زوال رفتنداز متن تاريخ 

سو ايران در جبهه غرب و در خط  در دوران پس از جنگ دوم جهاني نيز ازيك
مقدم نبرد با كمونيسم قرار گرفت و از ديگر سو در چين پـس از چنـد دهـه جنـگ     

به پيروزي رسيد و دوره نويني بـر   1949داخلي درنهايت انقالب كمونيستي در سال 
طبيعتاً ايران، چين كمونيسـت   .محور و مدار كمونيسم مائويي در اين كشور آغاز شد

عنوان نمايندة ملت چـين   رسميت نشناخت و همگام با دنياي غرب، تايوان را به
اين دوره كه از پيروزي انقالب چين تا اوايـل دهـه   . رسميت شناخت

آلود در مناسبات دو كشور دانست اي تنش توان دوره كشيد را مي
دانست و ايران، چين را كشـوري توسـعه   را نوكر وفادار امپرياليسم مي

اما فارغ از ادبيات دو كشور در مـورد يكـديگر در ايـن دوران،    . داد متجاوز لقب مي
نكته اساسي آن است كه آنان در دو سوي ميدان جنگ سـرد قـرار داشـتند و طبيعتـاً     

  

  

  

  مقدمه

روابط ايران و چين هم قديم و هم جديد است
امپراطوري

طبيعي است كه اين . است
و اعصار، روابط خاصي را با يكديگر برقرار سازند؛ روابطي كه جاده تـاريخي ابريشـم و   

نفوذ فرهنگي متقابل دو كشور در يكديگر، مهم
اما اين روابط جديد نيز هست

تنها چهار دهه مي
امپراطوري معظم شرق، تقريباً در يك دوره تاريخي، يعني قـرون  

رو به زوال رفتند و دستخوش استعمار شدند
از متن تاريخ 

در دوران پس از جنگ دوم جهاني نيز ازيك
مقدم نبرد با كمونيسم قرار گرفت و از ديگر سو در چين پـس از چنـد دهـه جنـگ     

داخلي درنهايت انقالب كمونيستي در سال 
محور و مدار كمونيسم مائويي در اين كشور آغاز شد

رسميت نشناخت و همگام با دنياي غرب، تايوان را به را به
رسميت شناخت به

كشيد را مي
را نوكر وفادار امپرياليسم مي ايران

متجاوز لقب مي
نكته اساسي آن است كه آنان در دو سوي ميدان جنگ سـرد قـرار داشـتند و طبيعتـاً     



در اين مقطع اياالت متحـده در قالـب   
روابط خود را با چين بازتعريف كـرد و راه بـراي بـازتعريف    

را  1971پهلوي به چـين در آوريـل   
وابط ايـران و چـين دانسـت؛ دورانـي كـه تـا       
در اين دوران، روابط رسـمي دو كشـور برقـرار شـد و     

. كننـده در چـين بـود   
بـا وقـوع   . كشور را وارد دوراني با ماهيت جديد كرد

انقالب اسالمي، سياست خارجي ايران دگرگون شد و با شعار نه شرقي نه غربـي در  
و در اجـالس   1978ازديگرسو در چـين در دسـامبر   

بـه   گـري  سوم كنگره يازدهم حزب كمونيست، استراتژي كالن اين كشور از انقالبـي 
الملـل   به بياني نمادين، جاي ايران و چـين در سياسـت بـين   

كار و مؤتلـف امريكـا بـه دژ انقـالب تبـديل شـد و چـينِ        
انقالبي كه زماني در پي نابودي امپرياليسم بود، عقالنيت را محور سياسـت خـارجي   

داري وارد همكـاري   عنوان رهبر اردوگـاه سـرمايه  
تقارن اين دو تحول باعـث شـد تـا ايـدئولوژي، نقـش چنـداني در       

  .روابط دو كشور ايفا نكند و عمدتاً منافع مادي، آنان را به يكديگر پيوند دهد
 اي اندك از وقوع انقالب، درگير جنگ با عراق شد و روابـط آن 

هـا و بسـياري ديگـر از    
هاي اين كشور را بـراي دسـتيابي   

عنـوان   در اين مقطع چين به
هاشـمي  ين تسليحات ايـران در آمـد و بـا سـفر     

هـاي   اي جديد بـر محـور همكـاري   
گونه كه هاشمي رفسنجاني در خـاطرات  
ترين محور مذاكرات وي با مقامات چيني بـوده  

، رهبـر  دنگ شـيائوپينگ 

  .كنندتوانستند با يكديگر به ماليمت رفتار 
در اين مقطع اياالت متحـده در قالـب   . سر آمد به 1970اين دوره در اوايل دهه 

روابط خود را با چين بازتعريف كـرد و راه بـراي بـازتعريف    » پنگ پينگ«ديپلماسي 
پهلوي به چـين در آوريـل    اشرفسفر . روابط ايران و چين نيز همواره شد

وابط ايـران و چـين دانسـت؛ دورانـي كـه تـا       توان نقطه آغاز دوراني جديد در ر
در اين دوران، روابط رسـمي دو كشـور برقـرار شـد و     . انقالب اسالمي تداوم يافت

  .هاي اوليه براي اعتمادسازي و همكاري برداشته شد
كننـده در چـين بـود    وقوع انقالب اسالمي در ايران، همراه با تحولي دگرگـون 

كشور را وارد دوراني با ماهيت جديد كردتقارن اين دو تحول، روابط دو 
انقالب اسالمي، سياست خارجي ايران دگرگون شد و با شعار نه شرقي نه غربـي در  

ازديگرسو در چـين در دسـامبر   . گري قرار گرفت مسير انقالبي
سوم كنگره يازدهم حزب كمونيست، استراتژي كالن اين كشور از انقالبـي 

به بياني نمادين، جاي ايران و چـين در سياسـت بـين   . گرايي تغيير كرد
كار و مؤتلـف امريكـا بـه دژ انقـالب تبـديل شـد و چـينِ         ايرانِ محافظه. عوض شد

انقالبي كه زماني در پي نابودي امپرياليسم بود، عقالنيت را محور سياسـت خـارجي   
عنوان رهبر اردوگـاه سـرمايه   خود قرار داد و با اياالت متحده به

تقارن اين دو تحول باعـث شـد تـا ايـدئولوژي، نقـش چنـداني در       . استراتژيك شد
روابط دو كشور ايفا نكند و عمدتاً منافع مادي، آنان را به يكديگر پيوند دهد

اي اندك از وقوع انقالب، درگير جنگ با عراق شد و روابـط آن  ايران در فاصله
هـا و بسـياري ديگـر از     ايـن قـدرت  . ويژه اياالت متحده تيره شـد  با دو ابرقدرت به

هاي اين كشور را بـراي دسـتيابي    كشورها، ايران را تحريم تسليحاتي كردند و گزينه
در اين مقطع چين به. به تسليحات مورد نياز در جنگ با عراق محدود كردند

ين تسليحات ايـران در آمـد و بـا سـفر     ها براي تأم ترين گزينه يكي از مهم
اي جديد بـر محـور همكـاري    ، دوره1985به اين كشور در جوالي  رفسنجاني

گونه كه هاشمي رفسنجاني در خـاطرات   آن. نظامي در روابط دو كشور شكل گرفت
ترين محور مذاكرات وي با مقامات چيني بـوده   خود آورده است، فروش سالح مهم

دنگ شـيائوپينگ به ديدار آقـاي  «: گويد كتاب خاطرات خود مي او در
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توانستند با يكديگر به ماليمت رفتار  نمي
اين دوره در اوايل دهه 

ديپلماسي 
روابط ايران و چين نيز همواره شد

توان نقطه آغاز دوراني جديد در ر مي
انقالب اسالمي تداوم يافت

هاي اوليه براي اعتمادسازي و همكاري برداشته شد گام
وقوع انقالب اسالمي در ايران، همراه با تحولي دگرگـون 

تقارن اين دو تحول، روابط دو 
انقالب اسالمي، سياست خارجي ايران دگرگون شد و با شعار نه شرقي نه غربـي در  

مسير انقالبي
سوم كنگره يازدهم حزب كمونيست، استراتژي كالن اين كشور از انقالبـي 

گرايي تغيير كرد توسعه
عوض شد

انقالبي كه زماني در پي نابودي امپرياليسم بود، عقالنيت را محور سياسـت خـارجي   
خود قرار داد و با اياالت متحده به

استراتژيك شد
روابط دو كشور ايفا نكند و عمدتاً منافع مادي، آنان را به يكديگر پيوند دهد

ايران در فاصله
با دو ابرقدرت به

كشورها، ايران را تحريم تسليحاتي كردند و گزينه
به تسليحات مورد نياز در جنگ با عراق محدود كردند

يكي از مهم
رفسنجاني

نظامي در روابط دو كشور شكل گرفت
خود آورده است، فروش سالح مهم

او در. است
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براي فـروش اسـلحه در زمـان جنـگ قـول      
آقـاي  .... صريح نداد ولي خيلي تمايل به روابط اقتصادي دارنـد و بـه ارز نيازمندنـد   

... ي بـه اقامتگـاه آمـد   
دربـاره  . مالقات رسمي انجام شد و سپس به درخواست من جلسه، خصوصـي شـد  

.... او موافقت كـرد و فوريـت تحويـل را پـذيرفت    
هاشـمي،  (» .ها خيلي تأكيد دارند كه مسـئله فـروش تسـليحات مخفـي بمانـد     

هاي خود از سـفر   ي رفسنجاني در يادداشت
ها پيشنهاد همكاري اسـتراتژيك داده  

هـا   به اتكاي دستور امام، پيشنهاد همكاري استراتژيك به چيني
كـه ايـران   دهـد   اين امر نشان مي

روابط دو كشـور تـا پايـان    

سو ايـران وارد دوران سـازندگي و   
وران طاليـي  تالش براي پيشبرد توسـعه اقتصـادي شـد و ازديگرسـو، چـين وارد د     

اي روزافـزون   گونـه  شده و نقش آن در اقتصاد جهاني بـه 
هاي اقتصادي ميـان دو كشـور آغـاز    

در . شد و ابعاد اقتصادي و سياسي مناسبات دو كشور بر سـاير ابعـاد، برتـري يافـت    
هـاي مهـم اقتصـاد ايـران همچـون بخـش       
تحول استراتژيك ديگـري كـه   
بخشـيد، ورود چـين بـه    
اي كه تقاضاي آن با سـرعتي بسـيار بـيش از    

الملـل دگرگـون شـد و    
ايـران از  . محيط امنيتي و به تبع آن دستوركار سياست خارجي ايران و چين نيز تغيير كرد

هـاي غربـي در سـتيز بـوده     
امـا  . عنوان تهديد شماره يك اين كشور باقي مانده است

مناسبات چين با اياالت متحده در چهـارچوب الگـوي همكـاري و رقابـت اسـتراتژيك      

براي فـروش اسـلحه در زمـان جنـگ قـول      . ساعت مذاكره كرديم چين رفتيم و يك
صريح نداد ولي خيلي تمايل به روابط اقتصادي دارنـد و بـه ارز نيازمندنـد   

ي بـه اقامتگـاه آمـد   براي مالقات آخر و خداحافظ... وزير چين ، نخستژائوژيانگ
مالقات رسمي انجام شد و سپس به درخواست من جلسه، خصوصـي شـد  

او موافقت كـرد و فوريـت تحويـل را پـذيرفت    . ها صحبت كرديم گرفتن موشك
ها خيلي تأكيد دارند كه مسـئله فـروش تسـليحات مخفـي بمانـد     

ي رفسنجاني در يادداشتنكته بسيار مهمي كه هاشم). 161
ها پيشنهاد همكاري اسـتراتژيك داده   به چين با آن اشاره كرده، اين است كه به چيني

به اتكاي دستور امام، پيشنهاد همكاري استراتژيك به چيني« نويسد وي مي
اين امر نشان مي. )178: 1364 ،هاشمي( »دادم و آنها استقبال كردند

روابط دو كشـور تـا پايـان    . اي براي روابط خود با چين قائل بوده است اهميت ويژه
  .جنگ ايران و عراق بر محور تعامالت نظامي بوده است

سو ايـران وارد دوران سـازندگي و    در دوران پس از جنگ ايران و عراق، ازيك
تالش براي پيشبرد توسـعه اقتصـادي شـد و ازديگرسـو، چـين وارد د     

شده و نقش آن در اقتصاد جهاني بـه  1990توسعة خود در دهه 
هاي اقتصادي ميـان دو كشـور آغـاز     رو در اين دوران، همكاري ازهمين. پررنگ شد

شد و ابعاد اقتصادي و سياسي مناسبات دو كشور بر سـاير ابعـاد، برتـري يافـت    
هـاي مهـم اقتصـاد ايـران همچـون بخـش        شتـدريج در بخـ   همين دوران، چين بـه 

تحول استراتژيك ديگـري كـه   . گذاري كرد نيروگاهي، صنعت سيمان و مترو، سرمايه
بخشـيد، ورود چـين بـه     در اين مقطع رخ داد و روابط دو كشور را ابعـاد جديـدي   

اي كه تقاضاي آن با سـرعتي بسـيار بـيش از     صف واردكنندگان نفت بود؛ واردكننده
  .اضاي جهاني رشد كردميانگين تق
الملـل دگرگـون شـد و     براين، در اين دوران با فروپاشي شـوروي، نظـام بـين    افزون

محيط امنيتي و به تبع آن دستوركار سياست خارجي ايران و چين نيز تغيير كرد
هـاي غربـي در سـتيز بـوده      ويژه قـدرت  المللي و به آن مقطع تاكنون همواره با جامعه بين

عنوان تهديد شماره يك اين كشور باقي مانده است اياالت متحده همچنان به
مناسبات چين با اياالت متحده در چهـارچوب الگـوي همكـاري و رقابـت اسـتراتژيك      

  

  

چين رفتيم و يك
صريح نداد ولي خيلي تمايل به روابط اقتصادي دارنـد و بـه ارز نيازمندنـد   

ژائوژيانگ
مالقات رسمي انجام شد و سپس به درخواست من جلسه، خصوصـي شـد  

گرفتن موشك
ها خيلي تأكيد دارند كه مسـئله فـروش تسـليحات مخفـي بمانـد      چيني
1364 :161

به چين با آن اشاره كرده، اين است كه به چيني
وي مي. است

دادم و آنها استقبال كردند
اهميت ويژه

جنگ ايران و عراق بر محور تعامالت نظامي بوده است
در دوران پس از جنگ ايران و عراق، ازيك

تالش براي پيشبرد توسـعه اقتصـادي شـد و ازديگرسـو، چـين وارد د     
توسعة خود در دهه 

پررنگ شد
شد و ابعاد اقتصادي و سياسي مناسبات دو كشور بر سـاير ابعـاد، برتـري يافـت    

همين دوران، چين بـه 
نيروگاهي، صنعت سيمان و مترو، سرمايه

در اين مقطع رخ داد و روابط دو كشور را ابعـاد جديـدي   
صف واردكنندگان نفت بود؛ واردكننده

ميانگين تق
افزون

محيط امنيتي و به تبع آن دستوركار سياست خارجي ايران و چين نيز تغيير كرد
آن مقطع تاكنون همواره با جامعه بين

اياالت متحده همچنان به است و
مناسبات چين با اياالت متحده در چهـارچوب الگـوي همكـاري و رقابـت اسـتراتژيك      



قطبـي و بـا    المللي تـك 
هـاي امنيتـي و    الملـل، زمينـه  

اي ايـران   گونه كه در ادامـه در بررسـي بحـران هسـته    
بـا اولويـت   (هـاي سياسـي و اقتصـادي    

  
عنايت به مقدمه ذكرشده، پرسشي كه در اين مقاله در پي ارائه پاسخي بـه آن  

كننـده   هستيم، اين است كه در دوره پس از جنگ سرد چه متغيرهايي تأثيراتي تعيين
انـد؟از نظـر نويسـنده، متغيرهـايي كـه تـأثيراتي       
رنـد را بـه دو دسـته كلـي متغيرهـاي      
در واقـع سـير روابـط ايـران و     

هـاي نهـم و دهـم     در دره دولـت 
دهـي بـه روابـط دو     تري در شـكل 

بر اين مبنا و در راستاي تبيين اين متغيرها، مقاله حاضر به چهـار  
در بخش نخست، چهارچوب مفهومي تبيين روابط دو 
بخش و نقش آنها در 

ــاي در بخــش ســوم مت غيره
محدودكننده تبيين خواهند شد و تأثيرات آنها بر روابط دو كشور مورد كاوش قـرار  
گيري، الگوي حاكم بر روابط دو كشـور بـا توجـه    

ويـژه روابـط دوجانبـه،    
الملـل دو دسـته نظريـه    
الملل كه معطوف به تبيين منطق تداوم و تغيير 

ياسـت  عنوان تحليـل س 

                                        

1. Grand Theory 

2. Middle Range Theory

المللي تـك  طور نسبي تثبيت شده است؛ بنابراين در نظم بين تحول يافته و به
الملـل، زمينـه   ا امريكا و جامعه بـين توجه به مناسبات متفاوت دو كشور ب

گونه كه در ادامـه در بررسـي بحـران هسـته     آن(هاي دو كشور  نظامي همكاري
هـاي سياسـي و اقتصـادي     يابـد و همكـاري   كاهش مـي ) نشان خواهيم داد

  .ترين جنبه روابط دو كشور مطرح شد عنوان مهم به) مبادالت انرژي
عنايت به مقدمه ذكرشده، پرسشي كه در اين مقاله در پي ارائه پاسخي بـه آن  

هستيم، اين است كه در دوره پس از جنگ سرد چه متغيرهايي تأثيراتي تعيين
انـد؟از نظـر نويسـنده، متغيرهـايي كـه تـأثيراتي        بر سير روابط ايران و چين گذاشـته 

رنـد را بـه دو دسـته كلـي متغيرهـاي      گذا كننده بـر روابـط ايـران و چـين مـي     
در واقـع سـير روابـط ايـران و     . توان تقسيم كـرد  مي» محدودكننده«و » بخش

