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چکیده
ی،ی ای روی،ردهای م رح در سیاس خارجی جمهاوری اساالمی ،سیاسا
نراه به شرق اس

اتخاذ این روی،رد ،در اولوی سیاس خاارجی ایاران در

پی گ ش یک دهه ای ق ع روابط دیپلماتیک ایران با ایاالت متحده امری،اا
و تشدید تحریوهای گسترده این کشور و نید اتحادیه اروپا علیاه جمهاوری
اسالمی ایران اس

در این راستا جمهوری اسالمی ایران تالش نماود تاا در

جه تأمین بخشی ای آرمانها و اهدا سیاسی خود با اتخااذ ایان روی،ارد
جدید ،ای تکق بی شادن سااختار نماام باینالملال پا

ای جناگ سارد،

جلوگیری نماید در این میان ،کشور چین بهعنوان یک قدرت برتر در نماام
بااینالملاال کااه ماااتری

قاادرتش همااواره در حااال اوگ گاارفتن اس ا و
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شاخصهای برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی ،نفوذ سیاسای و
نمامی ارتقاء بخشیده اس  ،مورد توجه دستراه دیپلماسی ایران قرارگرفا
تا ای طریق توسعه هم،اری با این کانون ثروت و قدرت بینالمللی ،بخشی ای
اهدا ملی ایران در س وح من قهای و بینالمللی تأمین شود با توجاه باه

این مهو ،پرسش ا لی پژوهش حاضر آن اس که جمهوری اسالمی ایاران
ای ایجاد ائتال راهبردی با چین چه اهدافی را دنبال میکند برای پاسب به

این پرسش ،پژوهش حاضر فرضیه ذیل را به سنجش میگا ارد :جمهاوری
اسالمی ایران در پی آن اس که با ایجاد ائتال راهبردی ،ای چین به عنوان
یک شریک تجاری و متحدی راهبردی در نهادهای بین المللای بهارهگیارد
روش تحقیق در این پژوهش ،تحلیلی -تو یفی اس و برای تبیین مسائله
پژوهش ای نمریه چرخش قدرت و نقش ،بهره گرفته میشود

واژههای کلیدی :ایران ،چین ،ائتال راهبردی ،سیاس خارجی
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مشو ،سیاست خا جی مادیت و سطح وابط میا ،ولت-ملتدا با شاخصدا
مخشل ی دایو ،داادنگی داردا

ا دشال

ترا می سیر  .از داادنگی تا داگرایی

اتحدا و داگرایدی مدو سدنجش

جه تاب توجهی از یرتا،ساز و یگانگی

وجو ا که طی زما ،و با داادنگی ساخشا دا مخشلف سیاسی–اجشااعی بده
ست میآید .دنگامی که س شه میشو و کشو با یردیگر مشحد شدهاندد

واتدع

داگدو ،ا بده وجدو آو هاندد.

چندین

و نرام سیاسی -اجشاداعی -اتشادا

شرایطی و کشو ا ا سرنوشت مششرکی می شوند و بدو ،اجااع نرر نایتوانند
عا کنند.

یرتو چنین اتحا

سشیابی به اددا

منافع و کشو با یردیگر ییوندد مدییابدد .بدرا

مهم کشدو دا بده ا دشال

داتویی است که می تواند و یا چند کشو
ادبر

سوق دد .ا شال

نیازمندندد .ا دشال
ا

جده مهادی از

متیر تحقق بخشید ،بده ادددا

حد اعال داادنگی و دارا

میا ،و کشو اسدت.

با توجه به این مهم بعد از ییروز انقدالب اسدالمی سدشگاه یرلااسدی ایدرا،
ویرر سیاست خا جی و مناسبات بینالاللی یک چرخش کام
ییاا،دا و ترا ا دا الزام آو با بلوی غرب خا

ا تجربه ناو  .از

شد و سیاست خا جی نه شرتی

نه غربی ا به عنوا ،اصدول متدلم مناسدبات بدینالاللدی خدو تعریدف نادو امدا
واتعیت دا برآمده از دشت سال جنگ تحایلی عراق و سرا اعادال تحدریمددا
یرجانبدده ایدداالت مشحددده امریرددا و نیددز اتحا یدده ا ویددا علیدده ایددرا ،متددئولین و
تاایمسازا ،سشگاه یرلااسی ایرا ،ا به

ییشسیر سیاسدت نگداه بده شدرق و

ستشره مناسبات بینالاللی با تطب دا تد ت آسدیایی

بعدد سیاسدی داندو،

اسالمی ایرا ،به سو اتحا و ا شال

با تد تددا نودژمدو،

ناو  .یا جاهو
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مقدمه
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این بین کشو چین بهعنوا ،بددیلی مناسدب انگاشدشه شدد .امدا ایدن

و آو .

مطلب که تحقق چنین مطلوبی تا چه میزا ،با مقدو ات و محدذو ات چدین و ندوع
اتااالت سیاسی و اتشاا

نردام بدینالالد

این کشو با یگر تد تدا برتر

امرا،یذیر است مهمترین غدغه ا است که یژودش حاضر تاد تبیین آ ،ا ا .
با توجه به این مهم یژودش حاضر

یی آ ،است تدا بدرا یرسدش جید

مناسبی بیابدد .یرسدش اصدلی تحقیدق :جاهدو
ادبر

اسدالمی ایدرا ،از ایجدا ا دشال

با چین چه اددافی ا نبال میکند بدرا یاسدخ بده یرسدش مدذکو ایدن

یژودش فرضیه جی
که با ایجا ا شال
ادبر

ا به آزمو ،می سذا  :جاهو
ادبدر

اسالمی ایرا،

و مشحدد

نها دا بینالاللی بهرهسیر .
ایرا ،و چین به زبا ،فا سی ندوآو

تطبیق نرریه با مو
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سالدا  1368-1392یعنی و ا ،زمامدا

ایدن یدژودش آ ،اسدت کده ضدان

ادبدر

ایدرا ،و چدین

تبیدین

مقطدع زمدانی

سده ولدت سدازندسی اصدالحات و

اصولگرا یر اخشه و امرا ،یا امشناع مناسبات ادبر
توجه به اددا

خادوخ مناسدبات

یعنی بهرهسیر از نرریده چدرخش تدد ت و نقدش

متئله یژودش به چرایی ایجدا ا دشال
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یی آ ،اسدت

از چدین بده عندوا ،یدک شدریک تجدا

با توجه به کاسشیدا مشو ،نرر و تحلیلدی موجدو
ادبر

یاسدخ

و کشو

و آ ما،دا سیاست خا جی جاهو

ا وسدویه ددم بدا

اسالمی ایرا ،و دم مشناسب

با مقدو ات و محذو ات چین مو مالحره ترا می دد.
از آنجا که وه ا ندوع مواجهده بدا موضدوع جهدت سدید ،بده واتعیدت و
شناخت آ ،می انند و نیز با عنایت به این مطلب که موضوع یژودش حاضر تحلی
امرا ،ا شال

ادبر

جاهو

اسالمی ایرا ،و چین است

این تحقیق از وه

«تبیین عِلّی» 1بهره سرفشه شده است چراکه میخوادیم امرا ،و یدا امشنداع مناسدبات
ادبر

ایرا ،و چین ا علت یدابی 2ناداییم (مندوچهر

.)40 -42 :1387

ایدن

تحقیق وه تبیین عِلّی بده شدرلناونه یژوددی انجدام مدیشدو چراکده ددد
شناخت علت یا عل موجو یک یدیده خاخ است .الزم به جکر است که تجزیده و
1. Explanation

تحلی دا عِلّی بَر سه سونهاند .1 :مشارکدز بدر علدت  .2مشارکدز بدر معلدول و .3
مشارکز بر علت و معلول (بهشدشی .)310 :1387

ایدن تحقیدق تجزیده و تحلید

عِلّی مشارکز بر علت و معلول یعنی دم توجه به ساخشا دژمونیک نرام بینالال و
دم توجه به یشانت چین به عنوا ،یک تد ت نودژمدو ،چالشدگر

ایدن سداخشا

است.
این یدژودش از نرریده چدرخش تدد ت و

برا تبیین متئله مو بر سی

محاف علای و انشگادی مدو توجده یژودشدگرا ،حدوزه

مطرح شد و سرا

وابط بینالال ترا سرفدت .ایدن نرریده کده هدو و سدقوت تدد تددا بدز
بینالاللی ا دد

مطالعه خو ترا ا ه است ا عا میکند که شدد و زوال تدد ت

ملی کلید برا فهم وتوع جنگدا بز
تغییر

به سدت مدی ددد .بده اعشقدا و ا،

تد ت ملی از یک الگو منرم صعو بلوغ و انحطدات ییدرو مدیکندد و

این خط سیردا تابتدا مرتبط با تد تدا بز
ش یعی  )142 :1391چرا که ولتدا
خا جی جدید و وضعیت امنیشی

ا انعرا

می دند (تلدیزا

چرخه تد ت بدا کلیشدی از یدک سیاسدت

آینده مواجهاند (.)Belopolsky, 2000: 27

از منرر محشوایی کانو ،اصلی توجه نرریه چرخش تد ت تعا ل میا ،تدد ت
ایدن یددساه نقدش ددر بدازیگر تدابعی از تدد ت اوسدت.

و نقش است .براسدا

داادنگی و تعا ل میا ،تد ت و نقش موجدب ضدایت و صدلح مدیشدو  .ابطده
معرو

نیز ماداق ا

افزایش تد ت از یکسو و محدو یتدا بیشاا

کده

توسط نرام بینالال بر نقش محدو یک بازیگر تحاید مدیشدو بده نوبده خدو
نا ضایشی و کوشش جهت یُر کر  ،فاصله بین تد ت و نقش ا از سو بدازیگر
یی خوادد اشت

نشیجه تد ت نو هو جهت تحای منافع تعیین تواعد بداز

و شر ا  ،به تواعد نرام بینالال
این و نرریه چرخش تد ت تعا ل

به ویا ویی با تدد ت دژمدو ،مدییدر از  .از
نرام بینالال و ثبات ساخشا

ا مرتبط بدا

این متئله می اند که تد ت دژمو ،و مشحدانش از تد ت برتر نتبت بده تدد ت
1. CharLes Doran
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نقش چا لز و ا 1،بهره سرفشه شده اسدت .ایدن نرریده ابشددا

اواید

دده 1990
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جدید و

حال هو برخو ا باشند .زمانی که تد ت چالشگر از تد ت متداو

یا باالتر نتبت به تد ت چالش سرفشده شدده برخدو ا شدو
انشقال تد ت آغاز خوادد شد .انشقال تد ت
ملّی
5

و ه سرسدونی و

نرام بینالالد نشیجده شدد تدد ت

ابعا سوناسونی نریر توسعه ا اضی جاعیت و توسعه اتشاا

 .)2008:به داین جهت نرریه چرخش تد ت به خاوخ

اسدت (

Lai,

مدل تجدیدنرر شده

و نوین آ ،که توسط یال ،کیتا 1،یر ازه شده است شش مؤل ده و یدا شداخص
اصلی ا برا سنجش تد ت کشو دا مو توجه ترا می دد (جدول شاا ه .)1
جدول شماره  .1شاخصهای ارزیابی قدرت ملی از منظر نظریه چرخش قدرت

قابلیت اقتصادی
مصرف انرژی
تولید آهن و فوالد
جمعیت شهری به عنوان درصدی از جمعیت کل

قابلیت نظامی و امنیتی
مخارج نظامی
پرسنل نظامی
سرانه مخارج نظامی به ازای هر سرباز

منبع( :تلیزا ه ش یعی )143 :1391

نرریه چرخش تد ت شیوها از مقایته بازیگرا ،ولشی و ،یک سیتشم براسا
تد ت نتبی آنهاست .آنیه کده ایدن نرریده از تدد ت
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تابلیتدا ما

تعریف میشو  .از ایدن و نرریده مزبدو از لحداظ وهشناسدی

مؤل هدایی که برمی سزیند باید تابلیت اندازهسیر
باشند .از سو
اتشاا

یگر

مقایته و کادیسداز

ا اشدشه

این نرریه تاله شدده اسدت تدا میدا ،مؤل دهددا تابلیدت

و نرامی تعا ل و تواز ،برترا شو .

