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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی ریشههای نوسان موجود در رواب میان ایوران
و چین و عدم ش لگیری رابطه مبتنی بر هم اری فراگیور در دوران بعود از
انقالب تا سال  2013با ت یه بر بنیانهای راهبردی دو کشور است .بررسوی
سیر رواب ایران و چین در دوران بعد از انقالب اسالمی نشان میدهود کوه
این بخش از رواب خارجی برای ایران با چالشها و بحثهای زیادی هموراه
بوده است؛ چنان که با وجود اشوتراکات زیواد میوان دوطورف بورای تقویوت
هم اری در برهه هایی از زمان ،رواب دو کشور شاهد الروهای رفتاری بووده
که سبب شده تا در پرتو مقو ت همگمان هم اری و تعارض رابطه مبتنیبر
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هم اری فراگیر ش ل نریرد .این مقاله با طرح این سوووال کوه راهبردهوای
سیاست خارجی چین و ایران چرونه در دوران بعد از انقالب تا سوال 2013
منجر به عدم ش لگیری رابطوه راهبوردی و منحنوی نوسوانی در روابو دو
کشور شده است؟ یافته این پژوهش آن است که در حوالی کوه راهبردهوای
سیاست خارجی ایران برای چین وزنی راهبردی ،بلندمودت و فوارا از رفوع
نیازهای مقطعی در نظر گرفته اما سیاستگذاری خارجی چینیها هم واری
با ایران را تاکتیک محور و ابگاری ،کوتاهمدت ،معطوف به موضووع و وابسوته
به شرای زمانی میداند .در راستای بررسی این ادعا این مقاله بعود از طورح
چهارچوب نظری ،در بخش دوم سیر فوراز و فوراد روابو دو کشوور بعود از
انقالب اسالمی را نشان داده و در بخش سوم محتوای راهبردهوای سیاسوت
خارجی دو کشور را بررسی میکند.
واژههای کلیدی :ایران ،چین ،سیاست خارجی ،جهان سوم گرایی ،راهبرد
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مقدمه
بررسی سیر روابط ایران و چی رر روران بدد از انقالب اسالمی ،نشان میرههد که
ای بخش از روابط خارجی برای ایران با چالشها و بحثهای زیاری همهراه بهوره
مانند چی ب مثاب اهرمی برای ایجهار تهوازن نگریسهت و از رهگهذر ایه تهوازن و
وجور رشم مشترک ب رنبال شکل رارن ب یک همکاری راهبهرری بهوره امها ایه
مهم تاکنون محقق نشده است .اگر روابط جمههوری خلهق چهی و ایهران رر روران
پیش از انقالب اسالمی بر مدارهای تدارض صهرج ( )1949-1970و یها همکهاری
صرج (از آغاز ره  1970تها  )1979سهامان مهیگرفهت ،رر روران بدهد از انقهالب
اسالمی ای مناسبا

با فراز و فرورهای بسیاری همراه شده اسهت .اگرچه از سهال
()1

 1979تا ب امروز روابط تهران و بیجینهگ ههیچگهاه به سهمت تدارضهی صهرج
حرکت نکرره اما نوسان و فرازوفرور رر همکاریها و مناسبا

روجانب بسیار بهارز

و برجست بوره است .اهمیت ای موضوع عمدتاً از آن جهت است ک اگر رر روران
قبل از انقالب اسالمی روابط تدارضی میشد ،ای انتظار و زمین قبلی میان مقامهای
رو کشور و نااران مسائل بی المللی مبنیبر لاوم وجور همکاریهای گسهترره میهان
رو کشور وجور نداشت ،اما شکل گیری روابهط نوسهانی و پرفرازونشهیب رر روران
بدد از انقالب اسالمی ،رر شهرایطی که راهبررهها و انتظهارا

رو کشهور نمایهانگر

چشمانداز همکاریهای گسترره رر حوزههای موضوعی مختلا بور ،با سئوالههای
متددری رر مورر چرایی ای موضوع همراه شده است.
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است .رر شرایطی ک جمهوری اسالمی ایران رر تدارض با غرب ب طرجهای سهوم

ای مقال با تاکید بر اهمیت راهبررهای سیاست خارجی ایران و چهی و نقهش
و جایگاه متقابل هر رو کشور رر آن ،ب رنبال پاسخگویی ب ایه سهئوال اسهت که
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راهبررهای سیاست خارجی چی و ایران چگون رر روران بدد از انقهالب تها سهال
 2013منجر ب عدم شکل گیری رابط راهبرری و منحنی نوسانی رر روابط رو کشور
شده است؟ رر پاسخ ب ای سئوال و رر قالب فرضی  ،ای مقال بر ای اعتقهار اسهت
ک ای حوزه سیاستگذاری رر هر رو کشور رر روران بدهد از انقهالب اسهالمی تها
سال  ، 2013اگرچ ب ااهر برای طرج مقابهل اهمیهت قائهل شهده اسهت ،امها ایه
اهمیت یکسان نیست .ب بیانی ریگر ،رر حالی ک راهبررهای سیاست خارجی ایهران
برای چی وزنی راهبرری ،بلندمد

و فارغ از رفع نیازهای مقطدی رر نظر گرفت اما

سیاست گذاری خارجی چینهی هها همکهاری بها ایهران را تاکتیهکمحهور و ابهااری،
کوتاهمد  ،مدطوج ب موضوع و وابست ب شرایط زمانی میراند .ب همی جههت و
با ای شرایط حرکت ب سمت همکاری های فراگیهر و راهبهرری رر عمهل نهاممک
شده و منحنی روابط رو کشور با نوسان همراه شده است .رر راسهتای بررسهی ایه
فرضی  ،بخش نخست از ای مقال با رر نظرگیری چهارچوب مفهومی و نظری نشان
میرهد ک راهبررهای سیاست خارجی کشورها تحتتاثیر عوامل راخلی و خهارجی
ب الگوهای رفتاری شکل راره و میاان تناار یا انطباق ای راهبررها میتواند ب تغییر
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الگویی یا ثبا

روابط شکل رهد .با هدج نشان رارن نوسان روابهط ایهران و چهی ،

بخش روم ب روابط ایران و چی رر روران قبل و بدد از انقالب میپهررازر و نشهان
می رهد ک بهرخالج الگوههای ثابهت رفتهاری ،رفتهار رو کشهور رر روران پهیش از
انقالب از سال  1979تا سال  ،2013مقاطدی رر روابط رو کشور وجهور راشهت که
بدضاً زمبن همکاری فراگیر را میان رو کشور کمرنگ کرره است .رر نهایهت بخهش
سوم ،راهبررهای سیاست خارجی رو کشور را واکاوی کرره و ابدار و جایگاه ایهران
و چی را رر سپهر سیاستگذاری طرج مقابل نشان میرهد.
 .1چهارچوب نظری :راهبردهای سیاست خارجی و الگوهای رفتاری
بررسی ماهیت حاکم بر روابط کشورها رر گرو شناخت راهبررهای سیاستگهذاری
کالن و تاثیر آن ها رر محیط عملیاتی است .با پذیر

رابط مستقیم و انداموار میهان

سیاست راخلی و خارجی کشهورها ،راهبررههای سیاسهت خهارجی یهک کشهور از
شرایط راخلی و خارجی تدثیر میپذیرر .رر حالی ک عرص راخلی منشاء انتظهارا ،

نیازها و منابع سیاست خارجی و تدیی راهبررها است ،عرص بی المللهی یها محهیط
خارجی کشورها محیط محذوریتها و محهدوریتههای اجهرای سیاسهت خهارجی
است ک رر ایه شهرایط بسهت به بسهیج منهابع قهدر
محذوریت خارجی می تواند به امکانها

و تهوان اتحارسهازی ایه

بالفدهل بهرای تدیهی اههداج منهدرج رر

راهبررهای سیاست خارجی تبدیل شور و زمین های همکهاری و تدهارض را فهراهم
کند.
رر نسبتسنجی مکاتب مختلا ،توج به مقهوال

همکهاری یها منازعه (به

عنوان پیامد الگوهای رفتاری) و عوامل موثر بر جهتگیهری سیاسهت خهارجی را از
رو زاوی نظری روابط بی الملل و سیاست خارجی (واقع گرایی و لیبرالیسم) میتوان
همواره عنصر منازع را رر مرکا توج قرارراره و مدتقد است ک «عرص بی المللی،
عرص کشمکش برای برتری یافت بر رقباست» (چرنهوج .)100 1388 ،رر تفاسهیر
کالسیک ای مکتب ،شرار

ذا

انسانی و پایداری آن با تبلور رر عملکرر رولتها

باعث میشور تا تدارض ب مقول اصلی رر الگوهای رفتاری کشهورها تبهدیل شهور.
ای عنصر رر کنهار خهط راهنمهایی هماننهد منهافع ملهی و ماهیهت آنارشهیک نظهام
بی المللی باعث شده است تها جنهگ میهان رولهتهها بهر همکهاری اولویهت یابهد
(1985: 33-70