در دره دولـت . چين، حاصل تأثيرگذاري تركيبي اين متغيرهاست
تري در شـكل  متغيرهاي محدودكننده، نقش مهم) 1390-

بر اين مبنا و در راستاي تبيين اين متغيرها، مقاله حاضر به چهـار  . ندا كشور ايفا كرده
در بخش نخست، چهارچوب مفهومي تبيين روابط دو . بخش كلي تقسيم شده است

بخش و نقش آنها در  در بخش دوم متغيرهاي توسعه. گيرد كشور مورد بحث قرار مي
ــد   ــد ش ــط دو كشــور توضــيح داده خواه در بخــش ســوم مت. بســط رواب

محدودكننده تبيين خواهند شد و تأثيرات آنها بر روابط دو كشور مورد كاوش قـرار  
گيري، الگوي حاكم بر روابط دو كشـور بـا توجـه     درنهايت در نتيجه. خواهد گرفت

  .به تأثيرات اين متغيرها مورد بحث قرار خواهد گرفت

  چهارچوب مفهومي

ويـژه روابـط دوجانبـه،     كشـورها و بـه  هاي مطالعه سياست خارجي  يكي از دشواري
الملـل دو دسـته نظريـه     طوركلي در ادبيات نظري روابط بين به. تبيين نظري آن است

الملل كه معطوف به تبيين منطق تداوم و تغيير  روابط بين 1نظريات كالن: وجود دارد
عنوان تحليـل س  يا نظرياتي كه به 2برد الملل هستند و نظريات ميان در نظام بين

                                                                 

. Middle Range Theory 
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تحول يافته و به
توجه به مناسبات متفاوت دو كشور ب

نظامي همكاري
نشان خواهيم داد

مبادالت انرژي
عنايت به مقدمه ذكرشده، پرسشي كه در اين مقاله در پي ارائه پاسخي بـه آن  با 

هستيم، اين است كه در دوره پس از جنگ سرد چه متغيرهايي تأثيراتي تعيين
بر سير روابط ايران و چين گذاشـته 

كننده بـر روابـط ايـران و چـين مـي      تعيين
بخش توسعه«

چين، حاصل تأثيرگذاري تركيبي اين متغيرهاست
)1384-

كشور ايفا كرده
بخش كلي تقسيم شده است

كشور مورد بحث قرار مي
ــد   ــد ش ــط دو كشــور توضــيح داده خواه بســط رواب

محدودكننده تبيين خواهند شد و تأثيرات آنها بر روابط دو كشور مورد كاوش قـرار  
خواهد گرفت

به تأثيرات اين متغيرها مورد بحث قرار خواهد گرفت

چهارچوب مفهومي. 1

يكي از دشواري
تبيين نظري آن است

وجود دارد
در نظام بين
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. شوند و معطوف به تبيين سياست خـارجي كشـورها هسـتند   
ــا    ــه كشــورها ب كاربســت هــر دو دســته يادشــده، در تبيــين نظــري روابــط دوجانب

الملـل   اي برآنند كه نظريات كالن روابط بـين 
ت و كاربست نظريات كالن 

ترين ايـن افـراد،    مهم
 »الملـل، سياسـت خـارجي نيسـت    

بـراي تحليـل سياسـت    
در مقابل، البته دسـته  . 

ديگري از محققان بر قابل اطالق بودن نظريات كالن براي تحليل سياسـت خـارجي   
(Telhami, 2002).  

. اين دشواري طبيعتـاً در تبيـين نظـري روابـط ايـران و چـين نيـز وجـود دارد        
توان مدعي شد كه روابط اين دو كشور در قالب يك رويكرد نظـري  
اما از ميان نظريـات موجـود، برخـي مفـاهيم پـارادايم      

در . هاي بيشتري براي تبيـين نظـري ايـن روابـط برخوردارنـد     
شوند؛ بدان معنا كه رفتار آنـان  

هـا و   هزينه ـ فايده نيز در چهارچوب هزينه 
هـا   دولـت  1به بيان ديگر در اين چهارچوب منطق اقدام

سـاندن  در تنظيم روابط خود با سايرين بر مبناي حداكثرسازي منافع و بـه حـداقل ر  
ها براساس موضعي كه نسبت 

 2طوركلي به دو دسته حافظ وضع موجود
هايي كه در هريك از ايـن  
منافع و تهديدات مشتركي مواجهند و همين امر نوعي 

الملـل كنـوني    هـايي تجديـدنظرطلب در نظـام بـين    

                                        

1. Logic of Action 

2. States Quo 

3. Revisionist  

شوند و معطوف به تبيين سياست خـارجي كشـورها هسـتند    بندي مي خارجي دسته
ــا    ــه كشــورها ب كاربســت هــر دو دســته يادشــده، در تبيــين نظــري روابــط دوجانب

اي برآنند كه نظريات كالن روابط بـين  عده. هاي متعددي مواجه است دشواري
ت و كاربست نظريات كالن اساساً براي تحليل سياست خارجي كشورها مناسب نيس

مهم. براي تحليل سياست خارجي واحدها راه به جايي نخواهد برد
الملـل، سياسـت خـارجي نيسـت     روابط بين«است كه در مقاله معروف  كنت والتز

بـراي تحليـل سياسـت    ) از جملـه نظريـه خـود وي   (كساني را كه از نظريات كـالن  
. (Waltz, 1996)د نقد جدي قرار داد گرفتند مور خارجي بهره مي

ديگري از محققان بر قابل اطالق بودن نظريات كالن براي تحليل سياسـت خـارجي   
(Telhami, 2002)ورزند  كشورها البته با جرح و تعديالتي اصرار مي

اين دشواري طبيعتـاً در تبيـين نظـري روابـط ايـران و چـين نيـز وجـود دارد        
توان مدعي شد كه روابط اين دو كشور در قالب يك رويكرد نظـري   رو نمي

اما از ميان نظريـات موجـود، برخـي مفـاهيم پـارادايم      . طور كامل قابل تبيين است
هاي بيشتري براي تبيـين نظـري ايـن روابـط برخوردارنـد      خردگرايي از ظرفيت

شوند؛ بدان معنا كه رفتار آنـان   تلقي مي ها بازيگران عقالني قالب اين پارادايم، دولت
هزينه ـ فايده نيز در چهارچوب هزينه . گيرد بر مبناي هزينه ـ فايده صورت مي 

به بيان ديگر در اين چهارچوب منطق اقدام. شود فوايد مادي تعريف مي
در تنظيم روابط خود با سايرين بر مبناي حداكثرسازي منافع و بـه حـداقل ر  

ها براساس موضعي كه نسبت  در قالب اين رويكرد، دولت. گيرد ها صورت مي
طوركلي به دو دسته حافظ وضع موجود الملل دارند، به به توزيع قدرت در نظام بين

هايي كه در هريك از ايـن   طبيعي است كه دولت. شوند تقسيم مي 3و تجديدنظرطلب
منافع و تهديدات مشتركي مواجهند و همين امر نوعي گيرند، با  ها قرار مي بندي

  .آورد همپوشاني ميان سياست خارجي آنان فراهم مي
هـايي تجديـدنظرطلب در نظـام بـين     توان دولـت  ايران و چين را مي

                                                                 

  

  

خارجي دسته
ــا    ــه كشــورها ب كاربســت هــر دو دســته يادشــده، در تبيــين نظــري روابــط دوجانب

دشواري
اساساً براي تحليل سياست خارجي كشورها مناسب نيس

براي تحليل سياست خارجي واحدها راه به جايي نخواهد برد
كنت والتز

كساني را كه از نظريات كـالن  
خارجي بهره مي

ديگري از محققان بر قابل اطالق بودن نظريات كالن براي تحليل سياسـت خـارجي   
كشورها البته با جرح و تعديالتي اصرار مي

اين دشواري طبيعتـاً در تبيـين نظـري روابـط ايـران و چـين نيـز وجـود دارد        
رو نمي هميناز
طور كامل قابل تبيين است به

خردگرايي از ظرفيت
قالب اين پارادايم، دولت

بر مبناي هزينه ـ فايده صورت مي 
فوايد مادي تعريف مي

در تنظيم روابط خود با سايرين بر مبناي حداكثرسازي منافع و بـه حـداقل ر  
ها صورت مي هزينه

به توزيع قدرت در نظام بين
و تجديدنظرطلب

بندي دسته
همپوشاني ميان سياست خارجي آنان فراهم مي

ايران و چين را مي



هـاي روابـط    دهندگي برخي جنبـه 
در ابتدا الزم است اين مفهـوم و  

تجديـدنظرطلبي در  . دهندة آن در روابط دو كشور را مورد بحث قرار دهـيم 
در قالـب  . هاي متفاوتي بـه خـود گرفتـه اسـت    

هـاي تجديـدنظرطلب،   
(Johenson, 2003) .  افـزون

براين رويكردها، مفهوم تجديدنظرطلبي در مكتب انگليسي نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه   
هــاي  هــاي ديگــري نيــز بــراي تشــخيص دولــت

از  بـاري بـوزان  از منظـر نويسـنده، قرائـت    
توانـد در   هاي آنان، بـيش از سـاير رويكردهـا مـي    
اختصـار   رو در ادامه، ايـن رويكـرد را بـه   

تـوان تجديـدنظرطلبي   

المللـي راضـي    بندي جامعـه بـين  

پـذيرد يـا آنهـا را بـه     

هـاي تجديـدنظرطلب را بـه سـه گونـه      

نهادهـاي   2اي هـاي انديشـه  
فكني نظم موجود و نيز شـكل  

گونـه از دولـت از سـاختار نهـادي و     
بندي قدرت موجود  الملل رضايت دارد اما وضعيت و رده

                                        

1. Revolutionary Revisionist

2. Ideational 

3. Orthodox Revisionist

دهندگي برخي جنبـه  دانست؛ بنابراين يكي از مفاهيمي كه از قابليت توضيح
در ابتدا الزم است اين مفهـوم و  . است، مفهوم تجديدنظرطلبي استدو كشور برخوردار 

دهندة آن در روابط دو كشور را مورد بحث قرار دهـيم  نقش توضيح
هاي متفاوتي بـه خـود گرفتـه اسـت     بندي رويكردهاي نظري مختلف صورت

هـاي تجديـدنظرطلب،    دولـت  ترين شاخصه گرايانه و نيز انتقال قدرت، مهم نظريات واقع
(Johenson, 2003)الملـل اسـت    نارضايتي آنان از نحوه توزيع قدرت در نظـام بـين  

براين رويكردها، مفهوم تجديدنظرطلبي در مكتب انگليسي نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه   
هــاي ديگــري نيــز بــراي تشــخيص دولــت بــر توزيــع قــدرت، شاخصــه و عــالوه

از منظـر نويسـنده، قرائـت    . كـار گرفتـه شـده اسـت     هتجديدنظرطلب ب
هاي آنان، بـيش از سـاير رويكردهـا مـي     هاي تجديدنظرطلب و شاخصه

رو در ادامه، ايـن رويكـرد را بـه    تبيين روابط ايران و چين مؤثر واقع شود؛ ازاين
تـوان تجديـدنظرطلبي    با دو شاخص مي از نظر باري بوزان،. مورد بحث قرار خواهيم داد

  :يا حافظ وضع موجود بودن يك دولت را تشخيص داد
بندي جامعـه بـين   اينكه آيا اين كشور از جايگاه خود در رده. 

  است يا نه؟
پـذيرد يـا آنهـا را بـه      المللي را مي آيا اين كشور نهادهاي موجود جامعه بين. 

  كشد؟ چالش مي
هـاي تجديـدنظرطلب را بـه سـه گونـه       جه به اين دو پرسش، دولتبوزان با تو

  :كند تقسيم مي
هـاي انديشـه   اين دولت بنيـان  1:دولت تجديدنظرطلب انقالبي. 

فكني نظم موجود و نيز شـكل   كند و در پي بنيان المللي را نفي مي اساسي جامعه بين
  .آيد المللي برمي و فرم جامعه بين

گونـه از دولـت از سـاختار نهـادي و      ايـن  3:ارتدكس تجديدنظر طلبدولت . 
الملل رضايت دارد اما وضعيت و رده اي جامعه بين محتواي ايده

                                                                 

. Revolutionary Revisionist 

. Orthodox Revisionist 
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دانست؛ بنابراين يكي از مفاهيمي كه از قابليت توضيح
دو كشور برخوردار 

نقش توضيح
رويكردهاي نظري مختلف صورت

نظريات واقع
نارضايتي آنان از نحوه توزيع قدرت در نظـام بـين  

براين رويكردها، مفهوم تجديدنظرطلبي در مكتب انگليسي نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه    
و عــالوه

تجديدنظرطلب ب
هاي تجديدنظرطلب و شاخصه دولت

تبيين روابط ايران و چين مؤثر واقع شود؛ ازاين
مورد بحث قرار خواهيم داد

يا حافظ وضع موجود بودن يك دولت را تشخيص داد
1 .

است يا نه؟
2 .

چالش مي
بوزان با تو

تقسيم مي
1 .

اساسي جامعه بين
و فرم جامعه بين

2 .
محتواي ايده
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اي،  اين دولت به داليل ابزاري و محاسـبه 
پذيرد، امـا در مقابـل سـاير نهادهـا مقاومـت      
حال در پي ارتقـاي جايگـاه خـود در    

با عنايت به اينكه ايران و چـين هـر دو از برخـي ترتيبـات حـاكم بـر جامعـه        
المللـي و درنتيجـه    ن بـه جامعـه بـين   

تـوان تـا حـدي بـا توجـه بـه مفهـوم تجديـدنظرطلبي و         
روشـن  . هاي دولت تجديدنظرطلب كه در باال بـه آن اشـاره شـد، توضـيح داد    

توان دولـت تجديـدنظرطلب انقالبـي دانسـت، زيـرا از      
المللـي   فكني نظـم بـين  

البته اين بدان معنا نيست كه اين كشور به دولتي حـافظ وضـع موجـود    
توان  گونه كه بوزان نيز اشاره كرده است، چين را مي

سـو بنيـان    شور ازيك
المللي و به داليل ابزاري اقتصاد بازار را پذيرفته 
بـر ايـن در پـي ارتقـاي     
المللي نيـز هسـت و از توزيـع قـدرت موجـود در نظـام       

المللي برخالف چين، در سه دهه گذشته چنـدان  
توان مدعي شد كه رويكرد ايـن كشـور بـين دو    

بـه  گـرا   گونه تجديدنظرطلبي يعني تجديدنظرطلبي انقالبي و تجديدنظرطلبي اصالح
در اين چهارچوب در دهه اول پس از انقالب 

» تجديدنظرطلب انقالبي
المللـي و تغييـر    فكني نظم موجـود بـين  

                                        

1. Reformist Revisionist

  .پذيرد و و از آن ناراضي است
اين دولت به داليل ابزاري و محاسـبه  1:گرا دولت تجديدنظرطلب اصالح. 

پذيرد، امـا در مقابـل سـاير نهادهـا مقاومـت       المللي را مي ينبرخي نهادهاي جامعه ب
حال در پي ارتقـاي جايگـاه خـود در     آيد و درعين كند و در پي اصالح آنها برمي

  .اين جامعه نيز هست
با عنايت به اينكه ايران و چـين هـر دو از برخـي ترتيبـات حـاكم بـر جامعـه        

ن بـه جامعـه بـين   المللي ناراضي هستند، رويكرد ايران و چي
تـوان تـا حـدي بـا توجـه بـه مفهـوم تجديـدنظرطلبي و          روابط دوجانبه آنان را مـي 

هاي دولت تجديدنظرطلب كه در باال بـه آن اشـاره شـد، توضـيح داد    
توان دولـت تجديـدنظرطلب انقالبـي دانسـت، زيـرا از       است كه چين كنوني را نمي

فكني نظـم بـين   هاي باز تاكنون هرگز درپي بنيان ياستدوران اصالحات و س
البته اين بدان معنا نيست كه اين كشور به دولتي حـافظ وضـع موجـود    . نبوده است

گونه كه بوزان نيز اشاره كرده است، چين را مي بنابراين همان. تبديل شده است
شور ازيكمحسوب كرد، زيرا اين ك» طلب دولت تجديدنظرطلب اصالح

المللي و به داليل ابزاري اقتصاد بازار را پذيرفته  اي نهادهاي اصلي جامعه بين
بـر ايـن در پـي ارتقـاي      كنـد و افـزون   و در مقابل قواعد سياسي ليبرالي مقاومت مي

المللي نيـز هسـت و از توزيـع قـدرت موجـود در نظـام        جايگاه خود در جامعه بين
  .(Buzan, 2010: 13)نش بازيگران ناراضي است الملل و چي

المللي برخالف چين، در سه دهه گذشته چنـدان   اما رويكرد ايران به جامعه بين
توان مدعي شد كه رويكرد ايـن كشـور بـين دو     اي كه مي گونه باثبات نبوده است، به

گونه تجديدنظرطلبي يعني تجديدنظرطلبي انقالبي و تجديدنظرطلبي اصالح
در اين چهارچوب در دهه اول پس از انقالب . صورت پاندولي در نوسان بوده است

تجديدنظرطلب انقالبي«توان اين كشور را دولت  و تا پايان جنگ ايران و عراق، مي
فكني نظم موجـود بـين   محسوب كرد، زيرا ايران آشكارا در پي بنيان

  .دالمللي برآم شكل و فرم جامعه بين

                                                                 

. Reformist Revisionist 

  

  

پذيرد و و از آن ناراضي است را نمي
3 .