در تد ت بز

نردر ا

بدا ا جداع بده

ضان ا هدا مو اسدشنا بدرا

از زمانی مو نرر است که تدد ت مزبدو بده سیتدشم بدینالاللدی

تحت بر سی وا شده است (تلیزا ه ش یعی .)114 :1391
از نرریه چرخش تد ت و نقش میتوا ،سزا هدا زیر ا اسدشخرا نادو .1 :
تد ت در کشو تابع تواناند دا آ ،کشو است .یا تد ت درکشدو

نشیجده

افزایش یا کادش تواناند دا آ ،کشو میتواند افزایش یا کادش یابد  .2تدد ت
در بازیگر امر نتبی است و

مقایته با تد ت سایر بدازیگرا ،مدیتواندد مدو

محاسبه ترا سیر  .به عنوا ،ملال شد منحنی تد ت یک بازیگر مدیتواندد بدا ندزول
منحنی تد ت بازیگر یگر داراه شو  .3افزایش تد ت در بازیگر به افزایش نقش
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1. Dylan Kissane

نردام

آ ،بازیگر منجر میشو  .به عبدا ت یگدر جایگداه و نقدش یدک بدازیگر

بینالال تابع تد ت و توانایی آ ،بازیگر است  .4زمانی که تد ت یک بدازیگر بدر
بازیگر یگر فزونی سیر و بازیگر نو هو
بینالاللی شو مرحله حتا

یی افزایش نقدش خدو

یا نقطه عط ی

صدحنه

نرام بینالال ات داق مدیافشدد کده

میتواند به سرسونی

ساخشا نرام بینالال منجدر شدو و  .5فشدا تدد ت بده

دمآو طلبیده شده

مقاب تدد ت نو هدو (چالشدگر) بده سده شدر مشجلدی

کننده ایجا ا شال

ستشر ه به منرو تعدی تد ت بازیگر جدید

صو تی که بده

تنهایی تا به مها تد ت جدید نباشد یذیره جایگاه تد ت نو هو و مشدا کت
آ،

تاایمسیر دا بینالاللی و جهانی (مرادر

.)81 :1388

مجاوع نرریه چرخش تد ت و نقش بهعنوا ،یری از ویرر ددا نردر
منتجم

سطح نرام بین الالد مطدرح اسدت چراکده بدا

تبین معا الت تد ت

تأکید بر شاخصدا سیاسی اتشاا
کشو دا

و نرامی بیدا ،مدی ا کده افدزایش تدد ت

نرام بینالال عادتاً محاول ا تقدا جایگداه و نقدش آنهدا اسدت .بده

عبا ت یگر دراندازه تد ت یدک بدازیگر
نرامی شد ییدا کند نقش آ ،بازیگر دم
غالباً

مطالعات وابط بینالال

ییدایش تد تدا جدید

سیاسدی و

ابعدا مخشلدف اتشادا

تعیین معا الت جهانی افزایش مییابدد.
هدو و

نرریه چرخش تد ت و نقدش ا بدرا

عرصه نرام بینالال مدو اسدش ا ه ترا مدی دندد.

داین زمینه میتوا ،چنین اسشنبات ناو که چین به عنوا ،یدک تدد ت نودژمدو ،از
جاله کشو دایی است که توانتشه شاخصدا کای تدد تش ا

ابعدا مخشلدف

سیاسی اتشاا و نرامی ا تقا ا ه و بهعنوا ،یک کشدو نودژمدو ،خدو ا مطدرح
نااید .از این و خیزه چین از این منطق نرر
از سویی

تبعیت میکند.

فضا سال ددا یدا از جندگ سدر جاهدو

بهعنوا ،یک تد ت منطقها که مناسبات ادبر

اسدالمی ایدرا،

خو ا با ولت دژمدو،

ایدن

ساخشا جدید یعنی ایاالت مشحده امریرا تطع ناو ه و نیز مو تحریمدا یرجانبده
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میشو  :اسش ا ه از تد ت نرامی به شر یک اتدام ییشدگیرانه علیده کشدو چدالش

و چندجانبه این کشو و مجاوعه کشو دا غربی ترا سرفشه است تاله میناایدد
تا با یا سیر از میا ،تد تددا جهدانی ویردر نگداه بده شدرق ا

سیاسدت
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خا جی نبال نااید .از این و چین ا بهعندوا ،جدایگزین مناسدب امریردا و غدرب
انشخاب ناو تا بشواند با نز یک شد ،به این کانو ،ثروت و تد ت از طریدق اتخداج
ویرر جدید
اددا

یرتو وابط ادبر

سیاسی و اتشاا

بلندمددت بخشدی از

منطقها و جهانی خو ا محقق ساز  .مدعا یژودش حاضر این است کده

مؤل هدا تد ت چین با شاخصددا مطدرح
مطابقت اششه و از آنجا که جاهو

نرریده چدرخش تدد ت و نقدش

اسالمی ایرا ،از داا ،آغاز تأسیا به مقابله با

دژمونی تد تدا سلطهسر و از جاله ایاالت مشحده امریرا برخاسشه اسدت چندین
به نرر می سد که برا سیر نرریده چدرخش تدد ت و نقدش چهدا چوب نردر
مناسبی برا تبیین متئله مو بر سی ما

این یژودش باشد.

 .١اصول و راهبرد در سیاست خارجی چین
سیاسدت خدا جی چدین عبا تندد از  .1احشدرام

مهم ترین اصول و ادبر مطدرح

مشقاب به حاکایت و تاامیدت ا ضدی کشدو دا  .2عددم تجداوز بده حقدوق سدایر
کشو دا  .3عدم مداخله
منافع مشقاب
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برترا

امو سایر کشو دا  .4نید بده اتخداج سیاسدت کتدب
ابطه با سایرکشو دا و  .5برترا

دازیتشی متالاتآمیدز

بدا سددایر کشددو دا (حتددنزا ه  .)19 :1387از سددال  1368بدده بعددد یعنددی بعددد از
فرویاشی شو و

سیاست خا جی چین چا یرتر تغییرات شد و چند ویژسدی

جدید

سیاست خا جی این کشو یدید آمدد ازجالده محو یدت یدافشن توسدعه

اتشاا

برابدر

از طریق سیاست ددا بداز خویشدشن ا

و مادالحهسرایدی

داتایگا ،و مشحدا ،فرامنطقه ا آنها معرفی چین به عنوا ،تد تی بز

و

عین

حال متئولیت یذیر و چندجانبه سرایی بدو ،ویا ویی بدا دژمدونی امریردا (تنبرلدو
 .)150 :1392بدینتا ،چین

ویرر جدید سیاسدت خدا جی خدو سده ددد

عاده ا نبال می کند :اول اینره تنها ناایده و صدا چین باشدد وم امنیدت ملدی
خو ا از طریق ای ا نقش مرکز
یایگاه اتشاا

تواز ،تد ت جهانی ح ظ کند و سوم یدک

 -نرامی تد تاند بنا نااید تا از طریق آ ،بشواند چین ا برا یافشن

نقش مدعیانه تر

ییشدبر ادددا

(شادنده طادایی .)261 :1383

خدو

حدوزه آسدیا یاسدی یک تواندا سداز

ویرر سیاست خا جی چین بدر ایدن مبندا
سرشامبر  2001بیششر بر مدا برترا

سدالددا یدا از حا ثده 11

وابدط متدالاتآمیدز و متدئولیتیدذیر بدا

کشو دا منطقه و جها ،ترا سرفشه

است)(Pollack, 2003: 617-627

از مهمتدرین کدا

ویژه دا اساسی سیاست خا جی چین ایجا میزانی از داادنگی و دارادی با نرام
موجو بینالاللی جهت ییشبر فرایند هو متالاتآمیز این کشو بهعنوا ،تد تی
عرصدده جهددانی اسددت (شددریعشینیددا  .)200 :1391خیددزه چددین و

بددز

مبشنی بر ابزا دایی نریر ابزا اتشاا
معنو که براسا
.)150 :1392
عام

اید ولو

نرامی و ترنولو یک است بده جدا تدد ت

شر سرفشه مو توجه ترا سرفشه است (توام زکیه

طی یک ده سذششه افزایش تد ت اتشاا

یگر ناشی از تقویت بخش دا

چین که بدیش از ددر

اخلی جامعه چدین اسدت سدبب شدده کده

سیاست خا جی این کشو حول م هوم اساسدی تدد ت اتشادا
جایگاه مشاایز

نرام بینالال

ا برا این کشو

تعریدف شدو و

تم بزند (سدریعالقلدم :1390

.)52
چین

حال حاضر و اولویت مهم ا

صد سیاست خا جی خو ترا ا ه

است :نختت آنره میخوادد از طریق ای ا نقش فعدالتدر نتدبت بده حد وفاد
بحرا ،دا مالی جهانی از تأثیرسدذا

آ ،بدر سداخشا اتشادا

برنامه دا بلندمدت جلوسیر کند وم آنرده مشدا کت بیشدشر
بین الاللی نریر حضو
دارا

شانگها

اجال

اه جهدت تدداوم
فعالیدتددا

سروه  20نشتت دشت کشو صنعشی و اجال

اششه باشد (جنشی  .)76 :1388برا

سدید ،بده ایدن مقادو

چین به مناطقی که حا ز ادایت واسدشراتژیک و واکونومیدک دتدشند از جالده
منطقه خلیجفا

و ایرا ،نگاه ویژها

ا

)(Cornelius & Story, 2007: 5-20

امر که

جی بیششر به آ ،خوادیم یر اخت.
 .٢جایگاه ایران در راهبرد سیاست منطقهای چین
چنین به نرر می سد که
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داادنگیاه با نرام بین الال از طریق حرکدت بده سدو ابعدا مدا

تدد ت کده

نرام بینالال و نرم تکتطبی ایجا شده یا از جندگ

سر چین توانتشه است با ا تقا شاخصدا

شد اخلی و خا جی بهعنوا ،یک
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تیب خو ا برا تد ت دژمو،
که

وابط بینالال مطرح ناو ه و ایدن ینددا ا

ساخشا نرام بینالال یا از جنگ سر ایاالت مشحده امریرا به عندوا ،یدک

تد ت بی تیب

این ساخت تک تطبی مطرح است ا به چالش کشانیده و بر این

باو صحه سذا که نرام تکتطبی از بیثباتترین نرامداست که
موازنه جویی

یایا ،بده یدک

برابر تد ت دژمونی خواددد انجامیدد (شد یعی کادا یزا ه :1389

.)53
امروزه چین با سدرزمینی وسدیع و بدا ا ا بدو  ،یدک یدنجم جاعیدت جهدا،
بز

حال شد جها ،محتوب میشو که عالوهبر عضویت ا ادی

ترین کشو

شو ا امنیت و ا ا بو  ،حق وتو یردی از اصدلیتدرین تدد تددا دتدشها
جها ،به شاا می و (تلیزا ه ش یعی  .)149 :1391داینین