 .)Morgenthau,رر تدابیر جدید واقعگرایی ک با چیرگهی رهیافهتههای

علمی رر حوزه مطالدا
سطحی فراتر از ذا

اجتماعی شهکل گرفهت ،منشهاء همکهاری و تدهارض به

انسانی و رولتها انتقال یافت و عنصر سهاختار واجهد اهمیهت

می شور .ای نظری با پیشگامی والتا ،با نقد رویکرر تقلیلگرایان تفاسیر سنتی ضم
پذیر

رولت محوری ،یکپارچگی و عقالنیت رولتها بر آن است که ریشه ههای

همکاری و تدارض را بایستی رر ساختار نظام جسهتجو کهرر

(1979

 .)Waltz,از ایه

جهت ،ماهیت آنارشیک نظام بی الملل عمالً رولتها را رر وضدیتی قرارمیرهد که
عهده رار مسئولیت حفظ امنیت و بقهای خهور شهوند .نوواقهع گرایهان مدتقدنهد که
آنارشی ب رو شیوه باعث تدارض میشور اول آنک ب کشورها اجازه میرهد تا رر
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رید .رویکرر واقعگرایی ب عنوان سنت اصهلی حهاکم بهر حهوزه روابهط بهی الملهل

شرایط فقدان اقتدار آغازگر تدارض باشند و راه روم مدمای امنیت است چنانک رر
ذیل شرایط آنارشی کشورها برای تامی امنیت ،تقویت بنی قهدر

خهور را الاامهی
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می رانند .ای تال

برای کسب قدر

از سوی سایر کشورها با بدبینی ارزیابی شده

و لذا رر عملی متقابل آنها نیا ب ای اقهدام مبهارر

کهرره و از ایه جههت امکهان

تدارض بیش از پیش میشور (.)Waltz, 1979 Griffiths, 1992: 90

رر برابر جریان واقع گرایی ک پدیهده تدهارض را به عنهوان وجه مشخصه و
الگوی غالب رفتاری کشورها ریده و بر نقش محیط خارجی رر تکوی ایه نهوع از
الگوها تاکید میکند ،رویکرر لیبرالی با محوریت بخشیدن ب اصل همکاری و توجه
همامان ب محهیط راخلهی ،تهال ههای نظریه پهررازی خهور را رر راسهتای تبیهی
چگونگی و حفظ تداوم آن ب کار میبندر .لیبرالها بر ای اعتقارند ک تبلهور مقوله
همکاری رر عرص بی المللی ناشی از س جریان عمده اقتصار و وابسهتگی متقابهل،
نهارهای بی المللی و فرایند رموکراتیاه شدن جوامع اسهت

(Keohane Oye, 1986: 13

 .)and Nye, 1977از ای جهت ،رر ای رویکرر ب نقهش عوامهل راخلهی و متغیرههای
غیرنظامی و رولت محور تاکید میشور.
تدثیرگذاری شرایط راخلی و خارجی بر الگوهای رفتهاری باعهث مهیشهور تها
روابط کشورها بر مدار صرج همکاری یا تدارض قهرار نگیهرر و بها نهوعی نوسهان
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همراه باشد .با توج ب ای رو رویکرر تبیی کننده تدارض و همکاری رر سیاسهت
خارجی ،می توان گفت راهبررهای سیاست خارجی ب مثاب نوع نگر

رولتها به

عرص خارجی شکلرهنده به الگوههای رفتهاری یهک کشهور رر قالهبههای نهاب
همکاری جویان یا تدارضی است و همامانی عمده ای رو روند زمین تغییر الگهویی
روابط را ب شکل مستمر ایجار می کند ضم آن ک باید رر نظر راشت ک همکاری
و تدارض قالبهای ناب 1روابط هستند و میان آنها ممک است شکلهای مختلا
رقابتی موجور باشد.
راهبررهای سیاست خارجی

الگوهای رفتاری

(متاثر از محیط راخلی و خارجی)

(همکاری تا تدارض)

با رر نظرگیری ای چهارچوب برای بررسی روابط ایران و چی میتهوان گفهت که
راهبررهای سیاست خارجی رو کشور رر تدیی الگوهای رفتاری و تغیرا

الگهویی
1. Pure

نقش بسیار موثری رارند .هریک از ایه راهبررههای سیاسهت خهارجی بها اتکها بهر
شرایط راخلی و خارجی ،سیاستهای خاصی را بر حوزه تصمیمگیری ریکت کهرره
و با شکل رارن ب الگوی رفتاری ایران و چی رر مقابل یکهدیگر ،زمینه نوسهان رر
روابط روجانب و عدم تحقق روابط فراگیر را موجب شده است.
 .2نوسان روابط چین و ایران بعد از انقالب
اگرچ روابط چی و ایران سابق ای ب گستره رو تمدن باستانی رارر اما اگهر تهال
برای ارتقای وضدیت اقتصاری ،تحقق رشد و توسد  ،حفظ بقا و تهداوم موجوریهت
و بهره گیری از ارفیت های متحدان برای ارائ الگوهای رفتاری منتهی به همکهاری
یا تدارض را ب عنوان الااما

جدید روابهط خهارجی رر نظهر گرفهت ،بایهد گفهت

است .بدد از انقالب کمونیستی سال  1949ک رر نتیج آن ناسیونالیستهای چینهی
حاکمیت سرزمی اصلی را ب کمونیست ها واگذار کررند ،روابط ایران و چی متهاثر
از الااما

جنگ سرر رر عمهل قطهع شهد .رولهت شاهنشهاهی ایهران رر همکهاری

گسههترره بهها غههرب و امریکهها رر منظههر جمهههوری خلههق چههی یکههی از نمارهههای
سرمای راری و تبلور امپریالیسم غربی بور و رر مقابل ایران نیا نظهام جدیدالتاسهیس
رر چی را نتیج تال های کمونیسم شوروی و نفوذ آن رر شرق آسیا مهیرانسهت

(Gentry, 2005: 112؛ طارمسری و ریگران .)107 1364 ،رر ای روره ،روابط سیاسهی
رو کشههور رر پههایی تههری سههط ممک ه بههور و همکههاریهههای اقتصههاری تقریب هاً
تحت الشداع رویکرر ایدئولوژیک رر سط بسیار پهایینی قرارراشهت .ایه وضهدیت
تبلور جدی الگوهای رفتاری تدارضی بور.
از ره  1970میالری ،همامان با کاهش تنشهها رر روابهط چهی بها امریکها و
افاایش خصومت ها بی چی و شوروی از یکسو و تغییر رر شرایط راخلهی چهی
(قدر گیری عمل گرایان ب رهبری رنگ شیائوپنگ) ،زمین برای بهبور روابط ایهران
و چی مهیا شد .سفرهای مقامهای سیاسی و اقتصاری رو کشور تا سال  1979رو ب
گستر

نهار و همامان روابط اقتصاری رو کشور رر مقایس با روره پیش از آن سیر

صدوری گرفت .ای مناسبا

تا جایی گستر

یافت ک رر آستان انقالب ایران که
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روابط تهران و بیجینگ از ره  1970میالری رر شکل و شمایل جدیدی قرارگرفته
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مقام های خارجی ب رلیل وضدیت پیچیده و آینده نامدلوم ایران برنام ریای سفرهای
ریپلماتیک ب ای کشور را ب حالت تدلیق ررآورره بورند ،صدر هیئت رئیسه چهی
ب ریدار از ایران و مالقا

با شاه اقدام کرر ( .)Shichor, 1997: 145-188ب همی رلیل،

از الگوی همکاریجویی میتوان ب عنوان وج ممیاه ای روره زمانی نام برر.
رخدار انقالب اسالمی ایران را میتوان نقط عطا رر روابط روجانبه ایهران و
چی رانست .اگر رر روره پهلوی رو الگوی رفتاری مشهخص همکهاری و تدهارض
صرج رر روره هایی خاص بر مناسبا
تا سال  ، 2013روند تغییرا

رو طرج حاکم بور ،از زمان انقالب اسالمی

الگویی رو کشور رر تمامی ابدار آن (همکاری ،رقابهت

و تدارض) ماهیتی عملیاتی یافت .بالفاصل بدد از انقالب اسالمی ،تحتتهاثیر نگهاه
ضدچپ حاکم بر ایران ،رویکرر منفی ب روابط با هریک از قدر های بارگ شهرق
و غرب و از هم مهمتر سفر بیموقع هوا گائوفنگ ب ایران و ریهدار وی بها شهاه و
ابراز خصومت علنی ب خصوص از جانب ایران ،روابهط رو کشهور را پهرتنش کهرر
(گارور .)92 1388 ،اگرچ عذرخواهی رسمی مقامهای چینی و توجیه آنهها بهرای
سفر رئیس جمهور چی تا حدی شد