برخي نهادهاي جامعه ب
كند و در پي اصالح آنها برمي مي

اين جامعه نيز هست
با عنايت به اينكه ايران و چـين هـر دو از برخـي ترتيبـات حـاكم بـر جامعـه        

المللي ناراضي هستند، رويكرد ايران و چي بين
روابط دوجانبه آنان را مـي 

هاي دولت تجديدنظرطلب كه در باال بـه آن اشـاره شـد، توضـيح داد     گونه
است كه چين كنوني را نمي

دوران اصالحات و س
نبوده است

تبديل شده است
دولت تجديدنظرطلب اصالح«

اي نهادهاي اصلي جامعه بين انديشه
و در مقابل قواعد سياسي ليبرالي مقاومت مي

جايگاه خود در جامعه بين
الملل و چي بين

اما رويكرد ايران به جامعه بين
باثبات نبوده است، به

گونه تجديدنظرطلبي يعني تجديدنظرطلبي انقالبي و تجديدنظرطلبي اصالح
صورت پاندولي در نوسان بوده است

و تا پايان جنگ ايران و عراق، مي
محسوب كرد، زيرا ايران آشكارا در پي بنيان

شكل و فرم جامعه بين



المللي شروع بـه تغييـر   
قـرار  » گـرا  تجديدنظرطلب اصـالح 

اين تغيير رويكرد در دوره دولت اصالحات اوج گرفت و ايران به مرزهـاي  
گونه كه اشاره شد، رويكـرد  
وار بوده و با برآمدن دولت نهـم  

ــين   ــه جامعــه ب ــار ديگــر رويكــرد سياســت خــارجي ايــران نســبت ب ــه  ب المللــي ب

شـمار آورد و   ظرطلب بـه 
آورد و بر بنيان  هايي در سياست خارجي دو كشور پديد مي

اما از ديگر سو از آنجا كه ايـن  
هـاي تجديـدنظرطلب تعلـق دارنـد، تفـاوت در      

هايي  المللي محدوديت
دهنـده بـه روابـط     البته برخي ديگر از متغيرهاي شكل

عنـوان مثـال مبـادالت    
ني تلقي كـرد، منفعتـي كـه    
ارتباط مستقيم و مستحكمي با رويكرد سياست خارجي دو كشور ندارد، زيـرا چـين   

گيرند  با كشورهايي مانند عربستان كه در دسته بازيگران حافظ وضع موجود قرار مي
اين بدان معنا نيسـت كـه حـوزه انـرژي يـا      
مشـترك عينـي تحـت تـأثير رويكردهـاي كـالن دو كشـور قـرار         
هاي روابط ايران و چين منطـق متفـاوتي حـاكم    
بخش و محدودكننده روابط دو كشور را با تأكيد بـر  

  .يم دادمفهوم تجديدنظرطلبي و نيز منافع مشترك مورد بررسي قرار خواه

دهد، سياسـت خـارجي ايـران و    
چين در سـطوح مختلـف واجـد درجـاتي از همپوشـاني اسـت و ايـن همپوشـاني،         

المللي شروع بـه تغييـر    اما با آغاز دوران سازندگي، رويكرد ايران به جامعه بين
تجديدنظرطلب اصـالح «كرد و اين كشور در مسير تبديل شدن به دولت 

اين تغيير رويكرد در دوره دولت اصالحات اوج گرفت و ايران به مرزهـاي  
گونه كه اشاره شد، رويكـرد   اما همان .نزديك شد» گرا تجديدنظرطلب اصالح

وار بوده و با برآمدن دولت نهـم   المللي در سه دهه گذشته پاندول ايران به جامعه بين
ــين   ــه جامعــه ب ــار ديگــر رويكــرد سياســت خــارجي ايــران نســبت ب ب

  .تجديدنظرطلبي انقالبي تغيير كرد
ظرطلب بـه هايي تجديـدن  توان دولت هرحال ايران و چين را مي

هايي در سياست خارجي دو كشور پديد مي همين امر، فصل مشترك
اما از ديگر سو از آنجا كه ايـن  . گيرد هاي همكاري ميان دو كشور شكل مي آن حوزه

هـاي تجديـدنظرطلب تعلـق دارنـد، تفـاوت در       دو كشور به دو گونه مختلف دولت
المللي محدوديت ان و اختالف در رويكرد به نظم بينگستره تجديدنظرطلبي آن

البته برخي ديگر از متغيرهاي شكل. كند را بر اين روابط حاكم مي
عنـوان مثـال مبـادالت     به. توان توضيح داد ايران و چين را با توسل به اين مفهوم نمي

ني تلقي كـرد، منفعتـي كـه    توان نوعي منفعت مشترك عي انرژي ميان دو كشور را مي
ارتباط مستقيم و مستحكمي با رويكرد سياست خارجي دو كشور ندارد، زيـرا چـين   

با كشورهايي مانند عربستان كه در دسته بازيگران حافظ وضع موجود قرار مي
اين بدان معنا نيسـت كـه حـوزه انـرژي يـا      . نيز از تعامالت مشابهي برخوردار است

مشـترك عينـي تحـت تـأثير رويكردهـاي كـالن دو كشـور قـرار         طوركلي منـافع  
هاي روابط ايران و چين منطـق متفـاوتي حـاكم     بنابراين بر برخي از حوزه. گيرد

بخش و محدودكننده روابط دو كشور را با تأكيد بـر   هاي توسعه در ادامه حوزه
مفهوم تجديدنظرطلبي و نيز منافع مشترك مورد بررسي قرار خواه

 بخش متغيرهاي توسعه

  ها در سياست خارجي دو كشور برخي همپوشاني

دهد، سياسـت خـارجي ايـران و     گونه كه سير تحول روابط دو كشور نشان مي
چين در سـطوح مختلـف واجـد درجـاتي از همپوشـاني اسـت و ايـن همپوشـاني،         

  

 

ام
صلن

ف
ي 

رج
خا

ط 
واب

 ر
ه

�� �� 
م 

ار
چه

ل 
سا

�� �� 
م 

دو
ه 

ار
شم

 �� ��
ن 

ستا
تاب

13
91

188188188188 

اما با آغاز دوران سازندگي، رويكرد ايران به جامعه بين
كرد و اين كشور در مسير تبديل شدن به دولت 

اين تغيير رويكرد در دوره دولت اصالحات اوج گرفت و ايران به مرزهـاي  . گرفت
تجديدنظرطلب اصالح«دولت 

ايران به جامعه بين
ــين   ــه جامعــه ب ــار ديگــر رويكــرد سياســت خــارجي ايــران نســبت ب ب

تجديدنظرطلبي انقالبي تغيير كرد
هرحال ايران و چين را مي به

همين امر، فصل مشترك
آن حوزه

دو كشور به دو گونه مختلف دولت
گستره تجديدنظرطلبي آن

را بر اين روابط حاكم مي
ايران و چين را با توسل به اين مفهوم نمي

انرژي ميان دو كشور را مي
ارتباط مستقيم و مستحكمي با رويكرد سياست خارجي دو كشور ندارد، زيـرا چـين   

با كشورهايي مانند عربستان كه در دسته بازيگران حافظ وضع موجود قرار مي
نيز از تعامالت مشابهي برخوردار است

طوركلي منـافع   به
گيرد نمي

در ادامه حوزه. است
مفهوم تجديدنظرطلبي و نيز منافع مشترك مورد بررسي قرار خواه

متغيرهاي توسعه. 2

برخي همپوشاني. 2- 1

گونه كه سير تحول روابط دو كشور نشان مي همان 
چين در سـطوح مختلـف واجـد درجـاتي از همپوشـاني اسـت و ايـن همپوشـاني،         
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كـالن و در نگـاه بـه نظـم     
شـمار   گونه كه اشاره شد هر دو كشور، بازيگراني تجديدنظرطلب بـه 

شـمار   هـاي تجديـدنظرطلب بـه   
هـا را در سياسـت خـارجي دو    
عنوان مثال يكي از نقـاط مهـم همپوشـاني سياسـت خـارجي      

تـرين   عنوان يكي از مهم
تلقي هر دو كشور از اين مفهوم با برداشت رايـج  

دريافـت ايـران و   . اسـت 
چين از مقوله حاكميت به تعريف سنتي و موسع از اين مفهوم نزديك است، تعريفي 

روي  هـيچ  شود و طبيعتاً مداخله در آن به
كه در برداشـت مسـلط از ايـن مفهـوم، آنچـه تقـدس دارد       

. توان ناديده گرفت ها را در راه حمايت از آن مي
زدايـي   در واقع در برداشت ليبرالي رايج از حاكميت، از اين مفهوم به نـوعي تقـدس  

طبيعــي اســت كــه اشــتراك در برداشــت از 
خـارجي  الملل، زمينه مهمي بـراي همپوشـاني سياسـت    

قطب  گرايي تك بر همين مبنا دو كشور عموماً با مداخله
بـروز و نمـود ايـن همپوشـي را     
گرايـي مجموعـه غـرب در    
دو كشـور از يكـديگر در مواجهـه بـا     
عنوان مثال رويكرد ايـران و چـين بـه بحـران سـودان،      

هـا هـر دو    در ايـن بحـران  
ها در امور داخلي اين كشـورها مخـالف بـوده و بـر     

تـرين   عنوان يكـي از مهـم  
خـوبي ايـن همپوشـي را نشـان     
سو چين با وتـوي دو قطعنامـه شـوراي امنيـت، تـالش      

بسـت كشـاند و    بـن  

كـالن و در نگـاه بـه نظـم     در سـطح  . كند هايي در روابط دو كشور ايجاد مي
گونه كه اشاره شد هر دو كشور، بازيگراني تجديدنظرطلب بـه  المللي همان

  
هـاي تجديـدنظرطلب بـه    گرچه ايران و چين دو گونه متفاوت از دولـت 
هـا را در سياسـت خـارجي دو     آيند، اما همين تجديدنظرطلبي برخي همپوشـاني 

عنوان مثال يكي از نقـاط مهـم همپوشـاني سياسـت خـارجي       به. كند كشور ايجاد مي
عنوان يكي از مهم توان برداشت مشترك آنان از حاكميت به ايران و چين را مي
تلقي هر دو كشور از اين مفهوم با برداشت رايـج  . المللي دانست نهادهاي جامعه بين

اسـت  ليبرالي و امريكامحور از آن متفاوت و تا حدودي متعارض
چين از مقوله حاكميت به تعريف سنتي و موسع از اين مفهوم نزديك است، تعريفي 

شود و طبيعتاً مداخله در آن به كه در آن حاكميت به نوعي مقدس تلقي مي
كه در برداشـت مسـلط از ايـن مفهـوم، آنچـه تقـدس دارد        درحالي. پذيرفتني نيست

ها را در راه حمايت از آن مي يت دولتحقوق بشر است و حاكم
در واقع در برداشت ليبرالي رايج از حاكميت، از اين مفهوم به نـوعي تقـدس  

طبيعــي اســت كــه اشــتراك در برداشــت از . (Krasner, 1999)صــورت گرفتــه اســت 
الملل، زمينه مهمي بـراي همپوشـاني سياسـت     ترين مفهوم سياست بين

بر همين مبنا دو كشور عموماً با مداخله. آورد ايران و چين فراهم مي
بـروز و نمـود ايـن همپوشـي را     . انـد  در امور داخلي ساير كشورها مخالفت ورزيده

گرايـي مجموعـه غـرب در     تـوان در تشـابه رويكـرد ايـران و چـين بـه مداخلـه       
دو كشـور از يكـديگر در مواجهـه بـا     هاي داخلـي كشـورها و نيـز حمايـت     

عنوان مثال رويكرد ايـران و چـين بـه بحـران سـودان،       به. هاي داخلي دانست
در ايـن بحـران  . بحران ليبي و بحران سوريه آشكارا مشابه يكديگر است

ها در امور داخلي اين كشـورها مخـالف بـوده و بـر      كشور همواره با مداخله قدرت
عنوان يكـي از مهـم   بحران سوريه به. اند حاكميت آنان اصرار ورزيدهاحترام به 

خـوبي ايـن همپوشـي را نشـان      هـاي اخيـر بـه    الملل در سال هاي سياست بين
سو چين با وتـوي دو قطعنامـه شـوراي امنيـت، تـالش       در اين بحران ازيك. 

 غرب و اتحاديه عرب بـراي مداخلـه در بحـران سـوريه را بـه     

  

  

هايي در روابط دو كشور ايجاد مي ظرفيت
المللي همان بين
  .آيند مي

گرچه ايران و چين دو گونه متفاوت از دولـت 
آيند، اما همين تجديدنظرطلبي برخي همپوشـاني  مي

كشور ايجاد مي
ايران و چين را مي
نهادهاي جامعه بين

ليبرالي و امريكامحور از آن متفاوت و تا حدودي متعارض
چين از مقوله حاكميت به تعريف سنتي و موسع از اين مفهوم نزديك است، تعريفي 

كه در آن حاكميت به نوعي مقدس تلقي مي
پذيرفتني نيست

حقوق بشر است و حاكم
در واقع در برداشت ليبرالي رايج از حاكميت، از اين مفهوم به نـوعي تقـدس  

صــورت گرفتــه اســت 
ترين مفهوم سياست بين مهم

ايران و چين فراهم مي
در امور داخلي ساير كشورها مخالفت ورزيده

تـوان در تشـابه رويكـرد ايـران و چـين بـه مداخلـه        مي
هاي داخلـي كشـورها و نيـز حمايـت      بحران
هاي داخلي دانست بحران

بحران ليبي و بحران سوريه آشكارا مشابه يكديگر است
كشور همواره با مداخله قدرت

احترام به 
هاي سياست بين بحران

. دهد مي
غرب و اتحاديه عرب بـراي مداخلـه در بحـران سـوريه را بـه     



اي دولت سوريه رفتار كرده و همواره 
روسـت كـه در    ازهمـين 

المللي در قبال بحران سـوريه، ايـران، چـين و روسـيه در مقابـل      

المللـي   تر، نگرش ايران و چين به توزيع قدرت در سطوح بين
تـوان واجـد    المللـي را مـي  

در حوزه توزيع قدرت هر دو كشور از جايگاه خود در 
كننـد تـا بـا تغييـر توزيـع قـدرت       
المللي، جايگاه خود را ارتقا بخشند، گرچـه شـيوه دو كشـور در ايـن مسـير بـا       
قطبي و نحوه توزيع قـدرت  

هـاي اخيـر همـواره     چين در اسناد امنيت ملي خـود در سـال  
عنوان يكي از تهديدات امنيت ملي خود برشـمرده  

ژمونيـك امريكـا را    و ايران نيـز بـديهي اسـت كـه موقعيـت ه     
ايـن همپوشـي   . ترين تهديد عليه امنيت ملي خود تعريـف كـرده اسـت   

در . دو كشور را فـراهم آورده اسـت  
ويـژه سـازمان ملـل و    

اي و همكـاري   المللي انرژي اتمي، حمايت چين از ايران در بحران هسته
توان بر مبناي موضع آنان نسـبت بـه نحـوه    

ها و  بر اشتراك برداشت
اي نيز ايـران   در حوزه منطقه
سـازمان  . انـد  هايي بـا يكـديگر داشـته   

تـرين تجلـي ايـن همكـاري     
ريزي و پيشـبرد سـازمان همكـاري شـانگهاي     
تر اينكه اين كشـور نقـش اصـلي را در وارد    

  
اي را تحت پوشش دارد كه با محيط امنيتي و 

اي دولت سوريه رفتار كرده و همواره  ترين حامي منطقه عنوان مهم ازديگرسو ايران به
ازهمـين . با مداخله خارجي در اين كشـور مخالفـت ورزيـده اسـت    

المللي در قبال بحران سـوريه، ايـران، چـين و روسـيه در مقابـل       هاي بين بندي
  .اند قرار گرفتهغرب، تركيه و اتحاديه عرب 

تر، نگرش ايران و چين به توزيع قدرت در سطوح بين در سطحي كالن
المللـي را مـي   اي و نيز نگرش آنـان بـه نهادهـاي جامعـه بـين      
در حوزه توزيع قدرت هر دو كشور از جايگاه خود در . هاي مهمي دانست همپوشي

كننـد تـا بـا تغييـر توزيـع قـدرت        و تـالش مـي  انـد   المللي ناراضـي  نظم موجود بين
المللي، جايگاه خود را ارتقا بخشند، گرچـه شـيوه دو كشـور در ايـن مسـير بـا       

قطبي و نحوه توزيع قـدرت   المللي تك هر دو كشور از نظم بين. يكديگر تفاوت دارد
چين در اسناد امنيت ملي خـود در سـال  . در آن ناراضي هستند

عنوان يكي از تهديدات امنيت ملي خود برشـمرده   ها را به طلبي برخي قدرت
(State Council, 2009)      و ايران نيـز بـديهي اسـت كـه موقعيـت ه

ترين تهديد عليه امنيت ملي خود تعريـف كـرده اسـت    عنوان مهم
دو كشور را فـراهم آورده اسـت   ها ميان گيري طيفي از همكاري هاي شكل

ويـژه سـازمان ملـل و     المللي و بـه  هاي بين اين طيف، همكاري دو كشور در سازمان
المللي انرژي اتمي، حمايت چين از ايران در بحران هسته آژانس بين

توان بر مبناي موضع آنان نسـبت بـه نحـوه     هاي خاورميانه را مي دو كشور در بحران
  .المللي توضيح داد ع قدرت بين

بر اشتراك برداشت به بيان ديگر همپوشي سياست خارجي دو كشور عالوه
در حوزه منطقه. هاي چندجانبه نيز بروز و ظهور دارد مواضع، در حوزه

هايي بـا يكـديگر داشـته    و چين در برخي نهادهاي چندجانبه همكاري
تـرين تجلـي ايـن همكـاري      عنوان مكانيسمي چندجانبه، مهـم  هاي بههمكاري شانگ

ريزي و پيشـبرد سـازمان همكـاري شـانگهاي      ترين نقش را در پي چين اصلي
تر اينكه اين كشـور نقـش اصـلي را در وارد     بر اين و مهم افزون. برعهده داشته است

  .تعنوان عضو ناظر ايفا كرده اس كردن ايران به اين مكانيسم به
اي را تحت پوشش دارد كه با محيط امنيتي و  سازمان همكاري شانگهاي، منطقه
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ازديگرسو ايران به
با مداخله خارجي در اين كشـور مخالفـت ورزيـده اسـت    