طدی سدالددا

یا از جنگ سر یری از عوام مهای که منجر به کتب جایگاه برتدر بدینالاللدی
برا چین شده است توا ،باال نرامی این کشو اسدت .چدین از ابزا ددایی نریدر
فناو

تتلیحاتی مد  ،تخایص ا  ،منابع مالی فراوا ،برا ا تش جهت افزیش
تضاین امنیت و آ امش و ا تقا یرسشیژ بینالاللی بهره

تد ت نرامی خو با دد
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میسیر ) .(Newmyer, 2009-2005: 219بنابراین چین بهعنوا ،یدک تدد ت نو هدو
کنا تد ت دا بز سی نریدر ایداالت مشحدده امریردا ایدن ا ویدا وسدیه و دندد
ترا می سیر و یری از شش تد ت بز سی است که نرریدهیدر از دایدو ،دندر
کتینجر از آنها به عنوا ،تد تدا بز

نرام بینالال

می کند .به باو یا ها از تحلیلگرا ،سده بیتشم سده امریردا بدو و احشاداالً تدر،
بیتت ویرم از آ ،چین باشد (بایر و یگرا 200 :1391 ،سلشدنیدژوه کدالجی
.)43 :1388
با توجه به این مهم چین با و و به باشگاه تد تدا برتر بینالاللدی و کتدب
جایگاه ماشاز

نرام بینالال

سیاست ستشره ن دوج بده منداطق مهدم جهدا ،ا

ویرر سیاست خا جی خو اتخاج کر ه است .بده عبدا ت یگدر چدین بدا ا تقدا
جایگاه بینالاللی خو

یی ایجا دژمونی و ستدشره ن دوج

جها ،است تا از این اه ابعدا سونداسو ،اتشادا
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سده بیتت و یردم یدا

منداطق اسدشراتژیک

سیاسدی و نردامی مندافع ملدی و

بینالاللی خو ا تأمین نااید .از این و سشرسی به چنین منداطقی ا امدر ضدرو

تلادا ناو ه و آ ،ا از جاله منافع حیاتی خو برمدیشدار  .از جالده ایدن منداطق
و ایرا ،به عنوا ،کانو ،دا تلند انر

منطقه خلیجفا

توجه یگر تد تدا بز
چین

بینالاللی نیز بو ه است ). (Hays Gries, 2005: 401-412

ابطه با منطقه خلیجفا

چند اولویت مهدم و اسدشراتژیک ا توامدا،

نبال می نااید :اول اینره بر امنیت منطقه خلیجفا
منطقه تأکید بتیا ا

ایدن

بخاوخ امنیت اندر

چراکه چین به عنوا ،کشو

)(Chang, 2001: 211-240

بتیا باالیی برخو ا است به منابع اندر

ن ت این منطقه بتیا وابتشه و نتبت به منابع انر
منطقه ) .(Newmyer, 2009: 2005-219تعقیب ادددا

خلدیج فدا

این منطقه بتیا حتا

) .(Cornelius & Story, 2007: 5-20وم ادایت بازا دا تجا

کده از
و
اسدت

و سوم بازا تتلیحاتی

و سیاسدتددا مدذکو مواندع و

فرصت دایی ا برا چین ایجا ناو ه است که از جاله میتدوا ،بده ن دوج سیاسدی
امریرا

بعضی از کشو دا این منطقه بیانگیزسی چین برا

تابتدا سیاسی و ،منطقها و سدروت
اشا ه ناو .

مقابد

خالت

متا

و

مقابد تحدوالت اخلدی کشدو دا

حضدو کشدو دا معشرضدی دایدو ،ایدرا ،از مهدمتدرین

فرصت دا ستشره ن وج چین

منطقه است (فیروزآبدا

فدراز

.)136 :1390

با وجو این فرصتدا و چالشدا سیاست خاو میانها چین ا مدیتدوا ،سیاسدشی
من عتمحو تلادا ناو  .به عبا تی منطق سیاست چین ییشبر مندافع خدویش
خاو میانه است که به طو عاده با توس به ابزا دا

یرلااتیک صدو ت مدیسیدر

(شریعشینیا .)680 :1386
 .٣جایگاه چین در سیاست خارجی ایران

سیاست خا جی ایرا،

ا وا مخشلف زمانی ویرر دا مش اوتی ا تجربه نادو ه

است که از جاله میتوا ،به موا جی اشا ه ناو :
 . 1ویرر نگاه به غرب :این یدساه

سیاست خا جی ایرا ،که بیششر مربوت

به و ا ،تبد از انقدالب اسدالمی اسدت براسدا

موتعیدت ویولیشیدک ایدرا ،و
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ششاب مار

انر

جها ،است که داوا ه مدو

تواناند دا غرب معشقد است که ایدرا ،و کشدو دا غربدی بخادوخ ایداالت
مشحده امریرا مشحد یردیگر دتشند و میتوانند

چهدا چوب سیاسدت مدذکو بدا
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یردیگر تعام و فعالیت اششه باشند (ثق ی عامر

احد

.)59-60 :1387

 . 2ویرر نه شرتی نه غربی :درچند که ییروز انقالب اسدالمی ایدرا ،و نیدز
شر سیر

سیاست خدا جی و

ویرر نه شرتی و نه غربی وت ه و چرخشی ا

نیز مناسبات بینالاللی ایرا ،ایجا ناو اما چین از جایگداه ویدژها بخادوخ
زمینه دارا
بو  .دد

و ا ،جندگ دشدت سداله ( )1359-1367برخدو ا

دا نرامی

اصلی این ویرر اسشربا سشیز و ویا ویی بدا و ابرتدد ت آ ،زمدا،

یعنی شو و و بهویژه ایاالت مشحده امریرا بو ( دقانی فیروزآبا

.)354 :1384

 . 3ویرر نگاه به شرق :این سیاست اصطالحی ویولیشیری است که

برابر

سیاست نگاه به غرب به کا بر ه میشو  .این ویرر دنگامی مو توجده سدشگاه
سیاست خا جی ایرا ،ترا سرفت که فشا از سو کشو دا غربدی تشددید شدد و
نوعی تضا منافع بین طرفین ایجا شد (ش یعی صا تی  .)314 :1389بنابراین نگاه
به شرق نوعی نگاه جغرافیایی است که به مناطق وکشو دا شرتی جندوب شدرتی
و شاال شرتی ایرا ،توجه خاصی ا و
ایرا ،سعی

دا

ایجا دارا

وجانبه و چندجانبه ا .
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الزامات سند چشم انداز بیتت ساله نیز یردی یگدر از الید مهادی بدو کده
سیاست نگاه به شرق ا
موانع اساسی بر سر عا

کانو ،توجه سدشگاه یرلااسدی ایدرا ،تدرا ا  .وجدو
ساز مناسبات ایرا ،و امریردا

ییروز انقالب اسالمی لی مهم یگر

طدی سده دده یدا از

اتخاج این ویرر است .شد اتشادا

و ترنولو یری کشو دا شرق آسیا کده ا تقدا جایگداه ایدن کشدو دا
اخلی و بین الاللی ا
میشو  .مناسبات ادبر

یی اششه است لید مهدم یگدر
ایرا ،با این مناطق اتشادا

میتواند بتشر مناسب ا جهت ا تقا جایگاه جاهو

عرصده

ایدن اسدشا تلقدی

شدد یافشده بده نوبده خدو
اسالمی ایدرا،

سدطوح

منطقها و بینالاللی فرادم نااید (آ می .)104-110 :1389
عالوهبر موا مذکو بر اشت ملبت تا یخی میا ،ایدرا ،و چدین بدهعندوا ،و
تاد ،کهن از جاله بتشردا فردنگی مناسب برا ستشره وابدط ایدرا ،و چدین
است .بر اشت ملبت از چین
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اسشا تأمین منافع جاهو

اسدالمی

جامعه ایرا ،مش داوت از بر اشدت ایرانیدا ،از سدایر

تد تدا است و طرفین مدی توانندد از ایدن تادویر ملبدت اسدش ا ه کنندد .دایندین

نا ضایشی و کشو نتبت به یکجانبهسرایی ایاالت مشحده امریردا

عرصده نردام

بین الاللی آنا ،ا بتیا به یردیگر نز یک مینااید .ایرا ،و چین نگدره مشدشرکی
به نرام فعلی جها ،ا ند در و بدا نردام سدلطه مخدالفاندد و از نردام چنددتطبی
یک نرام چنددتطبی آزا

حاایت می کنند چراکه آنها

اشت (سنبلی  .)10-11 :1388داینین جاهو
بو ه که از ن وج چین

عاد بیشدشر خوادندد

اسالمی ایرا ،داوا ه

یدی آ،

شو ا امنیت و حق وتو این کشو جهدت جلدوسیر از

مقاب چین نیز با تقویت شاخص دا اتشاا
و جهت تأمین نیازدا اتشاا
خلیجفا

خو

و سیاسی خو

حوزه انر

به مندابع ن دت و سداز منطقده

و ایرا ،چشم وخشه است که این متئله نیز میتواند بر اسشحرام وابط

وجانبه و کشو بیافزاید (حتنزا ه  .)108 :1387از طر
امریرا کنشرل فشا کشو دا
منابع انر
چین

حال خیزه بو ه

یگر ایداالت مشحدده

حال خیزشی دایدو ،چدین ا جهدت تتدلط بدر

این منطقه صد میکند (علااییفر  .)41 :1390بنابراین فشا امریرا بدر
حوزهدا مذکو می تواند موجب تقویت وابدط و جانبده ایدرا ،و چدین

شو  .عالوه بر مدوا مدذکو جاهدو

سدال 1384دادراه بدا

اسدالمی ایدرا،

کشو دایی یگر نریر دند و یاکتشا ،بدهعندوا ،عضدو ندا ر

سدازما ،داردا

شانگها یذیرفشه شد و چدین بدهعندوا ،کدن اصدلی و بنیانگدذا ایدن سدازما ،از
عضویت ایرا ،حاایت ناو  .داینین ترو یتم و متئله موا مخدد بدهعندوا ،یدک
چالش مششری برا ایرا ،و چین از جاله بتشردا مناسبی است که طدرفین ا بده
یردیگر نز یک ناو ه است چراکه
برا مقابله با این متئله

یرتو آ ،مدیتوانندد چهدا چوب مشدشرکی ا

ییش سیرند (ثق ی عامر

.)58 :1390

با توجه به این مهم یر اخشن به چرایی ایجا ا شال

ادبدر

ایدرا-،چدین ا

چها ولت سازندسی اصالحات اصولگرایی و ولت اعشدال تددبیر و امیدد
طی سالدا  1368-1394مو بر سی ترا خوادیم ا .
دو ت سازندگی ( :)1368-1376جهدت سیدر سیاسدت خدا جی جاهدو
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تحریم دا احشاالی امریرا و غرب علیه منافع ملی ایرا ،ماانعت بده عاد آو .

