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چکیده
هد اصلی مقاله واهاوی نقش و جایگاه پاهستان و ایران در همکاریهتای
نظامی و معادالت استراسهیک چین است  ،ستا علتل و آثتار ایتن روابتط در
جه گیریهای سیاس

خارجی این هشور در پرسو معتادالت استتراسهیک
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قدرت مشخص شود .با بررسی ستیر روابتط نظتامی چتین بتا قتدرتهتای
ماطقهای طی سا های اخیر به دلیل فعا شدن سیاس خارجی چین در
مااطق جاوب و غرب آسیا این سئوا مطرح میشود هه هتدام یتک از دو
هشور پاهستان و ایران از جایگاه و اهمیت بتاالسری در استتراسهی نظتامی
چین برخوردار بوده و علل و آثار این جایگتاه متفتاوت در معتادالت بتازی
قدرت به چته شتکل نمایتان شتده است

یافتتههتای پتهوهش حتاهی از

گسترش روابتط نظتامی چتین بتا پاهستتان بته ستطح همکتاری و اسحتاد
استراسهیک و ننود چاین سطحی از همکاری در روابط نظامی ایران و چین
اس  .روش پهوهش منتایبر نمودارها و آمار مرهز مطالعات صلح استکهلن
و ماابا هتابخانهای اس .

واژههای کلیدی :همکاری استراسهیک ،اسحاد ،چین ،ایران ،پاهستان
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مقدمه
یکی از مهمترین وی گهیههای نظهام بهینالملهل در سها ههای اخیهر تجربه نظهم
مهاردون ا اسا ک ب خیزش برخی ق رتهای نوظهور و افو برخی ق رتههای
مسل نظام در یرخ ق رت انجامی ا اساز ظهور یین ب هنهوان دومهین قه رت
ق رتهای نوظهوری ب دمار میرود ک ثبات نظام بینالملهل در مقیهام که ن و
ژئوپلیتیی آسیا در سطح منطق را تلاالشراع قراردادا اساز پای سیاسا آسهیایی
در کل منطق آسیا نادی از ارزیابی واقعگرایان از رون رد م اوم اما م یم یهین
در ملی بینالملل بودا اساز ه وابر آن ،استرات ی نظامی ج یه یهین از سها
 2004ب این سو مبنی بر گسترش نقش بینالمللهی ارتهش خلهق یهین در منها ق
بلرانی و ویاتی جهان در وا تغییر ،منطق رفتار دولاهای واقع در منا ق دیگهر
از جمل خاورمیان اساز این فراین گذار ق رت بستر را برای بسیاری از دولاهها
فراهم کردا تا با برقراری و گسترش همکاری نظامی با دولاهای همسو با اه ا
سیاسا خارجی و منافع استرات یی خود ،در جهها تقویها اسهترات ی دفهاهی و
مهار ددمنان بالقوا بهرا برن ز با توج به اینکه یهین در سها ههای اخیهر نقهش
فرامنطق ای ج یتری را در منا ق جنوب و غرب آسیا پی ا کردا اسا و در ههین
وا پاکستان و ایران ب هنهوان دو کشهور همسهای امها در دو خوده جغرافیهایی
مت اوت از این موقریا ب هنوان فر تی جها پیشبرد منافع استرات یی و اهه ا

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

امریکا ،گسترش مسابق تسلیلاتی ،همکاریهای استرات یی و ائت

ههای نظهامی

واکاوی اهمی

اقتصادی جهان و ب هنوان یی ق رت نظامی منطق ای در آسیا-پاسی یی از جمله

سیاسا خارجی خود بهرا برداان  ،پرسش مقال واضر این اسا ک که ام یهی از
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دو کشور پاکستان و ایران از جایگاا و اهمیا باالتری در اسهترات ی نظهامی یهین
برخوردار بودا و هلل و آثار این جایگاا مت اوت در مرادالت بازی ق رت به یه
دکل نمایان د ا اسا؟ فرضی مقال این اسا ک ادراش مشهترش از یهی ته یه
ویاتی در ماهیا و کی یا ائت

ها و همکاریهای نظامی دولاههای متوسه بها

ق رتهای جهانی تاثیر میگذاردز اهمیا این مسئل در آن اسا ک ادراش پاکستان
و ایران از ملی پیرامونی خود و یگونگی پیون های استرات یی آنها با ق رتهای
بزرر جهانی غیرغربی همچون یین ،میتوان نمون تللیلی قابل توجه در منطهق
رفتاری دو کشور همسای با دو الگهوی رفتهاری مت هاوت بها قه رتههای بهزرر
غیرغربی باد ز
براین اسام ،مقال ب س گ تار تقسهیم مهیدهودز نتسها ،منطهق همکهاری
استرات یی در رواب بینالملل در یگهونگی تغییهر سهطح همکهاری نظهامی میهان
دولاها مورد بررسی قرار خواهه گرفهاز دوم ،روابه نظهامی یهین بها ایهران و
پاکستان مورد مقایس قرار میگیرد تا جایگاا مرلث الگوی رفتاری یین-پاکسهتان-
ایران متناسب با درای در وا گذار نظام بینالملل مشهتص دهودز سهوم ،دالیهل
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