بندي صف
غرب، تركيه و اتحاديه عرب 

در سطحي كالن
و منطقه
همپوشي

نظم موجود بين
المللي، جايگاه خود را ارتقا بخشند، گرچـه شـيوه دو كشـور در ايـن مسـير بـا        بين

يكديگر تفاوت دارد
در آن ناراضي هستند

طلبي برخي قدرت مونيهژ
(State Council, 2009)

عنوان مهم به
هاي شكل زمينه

اين طيف، همكاري دو كشور در سازمان
آژانس بين

دو كشور در بحران
ع قدرت بينتوزي

به بيان ديگر همپوشي سياست خارجي دو كشور عالوه
مواضع، در حوزه

و چين در برخي نهادهاي چندجانبه همكاري
همكاري شانگ

چين اصلي. است
برعهده داشته است

كردن ايران به اين مكانيسم به
سازمان همكاري شانگهاي، منطقه
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آسياي مركزي در واقع ضـلع  
شمالي محيط امنيتي ايران است و طبيعي است كه تحوالت آن بر امنيت ملـي ايـران   
كننده است و ايجاد ثبـات در آن نيازمنـد   
هـاي اصـلي رشـد و نمـو     
در جوار ايران و منطقه تحت پوشش 
 اند و تهديدات مشتركي را عليه اين دو ايجـاد 

در نهايـت آنكـه   . اند؛ تهديداتي كه جز در پرتو همكاري، قابل مديريت نيسـت 
سـو و ايـران    ويـژه چـين و روسـيه ازيـك    

ازديگرسو، حضور نظامي اياالت متحده در منطقه را تهديدي عليه امنيت ملـي خـود   
عا اعالميـه پايـاني اجـالس سـران     

صـراحت خـروج    اسـت كـه در آن بـه   
(Shanghai Cooperation Organization, 

به دليل همين نقاط تالقي است كه ايران مصرانه خواسـتار عضـويت در ايـن    
چين و روسـيه بـازيگران   
اصلي سازمان شانگهاي هستند و در اين ميان برخي پژوهشـگران نقـش چـين را از    
توان گفت كه سازمان همكـاري شـانگهاي   

شـمار   ين بـه هاي مهم عيني همپوشي در سياسـت خـارجي ايـران و چـ    

عنـوان حـافظ نظـم موجـود بـا      
گيـري از   هاي تجديدنظرطلب از دوران پس از جنگ دوم جهاني تاكنون، بهـره 

ابزارهاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن اين بازيگران و درنهايت تغييـر رفتـار   
در اين دوران، طيف وسـيعي از  
ايـران و چـين هريـك بـه     

هايي بـود   مشمول تحريم
ر دوران پـس از اصـالحات و   

آسياي مركزي در واقع ضـلع  . منافع ملي ايران از چند جهت نقاط تالقي مهمي دارد
شمالي محيط امنيتي ايران است و طبيعي است كه تحوالت آن بر امنيت ملـي ايـران   

كننده است و ايجاد ثبـات در آن نيازمنـد   اي ش آسياي مركزي، منطقه. تأثيرگذار باشد
هـاي اصـلي رشـد و نمـو      بـر ايـن كـانون    افزون. باشد نفع مي همكاري بازيگران ذي

در جوار ايران و منطقه تحت پوشش ) افغانستان و پاكستان(گرايي  تروريسم و افراط
اند و تهديدات مشتركي را عليه اين دو ايجـاد  سازمان همكاري شانگهاي قرار گرفته

اند؛ تهديداتي كه جز در پرتو همكاري، قابل مديريت نيسـت 
ويـژه چـين و روسـيه ازيـك     اعضاي سـازمان همكـاري شـانگهاي بـه    

ازديگرسو، حضور نظامي اياالت متحده در منطقه را تهديدي عليه امنيت ملـي خـود   
عا اعالميـه پايـاني اجـالس سـران     شاهد اين مـد . بينند مي) البته به درجاتي متفاوت

اسـت كـه در آن بـه    2005سازمان همكـاري شـانگهاي در سـال    
 ,Shanghai Cooperation Organization)نيروهاي امريكايي از منطقـه خواسـته شـده بـود    

به دليل همين نقاط تالقي است كه ايران مصرانه خواسـتار عضـويت در ايـن    
چين و روسـيه بـازيگران   . ن توانسته به عضويت ناظر آن درآيدسازمان است و تاكنو

اصلي سازمان شانگهاي هستند و در اين ميان برخي پژوهشـگران نقـش چـين را از    
توان گفت كه سازمان همكـاري شـانگهاي    بر اين مبنا، مي. دانند روسيه نيز بيشتر مي

هاي مهم عيني همپوشي در سياسـت خـارجي ايـران و چـ     يكي از نماد
  

  تعامالت اقتصادي

عنـوان حـافظ نظـم موجـود بـا       هاي پايدار تعامل مجموعه غـرب بـه   يكي از ويژگي
هاي تجديدنظرطلب از دوران پس از جنگ دوم جهاني تاكنون، بهـره 

ابزارهاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن اين بازيگران و درنهايت تغييـر رفتـار   
در اين دوران، طيف وسـيعي از  . نان يا تغيير رژيم حاكم بر اين كشورها بوده است

ايـران و چـين هريـك بـه     . انـد  هاي اين مجموعـه واقـع شـده    كشورها تحت تحريم
مشمول تحريم مائوچين در دوران . اند ها شده درجاتي مشمول اين تحريم

ر دوران پـس از اصـالحات و   گرچـه د . گرفـت  كه اردوگـاه كمونيسـم را دربـر مـي    

  

  

منافع ملي ايران از چند جهت نقاط تالقي مهمي دارد
شمالي محيط امنيتي ايران است و طبيعي است كه تحوالت آن بر امنيت ملـي ايـران   

تأثيرگذار باشد
همكاري بازيگران ذي

تروريسم و افراط
سازمان همكاري شانگهاي قرار گرفته

اند؛ تهديداتي كه جز در پرتو همكاري، قابل مديريت نيسـت  كرده
اعضاي سـازمان همكـاري شـانگهاي بـه    

ازديگرسو، حضور نظامي اياالت متحده در منطقه را تهديدي عليه امنيت ملـي خـود   
البته به درجاتي متفاوت(

سازمان همكـاري شـانگهاي در سـال    
نيروهاي امريكايي از منطقـه خواسـته شـده بـود    

به دليل همين نقاط تالقي است كه ايران مصرانه خواسـتار عضـويت در ايـن    . (2006
سازمان است و تاكنو

اصلي سازمان شانگهاي هستند و در اين ميان برخي پژوهشـگران نقـش چـين را از    
روسيه نيز بيشتر مي

يكي از نماد
  .آيد مي

تعامالت اقتصادي. 2-2

يكي از ويژگي
هاي تجديدنظرطلب از دوران پس از جنگ دوم جهاني تاكنون، بهـره  دولت

ابزارهاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن اين بازيگران و درنهايت تغييـر رفتـار   
نان يا تغيير رژيم حاكم بر اين كشورها بوده استآ

كشورها تحت تحريم
درجاتي مشمول اين تحريم

كه اردوگـاه كمونيسـم را دربـر مـي    



ها لغو شد، امـا هنـوز هـم ايـن كشـور در      
ازديگرسـو  . هاي حساس، تحت تحـريم غـرب قـرار دارد   

هاي غرب قرار داشته، گرچـه شـدت   
تـرين   هـاي اخيـر آشـكارا افـزايش يافتـه و سـنگين      

ها بر تعامل اين كشور با اقتصاد جهاني از سوي مجموعه غرب بـار شـده   
سـوي يكـديگر    هاي تجديدنظرطلب در حوزه اقتصاد نيـز بـه  

عنـوان قطـب حـامي بـازيگران     
كـه   داد تـا جـايي   هاي اقتصادي وسيعي از آنان صورت مـي 

عنوان بازيگران تجديدنظرطلب نيز درحـال  
قابلـه بـا   هـايي بـراي م  

كه غرب از  1990و  
هـاي چنـداني پـيش روي    
تـالش كـرد تـا اروپـا را     
. كنـد، تالشـي كــه درنهايـت ناكـام مانــد    

سـرعت   ويـژه از ابتـداي هـزاره جديـد، چـين بـه      
عنوان قدرتي بزرگ در اقتصاد جهاني ظهـور كـرد و در انـدك زمـاني بـه دومـين       
عنوان قدرتي اقتصادي، گشايشي اسـتراتژيك  

رو در  ان پديد آورد تا بتواند با فشارهاي خردكننده غرب مقابله كند؛ ازهمين
  .سرعت رو به رشد رفته است

. برابر شدن حجم تجارت دوجانبه در ساليان اخير اسـت 
كه اين رقـم در   ، درحالي

وابسـته  ( ميليـارد دالر رسـيد  
خـوبي نشـان    گونه كه جدول ذيل بـه 

سـرعت رشـد كـرده اسـت،     
هاي آتي نيـز تـداوم خواهـد    
، سفير ايران در چين معتقد اسـت، حجـم روابـط تجـاري دو     

ها لغو شد، امـا هنـوز هـم ايـن كشـور در       سياست درهاي باز بسياري از اين تحريم
هاي حساس، تحت تحـريم غـرب قـرار دارد    حوزه نظامي و نيز فناوري

هاي غرب قرار داشته، گرچـه شـدت    ايران در سه دهه گذشته، همواره تحت تحريم
هـاي اخيـر آشـكارا افـزايش يافتـه و سـنگين       مـاه  هـا و  ها در سـال  اين تحريم
ها بر تعامل اين كشور با اقتصاد جهاني از سوي مجموعه غرب بـار شـده    محدوديت

هاي تجديدنظرطلب در حوزه اقتصاد نيـز بـه   رو دولت ازهمين
عنـوان قطـب حـامي بـازيگران      در دوران جنگ سرد، شـوروي بـه  . يابند گرايش مي

هاي اقتصادي وسيعي از آنان صورت مـي  ديدنظرطلب، حمايت
  .شدت به شوروي وابسته بود اقتصاد كشورهايي چون كوبا به

عنوان بازيگران تجديدنظرطلب نيز درحـال   اين قاعده در روابط ايران و چين به
هـايي بـراي م   ايران در سه دهه اخير همواره در پي گزينه. تكرار شدن است

 1980هاي  طبيعتاً در دهه. هاي اقتصادي غرب بوده است
هـاي چنـداني پـيش روي     موقعيتي هژمونيك در اقتصاد جهاني برخوردار بود، گزينه

تـالش كـرد تـا اروپـا را      1990رو ايـن كشـور در دهـه     ايران قرار نداشت، ازهمـين 
كنـد، تالشـي كــه درنهايـت ناكـام مانــد     جـايگزين امريكـا در تعـامالت اقتصــادي   

ويـژه از ابتـداي هـزاره جديـد، چـين بـه       و به 1990ازديگرسو از ميانه دهه 
عنوان قدرتي بزرگ در اقتصاد جهاني ظهـور كـرد و در انـدك زمـاني بـه دومـين       

عنوان قدرتي اقتصادي، گشايشي اسـتراتژيك   ظهور چين به. اقتصاد جهان تبديل شد
ان پديد آورد تا بتواند با فشارهاي خردكننده غرب مقابله كند؛ ازهمينبراي اير

سرعت رو به رشد رفته است يك دهه اخير، تعامالت اقتصادي دو كشور به
برابر شدن حجم تجارت دوجانبه در ساليان اخير اسـت  شاهد اين مدعا چندين

، درحاليميليون دالر بود 448، حجم تجارت دوجانبه، 1994در سال 
ميليـارد دالر رسـيد   30به  2010ميليارد دالر و در سال  3/2به  2001

گونه كه جدول ذيل بـه  همان. )1389بازرگاني سفارت ايران در چين، 
سـرعت رشـد كـرده اسـت،      هاي اخيـر بـه   دهد، روابط تجاري دو كشور در سال

هاي آتي نيـز تـداوم خواهـد     هاي مقامات ايراني در سال ينيب رشدي كه برمبناي پيش
، سفير ايران در چين معتقد اسـت، حجـم روابـط تجـاري دو     مهدي صفري
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سياست درهاي باز بسياري از اين تحريم
حوزه نظامي و نيز فناوري

ايران در سه دهه گذشته، همواره تحت تحريم
اين تحريم
محدوديت

ازهمين. است
گرايش مي

ديدنظرطلب، حمايتتج
اقتصاد كشورهايي چون كوبا به

اين قاعده در روابط ايران و چين به
تكرار شدن است

هاي اقتصادي غرب بوده است تحريم
موقعيتي هژمونيك در اقتصاد جهاني برخوردار بود، گزينه

ايران قرار نداشت، ازهمـين 
جـايگزين امريكـا در تعـامالت اقتصــادي   

ازديگرسو از ميانه دهه 
عنوان قدرتي بزرگ در اقتصاد جهاني ظهـور كـرد و در انـدك زمـاني بـه دومـين        به

اقتصاد جهان تبديل شد
براي اير

يك دهه اخير، تعامالت اقتصادي دو كشور به
شاهد اين مدعا چندين

در سال 
2001سال 

بازرگاني سفارت ايران در چين، 
دهد، روابط تجاري دو كشور در سال مي

رشدي كه برمبناي پيش
مهدي صفري. داشت
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  .)2010صفري، 

  )ميليارد دالر

  
بـه بيـان ديگـر منطـق بـازار و      
كننده نبوده اسـت، بلكـه منطـق    
هـاي ديگـر، ايـن رشـد     
يع مبادالت اقتصادي با چـين  

كـه   تر توسعه ايران است، اما هنگامي
ها عمالً در حاشيه قـرار  

هـاي تشديدشـونده    در وضعيت كنوني و با توجه به فشارها و محـدوديت 
دهنده به  عنوان يكي از متغيرهاي شكل

اي روزافـزون بـه چـين وابسـته     
  .دهد شود و همين امر اهميت اين متغير در سير روابط دو كشور را افزايش مي

. ويژه در دوران جنگ شكل گرفت
اي  يابنـده  هـاي گسـترش  

هايي بود كـه ايـن كشـور از سـوي     
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صفري، ( ميليارد دالر خواهد رسيد 50هاي آتي به  كشور در سال

ميليارد دالر( 2001- 2010سير رشد مبادالت تجاري ايران و چين . 2 نمودار

بـه بيـان ديگـر منطـق بـازار و      . طبيعي است كه چنين رشدي منطق اقتصادي نـدارد 
كننده نبوده اسـت، بلكـه منطـق     مكمل بودن اقتصادهاي دو كشور در اين ميان تعيين

هـاي ديگـر، ايـن رشـد      سياسي و بيش از آن ناگزير بـودن ايـران و نداشـتن گزينـه    
يع مبادالت اقتصادي با چـين  ديگر آنكه اين رشد سر. غيرمعمول را سبب شده است

تر توسعه ايران است، اما هنگامي طبيعتاً به ضرر اقتصاد كشور و در سطحي كالن
ها عمالً در حاشيه قـرار   شود، ساير اولويت هاي سياسي مطرح مي موضوع بقاي نظام

در وضعيت كنوني و با توجه به فشارها و محـدوديت . گيرند
عنوان يكي از متغيرهاي شكل تعامل اقتصادي ايران و چين به غرب، اهميت

اي روزافـزون بـه چـين وابسـته      گونـه  روابط دو كشور روزافزون است، زيرا ايران به
شود و همين امر اهميت اين متغير در سير روابط دو كشور را افزايش مي

  تعامالت نظامي

ويژه در دوران جنگ شكل گرفت پس از انقالب و به تعامالت نظامي ايران و چين،
هـاي گسـترش   عنوان دولتي تجديدنظرطلب با تحريم در اين دوران ايران به

هايي بود كـه ايـن كشـور از سـوي      طبيعتاً حوزه نظامي از نخستين حوزه. مواجه شد

2001 2007 2010

  

  

كشور در سال

طبيعي است كه چنين رشدي منطق اقتصادي نـدارد 
مكمل بودن اقتصادهاي دو كشور در اين ميان تعيين

سياسي و بيش از آن ناگزير بـودن ايـران و نداشـتن گزينـه    
غيرمعمول را سبب شده است

طبيعتاً به ضرر اقتصاد كشور و در سطحي كالن
موضوع بقاي نظام

گيرند مي
غرب، اهميت

روابط دو كشور روزافزون است، زيرا ايران به
شود و همين امر اهميت اين متغير در سير روابط دو كشور را افزايش مي مي

تعامالت نظامي. 2- 3

تعامالت نظامي ايران و چين،
در اين دوران ايران به

مواجه شد



به بازيگران  هاي اين كشور
تـدريج روسـيه، كـره    
. كنندگان تسليحات مورد نيـاز ايـران تبـديل شـدند    

ميليـارد دالر سـالح    
اين تعامـل در دوران پـس از جنـگ سـرد نيـز      
ترين خريـداران تسـليحات چينـي بـدل     
المللي و نيز خاورميانه 

يكـي از   و تمايل اين دو براي بسط تعامالت استراتژيك در تبـديل شـدن ايـران بـه    
از آن هنگـام تـاكنون   

گونـه كـه    همـان . تعامالت دو كشور در اين عرصه پيوسته رو به گسترش بوده است
دهد، در دهـه اخيـر    نشان مي

  .كنندگان تسليحات چيني بوده است

  )ميليون دالر

  
تـا   2005هاي  المللي صلح استكهلم، طي سال

ايران پس از پاكسـتان دومـين خريـدار عمـده تسـليحات چينـي بـوده اسـت         

تـوان بـا    گيري و تداوم تعامالت نظامي دو كشـور را مـي  
هـاي بـزرگ عمومـاً مبـادالت     
بخشي بـه موازنـه قـدرت مطلـوب     

خاورميانه، ايـاالت  روست كه در 
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هاي اين كشور رو گزينه ازهمين. هاي غربي مورد تحريم واقع شد
تـدريج روسـيه، كـره     به همين دليـل در ايـن دوران بـه   . تجديدنظرطلب محدود شد