اسالمی ایرا ،از سال  1368به بعد یعنی و ه دشت ساله ولت سازندسی مشدأثر از
معا الت منطقها به ویژه مباحث مربوت به امو توسعه ایرا ،بدو ه اسدت (یعقدوبی
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 .)253-254 :1387یا از جنگ دشت ساله تحایلی
بازساز ویرانه دا ناشی از جنگ

سال  1368و نیاز ایرا ،بده

ولت سازندسی با این اسشدالل سیاست نگاه

به شرق ا نبال ناو که ایرا ،از این به بعد مشحدا ،اسشراتژیری نیاز ا که بشواندد
با سیاست خااانه امریرا مقابله ناو ه و نیازدا ضدرو
احد

نااید (ثق ی عامر

.)74-77 :1387

سال 1991یدا از فرویاشدی یدوا بدرلین چدین
اتشاا

و تجا

ترا اشت.

زمیندهددا

یرلااسدی

تحت فشا شدید جها ،غرب و به ویدژه ایداالت مشحدده امریردا

این زما ،که ماا

و کشو ایرا ،و چین
داد

آ ،وز ایدرا ،ا تدأمین

با و کا آمد ،ولت سازندسی

ایرا ،بو

زمینه مبا زه بدا اسدشبدا طلبی تدد تددا غربدی بدا ددم

کر ه و از یردیگر یششیبانی ناو ند (مینگ  .)5 :1389بعداز جنگ دشدت

ساله اولویت دا

سشگاه سیاست خا جی جاهو

و به تبع آ ،وابط ایرا ،و چین نیز
چین کششا انشجویی

اسالمی ایرا ،چا تغییدر شدد

کانو ،توجده ترا سرفدت.

میدا ،تیا،آ،من ات اق افشا که

سدال 1367

یدی ایدن حا ثده مهدم

چین از سو امریرا به خاطر تخلف و نا یده سرفشن حقوق بشدر بده شددت مدو
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

انشقا ترا سرفت و تحریمدا ستشر ها از سو غرب و امریرا علیه چدین اعادال
شد .این امر سبب شد که چین برا تأمین نیازدا خدو

ییشبر اددافش به سات کشو دا معشرضی دایو ،ایرا ،کده وابدط خاداانه و
توام با شانی با غرب اششند تاای ییددا کندد .تدداوم فشدا دا بتدیا ستدشر ه
ایاالت مشحده بر و کشو موجب نز یری وابط ایرا ،و چین به یرددیگر شدد تدا
آنجاک ه چین

مجاوعه وابط یرلااتیک ایرا ،با جها،

بدینتا ،ولت چین

تبه دششم ترا سرفت.

یاسخ به تحریمدا اعاال شدده از سدو غدرب مناسدبات

سیاسی خو ا با ایرا ،افزایش ا و

طی چندین سال باالترین سدطح از وابدط

سیاسی از سو چین با ایرا ،انجام یذیرفت (تاضیزا ه طالبیفر .)158 :1390
یا از جنگ ایرا ،و عراق که جاهو
آغاز کر ه بو خو ا

اسالمی ایرا ،سیاسدت تدنشز ایدی ا

منطقها ناامن می ید که کشو دا آ ،امنیت خو ا بدا

منافع امریرا ییوند ز ه بو ند.
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زمیندهددا مخشلدف و

داین اسشا بدرا چدین ددم و نادا مناسدبشات

منطقها ب ه لی ستشره ن وج ایداالت مشحدده امریردا چنددا ،نویددبخش بده نردر

نای سید .بنابراین جاهو

اسالمی ایرا ،و چین

بیاعشاا

به امریرا یددساه

مششرکی اششند و این امر انگیزه مهای برا ستشره وابط و کشو فرادم نادو .
ولت سازندسی یعنی ولت آتا داشای فتنجانی س توسودا جد میدا،
تهرا ،و یرن آغاز شد .مقامات چینی که به ایرا ،س ر کر ه بو ند بدر داردا
اسشا سیاست ضدامریرایی وکشو تأکید فراوا ،اشدشند .چیندیددا

آ ،مقطدع

زمانی معشقد بو ند که ایرا ،و چین و کشو متشق اند کده مدیتوانندد

معدا الت

جهانی نقش مهای ا ای ا ناایند و درکدام بهعنوا ،یک مشحد تد تاند برا
میتوانند به تحای منافع ملششا ،کاک کنند.

سال  1369تطبی شد ،تد ت و مطرح شد ،نردم ندوین جهدانی از سدو
یا جاهو ایاالت مشحده امریرا سبب شد که ایرا ،و چین

تحوالت منطقدها

و بینالاللی ویرر نتبشاً مشابهی ا اتخاج ناایند که این امر خو عاملی
دارددا

جهدت

نز یددک ایددرا ،و چددین بددو تددا جددایی کدده آتددا داشددای فتددنجانی

یاجاهو ایرا ،طی یدا خو از یردن

سدال  1371بدر ستدشره داردا

نز یک تر ایرا ،و چین به عنوا ،و کشو ضدسلطه تأکید کر ند و ایرا ،ا داردا
اسشراتژیک این کشو برشار ند )سدا و  .)167-171 :1388سدتآو ایدن سد ر
امضا
ایددرا ،ا

و موافقشنامه بو که به موجب آ ،چین تعهد نادو کده جاهدو
سدداخشن و آکشددو دتددشها بددرا بدده کددا سیر

اسدالمی

اسددشا اددددا

صلح آمیز نریر تولید برق کاک نااید .درچند که این توافق از سو ایداالت مشحدده
امریرا با مشهم ناو  ،چین به نقض حقوق بشر داراه شد (بی

.)111 :1381

سالدا  1370و  1371ولت وتت امریرا (کلینشو )،سیاست جدید «مها
و جانبه» 1علیه ایرا ،و عراق ا اولویت سیاست خا جی خو ترا ا و با اعالم
اینره در و کشو حقوق بشر ا زیر یا سذاششهاند و ا ا اید ولو
ا یرال دتشند

ددا سیاسدی

صد منزو کر  ،و کشو از طریق اعاال تحریمدا اتشاا

سطح بینالاللی و ایجا محدو یت تابلیت دا نرامی و فندی و کشدو برآمدد.
این امر سبب شد که مقامات ایرانی ( ریف -والیشی)

چندین نوبت به یرن سد ر
1. Dual Containment
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یگر

51

دا

کنند و بر لزوم دارا
و موافقتنامهدا دارا
ترنولو یری مشعد
منعقد شد.

وجانبه تأکید ناایند.
اتشاا

تجا

فردنگدی علادی -آموزشدی فندی و

جهت توسعه و تحریم دارا

دادین اسدشا

وجانبده بدین و کشدو

دا

سدال  1372د شادین اجدال

کایتدیو ،مشدشری

دارا

دا اتشاا

اجال

یک یا اشت ت ادم میا ،وکشو جهت توسدعه برنامدهددا داردا

امضا سید ( فشر

تجا

داین اسشا یا اشت ت ادمدا

یایدا،

علای و فنی ایرا ،و چین تشدری شدد و

بده

.)194-195 :1374

یری یگر از نرات حا ز ادایت

وابط ایرا ،و چین

متئله حقوق بشر و تایوا ،بو که جاهو

اسالمی ایرا،

چین حاایت ناو

مقاب چین نیز فت و آمددا

بخشددید و داتددوییدددا ایددرا ،و چددین

ولدت سدازندسی
متا

مذکو کامالً از

وسدشانه بدا ایدرا ،ا تدداوم

موضددوعات واحددد نریددر سیاسددت

ضدسلطهطلبی وابط وکشو ا متشحرمتر ناو (مینگ  .)5 :1389این وضدعیت
یر نرایید چراکه تداوم وضعیت حقوق بشر و متئله تایوا،

سدالددا -1374

 1372و نیز توسعه مناسبات چین با ایرا ،وابط امریردا و چدین ا چدا اخدشالل
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

ناو  .از آنجاکه این ساانه تقویت شده بو که امریردا علیده یردن اتددام بده حالده
نرامی کند این کشو کادش وابط خو با جاهو
خو ترا ا .

اسالمی ایرا ،ا

سشو کا

داین اسشا چین کاکدا دتشها و فروه موشدکددا کدروز

ییشرفشه به ایرا ،ا تطع ناو و وابط ایرا ،و چین

سدال  1376بده یدایینتدرین

سطح خو تنزل ناو (سا و .)171-182 :1388
بایتشی اجعا ،ناو که وابط ایرا ،و چدین
زمانی 1368 -1376

ولدت سدازندسی یعندی مقطدع

یدک بتدشر طبیعدی ایجدا نشدد بلرده عاددت ًا تحدتتدأثیر

فشا دا خا جی شر سرفشه بو  .به عبا ت بهشدر وابدط چدین بدا ایدرا ،معلدول
فشا دا و تحریمدا ایاالت مشحده امریرا بر این کشو بو که جهت یاسخ بده ایدن
تحریم دا ناچدا بده برتدرا
ضدامریرایی بو ند شد.

وابدط بدا کشدو دایی نریدر ایدرا ،کده ا ا مشدی
مقاب جاهو

اسالمی ایرا ،نیز به علت تطدع ا تبدات

با ایاالت مشحده امریرا و خاومت با این کشو و ییامددا ناشی از جنگ تحایلدی
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دشت ساله عراق با ایرا ،کده لدزوم بازسداز کشدو

ا

زمیندهددا اتشادا

تأسیتات زیربنایی و عارانی و تجهیزات نرامی ا ایجداب نادو ه بدو نداسزیر بده
وابط با چین شد.

برترا

دو ت اصالحات ( :)1376-1384سیاست خا جی جاهو

اسالمی ایرا،

و ه اصالحات ضان ح ظ اصول وتأکید بر افزایش اعشبدا و شدهرت بدینالاللدی
ایرا ،تاله می ناو تا از طریق تاویرسداز ملبدت و واتعدی از خدو بده اصدالح
تاویر ساخشه شده غیرواتعی از جاهو

اسالمی ایرا،

 .)449-450 :1388ولدت اصدالحات نیدز دایدو ،ولدت

سازندسی سیاست نگاه به شرق ا نبال ناو  .ولت اصالحات بیششر نگاه فردنگدی
و تا حدد اتشادا

بده جهدا ،وکشدو دا شدرق آسدیا اشدت .چدین از جالده

کشو دا مو توجده ولدت اصدالحات بدو کده
اتشاا
اتشاا

ایدن و ه حجدم مناسدبات

ایرا ،و چین به نتبت سذششه افزایش یافت اما از آنجاکه زیرسداختددا
ایرا ،تردافو نیازددا سدرمایهسدذا

خدا جی چدین ا نداشدت و نیدز

ولشار ا ،چینی ترجیح می ا ند وابطشا ،با ایرا،

ستشرها تعریف شده باشدد

که ابطه آنها با امریرا ا خدشه ا نتاز ایرا ،نشوانتدت شدریک تجدا
برا چین تلقی شو (ثق ی عامر

احد

مناسدبی

.)77-80 :1387

با این وصف از سال  1376فا جدید از وابط ایرا ،و چین تم ز ه شد.
به تد یج تحریم دا اعاال شده توسط ایاالت مشحدده علیده چدین بر اشدشه شدد و
شرایط بین الاللی به ن ع چین تغییر ییدا کر  .بنابراین سیاست خا جی چین ددم بده
سات منافع کال ،سوق یافت و
دارا