نارضایتی ایران را رر ای زمهان کهاهش رار،
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اما مهم تری عاملی ک ب تددیل رفتار ایران و تمایل هر رو کشور ب توسهد روابهط
منجر شد ،آغاز جنگ ایران و عراق از سال  1980بور .ای جنگ عرص تالقی منافع
همامان رو کشور بور .از یک طرج ،ایران با توج ب ضدا تدارکاتی و نیاز جهدی
ب تسلیحا

و خروج از اناوای بی المللی ب روابط با چی نیاز راشهت و از طهرج

ریگر اصالحا
تسلیحا
83

اقتصاری چی ای کشهور را به جهذب سهرمای ناشهی از فهرو

ب ایران و خرید انرژی عالق مند مهیکهرر (

 .)2009:اگرچ چی ب طور همامان به ههر رو طهرج ررگیهر رر جنهگ سهالح

میفروخت ،اما رر نتیج رفت و آمدهای متددر مقامههای رو کشهور ،چینهیهها به
تدریج ابتکار عمل بسیاری از پروژههای ایران را رر اختیار گرفتند.
حضور چینیها و مشارکت فدال آنها رر همکاریهای تجاری و مالی با ایهران
رر روره بدد از جنگ تشدید شد .نیاز ایران ب احیای زیرساختها و توسد طرحهها
و پروژه های اقتصاری و نظامی و همامان تال
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Bitzinger, 1992: 87; Ghafouri,

سرمای و رانهش فنهی چینهی بهرای

کسب بازارهای بی المللی ،منجر ب همکاری گسترره روجانب شد .همکاری چینیها

با ایران رر توسد صندت هست ای ،مشهارکت فدهال رر سهاخت پهروژهههای کهالن
همچون متروی تهران و حضور رر توسد میدانهای نفتهی و گهازی سهبب شهد تها
روابط سیاسی رر کنار روابط اقتصاری گستر

یابد ( .)Wu, 2011: 16مواجه چی با

امریکا و غرب پیرو حوارد تیانآنم  ،تحریم های چی  ،بمبهاران سهفار

چهی رر

تسهلیحا

از جانهب

بلگرار و تجاوز ههوایی امریکها به مرزههای چهی و فهرو

واشینگت ب تایوان ،ره  1990را ب ره ای پرتنش برای چهی و امریکها و توسهد
روابط برای چی و ایران تبدیل کرر.
از نیم روم ره  1990و همامان با بهبور تدریجی روابط بیجینگ و واشهینگت
و احساس نیاز روزافاون چی ب همکاری اقتصاری و سیاسی با غرب ،روابهط ایه
همکاری هست ای خور با ایران پیرو توافق سال  1997بی جیانگ زمهی و کلینتهون
پایان رار

(,2014: 202 Razani

 .)Kemenade, 2009: 55-6از ایه زمهان به بدهد ،محهور

بیجینگ–واشینگت ب مهمتری عامل تاثیرگذار بر جهتگیری سیاست خارجی چی

رر قبال ایران تبدیل شد ب طوری ک با رسان ای شدن برنام هست ای ایران از آغهاز
هااره جدید نقش چی رر رابط ایران با غرب پررنگتر شده و ب موضعگیری ایه
کشور بیش از پیش ماهیتی منفدتمحور و عملگرایان بخشید .روابط چی بها ایهران
از ای روره زمانی رر بُدد سیاسی بیشتر جنب اعالنی ب خور گرفت و همکاریههای
اقتصاری ب وج غالب منحنی روابط روجانب تبدیل شد .همی روابط اقتصاری نیها
ب شد

از روابهط سیاسهی – ریپلماتیهک متهاثر شهد به طهوری که همامهان بها

همکاری های فااینده ایران و چی ب عنوان بلوک جهان سوم و حمایت بیجینهگ از
برخی مواضع و اقداما

ایران ،همکاری اقتصاری اوج میگرفت و رر مهوارری که

چی ب مثاب یک قدر

بارگ یا مسئول عمل میکرر ،سط ای روابهط نیها رچهار

افت میشد ( .)Garver, 2013: 76رر موضوع حساس هست ای رر حالی ک چی از حق
ایران برای بهرهمندی مسالمتآمیا از انرژی هست ای حمایت میکرر ،اما ضهم ریی
مثبت ب انتقال پرونده ایران از شورای حکام ب شورای امنیت ،رر اعمهال تحهریمهها
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کشور با ایران ب شد

بدد عملگرایان ب خهور گرفهت .چهی رر اولهی اقهدام به

علی ایران نیا ناگایر از همکاری با غرب بور (.)Garver, 2011: 82

با اتکا ب ای روند روابط روجانب کامالً هویداست که بهرخالج روره قبهل از
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انقالب ،رر روره جدید روابط رو کشور رر منحنهی الگوههای رفتهاری همکهاری و
تدارضی مسیری همامهان و نوسهانی را طهی کهرره و رو کشهور رورهههای بینهابینی
همکاری صرج و تدارض را رر روابط خور مشاهده کررهاند .اگر بتهوان ایه رونهد
همامانی و بینابینی همکاری و تدارض را نمور الگوهای رفتاری رو کشور رر مقابهل
یکههدیگر رر نظههر گرفههت ،ریش ه ای ه منحنههی تحههول و پرنوسههان را مههیتههوان رر
جهتگیریهای سیاست خارجی و عدم تناار و انطباق آنها با یکدیگر جستجو کرر.
.3راهبردهای سیاست خارجی ایران و چین
بهها رر نظرگیههری نقههش مولفه هههای راخلههی و خههارجی رر تکههوی و شههکلگیههری
راهبررهای سیاست خارجی و تاثیرگذاری ای راهبررها رر تدیی الگوههای رفتهاری
کشورها رر قبال یکدیگر ،میتوان گفت راهبررهای اتخاذ شده توسط ایهران و چهی
رر روران بدد از انقالب اسالمی نوع نگاه رو طرج و جایگهاه هریهک از آنهها را رر
اندیش راهبرری طرج مقابل مشخص میکند.
راهبردها یمویر ایالم ایران :مهمتری راهبررهای اتخاذ شده از جانهب
جمهوری اسالمی ایران رر عرص سیاست خارجی ک روابط با چهی رر ذیهل آنهها
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394
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رارای اهمیت فراوانی بوره عبار اند از
الف) سیاست «نه شرقی ،نه غربی» :یکی از محوریتری راهبررهای حهاکم
بر سیاست خارجی ایران ک جهتگیری های آن را تدیی و تددیل کرره سیاست «ن
شرقی ن غربی» است .ای سیاست ک اولی بار توسط امام خمینی (ره) ،بنیهانگهذار
جمهوری اسالمی ،بیان شد ،همواره محل بحث و جدل ههای فراوانهی بهوره اسهت.
فضای انقالبی حاکم بر ایران رر سال های نخستی انقالب باعث شد تا برخی ب ای
تفسیر نائل آیند ک سیاست «ن شرقی ن غربی» ب مدنای بینیازی ایهران از شهرق و
غرب بوره و رر نتیج نیازی ب راشت رابط با آنها نیست اما ای تفسیر بالفاصهل
از سوی محافل علمی و ناریک ب امام (ره) رر شد .با توجه به اصهول منهدرج رر
قانون اساسی( )2و شرایط زمانی ،ای سیاست ب مدنای عدم پیروی ایران از آنچ که
موررنظر کشورهای غربی و شرقی بور رر نظر گرفت شهد و از ایه جههت ،از ریهد
برخههی نویسههندگان ،پدیههدهای نههو و کههامالً متفههاو

اسههت (محمههدی.)48 1377 ،

بنابرای  ،سیاست مابور بر رو پای ابتنا مییافت اول ،عدم تدهد ب مدنای اجتنهاب از
ائتالج با ابرقدر ها و روم ،تال

پیگیر و مسهتمر بهرای تدهدیل و یها تغییهر نظهم

موجور بی المللی.
با تکی بر ای محورها ،باید اذعان راشت ک سیاست ن شرقی ن غربی اگرچه
رر نگاه اول رابط با کشورهایی مانند چی را برنمیتابد ،اما روند زمهانی و تدبیهر و
تفسیرهای ارائ شده از ای سیاست نشان رار ک ای رویکرر یهک راهبهرر کهالن رر
سیاست خارجی ایران بوره ک تا مقطع فدلی نیا آثار و نشان های خهور را رر قالهب
سیاست عدم تدهد نشان راره است .ب عبار