كنندگان تسليحات مورد نيـاز ايـران تبـديل شـدند     ترين تأمين شمالي و چين به مهم
 5چين در دوران جنگ ايران و عراق به اين دو كشور بـيش از  

اين تعامـل در دوران پـس از جنـگ سـرد نيـز      . (Carter & Ehteshami, 2004)فروخت 
ترين خريـداران تسـليحات چينـي بـدل      تدريج ايران به يكي از مهم تداوم يافت و به

المللي و نيز خاورميانه  طبيعتاً نارضايتي دو كشور از توزيع قدرت در صحنه بين
و تمايل اين دو براي بسط تعامالت استراتژيك در تبـديل شـدن ايـران بـه    

از آن هنگـام تـاكنون   . كننـده بـوده اسـت    ترين خريداران تسليحات چيني، تعيين
تعامالت دو كشور در اين عرصه پيوسته رو به گسترش بوده است

نشان مي) بر مبناي آمارهاي مؤسسه صلح استكهلم(نمودار ذيل 
كنندگان تسليحات چيني بوده است افتترين دري ايران همواره يكي از مهم

ميليون دالر( 2000 - 2008خريدهاي تسليحاتي ايران از چين . 3 نمودار

المللي صلح استكهلم، طي سال بر مبناي آمارهاي مؤسسه مطالعات بين
ايران پس از پاكسـتان دومـين خريـدار عمـده تسـليحات چينـي بـوده اسـت         

(Swaine, 2010).  
گيري و تداوم تعامالت نظامي دو كشـور را مـي   طبيعي است كه شكل

هـاي بـزرگ عمومـاً مبـادالت      قـدرت . رجوع به مفهوم تجديدنظرطلبي توضـيح داد 
بخشي بـه موازنـه قـدرت مطلـوب      دهي يا تداوم تسليحاتي خود را در راستاي شكل

روست كه در  ازهمين. دهند خويش در مناطق مختلف صورت مي

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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هاي غربي مورد تحريم واقع شد قدرت
تجديدنظرطلب محدود شد

شمالي و چين به مهم
چين در دوران جنگ ايران و عراق به اين دو كشور بـيش از  

فروخت 
تداوم يافت و به

طبيعتاً نارضايتي دو كشور از توزيع قدرت در صحنه بين. شد
و تمايل اين دو براي بسط تعامالت استراتژيك در تبـديل شـدن ايـران بـه    

ترين خريداران تسليحات چيني، تعيين مهم
تعامالت دو كشور در اين عرصه پيوسته رو به گسترش بوده است

نمودار ذيل 
ايران همواره يكي از مهم

بر مبناي آمارهاي مؤسسه مطالعات بين
ايران پس از پاكسـتان دومـين خريـدار عمـده تسـليحات چينـي بـوده اسـت          2009

(Swaine, 2010)

طبيعي است كه شكل
رجوع به مفهوم تجديدنظرطلبي توضـيح داد 

تسليحاتي خود را در راستاي شكل
خويش در مناطق مختلف صورت مي

2008
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ترين منبع تأمين تسليحاتي اسرائيل و كشورهاي شوراي همكاري خلـيج  
ازديگرسو چـين در كنـار روسـيه    
ويـژه ايـران و سـوريه    
ع ژئوپليتيـك چـين در خاورميانـه جلـوگيري از هژمونيـك      

طبيعتـاً  . اي و تثبيت تسلط امريكا و مؤتلفـانش در خاورميانـه اسـت   

اين كشـور بـه   توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير و افزايش تصاعدي نياز 
امنيـت  «انرژي و نيز محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلـي آن، سـبب شـده تـا     

كننـده   حال نگران انداز آن براي اين كشور به امري پراهميت و درعين
تواند با ايجاد مشـكالت جـدي   
ين، بر بقاي حزب كمونيست در قدرت، تـأثيرات منفـي   
، با وجود اينكه پنجمـين توليدكننـدة نفـت    

ها حاكي  بيني پيش. رفت، به صف واردكنندگان اين ماده پيوست
بايـد از   درصد نفت مورد نياز ايـن كشـور  

هـا درك كردنـد كـه امنيـت     
ويـژه اگـر    پذيري استراتژيك چين باشـد، بـه  

سـير عبـور   امريكـا م  
ضعف . نفت وارداتي آنان از خليج فارس تا درياي چين جنوبي را تحت كنترل دارد

ويژه نيروي دريايي آن در چنين شرايطي، ايـن كشـور را وادار   
ويـژه در خلـيج    سازد تا در پي برقراري پيوندهاي نزديك با كشـورهاي نفتـي بـه   

پـذيري خـود در ايـن زمينـه را بـه حـداقل       
توان گفت كه امنيت انـرژي عنصـر اصـلي منـافع چـين در      

هاي مهمي  در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس، ايران به داليل زير از ظرفيت

ترين منبع تأمين تسليحاتي اسرائيل و كشورهاي شوراي همكاري خلـيج   متحده، مهم
ازديگرسو چـين در كنـار روسـيه    . عنوان بازيگران حافظ نظم موجود است فارس، به

ويـژه ايـران و سـوريه     ترين منبع تأمين تسليحاتي بـازيگران تجديـدنظرطلب بـه   
ع ژئوپليتيـك چـين در خاورميانـه جلـوگيري از هژمونيـك      ترين بعد مناف مهم

اي و تثبيت تسلط امريكا و مؤتلفـانش در خاورميانـه اسـت    شدن نظم منطقه
  .تعامل تسليحاتي با ايران در اين راستا اهميت دارد

  همكاري در حوزه انرژي

توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير و افزايش تصاعدي نياز 
انرژي و نيز محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلـي آن، سـبب شـده تـا     

انداز آن براي اين كشور به امري پراهميت و درعين و چشم
تواند با ايجاد مشـكالت جـدي    تبديل شود، زيرا هرگونه اخالل در جريان انرژي مي

ين، بر بقاي حزب كمونيست در قدرت، تـأثيرات منفـي   در مسير توسعه اقتصادي چ
، با وجود اينكه پنجمـين توليدكننـدة نفـت    1993چين از سال . عميقي برجاي گذارد

رفت، به صف واردكنندگان اين ماده پيوست شمار مي در جهان به
درصد نفت مورد نياز ايـن كشـور   40، بيش از 2012از آن است كه تا سال 

  .(Fang, 2008)طريق واردات تأمين شود 
هـا درك كردنـد كـه امنيـت      از ابتداي ورود به جرگه واردكنندگان نفت، چينـي 

پذيري استراتژيك چين باشـد، بـه   اي براي آسيب تواند حوزه انرژي نيز مي
 زيرا. پذير برآيد اياالت متحده در پي استفاده از اين نقطه آسيب

نفت وارداتي آنان از خليج فارس تا درياي چين جنوبي را تحت كنترل دارد
ويژه نيروي دريايي آن در چنين شرايطي، ايـن كشـور را وادار    قدرت نظامي چين، به

سازد تا در پي برقراري پيوندهاي نزديك با كشـورهاي نفتـي بـه   
پـذيري خـود در ايـن زمينـه را بـه حـداقل        اند آسيبواسطه آن بتو فارس برآيد تا به

توان گفت كه امنيت انـرژي عنصـر اصـلي منـافع چـين در       رو مي كاهش دهد؛ ازاين
  .(Leverett & Bader, 2005)دهد  خليج فارس را تشكيل مي

در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس، ايران به داليل زير از ظرفيت

  

  

متحده، مهم
فارس، به

ترين منبع تأمين تسليحاتي بـازيگران تجديـدنظرطلب بـه    مهم
مهم. است

شدن نظم منطقه
تعامل تسليحاتي با ايران در اين راستا اهميت دارد

همكاري در حوزه انرژي. 2- 4

توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير و افزايش تصاعدي نياز 
انرژي و نيز محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلـي آن، سـبب شـده تـا     

و چشم» انرژي
تبديل شود، زيرا هرگونه اخالل در جريان انرژي مي

در مسير توسعه اقتصادي چ
عميقي برجاي گذارد

در جهان به
از آن است كه تا سال 

طريق واردات تأمين شود 
از ابتداي ورود به جرگه واردكنندگان نفت، چينـي 

انرژي نيز مي
اياالت متحده در پي استفاده از اين نقطه آسيب

نفت وارداتي آنان از خليج فارس تا درياي چين جنوبي را تحت كنترل دارد
قدرت نظامي چين، به

سازد تا در پي برقراري پيوندهاي نزديك با كشـورهاي نفتـي بـه    مي
فارس برآيد تا به

كاهش دهد؛ ازاين
خليج فارس را تشكيل مي

در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس، ايران به داليل زير از ظرفيت



  :ابط در اين حوزه با چين برخوردار است
سـرعت بـه    ـ ايران دارندة دومين ذخاير نفتي و گازي جهان اسـت و چـين بـه   

ـ ايران، در مديريت منابع انرژي خود در قياس با ساير كشورهاي نفتـي منطقـه   
عنـوان رقيـب اسـتراتژيك    

هـاي   مدت ايران از سوي غرب عمـالً امكـان حضـور شـركت    
نفتي غربي در صنعت نفت اين كشور را از بين برده و زمينه را براي حضور و نفـوذ  

هـا، بـه ايـران توانـايي     
توان گفت كه حوزه  رو مي

ايـران همـواره   . دهندة روابط ايران و چين اسـت 
تـرين   كنندة مهم نفت به چين بوده است و در مقاطعي نيز به مهـم 

تـرين   چـين مهـم   2011
درصد از نفت وارداتـي خـود را از طريـق ايـران وارد     

گذاري چين در صنعت نفـت  
البتـه از آنجـا كـه نـه در     

هـا   ايران و نه در چين تمايل چنداني به بيان اطالعاتي وراي كليـات ايـن موافقتنامـه   
ها در اين مورد دشوار است و بايـد تنهـا   

برمبنـاي  . ستناد كردشود ا
گـذاري   در مـورد سـرمايه  

هاي نفتي چين منتشر كرد، شركت نفت فـالت قـاره چـين در حـال مـذاكره      
. ميليـارد دالري توسـعه حـوزه گـازي پـارس شـمالي اسـت       

شـركت ملـي نفـت ايـران بـراي انعقـاد       
. پارس جنوبي اسـت  

اين شركت همچنين درحال مذاكره با ايران بـراي اكتشـاف و توسـعه ميـادين نفتـي      

ابط در اين حوزه با چين برخوردار استبراي گسترش و تعميق رو
ـ ايران دارندة دومين ذخاير نفتي و گازي جهان اسـت و چـين بـه   

 .شود كننده عمده انرژي تبديل مي

ـ ايران، در مديريت منابع انرژي خود در قياس با ساير كشورهاي نفتـي منطقـه   
عنـوان رقيـب اسـتراتژيك     بـه  كند و اياالت متحده ويژه عربستان متفاوت عمل مي

 .چين، نفوذي در آن ندارد

مدت ايران از سوي غرب عمـالً امكـان حضـور شـركت     ـ تحريم طوالني
نفتي غربي در صنعت نفت اين كشور را از بين برده و زمينه را براي حضور و نفـوذ  

 .روزافزون چين فراهم آورده است

هـا، بـه ايـران توانـايي      محـدوديت ها و نيـز   در واقع تركيب ژئوپليتيك، قابليت
رو مي اين از. دهد گويي به بخشي از اين دغدغه چين را مي

دهندة روابط ايران و چين اسـت  هاي شكل ترين حوزه انرژي، از مهم
كنندة مهم نفت به چين بوده است و در مقاطعي نيز به مهـم  يكي از سه عرضه

2011در سـال  . كننده نفت به اين كشور تبـديل شـده اسـت   
درصد از نفت وارداتـي خـود را از طريـق ايـران وارد      10خريدار نفت ايران بوده و 

  )1(.كرده است
گذاري چين در صنعت نفـت   بر اين قراردادهاي مختلفي در زمينة سرمايه افزون

البتـه از آنجـا كـه نـه در     . ال مذاكره استايران نيز ميان دو كشور منعقد شده يا درح
ايران و نه در چين تمايل چنداني به بيان اطالعاتي وراي كليـات ايـن موافقتنامـه   

ها در اين مورد دشوار است و بايـد تنهـا    بر داده وجود ندارد، اظهارنظر دقيق و مبتني
شود ا المللي منتشر مي به آمارها و اطالعاتي كه از سوي منابع بين

در مـورد سـرمايه   2011المللـي انـرژي در سـال     گزارشـي كـه آژانـس بـين    
هاي نفتي چين منتشر كرد، شركت نفت فـالت قـاره چـين در حـال مـذاكره      

ميليـارد دالري توسـعه حـوزه گـازي پـارس شـمالي اسـت        16براي انعقاد قرارداد 
شـركت ملـي نفـت ايـران بـراي انعقـاد        شركت ملي نفت چين نيز درحال مذاكره با

 14منظور خريد گاز مايع از فاز  ميليارد دالري به 6/3قراردادي 
اين شركت همچنين درحال مذاكره با ايران بـراي اكتشـاف و توسـعه ميـادين نفتـي      
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براي گسترش و تعميق رو
ـ ايران دارندة دومين ذخاير نفتي و گازي جهان اسـت و چـين بـه   

كننده عمده انرژي تبديل مي مصرف
ـ ايران، در مديريت منابع انرژي خود در قياس با ساير كشورهاي نفتـي منطقـه   

ويژه عربستان متفاوت عمل مي به
چين، نفوذي در آن ندارد

ـ تحريم طوالني
نفتي غربي در صنعت نفت اين كشور را از بين برده و زمينه را براي حضور و نفـوذ  

روزافزون چين فراهم آورده است
در واقع تركيب ژئوپليتيك، قابليت

گويي به بخشي از اين دغدغه چين را مي پاسخ
انرژي، از مهم

يكي از سه عرضه
كننده نفت به اين كشور تبـديل شـده اسـت   صادر

خريدار نفت ايران بوده و 
كرده است
افزون

ايران نيز ميان دو كشور منعقد شده يا درح
ايران و نه در چين تمايل چنداني به بيان اطالعاتي وراي كليـات ايـن موافقتنامـه   

وجود ندارد، اظهارنظر دقيق و مبتني
به آمارها و اطالعاتي كه از سوي منابع بين

گزارشـي كـه آژانـس بـين    
هاي نفتي چين منتشر كرد، شركت نفت فـالت قـاره چـين در حـال مـذاكره       شركت

براي انعقاد قرارداد 
شركت ملي نفت چين نيز درحال مذاكره با

قراردادي 
اين شركت همچنين درحال مذاكره با ايران بـراي اكتشـاف و توسـعه ميـادين نفتـي      
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دداشـت  شركت ملـي نفـت چـين يا   
بك به  صورت قرارداد باي

درصـد   70در قالب اين يادداشـت تفـاهم، شـركت ملـي نفـت چـين       
درصـد   20درصد و شركت ملي نفت ايران 

لب اين يادداشـت تفـاهم، شـركت ملـي     
ميليون دالر در فـاز اول توسـعه   

اي براي توسعه  نيز توافق اوليه
ميدان گازي پارس جنوبي ميان شركت ملي نفت چين و شـركت ملـي نفـت    
درصد، شـركت ملـي   
ــروژه   ــن پ درصــد در اي

ميليـارد   765/1در قالب اين توافـق قـرار اسـت روزانـه     
ركت شـ . پارس جنوبي استخراج شود

  .گذاري خواهد كرد
بـك بـا شـركت     شركت ملي نفت چين در قالب قرارداد بـاي 

سـال   25ملي نفت ايران براي اكتشاف و توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي به مدت 
شركت ملي نفت چين در فـاز  

هزار بشكه نفـت در   
 76/1براي تحقق اين امر در فاز اول، شركت چيني در اين پروژه 

 4گـذاري خـود را بـه    

ميليارد دالري براي توسعه ميدان 
در قالب اين قرارداد در فـاز  
يك، شركت سينوپك بايد در طول چهار سال حجم نفت توليدي از اين ميدان را بـه  

هزار بشكه  100در فاز دوم در طول سه سال اين حجم را به 
(Jiang, 2011) .   البتـه در مـورد

اجرايي شـدن ايـن قراردادهـا امـا و اگرهـاي بسـياري مطـرح شـده كـه در بخـش           

  .ايران در درياي خزر است
شركت ملـي نفـت چـين يا    2009بر مبناي همين گزارش، در آگوست 

صورت قرارداد باي تفاهمي با ايران براي توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي به
در قالب اين يادداشـت تفـاهم، شـركت ملـي نفـت چـين       . امضاء رساند

درصد و شركت ملي نفت ايران  10گذاري، شركت ژاپني اينپكس 
لب اين يادداشـت تفـاهم، شـركت ملـي     در قا. گذاري را صورت خواهند داد

ميليون دالر در فـاز اول توسـعه    250ميليارد دالر و شركت اينپكس  25/2نفت چين 
نيز توافق اوليه 2009در ژوئن . گذاري خواهند كرد اين ميدان سرمايه

ميدان گازي پارس جنوبي ميان شركت ملي نفت چين و شـركت ملـي نفـت    
درصد، شـركت ملـي    40امضا رسيد كه در قالب آن شركت ملي نفت چين  

ــران  ــت اي ــالزي   50نف ــاس م ــركت پترون ــد و ش ــروژه   10درص ــن پ درصــد در اي
در قالب اين توافـق قـرار اسـت روزانـه     . گذاري خواهند كرد

پارس جنوبي استخراج شود 11فوت مكعب گاز و ساير محصوالت از فاز 
گذاري خواهد كرد ميليارد دالر در اين پروژه سرمايه 7/4ملي نفت چين 

شركت ملي نفت چين در قالب قرارداد بـاي  2009در جوالي 
ملي نفت ايران براي اكتشاف و توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي به مدت 

شركت ملي نفت چين در فـاز  رود كه  در قالب اين توافق، انتظار مي. به توافق رسيد
 150هزار بشكه و در فاز دوم روزانه  75اول اين پروژه روزانه 