دا اتشاا

-سیاسی

این اسدشا وابدط خدو ا بدا ایدرا،
سال  1378تا حدو

جهدت

بهبو بخشید (تاضدیزا ه

طالبیفر  .)159-160 :1390به نرر می سد تارکز بیششر سشگاه یرلااسی ایرا ،بدر
غرب و نیز ناخشنو

تهرا ،از عقبنشینی چینیدا از دارا

دا دتشها

تحت

فشا امریرا از جاله الی کم نگتر شد ،وابدط بدا یردن طدی و سدال ابشددایی
یاست جاهو

ولت آتا خاتای بو  .یدا از آنرده

نبر بالرا ،بابا ا ،س ا ت چین

سدال 1378

جریدا،

بلگرا توسط جنگندهدا واشینگشن انجام شد

چین به سات لجویی از تهرا ،و بهبو وابط با جاهو
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( دقدانی فیروزآبدا

عرصه بینالاللی برر از

اسدالمی سدام بر اشدت

که این امر منجر به تیرسی وابط یرن-واشینگشن شد .مدتی یا از حا ثده مدذکو
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معاو ،وزیر امو خا جه چین با دد

ترسیم وابط کشو ه با ایرا ،به تهرا ،آمدد

و نیز زمینه ا برا س ر یاجاهو ایرا ،آتدا خداتای بده چدین
فرادم ناو  .این س ردا و مراو ات یرلااتیک دارا
ابعا نرامی و انر

دا میدا ،ایدرا ،و چدین ا

به طو چشاگیر افزایش ا  .البشه بایتشی تأکید نادو کده

سرمی وابط میا ،ایرا ،و چین

این و ه محاول نگرانیدا مششری و کشدو

از ییامددا تتر سیاست تد ت
برخو ا

سدال 1379

صحنه بینالاللدی و دایندین نیداز چدین بده

از وابط با ثبات با کشو دا اسالمی به لحاظ داجوا

با آنهدا و بده

خاوخ نگرانی چین ناشی از تهدید اسشا ،متدلاا،نشدین سدینگکیاندگ از سدو
جداییطلبا ،بو (ثق ی عامر
دنگامی که ولت جو

.)1 :1385
بوه

سال  1381سیاست خا جی تهاجای ایاالت

مشحده امریرا علیه محدو شدرا ت (ایدرا ،عدراق و کدره شداالی) ا اعدالم نادو
دارا

بیششر یرن با تهرا ،و توسعه مناسبات وکشو وا مرحله جدیدد شدد

داین اسشا جیانگ زمین

یا جاهو چین به ایدرا ،سد ر نادو  .و

ایدن

س ر ضان ا ها مخال ت مششری و کشدو بدا زو سدویی و سدلطهجدویی ایداالت
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

مشحده امریرا

شرکت تاامی اعضا جامعه بینالاللی برا برترا

صلح و امنیدت جهدانی تأکیدد

ناو (سا و .)185-191 :1388
سالدا  1382و  1383که ایاالت مشحده امریرا تادد حالده بده عدراق ا
اشت ایرا ،و چین مواضع یرتانی ا اتخاج ناو ندد و

واتدع ددر و کشدو بدا

جنگ علیه عراق مخال ت کر ند اما از آنجا که بعد از حاله امریرا به عراق ددد
بعد واشینگشن مو تهاجم ترا ا  ،ایرا ،بو انشرا می فت کده چدین بده طدو
تاطع از جاهو

اسالمی ایرا،

مقاب تهدید ایاالت مشحده امریرا حاایت نااید

اما متشندات موجو حاکی از آ ،است که چین فقط به طو ضانی از مقاومت ایرا،
مقاب ایاالت مشحده امریرا حاایت کر ه اسدت .بندابراین از دادین جاسدت کده
سطح وابط ایرا ،و چین
موا
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عرصه بینالاللی و تکتطبی شد ،جها ،بر اعشقا مششری مبنیبدر

نریر

سالدا یایدانی ولدت آتدا خداتای کدادش یافدت

خواست دا مرر تهرا ،از یرن بدرا ییوسدشن بده یدک جبهده

ا ویایی-آسیاییِ ضدامریرا عدم امضا درسونه عهدنامه وسشی بدا تهدرا ،مخ دی

نرامی به ایرا ،سویا کدادش وابدط چدین بدا ایدرا،

نگه اششن کاک دا فناو

تبال ایرا،

است .به نرر می سد فشا چین

مقطع زمانی دشدت سداله ولدت

اصالحات آتا خاتای داوا ه مشأثر از وابطش با ایاالت مشحده امریرا بو ه است
ناو که توسعه مناسدباتش بدا ایدرا ،ایدن کشدو ا

تا جایی که درجا چین احتا

ویا و امریرا ترا می دد از حاایت و دارا

با ایدرا ،یردیدز نادو ه اسدت و

سطح وابط وجانبه ا کادش ا ه است.
احاد نژا با چرخش ناسهانی به سال دا آغازین انقالب سیاست خدا جی ایدرا،
ا بدده سددات ا یرالیتددم اسددالمی ددده  1980سددوق ا و بددا اتخدداج سیاسددت
جهت بدردم ز  ،نردم حداکم بدر نردام

تجدیدنررطلبانه نتبت به جها ،خا

بینالاللی و ایجا یدک نردم جدیدد برآمدد (ازغندد
سیاست نگاه به شرق

ابشدا شروع به کا ولت اصولگرا شادد ستشره وابدط

ایرا ،و چین دتشیم .درچند که
تا حد زیا

.)144-148 :1389

یرتدو

این مقطع زمانی متا لی خ ا که این وابط ا

خدشه ا ناو  .ولت اصولگرا سعی ناو مناسبات ایرا ،بدا غدرب ا

مو بازنگر جد ترا دد چرا که تاله برا ح وفاد اخشالفدات بدا غدرب
نشیجه مطلوبی

بر نداشت (ثق ی عدامر

نگاه به شرق

ولت نهم و دم از ناو بیششر برخو ا شد و

برترا

وابط وجانبه با چین

احدد

 .)80 :1387بندابراین سیاسدت
داین اسدشا

یرتو سیاست مذکو بتدیا ستدشره یافدت.

این مقطع زمانی تحریمدا جدید از سو امریرا و ا ویا علیه ایرا ،وضدع شدد و
متئله دتشها نیز بهعنوا ،یک متئله چالشساز مطدرح و بدا داتدویی کشدو دا
غربی یرونده دتشها ایدرا ،وا بحراندی جدیدد شدد .واکدنش منطقدی جاهدو
اسالمی ایرا ،جتت وجو جهت یافشن جدایگزینی مطادئن و مدؤثر بدرا غدرب
عرصه نرام بین الال بو .
بین تد ت دا بز

این اسشا چین به عنوا ،کشو

حال هو که

جهدانی جایگداه خاصدی ا بده خدو اخشاداخ ا ه اسدت

مناسبترین بدی سیاسی برا ایرا،

سیاست نگاه به شرق تلقی شدد و متدئوال،
1. Mark Gasiorowski

تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسالمی ایران و چین (  )1368-1394سیدشمسالدین صادقی و کامران لطفی

دو ت اصو گرا ( :)1384-1392بده بداو مدا ی سازیو سدری 1ولدت آتدا
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و تاایم سازا ،سشگاه سیاست خا جی جاهو

اسالمی ایرا ،ا ترغیب ناو کده

چین ا به عنوا ،یک کشو نودژمو ،بدی ایاالت مشحده امریرا و غرب تلقی ناو ه
و تاله ناایند تا با توسعه دارا
سطح ا شال

ادبر

دا

ا به

وجانبه و چندجانبه وابط وکشو

ا تقا بخشند (سودر مقدم  12-13 :1386ناایشدی :1388

.)25
داین ا تبات

یری از سزا هدا مرکدز یدژودشددا مجلدا شدو ا

اسالمی آمده است که «چین و ایرا ،سابقه دیچسونه تعا ض و مخال ت بدا یرددیگر
ندا ند و در و

حتا

متا

و اسشراتژیک با یردیگر دا رر

ا ند و ددر و

به عنوا ،مشحد طبیعی ا ا تابلیت دا مشعد داگرایی اسشراتژیک دتدشند» (مرکدز
یژودشدا مجلا شو ا اسالمی .)1385

داین اسشا لی ینگ نختتوزیدر

سابق چین نیز ا ها می ا که «ما با تتلط امریرا یا یک اتلیت بر جها ،و با ایجا
یک نرم نوین جهانی از سو امریرا

ایدنبدا ه

وابط بدینالاللدی مخدال یم و

کامالً با جاهو

اسالمی ایرا ،داتو دتشیم» .دایندین دوجینشدا و 1نختدتوزیدر

وتت چین نیز

سال  1388بر داین امر تأکید کر ه و بیا ،مدی ا کده «تهدرا ،و

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

یرن باید به یردیگر

مدیریت تحوالت جهانی به ن ع ملتدایشا ،کاک کنند

غیر این صو ت داا ،افرا

جهدا ،ا بوجدو آو هاندد

که مشدرالت کندونی

با یگر بر جها ،حرومت خوادند کر » .داین اسشا آتا احادد ندژا ددم بده
متئله نرم نوین جهانی اشا ه می کند .بندابراین ایدن ددد

ادبدر

تتریع و تحریم وابط تهرا -،یرن مد می ساند (خبرسزا

فا

آتا احاد نژا نیز

.)1390

یدا با ده سوچیاندگ 2عضدو کایشده ا ادی دبدر

حزب کاونیتت چین به مناسبت چهلاین سال برترا
افزو « :امروز ایرا ،و چین

مشدشری بده

وابط و کشو

تهدرا،

یک جبهه مششری ترا ا ند امدا شدانا ،مشدشری و

کشو نایخوادند که ملت دا ما ییشرفت کنند

حالی کده ایدرا ،و چدین ا ا

تاد ،و فردنگ تا یخی و غنی دتشند و دیچ وتت بده نبدال مندابع سدایر کشدو دا
نبو ند اما شانا ،ما با لشررکشی به سایر کشو دا به نبال یدر کدر  ،جیدبددا
1. Ho jintao
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2. ha Gochyang

خو از سرمایه و منافع سایر کشو دا بو ه و دتشند» .ده سوچیانگ نیز ضان ملبت
ا زیابی ناو  ،وابط و کشو تاریح ناو « :چین با یک نگاه اسشراتژیک به نبدال
افزایش دارا

دا خو با ایرا ،است زیرا افزایش این دارا

دا بین و کشدو

عالوه بر و ولت به ن ع کشو دا منطقده اسدت» (وب سدایت ا یدو بدینالاللدی
فا سی چین .)1391
از جاله یگر عالیق چین جهت ستشره وابط با جاهو

اسالمی ایدرا،

جاعیت متلاانا ،اویغو تاجیک
جاهو

اسشا ،سینکیاندگ یدا ترکتدشا ،شدرتی اسدت.