ریگر ،ای سیاست اگرچ رر کهالم و

ااهر نافی روابط با قدر های شرقی و غربهی اسهت ،امها رر عمهل صهرفاً بازتهاب
و عقالنیت سیاسی است (نقیبزاره .)35 1388 ،افاون بر ای  ،روند روابط خارجی
ایران رر ره  1360شمسی و اصول مصرح قانون اساسی بیانگر ای نکته محهوری
است ک هدج از بیان ن شرقی ن غربی نفی روابط مبتنیبهر اههداج سهلط جویانه
است و از ای رو کشوری چون چی رر ای رایره تدریا نمیشور .فراتهر از آن ،بها
رر نظرگیری رو اصل بنیاری موجور رر ای سیاسهت (نفهی رابطه بها قهدر ههای
استدمارگر و سلط جو و تال

برای تددیل نظم بی المللی موجهور) و تبلهور آن رر

رفتار سیاست خارجی ایران و انطباق نسبی آن با رویکررههای چهی رر رهه 1980
میالری ،طبیدی بور ک همسانی اهداج میان رو کشور ب وجهور آمهده و جمههوری
اسالمی برای حفظ و ارتقای روابط با چی اهمیت زیاری قائل باشد محوری ک رر
راهبررهای بددی سیاست خارجی ایران با جدیت بیشتری رنبال شد.
ب) سیاست نگاه به شرق :موقدیت خاص جغرافیایی ،فرهنگهی و اقتصهاری
ایران رر طول زمان همهواره نخبگهان حهاکم را بهر آن راشهت تها رر بهازی سیاسهت
بی المللی منطق توازن را برای حفظ منافع رر برابر شرق و غهرب رر پهیش گیرنهد
منطقی ک براساس آن تال

میشور تا از طریق همکاری گسترره با یهک طهرج رر

یک مقطع زمانی ،زمین برای مماندت از تهدید های طرج ریگر مهیا شور .رر همهی
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احساسا

و شور انقالبی بور و رر عالم واقدیت ناگایر از توج ب رسوم بی المللی

راستا ،سیاست نگاه ب شرق یا غرب و یا نفی هر رو رویکررهایی هستند که بدضهاً
رر رستورکار سیاست خارجی ایران قرارگرفت و یا آنک جایگای یکدیگر شدهانهد.
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اگر رر فاصل وقوع انقالب اسالمی تا زمان رولت اصالحا  ،سیاست نگاه ب شهرق
صرفاً رویکرری رر ذیل سایر راهبررهای کالن سیاست خارجی ایران مدنظر بهور ،از
سال  1384و با روی کار آمدن محمور احمدیناار رر ایران ب عنوان رئیسجمههور،
سیاست «نگاه ب شرق» از شکل کلی مستتر رر سیاست خارجی ایران به رویکهرری
راهبرری تبدیل شد ک رر چهارچوب آن بر گستر

روابط با کشهورهایی همچهون

چی  ،روسی و هند تدکید می شد .اگرچ از مفاهیم نظهری سیاسهت نگهاه به شهرق
جمهوری اسالمی ایران ای نکت رریافت میشور ک رر ای رویکرر کلیت شهرق رر
چهارچوب سیاست خارجی ایران اهمیت یافت اما روندهای عملیاتی ب خصهوص از
سال  2005ب بدد نشان رار ک ای حوزه ب گستر
روسی محدور شد .تحوال

روابهط بها رو کشهور چهی و

مرتبط با برنام هسهت ای ایهران و تحهریمههای اعمهالی

غرب رر ای بازه زمانی باعث شد تا ایران رر پرتو ای سیاست ب رنبال ای موضوع
باشد ک روابط با کشورهایی همچون چی را فراتر از گذشت تدریا کرره و آنهها را
رر قالب شراکت راهبرری رر چالشهای سیاسی رر برابر غرب ب کار گیرر.
ج) دکترین تعامل سازنده :براساس سند چشمانداز توسد جمهوری اسالمی
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

«ایران کشوری است توسد یافت با جایگاه اول اقتصاری ،علمی و فنهاوری رر سهط
منطق  ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش رر جهان اسالم و با تدامل سهازنده رر
روابط بی الملل» (سند چشمانداز ایران رر افق  .)1404همانگونه که از مهت سهند
چشمانداز ایران رر افق  1404برمیآیهد ،راهبهرر کهالن سیاسهت خهارجی ایهران رر
تدامل با نظام بی الملل ،رر راستای رستیابی ب اهداج ترسیمی ،رست یازیهدن به
تداملی است ک رر عی حفظ شاخص تدامل ،سازنده و مفید برای منهافع جمههوری
اسالمی باشد اما با روی کار آمدن رولت اصولگرا رر ایران رر سال  2005و بنها بهر
تفسیر برخی از مشاوران و کارگااران رولت نهم از سیاست تدامل سازنده ،گسهتر
روابط با کشورهایی همانند چی و کشورهای جهان سهوم رارای اولویهت مهیشهد.
نویسندگان منتسب ب ای جریان بدد از تشری مبانی رینی و بنیانههای نظهری ایه
سیاست مدتقدند ک «رکتری تدامل سهازنده به عنهوان اتخهاذ سیاسهتی فدهال ،پویها،
تدثیرگذار ،جهت رار با آگاهی و شناخت رقیق از مدارال
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سیاسی جامد بی المللهی،

خروج از جایگاه متهم و قرارگهرفت رر جایگهاه مهدعی ،ورور به عرصه سیاسهت

جهانی ب عنوان بازیگری قدرتمند با عبور از مرحل تهنشزرایهی» تدریها مهیشهور
(محمدی.)81 1387 ،
ای خوانش از تدامل سازنده رر تبیی نگاه خور از ای رکتری ب سهط بنهدی
آن پرراخت تا رر پرتو آن بتوانهد سهط روابهط بها سهایر کشهورها و ارفیهتهها و
محدوریت های سیاست خهارجی کشهور را بنمایانهد .رر ایه تقسهیمبنهدی ،سهط
بی المللی ب عنوان سط نخست از اهمیت زیاری برخوررار است .مهمتری ویاگهی
مورر اشاره رر ای سط  ،توج ب تهدیدا

رر

فراروی ایران است .ایه تهدیهدا

بره کنونی بیش از آنک ناشی از مؤلفه ههای ررون سهاختاری یها منطقه ای باشهد،
تحتتدثیر مؤلف های بی المللی است ک ای امر تها حهد بسهیاری ناشهی از ماهیهت
 .)117ب همی جهت ،ایران مخالا سلط گرایی غرب بوره و برقراری صل و ثبا
بی المللی را بر محور توازن میان نظام سلط و سلط ستیاان مهیرانهد .پهذیر
اعتقار رر میان مقاما

ایران از یک سو و تبدیل شدن آن ب یک ارز

ایه

و خورآگاهی

ررون گفتمانی رر میان نظامها و ملتهای آسیبریده از روند سهلط گهری غهرب از
سوی ریگر ،باعث میشور تا عالوه بر نیاز ب تئوریاه کررن سایر سطوح ،شکلگیری
ائتالجهای پایدار با کشورهای آسیایی مانند چی ب امری اجتنابناپذیر تبدیل شور.
با وجور ای خوانش خاص از رکتری تدامل سازنده نکت ای ک واض ب نظهر
میرسد ،توج ب گستر

روابط با کشورهایی همچون چی اسهت .اگهر رر تفسهیر

رسمی از ای رکتری ک منطبق با ریدگاه رولت اصولگرا بهور ،گسهتر

روابهط بها

کشورهایی همچون چی ب جهت جایگاه آنهها رر سهطوح گونهاگون بهی المللهی و
جهان رر حال توسد با هدج تددیل نظم بهی المللهی موجهور بهور ،رر تفسهیرهای
عملگراتر نیا همکاری با ای کشور میتوانهد به انجهام تغییهرا

ررون سیسهتمی و

کسب شرایط نوی اقتصاری و فناوری کمک کنهد بنهابرای رر ذیهل ایه رکتهری
سیاست خارجی ایران ،گستر

همکهاری بها چهی رر سهط راهبهرری از اهمیهت

فاایندهای برخوررار میشور.
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سیاسی و ایدئولوژیک جمههوری اسهالمی ایهران اسهت (موالنها و محمهدی1388 ،

د) جهان سومگرایی :یکی ریگر از رویکررههای مههم رر سیاسهت خهارجی
ایران رر روران بدد از انقالب اسالمی ،توج ب گستر

روابط با کشورهایی بور ک
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رر اصطالح جهان سوم نامیده می شوند .اگرچ ای رویکهرر از اوان انقهالب تها به
امروز آثار و نشان های خور را با فرازوفرورهایی رر ذیل گفتمانهای مختلا نشهان
راره و منجر ب حفظ و گستر