براي تحقق اين امر در فاز اول، شركت چيني در اين پروژه . روز استخراج كند
گـذاري خـود را بـه     گذاري خواهد كرد و در مجمـوع سـرمايه   ميليارد دالر سرمايه

  .ر افزايش خواهد دادميليارد دال
ميليارد دالري براي توسعه ميدان  2قراردادي  2008شركت سينوپك در دسامبر 

در قالب اين قرارداد در فـاز  . نفتي يادآوران با شركت ملي نفت ايران به امضا رساند
يك، شركت سينوپك بايد در طول چهار سال حجم نفت توليدي از اين ميدان را بـه  

در فاز دوم در طول سه سال اين حجم را به . ندهزار بشكه برسا
(Jiang, 2011)هزار بشـكه افـزايش دهـد     185در روز و درنهايت به 

اجرايي شـدن ايـن قراردادهـا امـا و اگرهـاي بسـياري مطـرح شـده كـه در بخـش           

  

  

ايران در درياي خزر است
بر مبناي همين گزارش، در آگوست 

تفاهمي با ايران براي توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي به
امضاء رساند

گذاري، شركت ژاپني اينپكس  سرمايه
گذاري را صورت خواهند داد سرمايه

نفت چين 
اين ميدان سرمايه

ميدان گازي پارس جنوبي ميان شركت ملي نفت چين و شـركت ملـي نفـت     11فاز 
 ايران به

ــران  ــت اي نف
گذاري خواهند كرد سرمايه

فوت مكعب گاز و ساير محصوالت از فاز 
ملي نفت چين 

در جوالي 
ملي نفت ايران براي اكتشاف و توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي به مدت 

به توافق رسيد
اول اين پروژه روزانه 

روز استخراج كند
ميليارد دالر سرمايه

ميليارد دال
شركت سينوپك در دسامبر 

نفتي يادآوران با شركت ملي نفت ايران به امضا رساند
يك، شركت سينوپك بايد در طول چهار سال حجم نفت توليدي از اين ميدان را بـه  

هزار بشكه برسا 85
در روز و درنهايت به 

اجرايي شـدن ايـن قراردادهـا امـا و اگرهـاي بسـياري مطـرح شـده كـه در بخـش           



گونه كه در بخش چهارچوب مفهومي اشاره شـد، ايـران و چـين بـه دو گونـه      
ــت      ــوني دول ــران كن ــد؛ اي ــق دارن ــدنظرطلب تعل ــاي تجدي ه
ــدنظرطلب  ــوان تجدي ت

در مواجهه آنان با  تفاوت در نوع تجديدنظرطلبي دو كشور طبيعتاً
ــايي ايجــاد مــي ــر  ه ــد و همــين ام كن

هـاي روابـط دو    در ادامه محـدوديت 

الملل، همواره با  هاي بزرگ در تاريخ سياست بين
المللي همراه بوده است، تغييراتي كه عمدتاً با توسـل بـه   
عنـوان قـدرتي بـزرگ در    

الملل موجود به  ينالملل موجب شده تا موضوع تأثيرگذاري آن بر نظم ب
ويـژه   گذاري كشورهاي مختلـف بـه  

رهبـران  . اياالت متحده تبديل شود و نظريه تهديد چين در اين محافـل رونـق گيـرد   
عنـوان قـدرتي    ها تالش دارند در نظر و عمل خود را بـه 

ن دهند؛ قدرتي كه گرچه از برخي نهادهـاي جامعـه   
. فكنـي انقالبـي ايـن نهادهـا نيـز نيسـت      

گونـه كـه    المللي را همان
ر كشـورها  در صفحات قبل اشاره شد به داليل ابزاري پذيرفته است تـا اوالً بـه سـاي   

هـاي بـزرگ و در رأس آنـان ايـاالت متحـده نسـبت بـه پيامـدهاي         
عنـوان   المللي را همچنـان بـه  
 1آميـز  تئـوريزه كـردن ظهـور مسـالمت    

                                        

1. Peaceful Rise  

  .هاي روابط دو كشور به آن خواهيم پرداخت محدوديت

  زا دوديتمتغيرهاي مح

گونه كه در بخش چهارچوب مفهومي اشاره شـد، ايـران و چـين بـه دو گونـه      
ــت  ــاوت از دول ــت      متف ــوني دول ــران كن ــد؛ اي ــق دارن ــدنظرطلب تعل ــاي تجدي ه

ــي اســت درحــالي  ــدنظرطلب انقالب ــي  تجدي ــه چــين را م ــدنظرطلب  ك ــوان تجدي ت
تفاوت در نوع تجديدنظرطلبي دو كشور طبيعتاً. طلب ناميد

ــين ــي و نهادهــاي آن، تفــاوت جامعــه ب ــايي ايجــاد مــي الملل ه
در ادامه محـدوديت . كند هايي بر روابط دو كشور بار مي محدوديت

  .كشور را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  هاي ناشي از انتخاب استراتژيك چين محدوديت

هاي بزرگ در تاريخ سياست بين در ميان قدرتظهور قدرتي جديد 
المللي همراه بوده است، تغييراتي كه عمدتاً با توسـل بـه    تغييرات اساسي در نظم بين

عنـوان قـدرتي بـزرگ در     ظهور چـين بـه  . جنگ صورت تحقق به خود گرفته است
الملل موجب شده تا موضوع تأثيرگذاري آن بر نظم ب سياست بين

گذاري كشورهاي مختلـف بـه   يكي از موضوعات داغ محافل فكري و سياست
اياالت متحده تبديل شود و نظريه تهديد چين در اين محافـل رونـق گيـرد   

ها تالش دارند در نظر و عمل خود را بـه  چين با درك اين حساسيت
ن دهند؛ قدرتي كه گرچه از برخي نهادهـاي جامعـه   المللي نشا مسئول در جامعه بين

فكنـي انقالبـي ايـن نهادهـا نيـز نيسـت       المللي رضايتي ندارد، اما در پـي بنيـان  
المللي را همان ازديگرسو اين كشور بخش مهمي از هنجارهاي جامعه بين

در صفحات قبل اشاره شد به داليل ابزاري پذيرفته است تـا اوالً بـه سـاي   
هـاي بـزرگ و در رأس آنـان ايـاالت متحـده نسـبت بـه پيامـدهاي          ويـژه قـدرت  

المللي را همچنـان بـه   نوعي اطمينان دهد و ثانياً محيط بين يابي خود به
تئـوريزه كـردن ظهـور مسـالمت    . محيطي مناسب براي رشد خود حفـظ كنـد  
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محدوديت

متغيرهاي مح. 3

گونه كه در بخش چهارچوب مفهومي اشاره شـد، ايـران و چـين بـه دو گونـه       همان
ــت  ــاوت از دول متف

ــي اســت درحــالي  ــدنظرطلب انقالب تجدي
طلب ناميد اصالح

ــين جامعــه ب
محدوديت

كشور را مورد بررسي قرار خواهيم داد

محدوديت. 3- 1

ظهور قدرتي جديد 
تغييرات اساسي در نظم بين

جنگ صورت تحقق به خود گرفته است
سياست بين

يكي از موضوعات داغ محافل فكري و سياست
اياالت متحده تبديل شود و نظريه تهديد چين در اين محافـل رونـق گيـرد   

چين با درك اين حساسيت
مسئول در جامعه بين

المللي رضايتي ندارد، اما در پـي بنيـان   بين
ازديگرسو اين كشور بخش مهمي از هنجارهاي جامعه بين

در صفحات قبل اشاره شد به داليل ابزاري پذيرفته است تـا اوالً بـه سـاي   
ويـژه قـدرت   به

يابي خود به قدرت
محيطي مناسب براي رشد خود حفـظ كنـد  
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المللـي   صل چنين نگاهي به نظم بـين 
پيرامون چهـارچوب كلـي مفهـوم    

بخشـي بـه    توان گفت كـه ايـن مفهـوم اساسـاً بـراي اطمينـان      
كـار   اقتصادي و نظـامي آن بـه  

اين مفهوم، تـالش بـراي جلـوگيري از    
انتشار كتاب سـفيد شـوراي دولتـي    

گـامي اساسـي در    1آميز چين
عنـوان اولـين    هـا از آن بـه  

دولـت و  ] اسـتراتژي كـالن  
اند؛ با تأكيد بر اينكه توسـعه  

اصـالحات و  «آميز مسير ناگزير نوسازي چين است، تداوم حركت در مسير 
شيائوپينگ معمار آن بود، مورد تأكيد قرار گرفته اسـت؛  

در ايـن سـند   . آميز اسـت 

منظـور پيشـبرد توسـعه خـود     
صـلح،  .... ت خواهـد گماشـت  

برد، از جمله اصول بنيـادين  
سـو و   المللـي ازيـك  

تـوان گفـت كـه در وضـعيت فعلـي، مفهـوم       
دهـي بـه سياسـت خـارجي چـين را      
المللي مطابق با الزامات اين مفهوم اسـت  
دهـي بـه سياسـت خـارجي چـين      
همين موضع در سند ديگري كه شوراي دولتي چـين در سـپتامبر   
آميز منتشر كرد، تكرار شده و مورد تأكيد قرار گرفتـه  

                                        

1. China Peaceful Development Road

صل چنين نگاهي به نظم بـين عنوان مفهوم غالب سياست خارجي چين حا
پيرامون چهـارچوب كلـي مفهـوم    . سو و جايگاه چين در آن از ديگر سو است

توان گفت كـه ايـن مفهـوم اساسـاً بـراي اطمينـان       آميز مي ظهور مسالمت
اقتصادي و نظـامي آن بـه   تالمللي از پيامدهاي ظهور چين و تأثيرا بازيگران بين

اين مفهوم، تـالش بـراي جلـوگيري از     تهاي پراهمي يكي از جنبه. ه استگرفته شد
انتشار كتاب سـفيد شـوراي دولتـي    . (Jisi, 2006)تعارض با اياالت متحده امريكاست 

آميز چين با عنوان راه توسعه مسالمت 2005دسامبر  22چين در 
هـا از آن بـه   كه چينيدر اين سند . آيد شمار مي راه تثبيت اين مفهوم به

اسـتراتژي كـالن  [سـازي   طور كامل و سيستماتيك به شـفاف  سندي كه به
اند؛ با تأكيد بر اينكه توسـعه   پردازد، نام برده مردم چين به لحاظ تئوريك و عملي مي

آميز مسير ناگزير نوسازي چين است، تداوم حركت در مسير  مسالمت
شيائوپينگ معمار آن بود، مورد تأكيد قرار گرفته اسـت؛   كه دنگ» درهاي بازسياست 

آميز اسـت  حركتي كه ترجمان آن در وضعيت كنوني، ظهور مسالمت
  :آمده است كه چين

منظـور پيشـبرد توسـعه خـود      آميـز بـه   المللـي صـلح   در جهت ايجاد محيط بين
ت خواهـد گماشـت  سو و حفـظ صـلح جهـاني از ديگـر سـو، همـ      

برد، از جمله اصول بنيـادين   -درهاي باز، همكاري، هماهنگي و بازي برد] سياست
(State Council, 2005) .  المللـي ازيـك   بر مبناي چنين دركي از نظـم بـين

تـوان گفـت كـه در وضـعيت فعلـي، مفهـوم        جايگاه چين در آن از سوي ديگر، مي
دهـي بـه سياسـت خـارجي چـين را       چهارچوب نظري شـكل  ،»آميز ظهور مسالمت

المللي مطابق با الزامات اين مفهوم اسـت   ها در صحنه بين رفتار چيني. آورد فراهم مي
دهـي بـه سياسـت خـارجي چـين       و در واقع، اين مفهوم چهـارچوب نظـري شـكل   

همين موضع در سند ديگري كه شوراي دولتي چـين در سـپتامبر   . شود محسوب مي
آميز منتشر كرد، تكرار شده و مورد تأكيد قرار گرفتـه   با عنوان توسعه مسالمت

(Information Office of the State Council, 2011).  

                                                                 

. China Peaceful Development Road 

  

  

عنوان مفهوم غالب سياست خارجي چين حا به
سو و جايگاه چين در آن از ديگر سو است ازيك

ظهور مسالمت
بازيگران بين

گرفته شد
تعارض با اياالت متحده امريكاست 

چين در 
راه تثبيت اين مفهوم به

سندي كه به
مردم چين به لحاظ تئوريك و عملي مي

مسالمت
سياست 

حركتي كه ترجمان آن در وضعيت كنوني، ظهور مسالمت
آمده است كه چين

در جهت ايجاد محيط بين
سو و حفـظ صـلح جهـاني از ديگـر سـو، همـ       ازيك

سياست[
(State Council, 2005)ماست 

جايگاه چين در آن از سوي ديگر، مي
ظهور مسالمت«

فراهم مي
و در واقع، اين مفهوم چهـارچوب نظـري شـكل   

محسوب مي
با عنوان توسعه مسالمت 2011
(Information Office of the State Council, 2011)است 



ها در طراحي و اجراي سياست خارجي خـود  
اي و  در سـطوح منطقـه  

مثابه شرط الزم تداوم توسـعه اقتصـادي و ثبـات سياسـي هسـتند و از      
ديگر سو، تالش دارند تا با ارائه تصوير بازيگري مسئول و خواهان ثبات در عرصـه  
. ها نسبت به رشد سريع اين كشور و پيامدهاي آن را كاهش دهند

ها روابـط دوجانبـة خـود بـا سـاير      
بازيگران اعم از بزرگ، متوسط و كوچـك را برمبنـاي چنـين چهـارچوبي مـديريت      

هاي اساسي سياسـت خـارجي   
اي پيشـبرد  المللـي بـر  

المللـي   عنـوان قـدرتي بـزرگ در صـحنه بـين     
هـاي   ورود اين كارويژه اساسي در سياست خارجي چين، روابط آن با دولـت 

را بـا محـدوديت مواجـه    
به ايـن كشـورها در تنـاقض بـا يكـي از      
هاي اصـلي سياسـت خـارجي آن، كـه همانـا تـالش بـراي ايجـاد تصـوير          
گيـرد و از آنجـا كـه اهميـت ايـن      

» حـد «ها با ايجاد  كارويژه بسي فراتر از روابط چين با اين كشورهاست، طبيعتاً چيني
روابـط چـين ـ    . پردازنـد 

ايران نيز در همين چهارچوب، يعني روابط چين با بازيگر تجديـدنظرطلب انقالبـي   
  .گيرد و بالطبع واجد محدوديتي است كه در باال به آن اشاره شد

هـاي   ويـژه در سـال   نمودهاي اين محدوديت را با دقت در روابط دو كشور، به
توان مشاهده كرد كه در ادامه به اين مـوارد خـواهيم   
، انتخـاب اسـتراتژيك چـين در    

و به تبـع آن  ) كه احتماالً تا يك دهه آينده چنين خواهد بود
المللي و نهادهاي آن در سياست خـارجي آن  

عنـوان دولـت    از اهميت و اولويت اساسي برخوردار باشد و ايران نيـز همچنـان بـه   
تـوان گفـت كـه ايـن     

ها در طراحي و اجراي سياست خارجي خـود   بر مبناي اين مفهوم غالب، چيني
در سـطوح منطقـه  (سـازي در محـيط امنيتـي خـويش      سـو در پـي ثبـات   

مثابه شرط الزم تداوم توسـعه اقتصـادي و ثبـات سياسـي هسـتند و از       به) المللي
ديگر سو، تالش دارند تا با ارائه تصوير بازيگري مسئول و خواهان ثبات در عرصـه  

ها نسبت به رشد سريع اين كشور و پيامدهاي آن را كاهش دهند المللي، نگراني
ها روابـط دوجانبـة خـود بـا سـاير       چيني آنچه روشن است آنكه در وضعيت فعلي،

بازيگران اعم از بزرگ، متوسط و كوچـك را برمبنـاي چنـين چهـارچوبي مـديريت      
  (Honghua, 2004).كنند 

هاي اساسي سياسـت خـارجي    توان گفت كه يكي از كارويژه به همين دليل، مي
المللـي بـر   چين در وضعيت فعلي، ايجاد ميزاني از هماهنگي با نظم بـين 

عنـوان قـدرتي بـزرگ در صـحنه بـين      آميز آن كشور به فرايند ظهور مسالمت
ورود اين كارويژه اساسي در سياست خارجي چين، روابط آن با دولـت 

را بـا محـدوديت مواجـه    ...) ايـران، كوبـا، كـره شـمالي و    (تجديدنظرطلب انقالبـي  
به ايـن كشـورها در تنـاقض بـا يكـي از       سازد؛ بدان معنا كه نزديكي جدي چين

هاي اصـلي سياسـت خـارجي آن، كـه همانـا تـالش بـراي ايجـاد تصـوير          
گيـرد و از آنجـا كـه اهميـت ايـن       پذير اسـت، قـرار مـي    المللي قدرتي مسئوليت

كارويژه بسي فراتر از روابط چين با اين كشورهاست، طبيعتاً چيني
پردازنـد  گونه بازيگران، به رفع اين تناقض مـي  خود با ايندر رابطه 

ايران نيز در همين چهارچوب، يعني روابط چين با بازيگر تجديـدنظرطلب انقالبـي   
گيرد و بالطبع واجد محدوديتي است كه در باال به آن اشاره شد

نمودهاي اين محدوديت را با دقت در روابط دو كشور، به
توان مشاهده كرد كه در ادامه به اين مـوارد خـواهيم    هاي مختلف مي اخير، در حوزه

، انتخـاب اسـتراتژيك چـين در    »آميز ظهور مسالمت«كه  بر اين مبنا، مادامي. پرداخت
كه احتماالً تا يك دهه آينده چنين خواهد بود(المللي باشد  صحنه بين
المللي و نهادهاي آن در سياست خـارجي آن   ي از هماهنگي با جامعه بينايجاد ميزان