اسالمی ایرا ،نیز داوا ه ویرر

مخالف با سل ی سر و تند و

اششه

و به ح ظ امنیت ملی چین نیز بتیا عالتهمند است تدا جدایی کده چندین ویدها
مو تحتین و توجه چین بو ه است.
نتبت به کششا متلاانا ،شهر اویغو

این داتدویی جاهدو

اسدالمی ایدرا،

ایالت متلاا،نشین سینکیانگ چدین

سال  1388موضع سیر تاطعی اعالم ننادو و تنهدا بده تادا

تل ندی وزیدر امدو

خا جه وتت ایرا ،با وزیر امو خا جه چین بتنده نادو چراکده خالدت
موضوع میتوانتت اتهام خالت
(خبرسزا

ایدن

امو اخلی چین ا مشوجده ایدن کشدو ناایدد

یرسداا ،سیاسدی  )2 :1388و ایدن

حدالی بدو کده متدئله کشدشا

متلاانا ،ایالت سین کیانگ چین با واکنش و انشقا از سو مراجدع مدذدبی دادراه
شد و این تضیه توسط چند تن از مراجع تقلید محروم شدد (وبگداه تابندای:1388 :
.)1
وضعیت ایجا شده یر نرایید چراکه تداوم اخشالفات ایرا ،و غرب بدر سدر
برنامه دتشها تشدید شد و به داین لی یرونده دتشها ایدرا ،بده سدازما ،ملد
ا جاع ا ه شد و درچند که مقامات و متئوال ،سشگاه سیاست خا جی جاهدو
اسالمی ایرا ،جهت ح این متئله ایزنیدا فشر ها
ناو ند و

ا با مقامدات چیندی آغداز

سطوح مخشلف سیاسی به این کشو س ر کر ند اما حاص

ایرا ،با چین چندا ،امیدوا کننده نبو زیرا چین با امریرا
ایرا ،دمییاا ،شد و نیز

ایزنیدا

صدو تطعنامهدا علیه
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این مقطع از زما ،نگرانی فزاینده این کشو نتبت به ستشره بنیا سرایی و حضو

چندین تطعنامه علیه ایدرا ،ا ملبدت ا  .بدا تادویب

تطعنامهدا تحریای علیه ایرا ،دارا

دا اتشاا

ایدرا ،و چدین تدا حددو
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کند شد و وابط و کشو به امو تجا
انر

به عنوا ،مهم ترین حوزه دارا

برجا سذاشدت.

محدو شد .داینین تحریمدا بدر بخدش
و کشو آثا من ی و محدو کننده جدد

ایدن اسدشا یردی از مقامدات ایراندی اجعدا ،مدیکندد کده «مدا

ترا ا دا بز سی که با آنها (چین) بتشهایم ددیچکددام فعدال نیتدت

حقیقدت

فشا واتعی چینیدا مل غربیداست اما با زبا ،ما ا باز می دند» (شدریعشینیدا
 .)205-206 :1391بدینتا،

و ه حاکایت ولت اصولگرا دارا

و حجم تتلیحات نرامی خریدا
جایی که

دا نردامی

شده ایرا ،از چین کادش چشاگیر یافدت تدا

این سالدا ا زه سالحدا خریددا

میلیددو ،ال و سددرا بدده ینجدداه میلیددو ،ال

شدده از سدو ایدرا ،بده صدد
سددالدددا بعددد محدددو شددد

(.)Davis&Others, 2012: 38
دو ت اعتدال  -تدبیر و امید (از  :)1392س شاا ،اعشدال مشضان و متشلزم آ،
است که تواز ،سداخشا

سیاسدت خدا جی برتدرا و اسدشارا یابدد و ایجداب

مینااید که وابط جاهو

اسالمی ایرا ،به صو ت مشواز ،و مشعا ل با کشدو دا و

مناطق مخشلف برترا و توسعه یابد .به ویژه اعشدال متشلزم آ ،است که بدین سیاسدت
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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نگاه به غرب و سیاست نگاه به شرق سیاست نگاه به جنوب و سیاست نگاه به شاال
و سیاست نگاه به مناطق جغرافیایی مانند جها ،سومسرایی امریردا التدینسرایدی و
جها ،اسالمسرایی تواز ،و تعا ل برترا شدو ( دقدانی فیروزآبدا

.)1392 /4 /31

سیاست خا جی ولت تدبیر و امید ا میتوا ،حول محو دایی دایو ،تعام سرایدی
احشرام مشقاب

یرلااسی بر د بر ن ی خشونت و افرات تنشز ایی و منطقهسرایدی

ا زیابی ناو  .وحانی

اولین نشتت خبر که چند وز بعد از انشخابات برسدزا

شد اولویت سیاست خا جی ا وابط وسشانه و نز یک با داه داتدایگا ،عندوا،
کر (یایگاه خبر – تحلیلی انشخاب  .)1393/6 /6به غم سذشدت و سدال از آغداز
یاست جاهو
ایرا ،با سروه 5+1

وحانی و مذاکرات بتیا فشر ه یرلااتدا جاهو
نو و لوزا ،و موفقیت

س ر وز ا امو خا جه به داراه دیأتدا

اسدالمی

طرح و تدوین برجدام 1و یدی آ،
یرلااتیک ول بز

ا ویایی به تهدرا،

)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA

جهت سشایش

مناسبات سیاسی و تجا

خو داینا ،چین ا یک شریک تجا

ولدت اعشددال
و مشحدد

ادبدر بلندمددت
عرصده مناسدبات

ادبدر

بینالاللی میانگا .
داین ا تبات کشدر وحدانی
یرسش خبرنگا شیندوا چین

یاسدخ بده

نشتدت خبدر  -تحلیلدی و

با ه وضعیت مناسدبات ایدرا ،و چدین

زمدا،

یتاتحریم ا ها اشت « :وابط ایرا ،و چین وابدط خدوبی بدو ه و از ابشددا ایدن
شانگها

با یاجاهو چین مالتات کر م .»...وحانی با بیا ،اینره وابط و کشدو و بده
ییشرفت است و طرحدا بتیا زیا
مشا کت اششه باشند از جاله

ییش و ماست و چینیدا میتوانندد

آ،

توافق دتشها و اجرا برجدام ا امده ا « :تدرا

است که اکشو آب سنگین ا ای توسدط چیندیددا و یردی از کشدو دا  5+1کده
احشااال امریرا خواددد بدو

کندا فعالیدت کشدو خو مدا ،از نردر ترنولدو

ییشرفشهتر شو » ( وحانی  .)1394/6/7ا ها ات فدوق بیدانگر آ ،اسدت کده ولدت
اعشدال

ادبر بلندمدت سیاست خا جی ایرا ،ضان یردیز از افدرات و ت دریط

یی مشواز ،ساز

وابط یرلااتیک جاهو

اسالمی ایرا ،با تطدبددا تدد ت

جهانی و بهرهسیر از داه رفیتدا موجو جهت سشایش فضا
وابطی مشعام با ساخشا تد ت جهانی و
کوشش خوادد ناو و بنا ندا که
تد ت یگر کنا سذا

یرلااتیدک

جهت تقویت زیرساختدا اتشاا

چنین فرایند

مشحد

ا به ن دع تطدبددا

بنابراین به چین داینا ،بده عندوا ،یدک مشحدد ادبدر

نگریتشه میشو .
 .٤چین و مناقشه هستهای ایران
مناتشه دتشها ایرا ،آزمونی برا امرا ،ایجا ا شال

ادبر

با چین بدو  .چدین

طی سالدا  1364تا سال  1375با عالته فراوا ،به برنامه صلحآمیز دتشها ایدرا،
کاک می کر و داین امر باعث شده بو که این کشدو بده عندوا ،یدک شدریک و
یششیبا ،اصلی ایرا،

زمینه فعالیتدا صلحآمیز دتشها تلقی شو
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ولت من خو م

س ردا مخشلف از جاله

بیشرک و آفا

وسدیه

( Djallil, 2011:

 )236اما تحت فشا دا ساخشا دژمونیک حاکم بر نرام بدینالالد یدا از جندگ
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سر چین

سدال  )1376( 1997بده یربدا ه داردا
جهت ا تقا

دتشه ا ایرا ،مشوتف ساخت تا

مشحدا ،غربی آ ،کشو جهت ییشرفت

وابط بهشر و داتویی با امریرا و

برنامهدا غیرنردامی دتدشها خدو بده

موفقیت دایی ست یابد .بنابراین سدطحی از اصدطحرای
ایجا شد

(2012: 8

 .) Davis&Others,ایدن

سالدا  1991تا  1997با دا

خدو ا

فعالیدتددا

وابدط ایدرا ،و چدین

حدالی بدو کده ایدن کشدو

فاصدله

جهت متاعدت به فعالیدتددا دتدشها ایدرا،

اتدام ناو ه بو و در با با مخال ت امریرا مواجه می شد .به عبا ت بهشدر چدین
سال  1997دارا

اتای خو با ایرا ،ا تحت فشا شدید ایاالت مشحده امریردا و
خو با آ ،کشو تطدع نادو (سدا و .)217 :1388

به منرو ح ظ وابط ادبر

داین سال سند برسر 1مشاو امنیت ملی امریرا اعالم ناو « :چین این اطاینا،
ا به امریرا ا ه است که یگر دیچ دارا
اشت و دارا

دا جا

دتدشها جدیدد بدا ایدرا ،نخواددد

و یرو ه ناب آکشو دا دتدشها و کادک بده

نیروساه دتشها ایرا ،جهت غندی سداز او انیدوم خاتاده خواددد یافدت» (ثق دی
عامر
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.)50-51 :1390
بدینتا ،سیاست چین

نشیب دا زیا

تبال فعالیتدا صلحآمیز دتشها ایدرا ،بدا فدراز و

داراه بو ه است.

ایرا ،حاایت کر ه است و

بعضی مواتع مارانه از فعالیتدا دتشها

مواتعی یگر با مواضع خو از دارا

با جاهدو

اسالمی ایرا ،اجشناب می ناو  .این فشا مشناتض بیانگر آ ،است که چین بدهعندوا،
یری از اعضا

ا م شو ا امنیت به دیچوجه حاضر نیتت که با حاایدت متدشار

و دایشگی از ایرا ،مخال ت یگر اعضا و بخاوخ امریرا ا علیه خو برانگیدز
تا جایی که به نبال خواست جاهو

اسالمی ایرا ،بدرا اسدش ا ه از حدق وتدو

حاشدیها

از تبدول خواسدت ایدرا ،امشنداع و زیدد.

توسط چین با طرح متدا

بنابراین این کشو بر سر برنامه دتشها ایرا ،بدا و متدئله مواجده شدد :اول آنرده
منافع خو
شد اتشاا

زمینه امنیت انر

ا به خطر نیانداز چراکه این کشو بدرا ح دظ

فزایندده خدو بده شددت بده تدأمین سدوخت مدو نیداز تأسیتدات
1. Sandy Berger

صنعشیاه وابتشه است .وم آنره با سروهدا فشا بینالاللی علیده ایدرا ،دتدویی
نشا ،دد .فشا چین

طی یک ده سذششه تاای به متئله وم ا نشا ،می ددد.

از این منرر بده متدئله دتدشها ایدرا ،بایدد
نگریتت و بدیهی است که چین درسز
ایاالت مشحده نیتت.
امریرا

چهدا چوب وابدط چدین-امریردا

یی ایجا تنش و ایجا متئله سیاسدی بدا

داین ا تبات جا ،نگرو یونشه معاو ،سدابق وزیدر خا جده

 2008تأکید میکند که «چین

متئله دتشها ایدرا ،بدا ایداالت مشحدده

توتف برنامه غنی ساز او انیوم و عدم یاسخ ملبت جاهو

اسالمی ایرا ،بده ایدن

ییشنها چین به داراه ینج کشو یگر موسوم به سدروه  5+1بیانیده مشدشرکی ا
آ ،اعضا میبایتت

ابطه با ایرا ،صا ناو ند که براسا

یدی صددو تطعنامده

شو ا امنیت بر اجبا ایرا ،به تعلیق فعالیتدا غنیساز دتدشها خدو ادشادام
و زند و

صو ت عدم تراین جاهو

اسالمی ایرا ،تاهیداتی تحت موا  41و

 42از فا د شم منشو مل مشحد نریر تحریم یدا کدا بر زو ا

یدیش سیرندد.