روابط با کشورهای جهانسومی یا رر حالتوسد از

جمل ه چههی شههده اسههت ،امهها تفههوق ای ه رویکههرر رر روران ریاسههت جمهههوری
احمدی ناار رر ایران بیش از روران ریگر نمور یافت .با وجور اینک ای نمور عمدتاً
رر قالب بسط روابط با کشورهای افریقایی و امریکای التی بور ،اما بها تدریفهی که
چینیها از خور ب عنوان یک کشهور رر حهالتوسهد ارائه مهیرارنهد ،زمینه بهرای
شکل گیری انتظارا

گسهترره رر ذیهل ایه رویکهرر بهرای ارتقهای همکهاریههای

راهبرری فراهم شد.
اگههر رر سههطحی تئوریههک و کههالن اولویههت یههافت جهههان سههوم رر حههوزه
سیاستگذاری خارجی ایران تحتتدثیر س عامل رر هم تنیده ماهیت انقالبهی نظهام
حاکم ،ایدئولوژی و تاکید قانون اساسی قهراررارر ( ،)Hunter, 2010: 22از سهال 1384

توج ب ای رویکرر ب طور خاص متاثر از شرایط منطق ای ایهران رر عهدم توانهایی
رر ائتالجسازی با محیط پیرامهونی و قرابهت شهداری و عملکهرری میهان برخهی از
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رولتهای افریقایی و امریکای التی بها رولهت نههم و رههم رر ایهران بهازمیگهررر
(2010: 34 Hunter, 2010: 234

 .)Lotfian,موضههوعی ریگههر ک ه ایههران را رر عرص ه

بی المللی متمایل ب ای کشورها مهیکنهد ،ارفیهت ایه منهاطق رر ایجهار فضهایی
حمایتی رر میان افکار عمومی است .رر شهرایطی که جمههوری اسهالمی ایهران رر
کشاکش با غرب رر مورر برنام هست ای خور ب سر میبرر و از ایه رو اثبها

ایه

نکت ک ای برنام حق مسلّم ایهران بهوره و نمهیتهوان بها ارعهاب و فشهار مهانع از
رستیابی ب ای فناوری شد ،استفاره از تددر کشورهای جهان سوم و حضور چهی
رر شورای امنیت سازمان ملل و ارفیت بالقوه آنهها رر نهارههای بهی المللهی بسهیار
بااهمیت ب نظر میرسد (.)Hunter, 2010: 225
رر ذیل جهان سوم گرایی اگرچ رر مراحل اولیه مهدلول جههان سهوم عمهدتاً
متوج جهان اسالم و سپس کشورهای به اصهطالح مستضهدا بهور ،امها به سهبب
جایگاه تاریخی چی ب خصوص رر سده نوزره و بیسهتم ،چهی نیها رر ایه زمهره
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قرارمی گرفت .البت ای نکت را نیا نباید از یار برر ک اگرچه رر روره احمهدینهاار

تال

شد تا چی نیا رر زمره مصاریق جهان سوم قرارگرفته و از ارفیهتههای آن

برای مقابل با غرب بهره گرفت شور ،اما ب جهت فقدان شرایط و زمین ها ب ویهاه از
جانب چی  ،ای رویکرر عمدتاً ب سوی افریقا و امریکای التی متمایل شد.
راهبردهای سیاست خارجی ایران کالن،
راهبردی و فارغ از حوزه موضوعی

صرجنظر از وجور نظرا

الگوی رفتاری
همکاریجویی

توجه بلندمدت به وزن و
جایگاه چین

مختلا رر مورر ماهیت و هدج بههرهگیهری از رویکهرر

جهان سوم گرایی رر سیاست خارجی ایران ،باید ب ای محور مهم اشاره کرر که رر
ای نوع نگاه از سیاست خارجی همانند سیاستهای تدامهل سهازنده ،نه غربهی نه
ریده میشور .عالوهبر زمین های نظری موجور رر ای سیاستها ک بسط روابهط بها
چی را موج جلوه می رهند ،مصاریق و عرص عمل نیا حاکی از تمایل ایران ب ای
روابط بوره است تا جایی ک لفظ همکاری یا شراکت راهبرری وجه مشهترک ایه
سیاستها رر رابط با چی بوره است .ب همی ترتیب ،گاارههها و مفروضها

ایه

راهبررها رر کنار مصاریق سیاستگذاری رر عرص عمل نشهان مهیرههد که ایهران
برای چی همواره وزنی راهبرری ،بلندمد

و فارغ از رفع نیازهای مقطدهی رر نظهر

گرفت است .رر نهایت باید ب ای موضوع اشاره کرر ک افاونبر راهبررههای ایهران،
چی نیا مبدع راهبررهایی بوره ک ب گسهتر
هرچند ک سط و ماهیت آنها بسیار متفاو

روابهط بها ایهران توجه نشهان راره
است.

راهبردها یمویر خلا چاا  :به ماننهد تهال

ایهران بهرای تهدوی و

ب کارگیری راهبرری ههای مهؤثر رر عرصه سیاسهت خهارجی بهرای بههرهگیهری از
ارفیتها و تواناییهای چی رر عرص منطق ای و بی المللی ،جمهوری خلق چهی
نیا از زمان تغییر رویکرر نسبت ب ایران از ره  1970میالری ب بدد ،تال

کرره تا

رر پرتو نیازها و منافع خور راهبررهایی را پای گذاری کند تا بتواند ب ای کشهور رر
تنظیم روابط با ایران کمک کند .مهمتری ای راهبررها عبار اند از
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شرقی و نگاه ب شرق گرایش زیاری از جانب ایران برای گستر

روابهط بها چهی

الف دیملمای فرامنط ها  :رر روران جنگ سرر روابط میان کشورها عمهدتاً
رر چهارچوب خواست های رو بلهوک شهرق و غهرب تدریها مهیشهد .حامیهان و
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متحدان شوروی از یک سو و واحدهای همکار و همگرا با ایاال

متحهده امریکها از

سوی ریگر ،عوامل اصلی قطببندی سیسهتمی به شهمار مهیرفتنهد امها بها اههور
غیرمتدهدها 1از رهۀ پایانی جنگ سرر و ب ویهاه بدهد از فروپاشهی شهوروی ،توجه
قدر های بارگ و سایر کشورها بیش از ائتالجها مدطوج ب توسهدۀ منهاطق شهد
(2009: 122

 )Lanteigne,و با گسهتر

فرآینهد جههانیشهدن و توسهد سهازمانههای

منطق ای ،حوزه نوینی از ریپلماسی با عنوان «فرامنطق ای» 2اهور کهرر (

Katzenstein,

.)2005: 27-30
رر سیاست خارجی جمهوری خلق چی ب ویاه رر روره رنهگ شهیئائوپنگ 3و
جیانگ زمی  4و با آغاز ره اول عصر اصالحا  ،توج عمده ب برقهراری روابهط و
مناسبا

با قدر های بارگ نظیر امریکا و شوروی /روسهی متمرکها بهور .رر ذیهل

همی سیاست توج ب همسایگان ،جنوب شهرق آسهیا و نهارههای منطقه ای نظیهر
اوپک 5و سازمان همکاری شهانگهای 6مهدنظر قرارگرفهت .امها از سهالههای پایهانی
حکومت جیانگ زمی و ب ویاه رر روره هو جی تائو بیجینگ با پشتوان موفقیت رر
ریپلماسی منطق ای ،واکنش ب راهبرر تدامل با قدر های بارگ و پیرو بسط نیازهها
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و ضرور

چنهدوجهی و

چندجانب گرایی ،روابط ریپلماتیهک خهور را بها ابتکهارا

همکاری های اقتصاری ب ورای همسایگان خویش رر منهاطق گونهاگون تسهری رار
( .) Lanteigne, 2009: 109-126هدج اصهلی ایه سیاسهت ارتقهای قهدر

نهرم چهی ،

برآوررن نیازها و رر نهایت رقابت با امریکا رر منهاطقی اسهت که امریکها رر آنهها
ب طور سنتی واجد نفوذ است (مانند امریکای التی و خاورمیان ) .اجرایی شدن ایه
سیاست ک عمدتاً از رهگذر اندقار موافقتنام رو یا چندجانب صور

مهیگرفهت،

رر ارتباط با ایران نیا ب بسترسازی برای حضور شرکتههای سهرمای گهذار چینهی،
زمین سازی برای تدمی امنیت و ثبا

منطق با هدج ثبها

رر عرضهۀ انهرژی ،ارائه
1. Non-Aligned States

2. Cross-Regional Diplomacy
3. Deng Xiaoping
4. Jiang Zemin
)5. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC
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)6. Shanghai Cooperation Organization (SCO