از اهميت و اولويت اساسي برخوردار باشد و ايران نيـز همچنـان بـه   
تـوان گفـت كـه ايـن      الملل تلقـي گـردد، مـي    تجديدنظرطلب انقالبي در جامعه بين
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بر مبناي اين مفهوم غالب، چيني
سـو در پـي ثبـات    ازيك

المللي ينب
ديگر سو، تالش دارند تا با ارائه تصوير بازيگري مسئول و خواهان ثبات در عرصـه  

المللي، نگراني بين
آنچه روشن است آنكه در وضعيت فعلي،

بازيگران اعم از بزرگ، متوسط و كوچـك را برمبنـاي چنـين چهـارچوبي مـديريت      
كنند  مي

به همين دليل، مي
چين در وضعيت فعلي، ايجاد ميزاني از هماهنگي با نظم بـين 

فرايند ظهور مسالمت
ورود اين كارويژه اساسي در سياست خارجي چين، روابط آن با دولـت . است

تجديدنظرطلب انقالبـي  
سازد؛ بدان معنا كه نزديكي جدي چين مي

هاي اصـلي سياسـت خـارجي آن، كـه همانـا تـالش بـراي ايجـاد تصـوير           كارويژه
المللي قدرتي مسئوليت بين

كارويژه بسي فراتر از روابط چين با اين كشورهاست، طبيعتاً چيني
در رابطه 

ايران نيز در همين چهارچوب، يعني روابط چين با بازيگر تجديـدنظرطلب انقالبـي   
گيرد و بالطبع واجد محدوديتي است كه در باال به آن اشاره شد قرار مي

نمودهاي اين محدوديت را با دقت در روابط دو كشور، به
اخير، در حوزه

پرداخت
صحنه بين
ايجاد ميزان

از اهميت و اولويت اساسي برخوردار باشد و ايران نيـز همچنـان بـه   
تجديدنظرطلب انقالبي در جامعه بين
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عنوان يكي از  هاي بزرگ به
المللـي،   هاي اصلي ثروت و قدرت بين

هـا آشـكارا افـزايش يافتـه اسـت؛      
رسد، زيرا پيشبرد فرايند توسعه در هـر كشـور نيازمنـد    
. المللي كسـب شـود  

هـاي اخيـر رشـدي     از سوي ديگر، بازارهاي اصلي جذب صادرات چين كه در سال
از ميان ده شريك اصـلي  

هاي اصلي ثروت و  عنوان كانون

خـوبي ايـن    مقايسه حجم تجارت چين با امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ايران به
روشني پيداست، روابط تجـاري  
سرعت گسترش يافتـه اسـت، امـا در مقـام     
هـاي غربـي و ژاپـن رقمـي محسـوب      

  )ميليارد دالر( 2010ان در سال 

  
كند تـا ايـن پيونـدها را تحكـيم     
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حجم تجارت چين و  
آمريكا

  .محدوديت همچنان بر روابط دو كشور حاكم خواهد بود

  هاي غربي روابط چين و قدرت

هاي بزرگ به موازات پيشبرد توسعه اقتصادي، روابط چين و قدرت
هاي اصلي ثروت و قدرت بين المللي و نيز كانون نهادهاي بنيادين جامعه بين

هـا آشـكارا افـزايش يافتـه اسـت؛       ارتقاء يافته و نقاط اتصال اين كشور به اين كانون
رسد، زيرا پيشبرد فرايند توسعه در هـر كشـور نيازمنـد     نظر مي افزايشي كه طبيعي به

 منابع الزم است و ناگزير، بخشي از اين منابع بايد از محيط بين
از سوي ديگر، بازارهاي اصلي جذب صادرات چين كه در سال

از ميان ده شريك اصـلي  . ها قرار دارد نونتصاعدي داشته است نيز، عمدتاً در اين كا
عنوان كانون تجاري چين، اتحاديه اروپا، اياالت متحده و ژاپن به

  .هاي اول تا سوم هستند قدرت در رتبه
مقايسه حجم تجارت چين با امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ايران به

روشني پيداست، روابط تجـاري   ه در نمودار بهگونه ك همان. دهد موضوع را نشان مي
سرعت گسترش يافتـه اسـت، امـا در مقـام      هاي اخير اگرچه به ايران و چين در سال

هـاي غربـي و ژاپـن رقمـي محسـوب       مقايسه با روابط تجاري اين كشور با قـدرت 
  .شود

ان در سال مقايسه روابط تجاري چين با امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و اير. 4نمودار 

كند تـا ايـن پيونـدها را تحكـيم      هاي مختلف تالش مي در چنين فضايي، چين از راه
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حجم تجارت چين و   حجم تجارت چين و  
اتحاديه اروپا

حجم تجارت چين و ژاپن حجم تجارت ايران و 
چين

  

  

محدوديت همچنان بر روابط دو كشور حاكم خواهد بود

روابط چين و قدرت .2-3

موازات پيشبرد توسعه اقتصادي، روابط چين و قدرت به 
نهادهاي بنيادين جامعه بين

ارتقاء يافته و نقاط اتصال اين كشور به اين كانون
افزايشي كه طبيعي به

منابع الزم است و ناگزير، بخشي از اين منابع بايد از محيط بين
از سوي ديگر، بازارهاي اصلي جذب صادرات چين كه در سال

تصاعدي داشته است نيز، عمدتاً در اين كا
تجاري چين، اتحاديه اروپا، اياالت متحده و ژاپن به

قدرت در رتبه
مقايسه حجم تجارت چين با امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ايران به

موضوع را نشان مي
ايران و چين در سال

مقايسه با روابط تجاري اين كشور با قـدرت 
شود نمي

نمودار 

در چنين فضايي، چين از راه

حجم تجارت ايران و 



هـاي سياسـي ايـن كشـور در     
عنـوان قـدرتي بـزرگ و    

بـه همـين دليـل،    . ها مواجه اسـت 
هـاي   ويـژه پيرامـون بحـران   
نمونه . المللي، جانب احتياط را نگاه دارد و به مالحظات اين بازيگران توجه كند

در هـر دو ايـن   . الي و ايران ديـد 
كند، اما همواره در اين مواضع، 

توان گفت كـه   بر اين مبنا، مي
سـو و   هاي اصـلي ثـروت و قـدرت ازيـك    

يل جدي چين به تثبيت و گسترش اين پيوندها از سوي ديگر، محـدوديتي مهـم   
. آيـد  شـمار مـي   در روابط اين كشور با بازيگر تجديدنظرطلب انقالبي چون ايران بـه 

هـاي   جويانه امريكا و چين و تأثير آن بر روابط ايران و چين در سال

هـاي   عنوان بازيگر ثالث، در ساليان اخير  فشارها و محـدوديت 
بســياري بــر روابــط ايــران و چــين وارد ســاخته؛ فشــارهايي كــه در قالــب تحــريم 

تحقـق يافتـه   ... هاي چيني طرف معامله با ايران، فروش تسليحات به تايوان و
يران در اين دوران تحريم شدند 

نشيني طـرف چينـي     و برخي معامالت پراهميت ايران و چين با فشار امريكا و عقب
هاي ضدكشتي موسوم به كرم ابريشم را به ايران 
امريكا در پاسخ به ايـن  

از ايـن پـس   . ادرات كاالهاي حساس به چين را بـه حالـت تعليـق درآورد   
اياالت متحده با حساسيت فراوان، مبادالت نظامي ايران و چين را رصـد كـرده و تـا    

فشـارهاي   1990امريكـا از اوايـل دهـه    
اي با ايران بازدارد  ي هسته

 20تالش ايران براي خريـد رآكتـور تحقيقـاتي    
نيز مانع از اجـراي توافـق ايـران و    
اياالت متحده به اين حد نيـز  

هـاي سياسـي ايـن كشـور در      گيـري  ها، موضع يكي از اين راه. كرده و گسترش دهد
عنـوان قـدرتي بـزرگ و     ويژه با توجه به جايگـاه آن بـه   المللي است كه به صحنه بين
ها مواجه اسـت  وتو، با حساسيت از سوي ساير قدرتداراي حق 

ويـژه پيرامـون بحـران    هاي خود، بـه  گيري كند در موضع چين پيوسته تالش مي
المللي، جانب احتياط را نگاه دارد و به مالحظات اين بازيگران توجه كند

الي و ايران ديـد اي كره شم توان در بحران هسته ها را مي اين تالش
كند، اما همواره در اين مواضع،  ترين مواضع را اتخاذ مي ها اگرچه چين متعادل

بر اين مبنا، مي. كند ميزاني از هماهنگي با بازيگران مسلط را حفظ مي
هاي اصـلي ثـروت و قـدرت ازيـك     وجود پيوندهاي قوي ميان چين و كانون

يل جدي چين به تثبيت و گسترش اين پيوندها از سوي ديگر، محـدوديتي مهـم   
در روابط اين كشور با بازيگر تجديدنظرطلب انقالبي چون ايران بـه 

جويانه امريكا و چين و تأثير آن بر روابط ايران و چين در سال روابط همكاري
  .آيد شمار مي اخير نماد چنين وضعيتي به

عنوان بازيگر ثالث، در ساليان اخير  فشارها و محـدوديت  اياالت متحده به
بســياري بــر روابــط ايــران و چــين وارد ســاخته؛ فشــارهايي كــه در قالــب تحــريم 

هاي چيني طرف معامله با ايران، فروش تسليحات به تايوان و
يران در اين دوران تحريم شدند هاي چيني طرف معامله با ا بسياري از شركت

و برخي معامالت پراهميت ايران و چين با فشار امريكا و عقب
هاي ضدكشتي موسوم به كرم ابريشم را به ايران  چين موشك 1985در سال . 

امريكا در پاسخ به ايـن  . آميز اياالت متحده مواجه شد فروخت كه با واكنش اعتراض
ادرات كاالهاي حساس به چين را بـه حالـت تعليـق درآورد   اقدام، ص

اياالت متحده با حساسيت فراوان، مبادالت نظامي ايران و چين را رصـد كـرده و تـا    
امريكـا از اوايـل دهـه    . حد زيادي موفق به كاهش آن شـده اسـت  

ي هستهها زيادي را به چين وارد آورد تا اين كشور را از همكاري
تالش ايران براي خريـد رآكتـور تحقيقـاتي     1992و درنهايت موفق شد در سال 

نيز مانع از اجـراي توافـق ايـران و     1995مگاواتي از چين را ناكام بگذارد و در سال 
اياالت متحده به اين حد نيـز  . مگاواتي كينشان شد 300رآكتور  2بر انتقال  چين مبني
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كرده و گسترش دهد
صحنه بين
داراي حق 

چين پيوسته تالش مي
المللي، جانب احتياط را نگاه دارد و به مالحظات اين بازيگران توجه كند بين

اين تالش
ها اگرچه چين متعادل بحران

ميزاني از هماهنگي با بازيگران مسلط را حفظ مي
وجود پيوندهاي قوي ميان چين و كانون

يل جدي چين به تثبيت و گسترش اين پيوندها از سوي ديگر، محـدوديتي مهـم   تما
در روابط اين كشور با بازيگر تجديدنظرطلب انقالبي چون ايران بـه 

روابط همكاري
اخير نماد چنين وضعيتي به

اياالت متحده به
بســياري بــر روابــط ايــران و چــين وارد ســاخته؛ فشــارهايي كــه در قالــب تحــريم 

هاي چيني طرف معامله با ايران، فروش تسليحات به تايوان و شركت
بسياري از شركت. است

و برخي معامالت پراهميت ايران و چين با فشار امريكا و عقب
.لغو شد

فروخت كه با واكنش اعتراض
اقدام، ص

اياالت متحده با حساسيت فراوان، مبادالت نظامي ايران و چين را رصـد كـرده و تـا    
حد زيادي موفق به كاهش آن شـده اسـت  

زيادي را به چين وارد آورد تا اين كشور را از همكاري
و درنهايت موفق شد در سال 

مگاواتي از چين را ناكام بگذارد و در سال 
چين مبني
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اي و  هـاي هسـته   از چين خواست تا به تمـامي همكـاري  
موشكي خود با ايران خاتمه دهد، درخواستي كه از سوي چين مـورد پـذيرش قـرار    
از اين مقطع به بعد تعامالت ايران و چين در حـوزه كاالهـاي داراي كـاربرد    

اما نماد اصلي همكاري و هماهنگي چين با اياالت متحده براي اعمال فشار بـر  
اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحـد  
هـا پيرامـون نقـش چـين و     
ه ايران باال گرفـت و چـين در آزمـوني دشـوار     
دشواري اين آزمون بدان لحاظ بود كه 
همواره چين تالش داشت در ميانه روابط ايران و امريكـا قـرار گيـرد و از تـأثيرات     

اي ايران در شوراي امنيت، چين را وادار به انتخـاب كـرد   
آراي چـين  . و درنهايت چهار قطعنامه اين شورا با رأي مثبت اين كشور همـراه بـود  

هاي مربوط به ائتالف ايران ـ چين زد و نشـان   
المللي از جمله بحـران  

ها، چين در  پس از تصويب تحريم
ويـژه معـامالت بـانكي دو    

تـدريج   اند، بـه  هاي چين كه عمدتاً دولتي
نكتـه پراهميـت   . از گشايش اسناد اعتباري براي بازرگانان ايرانـي خـودداري كردنـد   
  .آنكه اين تضييقات به دليل فشارهاي اياالت متحده صورت گرفت

گيـري   هاي زيادي را در محافل تصـميم 
رئـيس   ان نداد، اما نايـب 

كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي چند روز پس از صدور قطعنامه از قول 
مسئولين وزارت امور خارجه، رأي مثبت چـين و روسـيه بـه قطعنامـه را دلسـوزانه      

اي  گذاري و رسانه هاي منفي فراواني را در سطوح سياست
از محكوميت اقـدام چـين و روسـيه    
گرايانه به روابط ايران و 

از چين خواست تا به تمـامي همكـاري   1997نشد و در سال 
موشكي خود با ايران خاتمه دهد، درخواستي كه از سوي چين مـورد پـذيرش قـرار    
از اين مقطع به بعد تعامالت ايران و چين در حـوزه كاالهـاي داراي كـاربرد    

  .(Gill, 2007: 54)دوگانه و مبادالت نظامي محدود شد 
اما نماد اصلي همكاري و هماهنگي چين با اياالت متحده براي اعمال فشار بـر  

اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحـد   هسته  توان در روند پرونده ايران را مي
هـا پيرامـون نقـش چـين و      با ارجاع پرونده ايران به اين شـورا، بحـث  . مشاهده كرد

ه ايران باال گرفـت و چـين در آزمـوني دشـوار     روسيه در مقابله با اعمال تحريم علي
دشواري اين آزمون بدان لحاظ بود كه . براي انتخاب ميان ايران و امريكا قرار گرفت

همواره چين تالش داشت در ميانه روابط ايران و امريكـا قـرار گيـرد و از تـأثيرات     
  .منفي مناقشه اين دو بر روابط خود با هريك از آنها بكاهد

اي ايران در شوراي امنيت، چين را وادار به انتخـاب كـرد    رونده هستهاما روند پ
و درنهايت چهار قطعنامه اين شورا با رأي مثبت اين كشور همـراه بـود  

هاي مربوط به ائتالف ايران ـ چين زد و نشـان    ها، مهر پاياني بر بحث در اين قطعنامه
المللي از جمله بحـران   هاي بين بحران داد كه اين كشور همكاري با اياالت متحده در

پس از تصويب تحريم. دهد ها ترجيح مي اي ايران را بر ساير گزينه
ويـژه معـامالت بـانكي دو     پي محدودسازي روابط اقتصادي خود با ايران برآمد و به

هاي چين كه عمدتاً دولتي بانك. رو ساخت كشور را با تضييقاتي روبه
از گشايش اسناد اعتباري براي بازرگانان ايرانـي خـودداري كردنـد   
آنكه اين تضييقات به دليل فشارهاي اياالت متحده صورت گرفت

هاي زيادي را در محافل تصـميم  بحث 1929رأي مثبت چين به قطعنامه 
ان نداد، اما نايـب گرچه ايران واكنش رسمي به اين اقدام نش. ايران برانگيخت

كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي چند روز پس از صدور قطعنامه از قول 
مسئولين وزارت امور خارجه، رأي مثبت چـين و روسـيه بـه قطعنامـه را دلسـوزانه      

هاي منفي فراواني را در سطوح سياست خواند و همين امر واكنش
از محكوميت اقـدام چـين و روسـيه     هايي كه جملگي حاكي نشايران برانگيخت؛ واك

گرايانه به روابط ايران و  برخي از صاحبنظران نيز كه نگاهي واقع. )1389جهان، 

  

  

نشد و در سال  قانع
موشكي خود با ايران خاتمه دهد، درخواستي كه از سوي چين مـورد پـذيرش قـرار    

از اين مقطع به بعد تعامالت ايران و چين در حـوزه كاالهـاي داراي كـاربرد    . گرفت
دوگانه و مبادالت نظامي محدود شد 

اما نماد اصلي همكاري و هماهنگي چين با اياالت متحده براي اعمال فشار بـر  
ايران را مي
مشاهده كرد

روسيه در مقابله با اعمال تحريم علي
براي انتخاب ميان ايران و امريكا قرار گرفت

همواره چين تالش داشت در ميانه روابط ايران و امريكـا قـرار گيـرد و از تـأثيرات     
منفي مناقشه اين دو بر روابط خود با هريك از آنها بكاهد

اما روند پ
و درنهايت چهار قطعنامه اين شورا با رأي مثبت اين كشور همـراه بـود  

در اين قطعنامه
داد كه اين كشور همكاري با اياالت متحده در

اي ايران را بر ساير گزينه هسته
پي محدودسازي روابط اقتصادي خود با ايران برآمد و به

كشور را با تضييقاتي روبه
از گشايش اسناد اعتباري براي بازرگانان ايرانـي خـودداري كردنـد   
آنكه اين تضييقات به دليل فشارهاي اياالت متحده صورت گرفت

رأي مثبت چين به قطعنامه 
ايران برانگيخت

كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي چند روز پس از صدور قطعنامه از قول 
مسئولين وزارت امور خارجه، رأي مثبت چـين و روسـيه بـه قطعنامـه را دلسـوزانه      

خواند و همين امر واكنش
ايران برانگيخت؛ واك

جهان، ( بود



، سـفير  جواد منصـوري 
هـا گمـان    چينـي «كرد كه 

شان با ايران از آنچـه در حـال حاضـر وجـود دارد بـاالتر      
 »هاي غرب همراه شوند

هـاي   هـا بـا تحـريم    گونه كه سفير سابق ايران در چين اشاره كرده، چينـي 
. ها ترجيح دادنـد  اعمالي عليه ايران همراه شدند و همكاري با غرب را بر ساير گزينه

هـاي اساسـي روابـط دو    
اي ايـران، عمـالً وارد اجـراي ايـن قراردادهـا      
رغـم اينكـه هـر از گـاهي     

شود، امـا در   خبر عقد قراردادهاي ميليارد دالري نفت و گاز بين دو كشور منتشر مي
شـك، فشـارهاي    بي. 