بدینتا ،چین به تطعنامه  1966شو ا امنیت مبنیبر توتف فعالیتدا غندیسداز
دتشها ایرا ،ا ملبت ا (تهرمانرو .)349 :1387
چین داینین داتو با یگر تد تدا بز

جهانی به تطعنامهدا شدو ا

امنیت ( 1803 1747 1737و  )1835که مجازاتدایی نریدر تحدریم مدالی توتدف
برنامهدا موشری و خرید و فروه کاال علیه ایرا ،صدا شدده ا ملبدت ا و
دیچیک از تطعنامهدا مذکو ا وتو نناو (تنبرلو  .)836 :1390این کشدو حشدی
نوامبر  )1388( 2009به نبال تقاضا امریرا و شو ا حرام آ انا بینالاللدی
انر

دتشها به داراه سایر تد تدا از صدو تطعنامه علیه ایرا ،مبندیبدر توتدف

ساخت تأسیتات دتشها جدید و توتف غنیساز او انیوم حاایت نادو (ثق دی
عامر

.)51 :1390

به اسشی چرا چنین است
چین

یاسخ باید س ت از آنجدا کده سیاسدت خدا جی

برابر برنامه دتشه ا ایدرا ،بدر یدنج مؤل ده اصدلی اسدشوا اسدت .1 :ح دظ

مناسبات اتشاا

با ایرا ،بهویژه

زمینده اندر

 .2ح دظ مناسدبات اتشادا

سیاسی با ایاالت مشحده امریرا  .3محشرم شار  ،حق ایرا،

ستیابی بده اندر
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صلح آمیز دتشها

 .4یایبند به

یم منع ستشره جندگافزا ددا دتدشها و .5

بازساز و ا تقا وجهه بینالاللی چین عرصه نرام بدینالالد (ایراندی وسدت
 )93 :1387بنابراین تعلیق و تطع دارا

دا چین با ایرا،

زمینه فعالیدتددا

دتشه ا مارن است بدا چندد انگیدزه تدوام باشدد :اول تااید چدین بده سشرسدی
ترنولو

دتشها امریرایی دا .وم فشا دا شدید امریرا بر چین و نیاز چین بده

ح ظ وابط با واشینگشن .سوم تاای چین به این که داوا ه بهعندوا ،یدک تدد ت
میانه و و متئول شناخشه شو  .چها م چین به نبال شناساند ،خو بدهعندوا ،یدک
تد ت دتشها و عضو ییاا ،منع ستشره سالحدا دتشها اسدت (

Djallil, 2011:

.)237
چین

سیاسدتددا اعالندی خدو

عین حال برا جلب ضایت تهدرا،

خواسشا ح وفا متالاتآمیز متئله دتشها ایرا ،نه از طریق تحریمدا جدیدد
شو ا امنیت بلره سروه  5+1است (زدرانی ولتخدواه  )164 :1389و خواددا،
آ ،بو ه که اهح مناسب جهت ح متدئله دتدشها ایدرا ،مدذاکره و یرلااسدی
باشد ( .)Jun & Lei, 2010: 49تاله چین جهت مشقاعد کر  ،جامعده بدینالاللدی بده
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ح وفا متالاتآمیز متئله دتشها ایرا ،و کوشش
تطعنامهدا تحایلی علیه ایرا،

جهت کاسشن با سدنگین

داین اسشا تاب توجیه است .اسرچه این کشدو

داه این متاعی ا برا ح ظ منافع خو انجام مدی ددد (سدلطانیندژا و یگدرا،
 .)151-165 :1391به عبا ت بهشر چین تا آنجا با جاهو

اسالمی ایرا،

زمینده

متئله دتشها دارادی میکندکه وابطش با امریرا چدا اصدطحرای نشدو و تدا
حد با امریرا علیه جاهو
با امنیت انر

و منابع انر

اسالمی ایرا ،دارا

میکند که مندافعاه

ابطده

ایرا ،خدشه ا نشو .

 .5چین و سناریوی تحریم ایران
از آغاز ییروز انقالب اسالمی جاهو

اسالمی ایرا ،چو ،ساخشا وتطبی نردم

جنگ سر و سرا نرم منطقها و بینالاللی یا از جنگ سر ا ناییذیر مو
فشا شدید نرام دژمونیک حاکم ترا سرفشه اسدت (سدیابر  .)131 :1389از ایدن و
متئله وضع و اعاال تحریم دا علیه جاهو

اسالمی ایرا ،داوا ه بده عندوا ،یدک

متئله اساسی و چالش ساز از آغاز تاکنو ،مطرح بو ه است .این تحریمددا

ابعدا

سوناسو ،و از جانب تد تدا بز سی دایو ،امریردا اتحا یده ا ویدا و نها ددا
سیاسی بینالاللی نریر شو ا امنیت سازما ،مل مشحد

چها چوب تطعنامهددا و

بیانیهدا مشعد وضع و اعاال شده است .این تحدریمددا نتدبت بده افدرا توتدف
متافرتدا اموال و ا ایی دا ایرا ،انتدا و تحریم کاالدا مادرفی و کاالددا
اساسی تحریم تتلیحاتی و بخاوخ فعالیتدا دتشها ایرا ،اعاال شدده اسدت
با افزایش حاایتدا از تحریم بیششر علیه ایدرا،

شدو ا امنیدت چدین نیدز

تحت فشا ایاالت مشحده امریرا و با این اسشدالل واشینگشن که اسر خواددا ،جندگ
علیه ایرا ،نیتشند می بایتشی به داتویی با امریرا

جهت وضع تحریم علیه ایدرا،

بریوندند (زدرانی  )60 :1389به این جرسه ییوسشه است .چین

وند تحریمددا

وضع شده علیه ایرا ،به طو فزایندها اسدشراتژ «خیدر و تضدعیف» ا
وابط بین غرب و ایرا ،تواما ،نبال مینااید

ایجا موازنه

جهدت

( Asia Briefing, 2010:

 .)16از یکسو نتبت به تحریم دا اعاال شده علیه ایرا ،چندا ،خوشبین نیتدت
چراکه آ ،ا یک ابزا اتشاا

مؤثر می اند که کشو دا غربی علیده کشدو دا

غیرغربی و ضعیف اعاال میکنند شاید چنین نگرشی ناشی از این متئله باشدد کده
خو با دا به طو مشناوب
از واتعه میدا ،تیا،آ،من) دد

سالدا  1970 1960 1950و نیز سال ( 1989یدا
تحریمدا بینالاللی ترا سرفشه اسدت .بندابراین

سیاستدا اعالمی خو از اعاال تحدریمددا علیده ایدرا ،حاایدت نادیکندد زیدرا
تحریمدا ا ا ا آثا زیانبا می اند .از سو
نودژمو،

یگر چین دم به عنوا ،یک تدد ت

یا ها از اوتات به موازات سایر تدد تددا بدز

دایدو ،ایداالت

مشحده امریرا و

جهت داتویی بدا آنهدا

نها ددا سیاسدی بدینالاللدی نریدر

شو ا امنیت

وضع تحریمدا علیه جاهو

اسدالمی ایدرا ،سدهیم بدو ه اسدت

( .)Garver, 2011: 81با این وصف و نرشه ا
تحریم دا علیه جاهو

ابطه با مواضع چین نتبت به اعاال

اسالمی ایرا ،بایتشی مدنرر اشت :اول آنره چین دیچسداه

از حق وتو خو برا جلوسیر از وضع تحریمدا جدید علیه ایرا،
امنیت اسش ا ه نرر ه است زیرا داوا ه خوادا ،آ ،است که
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شدو ا

اسشا مندافع خدو
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مناسبات خدو بدا امریردا عاد ناایدد (عتدگریا،

جهت ح ظ حتن فشا

 )142-144 :1390یگر آنره برا ح ظ مندافع خدو سدعی مدیکندد بده صدو ت
اسالمی ایدرا ،واکدنش من دی نشدا ،ددد

اعالمی نتبت به تحریمدا علیه جاهو
(تهرمانرو .)351 1387
نتیجهگیری

ویرر نگاه به شرق محاول مقشضیات زمدا ،و فشدا دا ناشدی از تحدریمددا
یکجانبه و چندجانبه امریرا و مشحدا ،این کشو علیه ایرا ،بو ه و ترا سرفشن چین
کانو ،توجه این ویرر با دد

تشری یک ا شال

یرشد ،خأل ناشی از واسرایی غرب

مناسبات با ایرا ،تعریدف مدیشدو  .ایدرا ،و

چین به عنوا ،و ولدت تجدیددنررطلب
مششرکی نتبت به نرام بینالال

ادبر

بدا ایدرا ،جهدت

عرصده سیاسدت بدینالالد

نگدره

ا ند در و با نردام سدلطه مخدالف دتدشند و از

نرام چندتطبی حاایت میکنند چراکه در و

یک نردام چنددتطبی آزا

عاد

بیششر خوادند اشت و ا ا یکسر داروشانی منافع دتشند .ایرا ،به چدین بده
عنوا ،یک مشحد بالقوه جهت مقابله با ایاالت مشحده امریرا مینگر چراکه یردی از
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ا کا ،اصلی سیاست خا جی ایرا ،مقابله با نرام سدلطه و دژمدونی ایداالت مشحدده
امریراست .از این منرر جاهو
ا شال

ادبر

اسالمی ایرا،

یی آ ،است که از دگذ ایجا

فشا دا امریرا و جبهه غرب ا

حوزهدا اتشادا

سیاسدی

و نرامی مها نااید.
با این وصف میبایتشی توجه اشت که نگاه چین به ایجا مناسبات ادبدر
با ایرا ،ما

انگا انه و من عتمحو است .سطح دارا

تداوم مییابد که منافعش
تجربه وابط ایرا ،و چین
که فشا چین

دا چین تا آنجا با ایدرا،

مناسبات با یگر تد تددا بدز
طی و ا ،مو بر سی

خدشده ا نشدو .

این یژودش نشا ،می دد

سطوح مخشلف بینالاللی و منطقها با فراز و نشیب فراوا ،داراه

بو ه است .چین درساه احتا

ناایدکه

صدو یک ا به ن ع ایرا ،منافعش

نها دا سیاسی بینالاللی با حاایدت و
تقاب با یگدر تدد تددا برتدر جهدانی

چا زیا ،و مخاطره خوادد شد آشرا ا و بددو ،ددیچ اِبدایی از مندافع ملدی خدو

برابر ایرا ،سرباز میزند .از سدو

ح ا ت ناو ه و از عهد و ییاا ،خو

یگدر

از آنجاکه یا از ییروز انقالب اسالمی ایرا ،داوا ه برا امریردا یدک تهدیدد و
ادبر امنیشی امریرا تهدید علیه منافع امنیشی ایدن

نگرانی امنیشی تلادا شده و

کشو محتوب میشو بنابراین بدیهی است که امریرا به عنوا ،یک معدا ض چده
سطح نها دا سیاسی بینالاللی و چه
یششیبانی کشو دا

سطح منطقها

یگر از ایرا ،نریر چین جلوسیر بهعا آو ه و
و نیز ییشبر منافع جاهو

از این منرر امرا ،ایجا ا شال

برتدرا

اسالمی ایرا ،موانعی ایجا نااید.