الگوهای توسد اقتصاری رر رقابت با مدل غربهی ،فهرو

تسهلیحا

و رر نهایهت

تسخیر بازار گسترره مصرفی ارتباط مییافت (.(Ghafouri, 2009: 84-86
ب) دیپلماسی نفتی و استراتژی نگاه به مرزهـای غربـی 1:ایه رسهت از
راهبررها ب استفاره یک کشور از منابع استخراج شده رر جهت نیل ب امنیت انهرژی
(رسترسی ب انرژی رر اشکال مختلا با حجم کافی ،قیمت مناسهب و حمهلونقهل
ایم ) اشاره رارر .با توج ب حجم واررا

نفت چی (جدول  )1و نیا سههم ایهران

رر تولید ای نوع از انرژی (جهدول  ،)2رر منظهر چینهیهها ایهران مهیتوانهد نقهش
روگان ای رر تقویت امنیت انرژی ایفا کند اول آنک ایران بها حجهم بهاالی ارفیهت
تولید یکی از عرض کنندگان مهم انرژی بهرای چهی اسهت و ثانیهاً ایهران مهیتوانهد
جدول  -1حجم واردات نفت چین در ژوئیه سالهای ()2011-2012

مناطق
عربستان سعودی
آنگوال
ایران
روسیه
عمان
ونزوئال
کویت

ژوئیه  2012تن
4535756
3460222
1۹2۹۹5۹
1843006
1670043
1373878
1102۹10

ژوئیه 2011تن
4126770
1۹00788
274811۹
6151۹3
1877243
707777
523875

Source: Platts McGraw Hill Financial, 2012
3

جدول  -2مشتریان نفت ایران( ) در سال ( 2011بشکه در هر روز)

کشور
اتحادیه اروپا
چین
ژاپن
هند
کره جنوبی
ترکیه
افریقای جنوبی
مالزی

حجم خرید
600000
550000
325000
320000
230000
200000
80000
55000
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فراهمکننده منابع نفتی رر مناطق غربی چی باشد (.)Chen, 2010: 39-43

Source: Katzman, 2013: 37

1. Oil Diplomacy and Westbound Strategies
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با اهمیت یافت ایران رر تدمی منابع انرژی ،موقدیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایه
کشور باعث تقویت رویکرری ریگر رر چی با عنوان «راهبرر نگاه ب سوی مرزهای
غربی» شده است .اگرچ ب طور سنتی و تاریخی حوزه رریای چی جنهوبی و چهی
شرقی بیشتری حوزه مورر توج چی بوره اما ساختار امنیتی حاکم بهر شهرق آسهیا
شرایط فدالیت را برای قدر

رو ب توسد چی کمونیست رشهوار سهاخت اسهت و

همی امر رر افاایش نگاه چینیها ب شرق مؤثر بوره اسهت .براسهاس ایه راهبهرر،
چی باید ب رنبال تحکیم روابط با مرزهای غربی خور ب ویاه روسی  ،آسیای مرکای
و خاورمیان باشد .وانگ جیسی ،استار روابط بی الملل رانشگاه بیجینگ ک اولی بهار
ای اندیش را رر حوزه آکارمیک چی مطهرح سهاخت ،بهر ایه نظهر اسهت که رر
شرایطی ک امریکا با ایجهار زنجیهرهای از متحهدان خهور رر شهرق آسهیا به رنبهال
محاصره و مهار چی است ،ای کشور باید ب رنبال راهههای جدیهدی بهرای تهنفس
خور باشد بنابرای حرکت ب سوی غرب و شکل رارن ب روابط راهبرری با روسی
و آسیای مرکای و تقویت مناسبا

با ایران و پاکستان میتواند راهحل مناسبی بهرای

چی رر مماندت از اناوا و مهار خور توسط امریکا باشد (.)Jisi, 2011
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رر ای رویکرر ایران ب لحا استراتایک میان رو منطق غنی نفتی خلیج فارس
و رریای خار واقع شده است منطق ای ک چینیهها از آن به عنهوان جهاره ابریشهم
انرژی 1نام میبرند .منطق خلیج فارس رارای تقریباً  55ررصد ذخایر نفتی اثبا شده
جهان و  41ررصد ذخایر گازی است .ذخایر نفتی اثبا شده منطق خار نیا ب طهور
تقریبی  1/8تا  3/3ررصد مجموع ذخایر جهانی است که ایه میهاان مهیتوانهد رر
آینده بی  9تا  16برابر افاایش یابد

(2010

 )Hunter,بنابرای موقدیت بینظیهر ایهران

رر ای ناحی می تواند یارای چهی رر تهدمی منهابع نفتهی از سهوی مرزههای غربهی
خویش باشد.
ج) راهبرد «بیرون رفتن» 2:ای راهبرر از نیم رهه  1990مهیالری رر برابهر
راهبرر «رعو

ب ررون» 3مورر توج رستگاههای سیاستگذاری چهی قرارگرفهت.
1. Energy Silk Road
2. "Going Out" Strategy
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3. Inviting in

محور کلی ای راهبرر تشویق شرکتهای چینی بهرای حضهور رر خهارج از کشهور
جهت بهرآوررن نیازهها و کسهب تجربه الزم بهرای انتقهال به ررون کشهور اسهت
) .(Lanteigne, 2009: 44رر حوزه انرژی ،تمرکا اصلی ای راهبرر تهال

بهرای تهدمی

منابع جدید انرژی جهت پاسخگویی ب نیازهای فااینهده راخلهی اسهت .به عبهار
ریگر ،هدج ای راهبرر استفاره بهین از منابع نفتی و اجتناب از خطر با متنوعسهازی
منابع گوناگون و کانالهای تحصیل ذخایر نفتی است .رر ای راسهتا ،ایهران یکهی از
مهمتری عرض کنندگان نفت ب بیجینگ بدد از اجرایی شهدن راهبهرر مابهور اسهت
(جدولهای  1و  .)2چینیها افاایش واررا

نفهت خهور را از ایهران رر نیمه رهه

 1990میالری آغاز کررند ب طوری ک رر ماه مهی  ،1995بیجینهگ مهذاکراتی را بها
انجام رار و ای امر باعث شد تها رر فاصهل زمهانی  2000تها  ،2008ایهران به طهور
مستمر رر میان یکی از س تولیدکننده عمده نفت چی قرارگیرر (.)Chen, 2010: 46
د) راهبرد رویای چینی :از زمهان روی کهار آمهدن ژی جهی پینهگ به عنهوان
رئیس جمهور جدید و ربیرکل حاب کمونیست رر چی  ،راهبرر «رویهای چینهی» 1به
رستورکار اصلی رولت و حاب رر عرص راخلی و خارجی تبدیل شد .ای ایده بهرای

اولی بار رر سال  2010میالری توسط هل اچ .وانگ 2رر کتابی با عنوان رویای چینی

3

مطرح شد .وانگ رر ای کتاب طی مصاحب با صد نفر از افرار طبق متوسط رر چهی ،
خواستها و آرزوهای ای افرار را رر مورر وضدیت کنونی و آینده چهی به تصهویر
کشید

(2010

 .)Wang,ای ابتکار باعث شد تا تاماس فریدم  4،روزنام نگهار امریکهایی،

نیا رر اکتبر سال  2012میالری با چاپ مقاله ای رر مجله نیویهورکتهایما بها عنهوان
«چی ب رویای خور نیاز رارر» 5،ایده رویای چینی را بسط رهد .از رید وی ،موقدیهت
و تحرک چی رر رنیای کنونی برای چینیها زمانی محقق خواهد شد ک ای کشهور و
1. Chinese Dream
2. Helen H. Wang

چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاریهای فراگیر  فریبرز ارغوانی پیرسالمی

تهران برای افاایش واررا

نفت از ایران از  20/000بشک رر روز ب  60/000بشک

3. The Chinese Dream
4. Thomas L. Friedman
5. China Needs Its Own Dream
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مررمان آن برای خور رویهایی را رر نظهر بگیرنهد تها رر پرتهو آن مسهیر تهال
مشخص شور

(2012

آنهها

 )Friedman,اما تبدیلشدن ای عنوان ب راهبرر رولت چی بهرای

اولی بار طی سخنرانی ژی رر مراسم مدرفی رسمی وی به عنهوان رهبهر چهی رر 16
مارس  2013صور

گرفت .ژی رر ای سهخنرانی مصهاریق ایه رؤیها را شهکوفایی

ملی ،بهبور شرایط زندگی مررم ،رونق و آبارانی ،ساخت جامد ای بهتر و تقویت تهوان
نظامی رر ذیل سوسیالیسم چینی مدرفی کرر .از رید وی ،تحقق ایه اههداج رر گهرو
ایجار محیط مساعد خارجی برای چی است .ایجار ای محیط با اتکا بر ایه مههم به
همکهاریههای