 اياالت متحده و تشديد فضاي تخاصم و تـنش در روابـط ايـران و ايـاالت متحـده،     
توان گفت كه حساسـيت  

به بيان . كند اياالت متحده، تا حد زيادي در روابط ايران و چين محدوديت ايجاد مي
هـاي غربـي و    ويـژه قـدرت  

همـي در روابـط ايـران و چـين ايجـاد      

تـوان رونـد تحـول در روابـط ايـران و چـين در       
ايـران و  . هاي اخير را محصول تأثيرگذاري تركيبي متغيرهـاي يادشـده دانسـت   

هـاي مهمـي از منـافع همپـوش     
ها همچون مبادالت انرژي، منـافع مشـترك   
ازديگرسو از آنجـا كـه دو كشـور بـه دو     
هاي تجديدنظرطلب تعلق دارند، عوامل ديگري همچون نگـاه  
هاي اسـتراتژيك آنـان و نيـز بـازيگران     

جواد منصـوري . چين دارند، حمايت چين از اين قطعنامه را طبيعي دانستند
كرد كه  اي با خبرگزاري ايلنا اعالم سابق ايران در چين در مصاحبه

شان با ايران از آنچـه در حـال حاضـر وجـود دارد بـاالتر       كنند مناسبات اقتصادي
هاي غرب همراه شوند دهند كه با سياست بر همين اساس ترجيح مي ؛نخواهد رفت
1389(.  
گونه كه سفير سابق ايران در چين اشاره كرده، چينـي  همان

اعمالي عليه ايران همراه شدند و همكاري با غرب را بر ساير گزينه
هـاي اساسـي روابـط دو     عنوان يكـي از ظرفيـت   در حوزه قراردادهاي نفت و گاز به

اي ايـران، عمـالً وارد اجـراي ايـن قراردادهـا       ها با تشديد بحران هسته كشور، چيني
رغـم اينكـه هـر از گـاهي      در واقع، علي. فتندنشدند و سياست انتظار را در پيش گر

خبر عقد قراردادهاي ميليارد دالري نفت و گاز بين دو كشور منتشر مي
. يك از اين توافقات به مرحله اجرا نرسيده است عمل هنوز هيچ

اياالت متحده و تشديد فضاي تخاصم و تـنش در روابـط ايـران و ايـاالت متحـده،     
توان گفت كه حساسـيت   بر اين مبنا، مي. ترين عوامل وقوع چنين وضعيتي است

اياالت متحده، تا حد زيادي در روابط ايران و چين محدوديت ايجاد مي
ويـژه قـدرت   هاي بزرگ، به جويانه چين با قدرت بهتر روابط همكاري

همـي در روابـط ايـران و چـين ايجـاد      هـاي م  خصوص اياالت متحده، محدوديت
 

  زا كننده متغيرهاي محدوديت نقش تعيين: گيري

تـوان رونـد تحـول در روابـط ايـران و چـين در        شـده مـي   با عنايت به مباحث ارائه
هاي اخير را محصول تأثيرگذاري تركيبي متغيرهـاي يادشـده دانسـت   

هـاي مهمـي از منـافع همپـوش      رطلب از حـوزه عنوان دو دولـت تجديـدنظ  
ها همچون مبادالت انرژي، منـافع مشـترك    بر اين در برخي حوزه افزون. برخوردارند

ازديگرسو از آنجـا كـه دو كشـور بـه دو     . انجامد عيني است و طبيعتاً به همكاري مي
هاي تجديدنظرطلب تعلق دارند، عوامل ديگري همچون نگـاه   گونة متفاوت از دولت

هاي اسـتراتژيك آنـان و نيـز بـازيگران      المللي، انتخاب متفاوت دو كشور به نظم بين
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چين دارند، حمايت چين از اين قطعنامه را طبيعي دانستند
سابق ايران در چين در مصاحبه

كنند مناسبات اقتصادي مي
نخواهد رفت

1389ايلنا، (
همان

اعمالي عليه ايران همراه شدند و همكاري با غرب را بر ساير گزينه
در حوزه قراردادهاي نفت و گاز به

كشور، چيني
نشدند و سياست انتظار را در پيش گر

خبر عقد قراردادهاي ميليارد دالري نفت و گاز بين دو كشور منتشر مي
عمل هنوز هيچ

اياالت متحده و تشديد فضاي تخاصم و تـنش در روابـط ايـران و ايـاالت متحـده،     
ترين عوامل وقوع چنين وضعيتي است مهم

اياالت متحده، تا حد زيادي در روابط ايران و چين محدوديت ايجاد مي
بهتر روابط همكاري

خصوص اياالت متحده، محدوديت به
 .كند مي

گيري نتيجه

با عنايت به مباحث ارائه
هاي اخير را محصول تأثيرگذاري تركيبي متغيرهـاي يادشـده دانسـت    سال

عنوان دو دولـت تجديـدنظ   چين به
برخوردارند

عيني است و طبيعتاً به همكاري مي
گونة متفاوت از دولت

متفاوت دو كشور به نظم بين



ن
عيي

ل ت
وام

ع
 

ن
چي

و 
ن 

را
 اي

ط
واب

 ر
ده

كنن
 

�� �� 
ي

عت
ري

ش
ن 

س
ح

م
 

نيا

205205205205        

از ايـن عوامـل   . كننـد 
برخي از ثبات بيشتري برخوردارند و برخي ديگر تحت تأثير تحوالت سياسي، تغيير 

جويانـه آن   ژيك چين و رفتار همكـاري 
عنوان دولت تجديدنظرطلب انقالبي از 
ثبــات بيشــتري برخوردارنــد و تــأثيرات بيشــتري بــر ســير كلــي روابــط دو كشــور 
خـوبي ايـن موضـوع را    

سياسـت  «، ايـران  2005
هاي سياست خـارجي خـود اعـالم كـرد و     

، منـوچهر متكـي  . هاي زيادي براي بسط روابط با كشورهاي آسيايي انجام داد
خود در اين راسـتا تأكيـد كـرد كـه     
متوازن ساختن روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران كه مسـتلزم تقويـت نگـاه بـه     
در دستوركار سياسـت خـارجي   

تـرين روابـط را بـا     در ميان كشورهاي آسيايي، ايران گسترده
عتـاً چـين از جايگـاهي ويـژه در سياسـت نگـاه بـه شـرق ايـران          
برخوردار بود؛ بنابراين در اراده ايران براي بسط روابط با چين در ساليان اخير شكي 

دهـد كـه    اما دقت در سير تحول روابـط ايـران چـين در ايـن دوره نشـان مـي      
سعه نيافته، بلكه محدودتر از 
گونه كه اشاره شد در اين دوره اختالف ايران و غرب بر 
اي ايـران بـه شـوراي امنيـت     
در پي اين رخداد و در چهارچوب سياست نگاه بـه شـرق،   
ها داشتند و در سطوح مختلف بـه  

هاي صـادره   اما نتايج، اميدواركننده نبود، زيرا چين به قطعنامه
هند و برخي ديگـر از  
اي ايران انجام دادنـد و  
همين امر باعث شد تا سياست نگاه به شرق خيلي زود از ادبيات سياسـت خـارجي   

كننـد  اي در بسط روابط دو كشور ايفـا مـي   ثالث، نقش محدودكننده
برخي از ثبات بيشتري برخوردارند و برخي ديگر تحت تأثير تحوالت سياسي، تغيير 

ژيك چين و رفتار همكـاري  استراتدر اين ميان انتخاب . يابند و تحول مي
عنوان دولت تجديدنظرطلب انقالبي از  هاي بزرگ و تداوم موقعيت ايران به با قدرت

ثبــات بيشــتري برخوردارنــد و تــأثيرات بيشــتري بــر ســير كلــي روابــط دو كشــور 
خـوبي ايـن موضـوع را     هاي اخيـر بـه   تجربه روابط ايران و چين در سال. گذارند
  .دهد مي

2005در سـال   نژاد محمود احمديبا روي كار آمدن دولـت  
هاي سياست خـارجي خـود اعـالم كـرد و      عنوان يكي از اولويت را به» نگاه به شرق

هاي زيادي براي بسط روابط با كشورهاي آسيايي انجام داد
خود در اين راسـتا تأكيـد كـرد كـه      وزير وقت امور خارجه در ابتداي دوره وزارت

متوازن ساختن روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران كه مسـتلزم تقويـت نگـاه بـه     
در دستوركار سياسـت خـارجي    است،شرق و توسعه مناسبات با كشورهاي آسيايي 

در ميان كشورهاي آسيايي، ايران گسترده. دولت جديد قرار دارد
عتـاً چـين از جايگـاهي ويـژه در سياسـت نگـاه بـه شـرق ايـران          چين داشت و طبي

برخوردار بود؛ بنابراين در اراده ايران براي بسط روابط با چين در ساليان اخير شكي 
  .وجود ندارد

اما دقت در سير تحول روابـط ايـران چـين در ايـن دوره نشـان مـي      
سعه نيافته، بلكه محدودتر از تنها تو رغم خواست ايران، روابط سياسي با چين نه

گونه كه اشاره شد در اين دوره اختالف ايران و غرب بر  همان. گذشته نيز شده است
اي ايـران بـه شـوراي امنيـت      اي ايران تشديد شـد و پرونـده هسـته    سر برنامه هسته

در پي اين رخداد و در چهارچوب سياست نگاه بـه شـرق،   . سازمان ملل ارجاع شد
ها داشتند و در سطوح مختلف بـه   اي با چيني هاي فشرده يران، رايزنيمقامات ارشد ا

اما نتايج، اميدواركننده نبود، زيرا چين به قطعنامه. اين كشور سفر كردند
هند و برخي ديگـر از  . عليه ايران رأي مثبت داد و در كنار اياالت متحده قرار گرفت

اي ايران انجام دادنـد و   ورد موضوع هستهكشورهاي آسيايي نيز واكنش مشابهي در م
همين امر باعث شد تا سياست نگاه به شرق خيلي زود از ادبيات سياسـت خـارجي   

  

  

ثالث، نقش محدودكننده
برخي از ثبات بيشتري برخوردارند و برخي ديگر تحت تأثير تحوالت سياسي، تغيير 

و تحول مي
با قدرت

ثبــات بيشــتري برخوردارنــد و تــأثيرات بيشــتري بــر ســير كلــي روابــط دو كشــور 
گذارند مي

مي نشان
با روي كار آمدن دولـت  

نگاه به شرق
هاي زيادي براي بسط روابط با كشورهاي آسيايي انجام داد تالش

وزير وقت امور خارجه در ابتداي دوره وزارت
متوازن ساختن روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران كه مسـتلزم تقويـت نگـاه بـه     

شرق و توسعه مناسبات با كشورهاي آسيايي 
دولت جديد قرار دارد

چين داشت و طبي
برخوردار بود؛ بنابراين در اراده ايران براي بسط روابط با چين در ساليان اخير شكي 

وجود ندارد
اما دقت در سير تحول روابـط ايـران چـين در ايـن دوره نشـان مـي      

رغم خواست ايران، روابط سياسي با چين نه علي
گذشته نيز شده است

سر برنامه هسته
سازمان ملل ارجاع شد

مقامات ارشد ا
اين كشور سفر كردند

عليه ايران رأي مثبت داد و در كنار اياالت متحده قرار گرفت
كشورهاي آسيايي نيز واكنش مشابهي در م

همين امر باعث شد تا سياست نگاه به شرق خيلي زود از ادبيات سياسـت خـارجي   



هـاي اقتصـادي ايـران و    
عنـوان   ي بر بخش انرژي بـه 

ايـن  . هاي دو كشور تأثيرات محدودكننـدة جـدي گذاشـت   
: كند گونه بيان مي ها را يكي از مديران ارشد پيشين صنعت نفت ايران اين

بعد بـازار مـا را تبـديل بـه     
سال پيش بايـد   4در پارس شمالي چين 

چيز تمام شـد و مـذاكرات بـه نتيجـه رسـيد آنهـا       
قراردادهاي بزرگي كـه  

هـا   درحقيقت چيني )....
  .)1389تركان، ( »دهند

هاي غربي  اگر به انتخاب استراتژيك چين و روابط گسترده اين كشور با قدرت
ويژه اياالت متحده توجه داشته باشيم، در پيش گرفتن چنين رفتاري از سوي آن 

گونـه   چين همـان . هاي ايران چندان عجيب نيست
المللي ايفا كند  كه اشاره شد تالش دارد تا نقش قدرتي مسئول را در نظم موجود بين

ترين الزام ايفاي چنين نقشي، 
المللـي   ويژه در حـوزه امنيـت بـين   

الملل دگرگون شده و 
همـين  . از ديگر سو موقعيت ايران و چين در اين نظام دچـار تغييـر گرديـده اسـت    

دي هاي تجاري و تا حـدو 
ها در سياست خارجي دو كشور، 

هاي اخير نقـش اصـلي را   
سـاز را   دهي به الگوي تحول در ايـن روابـط ايفـا كـرده و عوامـل ظرفيـت      

حاصل چنين وضعيتي محـدود شـدن بـيش از پـيش     

  .نژاد كنار گذاشته شود دولت احمدي
هـاي اقتصـادي ايـران و     هاي تحريمي عليه ايران، همكـاري  با تصويب قطعنامه

ي بر بخش انرژي بـه ها حت تحريم. چين ُكند، و روابط، به تجارت خالصه شد
هاي دو كشور تأثيرات محدودكننـدة جـدي گذاشـت    ترين حوزه همكاري

ها را يكي از مديران ارشد پيشين صنعت نفت ايران اين محدوديت
بعد بـازار مـا را تبـديل بـه      ،ها اين شده كه از ما امتياز بگيرند حاصل سياست چيني

در پارس شمالي چين  مثالً. الهاي بنجل خود كنندمحل جوالن كا
چيز تمام شـد و مـذاكرات بـه نتيجـه رسـيد آنهـا        وقتي همه. كرد قرارداد را تمام مي

قراردادهاي بزرگي كـه  . تلخي امريكا نشوند قرارداد را امضا نكردند تا باعث اوقات
)....از من است تأكيد( كدام فعال نيست هيچ ،ايم ما با آنها بسته

دهند ما را بازي مي ،هاست اما با زبان شان مثل غربي رفتار واقعي
اگر به انتخاب استراتژيك چين و روابط گسترده اين كشور با قدرت

ويژه اياالت متحده توجه داشته باشيم، در پيش گرفتن چنين رفتاري از سوي آن 
هاي ايران چندان عجيب نيست شور در قبال بازيگري با ويژگي

كه اشاره شد تالش دارد تا نقش قدرتي مسئول را در نظم موجود بين
ترين الزام ايفاي چنين نقشي،  مهم. و روابط سازنده با اياالت متحده را توسعه بخشد

ويژه در حـوزه امنيـت بـين    لمللي امريكا بها همراهي حداقلي با دستوركار بين
الملل دگرگون شده و  سو نظام بين به بيان ديگر در دوران پساجنگ سرد ازيك

از ديگر سو موقعيت ايران و چين در اين نظام دچـار تغييـر گرديـده اسـت    
هاي تجاري و تا حـدو  تغييرات باعث شده تا سطح روابط دو كشور در همكاري

ها در سياست خارجي دو كشور،  رغم برخي همپوشاني اقتصادي تعريف شود و علي
  .هاي سياسي ميان آنان محدود شود همكاري

هاي اخير نقـش اصـلي را    زا در سال توان گفت، عوامل محدوديت رو مي اين 
دهي به الگوي تحول در ايـن روابـط ايفـا كـرده و عوامـل ظرفيـت       در شكل

حاصل چنين وضعيتي محـدود شـدن بـيش از پـيش     . اند الشعاع خود قرار داده
  �.شور استروابط سياسي دو ك
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دولت احمدي
با تصويب قطعنامه

چين ُكند، و روابط، به تجارت خالصه شد
ترين حوزه همكاري مهم

محدوديت
حاصل سياست چيني«

محل جوالن كا
قرارداد را تمام مي

قرارداد را امضا نكردند تا باعث اوقات
ما با آنها بسته

رفتار واقعي
اگر به انتخاب استراتژيك چين و روابط گسترده اين كشور با قدرت

ويژه اياالت متحده توجه داشته باشيم، در پيش گرفتن چنين رفتاري از سوي آن  و به
شور در قبال بازيگري با ويژگيك

كه اشاره شد تالش دارد تا نقش قدرتي مسئول را در نظم موجود بين
و روابط سازنده با اياالت متحده را توسعه بخشد

همراهي حداقلي با دستوركار بين
به بيان ديگر در دوران پساجنگ سرد ازيك. است

از ديگر سو موقعيت ايران و چين در اين نظام دچـار تغييـر گرديـده اسـت    
تغييرات باعث شده تا سطح روابط دو كشور در همكاري

اقتصادي تعريف شود و علي
همكاري
اين  از 
در شكل

الشعاع خود قرار داده تحت
روابط سياسي دو ك
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