سیاسدی ادبدر

میدا ،ایدرا ،و چدین بتدیا

شوا است .ییوند چین و امریرا بتیا تو و متشحرم است و منافعی که چدین از
دگذ دارادی با امریرا به ست میآو

از دارادی با کشو

نخوادد ناو  .وجو تنش یایدا میا ،جاهو
که چین

اسالمی ایرا ،و امریردا سدبب شدده

وابط خو با ایرا ،سیاست صبر و انشرا ا

بحث مشا کت چین

نریر ایدرا ،کتدب

ییش سیر  .این سیاسدت

دارادی با وضع تحریمدا علیه ایرا ،و مواضع چدین

مناتشه دتشها ایرا ،تاب مالحره است .عواملی نریر نگداه مش داوت و کشدو بده
نرددم موجددو بددینالاللددی و انشخددابدددا اسددشراتژیک آنددا ،نیددز مددیتوانددد نقددش
محدو کنندها

ایجا ا شال

نشیجه سرفت که چین
عنوا ،بدیلی مناسب

ادبر

اششه باشد .از آنیده س شده شدد مدیتدوا،

و ه زمانی مو بر سی ما
اسشا اددا

ادبر

این یدژودش نشوانتدشه بده

ایرا ،عا نااید .بندابراین بده نردر
سدرو حد وفاد متدا

می سد که ادبر

شد ،وابط سیاسی ایرا ،و چین

ییش و جاهو

اسالمی ایرا ،با غرب و مشحدا ،چین باشد.
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دادوا ه از حاایدت و
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منابع
الف) منابع فارسی

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

66

آ می علی « .1389 .ادبر نگاه به شرق سیاسدت خدا جی جاهدو اسدالمی ایدرا:،
یدساهدا زمینهدا و فرصتدا» فصلنامه مقا عات سیاسی سال وم .شاا ه .7
ازغند علیرضا .1389 .چهارچود ها و جهتگیریهای سیاسات خاارجی جمهاوری
اسالمی ایران تهرا :،نشر توما.
ایرانی وست کاال« .1387 .بر سی موضع چین برابر یرونده دتدشها ایدرا ،بدر یایده
ویرر نولیبرال» فصلنامه اطالعات سیاسی -اقتصادی شاا ه .252-251
اکشو آب سنگین
ایسنا 7 .شهریو  .1394یاجاهو  :چین و ایرا ،و احشااال امریرا
ا ای دارا میکنند.
بایر محادعلی موسو سیدحتدامالددین عیشدیندژا محاددعلی« .1391 .خیدزه
نرامی چین و چالشدا ییش و دژمونی امریرا» فصلنامه تحقیقات سیاسای و
بینا مللی شاا ه .11
بهششی سیدعلیرضا « .1377 .فرایند یژودش»  :مندوچهر عبدا  .1377 .رهیافات و
روش در علوم سیاسی تهرا :،سات.
بی جیازآلن« .1381 .سیاستدا برتر جویانه امریرا و ایرا »،ترجاده ناصدر تبدا زا ه،
فصلنامه مقا عات منققهای؛ اسرائیل -امریکاشناسی شاا ه .10
پایگاح تحلیلی خبری فردا 12 .شهریو  .1390وابط ایرا ،و چدین سدالددا آغدازین
دزا ه جدید.
پایگاح تحلیلی خبری فاردا 14 .ا یبهشدت  .1390وابدط ایدرا ،و چدین سیاسدتددا
واشینگشن علیه ایرا ،ا بیاثر کر ه است.
پایگاح تحلیلی خبری فردا 24 .تیر  .1388سروت مقاب کششا متلاانا ،زیبنده نبو .
پایگاح تحلیلی خبری فردا 4 .شهریو  .1390وابط ایدرا ،و چدین یدا از بحدرا ،خلدیج
فا .
تابناک 21 .تیر  .1388انشقا آیتاهلل مرا م از سروت مقاب چین.
ثق ی عامر ناصر« .1385 .چین و برنامه دتشها ایدرا »،معاونت پژوهشهای سیاسات
خارجی مرکع تحقیقات استراتژیک.
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ثق ی عامر ناصر احد افتانه .1387 .ایران و سیاست نگاح به شرق تهرا :،انششدا ات
مجاع تشخیص مالحت نرام یژودشرده تحقیقات اسشراتژیک.
جنشددی فرامددرز« .1388 .سیاسددت خددا جی چددین سددال  »2009ماهنامااه رویاادادها و
تحلیلها شاا ه .233
حتن زا ه محاد .1387 .نقش چین در امنیت اقتصادی ایران تهرا :،انششدا ات مؤستده
تحقیقاتی تدبیر اتشاا .
خبرگعاری تسنیم 16 .تیر  .1393داردا ایدرا ،و چدین ایجدا ثبدات خاو میانده
سازنده است.
فشر مریم« .1374 .تحلیلی بر وابط ایرا ،و چین» مجله سیاست خارجی سدال نهدم.
شاا ه .1
دقددانی فیروزآبددا سددیدجالل 31 .تیددر « .1392س شاددا ،اعشدددال سیاسددت خددا جی
جاهو اسالمی ایرا .»،همشهری زنالین.
دقانی فیروزآبا سیدجاللالدین .1388 .سیاست خارجی جمهاوری اساالمی ایاران
تهرا :،نشر سات.
دقانی فیروزآبا سیدجاللالدین فراز مهد  « .1390 .موانع و فرصتدا ستدشره
نقش چین خاو میانه» پژوهشنامه علوم سیاسی سال ششم .شاا ه .4
زدرانی ماط ی و زدرا ولتخواه« .1389 .مقایته تحریمدا اعاال شدده علیده ایدرا ،و
شو ا امنیت» فصلنامه راهبرد شاا ه .55
کرهشاالی
زدرانی ماط ی« .1389 .تحریم علیه جاهو اسالمی ایرا :،جایگزین جندگ یدا مؤل ده
اصلی مها » فصلنامه روابط خارجی سال وم شاا ه .4
برابر چدین و وسدیه
سایت پرسمان دانشجویی 22 .تیر  .1388علت عدم موضعسیر
به لی کششا متلاانا ،چین و چین.
و ه احاد نژا .
سایت رادیو چین 12 .خر ا  .1391نگادی به وابط ایرا ،و چین
وابط امریردا و چدین
سجا یو سیدمحادکا م شریعشی شهروز« .1390 .سزا ه ایرا،
 »1991-2009فصلنامه ئوپلیتیک سال د شم شاا ه .2
سریعالقلم محاو  .1379 .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاران :باازبینی نیاری و
پارادایم ائتالف تهرا :،مرکز تحقیقات اسشراتژیک.
سریع القلم محاو « .1390 .م هوم تد ت و عالردر سیاسدت خدا جی :مقایتده چدین و
ایرا »،فصلنامه روابط خارجی سال سوم شاا ه .1
سلطانینژا احاد زدرانی ماط ی شایو مهدد « .1391 .سیاسدت چدین مناتشده
دتشه ا ایرا ،و عوام مؤثر بر آ »،فصلنامه مقا عات راهبردی سدال یدانز دم
شاا ه .4
سنبلی نبی« .1388 .دششاین میزسر مششری فشر مطالعات سیاسی و بینالاللی و موستده
مطالعات چین» ماهنامه رویدادها و تحلیلها مرکز مطالعات آسیا و اتیانوسه سال
بیتت و سوم شاا ه .238
سیابر ضا« .1389 .سیاست خا جی امریرا و تحریم دا جدید علیه جاهدو اسدالمی
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ایرا ،فصلنامه دانش سیاسی سال ششم شاا ه .2
شادنده بهزا طادایی سیدجوا  .1383 .چین نو :دنگ شیائو پینگ و اصالحات تهدرا:،
انششا ات مجاع تشخیص مالحت نرام مرکز تحقیقات اسشراتژیک.
شریعشینیا محتن« .1386 .سیاست خاو میانها چین» فصلنامه سیاست خاارجی سدال
بیتت و یرم شاا ه .3
شریعشی نیا محتن« .1390 .عوام تعیینکنندده وابدط ایدرا ،و چدین» .فصالنامه رواباط
خارجی سال چها م شاا ه .2
ش یعی نوج و عبدالحاید تلیزا ه« .1391 .تئو سیر تد ت و نقش دیافشی ندوین
تحلی یویش تدد ت نردام بدینالالد » فصالنامه رهیافاتهاای سیاسای و
بینا مللی شاا ه .32
وابط خا جی براسدا سیاسدت
ش یعی نوج صا تی زدرا« .1389 .سزینه دا ایرا،
نگاه به شرق» فصلنامه راهبرد یاس شاا ه .22
ش یعی نوج کاا یزا ه یونا« .1389 .تبیدین وابدط چدین و امریردا برابدر سدازما،
دارا دا شانگها براسا نرریده موازنده تدوا ندرم» فصالنامه مقا عاات
اورزسیای مرکعی سال سوم شاا ه .7
عتگریا ،حتین .1390 .زیا چین در ایران در حال ایفای بازی دوگاناه اسات کشداب
آسیا  7ویژه وابط ایرا ،و چین تهدرا :،انششدا ات مؤستده فردنگدی مطالعدات و
تحقیقات بینالاللی ابرا معاصر.
علااییفر ابوال ضد  .1390 .دیدگاحهای ایران و چین دربارح روابط دو جانبه (اقتصادی،
راهبردی و سیاسی) و روندهای تأثیرگذار بر زیندح دو کشور کشاب آسیا  7ویژه
وابط ایرا ،و چین تهرا :،انششا ات مؤسته مطالعات و تحقیقات بینالاللی ابدرا
معاصر.
تاضی زا ه شهرام طالبیفر عبدا  .1390 .مناسابات راهباردی ایاران و چاین تهدرا:،
انششا ات یژودشرده مطالعات ادبر .
تلی زا ه عبدالحاید ش یعی نوج « .1391 .نرریه سیر تد ت چها چوبی بدرا تحلید
فرایند افول تد ت نتبی ایاالت مشحده و خیزه چین» فصلنامه روابط خاارجی
سال چها م شاا ه .4
تنبرلو عبداهلل« .1387 .امریرا و بحرا ،دتشها ایدرا »،فصلنامه مقا عات راهبردی سدال
یاز دم شاا ه .4
تنبرلو عبدداهلل« .1392 .بنیا ددا امنیشدی سیاسدت خدا جی چدین» فصالنامه مقا عاات
راهبردی سال شانز دم شاا ه .2
توام سدیدعبدالعلی یز انشدنا زکیده« .1392 .جتدتوجدویی مندابع اخلدی فشدا
بینالاللی چین اسش ا ه بهینه از مقدو ات اخلی» فصلنامه روابط خارجی سدال
ینجم شاا ه .2
تهرمانرو حان .1387 .رویکرد قدرتهای بعرگ به موضوع هساتهای ایاران تهدرا:،
نشر معاونت یژودشی انشگاه آزا اسالمی.
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