واقدیت تبدیل خواهد شد ک رر عرص خارجی نیا چی ب گسهتر

جنوب – جنوب اهتمام راشت باشد و رونهد کمهکههای متقابهل میهان کشهورهای رر
حالتوسد را پیگیری کند (.) Xi Jinping, 2013
اگرچ راهبرر رویای چینی از منظر بسیاری از صاحبنظران حوزه مسائل چی
رر مرتب نخست صرفاً یک شدار بوره تا یک راهبرر منسجم و رر ارام فقط مربهوط
ب محیط راخلی است تا خارجی ،اما باید رر نظر راشت ک ای رویکرر با جدیت و
تدکید رئیسجمهور جدید ،منطبق با نیازهای سیاسی و اقتصاری ایه کشهور رر ایه
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مرحل از رشهد و توسهد اقتصهاری اسهت .رر شهرایطی که رر نتیجه تحهوال
اصالحا

اقتصاری انتظارا

و

افرار رر جامد فااینهده شهده اسهت ،رولهت خهور را

مواا ب پاسخ گویی خواهد رانسهت .عهالوه بهر آن ،رر عرصه خهارجی نیها ایه
رویکرر ب صراحت ب لاوم گستر

مناسبا

و روابط با کشورهای رر حالتوسهد

اشاره می کند امری ک از حیث منابع اقتصهاری چهی طبیدهی بهوره و ضهم ابهراز
مسئولیتپذیری بیشتر چی رر قبال مسائل بی المللی ،نشهان از تهال

ایه کشهور

برای حفظ جایگاه و هویتهای بی المللی متکثر خور (هم ب عنوان کشوری پیشرفت
و هم ررحالتوسد ) رارر.
ه دیملمای یااده ابریشان نایی  :یکهی از جدیهدتری مفهاهیم موجهور رر
ریپلماسی رولت چی  ،طرح ایده «جاره ابریشم نوی » 1است .اگرچه جهاره ابریشهم
ب لحا تاریخی یکی از محورهای مهم رر ایجار ارتباط میان تمدنههای باسهتانی از
1. New Silk Road

شرق آسیا تا اروپا است ،اما اشاره ب آن ب عنوان یک راهبرر یها سیاسهت رر عرصه
سیاستگذاری خارجی محصول تال های ریپلماتیک مقامهای چینی از رهه 1990
میالری ب بدد است .ای مفهوم برای اولی بار ب شکل ضمنی رر ره  1990و بدهد
از فروپاشی شوروی رر چهارچوب سیاست خهارجی چهی قرارگرفهت که ههدج
اصلی آن بنیان نهارن مبنایی برای همکاری میان بیجینگ و کشورهای تهازه تدسهیس
آسیای مرکای با هدج جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی برای چی بهور (

Tatar,

.)2013: 2-4
با تصدی مقام ریاست جمهوری توسط ژی جی پینگ رر سهال  2013و اتخهاذ
سیاست های نوینی مانند نگاه ب مرزهای غربی و رویای چینهی ،زمینه بهرای ابهداع
ریپلماسیای ک جایگاه کشورهایی مانند ایران رر تحقهق آن رارای اهمیهت بسهیاری

چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاریهای فراگیر  فریبرز ارغوانی پیرسالمی

نوعی از ریپلماسی نوی تحت عنهوان جهاره ابریشهم نهوی بهار ریگهر ایجهار شهد

1. Nazarbayev University
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است .ایده ریپلماسی جاره ابریشم نوی ک برای اولی بار ب طور رسهمی توسهط ژی
رر سال  2013رر رانشگاه نظربایا 1قااقستان بیهان شهد ،حهاکی از تصهمیم جدیهد
مقاما

رولتی چی برای پاسخ گویی به برخهی نیازههای راخلهی و تهدمی اههداج

خارجی است .رر عرص راخلی ،رالیلی همچون نیهاز به حفهظ ثبها
بخش های غربی چی

رر مرزهها و

تضمی امنیت بازارهای صهارراتی و عرضه انهرژی توسهد

مسیرهای حملونقل ررون سرزمینی کشور ب مثاب بدیلی بهرای مسهیرهای بهیثبها
رریایی محدور کررن شکاجهای توسد ای بی بخشهای غربهی و شهرقی چهی و
افاایش ریسکهای اقتصاری ازجمل مشکال

موجور رر اقتصار صِرج صهاررا

و

سرمای محور ( ،)Tatar, 2013: 1-6ای احساس را رر هیئت حاکمه جدیهد چهی به
وجور آورره ک بایستی از طریق رویکرری جدید ک ضم حفظ جایگاه بی المللهی
ب توسد متوازن ررونی کمک بیشتری میرساند ،وارر عمل شد .رر عرص خهارجی
نیا چند عامل مهم ب تقویت ای مفهوم و طرح آن کمک کرر .ای عوامل عبار اند
از طرح ریپلماسی جاره ابریشم نوی ب عنوان بدد سیاسهتگذارانه راهبهرر رویهای
چینی و نگاه ب مرزهای غربی ایجار ارتباط با س قاره بارگ با هدج تحقهق عینهی

ایده باستانی «پارشاهی میان » 1چهی
ریپلماسی چی
چی ک ارتباطا

نشهان رارن اهمیهت توجه به همسهایگان رر

فراتر بررن مرزهای ریپلماسی از همسایگان شرقی و جنوب شهرقی
گسترره ای با امریکا رارند تداوم بخشیدن به اهمیهت ریپلماسهی

فرامنطق ای چی ک رر روره هو جینتائو طرح شده بور و
حفظ بازارهای رو ب گستر
آسیای مرکای و خاورمیان

صارراتی رر کشورهای رر حالتوسهد مصهرفی

(Brugier, 2014: 1-4

.)Tiezzi, 2014

با وجور اینک ایده ریپلماسی جاره ابریشم نوی رر سال  2013مطهرح شهده و
آثار عینی آن ب طور کامل رر سیاست خارجی چی هویدا نشده اسهت ،امها رسهتگاه
ریپلماسی چی رر تشری و تبیی ای سیاست ب رو محور اصلی آن اشاره میکنهد
محور نخست ،جاره ابریشم زمینی جدید 2است ک از منطقه ژی رر چهی مرکهای
آغاز شده و بدد از گذشت از شههر النهاو (اسهتان گانسهو) ،ارومچهی و خورگهاس
(استان سی کیانگ) وارر آسیای مرکای شده و با عبهور از ایهران ،عهراق ،سهوری و
ترکی و شرق اروپا تا آلمان ،روتررام هلند و رر نهایهت بنهدر ونیها رر ایتالیها ارامه
مییابد (خطوط قرما رنگ شکل .)Tiezzi, 2014( )1
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شکل  -1مسیرهای اصلی جاده ابریشم نوین

خط ممتد سرزمینی (قرما) جاره ابریشم زمینی نوی
خط ممتد رریایی (آبی) جاره ابریشم رریایی نوی
1. Middle Kingdom
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2. New Land-Based Silk Road

جاره ابریشم جدید رریایی 1رومی محور یا بخش از ای ایهده اسهت .ایه مسهیر از
استان فوجیان چی آغاز شده و با عبور از گوانگاو ،بیهای و هایگو رر مسیر رریهای
چی جنوبی ب تنگ ماالگا میرسد .ارام ایه جهاره رر مسهیر رریهایی بها عبهور از
کواالالمپور ،کلکت و نایروبی رر کنیا ب شهاخ افریقها کشهیده شهده و بها گذشهت از
رریای سرخ و مدیتران و سواحل آت رر نهایت ب بندر ونیا و پایان جهاره ابریشهم
زمینی ختم میشور (.)Tiezzi, 2014
شکل  -2مسیرهای فرعی جاده ابریشم نوین

مسیرهای اصلی کنار میگذارر ،اما ب رلیل جایگاه ای منطق از حیث توزیهع انهرژی
و جریان نقل وانتقال کاالها آن را رر قالب مسیرهای فرعی میگنجاند (شکل  )2و از
ای رو موقدیت ایران رر ای خط ارتقا مییابد اما رر خط زمینی ،ایران به مثابه پهل
بارگی میان شرق و غرب رارای اهمیت بوره و رر صور

توجه به ویاگهیههای

سیاسی و اقتصاری ای ریپلماسی از جانب چی  ،ایران میتواند از جایگاه به مراتهب
مهمتری نسبت ب قبل برخوررار شور.
بررسی مجموع راهبررهایی اتخاذی از جانب ایران و چی  ،رر نگاه اول بیانگر
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اگرچ خط رریایی جاره ابریشم جدید ب نوعی مسهیر ترانایتهی خلهیج فهارس را از

ای موضوع مهم است ک رو کشور برای طرج مقابل جایگاه مهمی رر چشهمانهداز
1. New Maritime Silk Road
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روابط بی المللی و نگاه استراتایک قائل هستند .با ای حهال ،رونهدهای موجهور رر
روابط رو کشور ب خصوص سیاستهای اتخاذی از جانب چی رر بره های زمهانی
مختلا چندان مؤید ای ارعا نیست.
گستر

روابط رر حوزههای موضوعی مختلا رر کنهار زمینه ههای راهبهرریِ

مستدد میان تهران و بیجینگ باعث شد تا رر میان بسیاری از محافل ب ویهاه محافهل
رسمی ای انتظار پیش آید ک رر چهارچوب سیاستهای مختلا ب ویاه رر فاصهل
سالهای  2005تها  ،2013شهرایط و بسهترها بهرای همکهاری فراگیهر و رر نهایهت
استراتایک میان رو کشور فراهم شور اما رر چند سال گذشت بسهیاری از رخهدارها
رر روابط روجانب و نیا مسائل بی المللی باعث شد تا صهحبت از همکهاری فراگیهر
میان تهران و بیجینگ صرفاً رر حد یک آرمان باقی بماند .ریی مثبت چهی رر سهال
 2006برای انتقال پرونده هست ای ایهران از آژانهس به شهورای امنیهت عهدم سهفر
رئیسجمهور سابق چی (هو جی تائو) ب ایهران علهیرغهم سهفر چنهدباره مقامها
بلندپای ایران ب ای کشور سفرهای متددر مقامهای عالیرتب چی ازجمل شهخص
هو ب بسیاری از کشورهای عربی منطق ریی مثبت چی ب قطدنام های پیشهنهاری
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امریکهها علی ه برنام ه هسههت ای ایههران طههی سههالهههای  2006و ( 2007سههجارپور و
شریدتی )85-86 1390،کارشکنی رر تبدیل وضهدیت ایهران از عضهویت نهاار به
عضو رسمی رر سازمان همکاری های شانگهای و ارائ یک بهازی روگانه رر برابهر
ایران ب خصوص رر موضوع هست ای و تحریمهای غرب علی ایهران (

Garver, 2011:

 ،)75-88نشان هایی هستند ک رر سالهای اخیر و همامان با سیاست نگهاه به شهرق
ایران ،امکان شکل گیری یک همکاری فراگیر را رر روابهط ایهران و چهی کهمرنهگ
ساخت است.
راهبردهای سیاست
خارجی چین جزیی،
معطوف به موضوع

توجه ابزاری ،تاکتیی
محور و کوتاهمدت به
ایران

الگوهای رفتاری متکثر از
همکاریجویی تا رقابت و
تعارض

عالوه بر آن ،رر بدهد نظهری بررسهی محتهوایی ،مقایسه ای و زمانمنهد راهبررههای
سیاست خارجی رو کشور نشان می رهد ک راهبررههای ایهران غالبهاً کهالن بهوره و
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شامل کلیت سیاست خارجی ای کشور است .رر نتیج روابط با چی عمدتاً رر ای

سط مهم تدریا یدنی رر ذیل راهبررهای کالن تدریا میشور ک ای امهر حهاکی
از اهمیتی است ک ایران برای راشت روابط راهبرری با چی قائل است .بنهابرای رر
راهبررهای ایران ،روابط با چی مرتبط با نیازهای اسهتراتایک اسهت .ایجهار تهوازن
ضدهامونیک علی امریکا از طریق مخالفت با نظام بی المللی تهکقطبهی و پرکهررن
خأل متحد راهبرری رر سیاست خهارجی (رهقهانی فیروزآبهاری )44-47 1387 ،رو
هدج عمده ای است ک ای راهبررها از رهگذر روابط با چهی رنبهال مهیکننهد .رر
برابر ای رویکرر ،راهبررهایی ک جمهوری خلق چی رر سیاسهت خهارجی رر پهی
گرفت و رر آنها ایران رارای اهمیت است ،عمدتاً راهبررهایی هسهتند که جایهی و
مدطوج ب موضوع بوره ،کوتاه مد

هستند و توجه به ایهران رر ذیهل طهرحههای

کشورهای خاورمیان صور

میگیرر .افاون بر ای  ،ای راهبررها توج به ایهران را

عمدتاً با اولویت منافع اقتصاری رر نظر میگیرند تا اولویتهای راهبرری .به بیهانی
ریگر ،برای چینیها اهمیت راهبرری ایهران رر حهوزه سیاسهت بهی الملهل اولویهت
ثانوی محسوب شده و توج آن غالباً ب مایتهای اقتصاری روابط با ایران است.
نتیجهگیری
یکی از مباحث و جدالهای عمده رر سط رانشگاهی و سیاسهتگهذاری ایهران رر
سالهای اخ یر ،حول نوع رابط ایران با چی بوره اسهت .رر حهالی که رر ایهران از
روابط با چی انتظارا

باالیی وجور رارر ،اما ب نظر میرسد نوع کهنشههای چهی

حداقل تا ب امروز پاسخ گهوی ایه انتظهارا

نبهوره اسهت .ایه مقاله بها بررسهی

راهبررهای سیاست خارجی رو کشور ایران و چی و با اتکا ب چهارچوب نظهری و
مفهومی نشان رار ک رر شرایطی ک راهبررهای سیاست خهارجی مههمتهری عامهل
تدیی کننده الگوهای رفتاری کشورهاست ،عدم تناار یا همتکمیلی بورن آنها منجهر
ب تنوع رر الگوهای رفتاری و رر نتیج نوسان رر روابط رو کشور شده ک رر عمهل
مانع از تحقق یک رابط مبتنی بر همکهاری فراگیهر میهان آنهها شهده اسهت .اتخهاذ
راهبررهایی مانند سیاسهت نه شهرقی نه غربهی سیاسهت نگهاه به شهرق جههان
سوم گرایی و سیاست تدامل سازنده از اوایل انقالب تا به امهروز نشهانرهنهده ایه
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است ک ایران رر تمامی ای راهبررها برای چی وزنهی مههم ،بلندمهد

و فهارغ از

نیازهای مقطدی رر نظر گرفت است .رر مقابهل ،راهبررههای جمههوری خلهق چهی
همانند ریپلماسی فرامنطق ای ،نگاه ب مرزهای غربی ،رویای چینهی و جهاره ابریشهم
نوی  ،ن تنها ماهیت کالن نداشت بلک جایی ،مدطهوج به موضهوع و کوتهاهمهد
هستند و توج ب ایران رر ذیل طرحهای سیاستگذاری هم وزن بها برخهی نهواحی
ریگر همچون آسیای میان و برخی کشورهای خاورمیان صور

می گیرر .افاون بهر

ای  ،ای راهبررها توج ب ایران را عمدتاً با اولویت منافع اقتصاری رر نظر میگیرند
تا اولویت های راهبرری .ب بیانی ریگر ،برای چینهیهها اهمیهت راهبهرری ایهران رر
حوزه سیاست بی الملل اولویت ثانوی محسوب شده و توج آن غالباً ب مایتههای
اقتصاری روابط با ایران است .با اتکا ب تفاو های موجهور رر رونهدهای راهبهرری
روابط از یکسو و اقداما

نوسانی چی رر حوزهههای موضهوعی مهیتهوان گفهت

ررحالی ک ایران تمایل زیاری برای همکاری راهبرری بها چهی رارر امها مقهامههای
چینی رر نظری و عمل ب ای سمت گرایش نداشت و کنشههای سیاسهت خهارجی
آنها فرازوفرورهای عمده ای را حداقل رر روابط با ایران رر سالهای بدد از انقالب
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اسالمی تجرب کرره است .ب نظر میرسد ای روند با توج ب وزنهی که ایهران به
چی میرهد ،نمیتواند رر بلندمد

متناسب با منافع ملهی کشهور باشهد .احتهراز از

تداومبخشی ب رویکرر بی سرانجام اتکها به نیهروی سهوم به عنهوان راهبهرری که
ناکارآمدی آن رر طول تاریخ مداصر ایران مشخص شده ،تقویت چندجانب گرایی رر
سیاست خارجی و بهرهگیهری از مایهتههای کشهور بهرای جلهب همامهان توجه
قدر ها مهمتری رویکررهایی است ک رر سط کالن میتواند ب تداوم اینگونه از
برخوررها از جانب قدر های ریگر پایان رهد.

یادداشتها

چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاریهای فراگیر  فریبرز ارغوانی پیرسالمی

 .1تلفظ صحی از پایتخت چی است ک از روران استدمار ب بدد با لحنی تحقیرآمیا پکه
نامیده شده است.
 .2اصول  81،82،146،152،153و  154مهم تری اصول رر قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران است ک با تدریا سلبی از واایا رولت برراشت نفی و انکار از روابهط بها
سایر رولتها را رر ذیل سیاست ن شرقی ن غربی تدیید نمیکنند.
 .3میاان خرید نفت ای کشورها از ایران با افاایش تحریمها علی ایران تقریباً ب میهاان 40
ررصد کاهش پیدا کرر.
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