کموکی

سطح همکاری نظامی این مرلث مورد تللیل واقع خواه د ز در نهایا

همکاری متمرکز بودا اسا ک مهمترین این ادبیات ،اثر ارنسا هام با نهام «ورای

74

1. Beyond the Nation-State

ag
e

نیز جمعبن ی از پ وهش ارائ میدودز
 .1چارچوب مفهومی :منطق همکاریهای استراتژیک
هنگامی ک از نظر تئوریی و م ههومی به همکهاری اسهترات یی در متهون روابه
بینالملل نگریست میدود ،بیدرنگ این سئوا در ذهن پ وهشگر نقهش مهیبنه د
ک اساسا همکاری در رواب بینالملل ب ی مرناسها؟ یهرا دولهاهها در رفتهار
همکاریجویانه مشهارکا کهردا یها از آن اجتنهاب مهیورزنه ؟ الگوههای رفتهار
همکاریجویان میان دولاهها در وهوزاههای موضهوهی خها

یه تهأثیری بهر

سیاسا بینالملل دارد؟ ادبیات گسترداای از رواب بینالملل روی پ ی ا و امکهان
دولا-ملا» )1964( 1با تمرکز بر نقش نهادهای بینالمللهی رسهمی در همگرایهی

1

بینالمللهی و کتهاب «بره از ه مهونی» رابهرت کهوهن ( ،)1984در یههاریوب
رژیمهای بینالمللی اسا ک هم تا دامل نهادهای بینالمللی غیررسمی میدهود و
ووزا همکاری را ب اقتصاد مل ود نکردا و ب سهایر وهوزاهها همچهون مباوهث
امنیتی ،نظامی و رواب دما -جنوب بس میده ()Keohane, 1984ز اما هنگامی ک
پای است ال ب مباوث همکاری استرات یی کشی ا میدود ،اهمیا مسئل ج یتر
د ا و پیون مستقیمی با تب یل قه رت به ن هوذ ژئوپلیتیهی و ژئواسهترات یی در
سیاسا بینالملل پی ا میکن ز مهمترین پرسشی ک در این جا مطر میدهود ایهن
اسا ک ی هواملی در دکلگیری و گسترش همکاری استرات یی میان دولاهها
نقش دارد؟ م روض پنهان در پشا این پرسش این است ال اسا که بهین رفتهار
دولاها در ملی بینالملل و تغییر سیستمیی در سیاسا بینالملل رابطه وجهود
انتقا ق رت 2و یرخ ق رت 3توضیح دادا میدود ک تغییر مرکز ثقهل قه رت و

واکاوی اهمی

هن نمود هینی ینین تلولی اساز الگوهای رفتاری دولاها در قالب همکاریهها
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داردز در متون رواب بینالملل بتشی از این تغییر سیستمیی در یهاریوب نظری

ثروت از آت نتیی ب پاسی یی و خیزش ق رتههای نوظههوری همچهون یهین و
های هادی یا استرات یی در بستر ینین تلوالتی مورد توجه قرارخواهه

و ائت
گرفاز

مشارکا استرات یی« 4ا ط وی دیپلماتیی ک برای بیان ی

گسترداای از

توافقات دوجانب بکار بردا میدود ،روابطی اسا ک در سطلی پایینتهر از اتلهاد
استرات یی بودا و تلا درای خا
خواه بود»

(2015

زمین ساز دهکلگیهری اتلهاد اسهترات یی

5

)Xuetong,ز ت اوت آن بها اتلهاد اسهترات یی در ایهن اسها که

«اتلاد توافق رسمی دولاهای مستقل بهرای همکهاری نظهامی اسها و در کالبه
پیمانها ،موافقانام های رسمی و مکتوب دولاها تبلور مهییابه و دهامل ترهه
1. After Hegemony
2. Power Transition
3. Cycle Power
4. Strategic Partnership
5. Strategic Alliance
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دولاها برای هماهنگسازی اق اماتدان در ورت بروز درگیری نظامی ،ضهمن
و

واکمیا و هویا خود در مقام دولاهای مسهتقل مهیدهود» (ادهلی لیه ز،

)11 :1388ز در ایههن میههان ،ادراش مشههترش از ته ی ه ات کلی ه ی ،ملههرش ا ههلی
برقراری رواب استرات یی میان دولاهای مستقل خواه بودز دولاها با همکاری
با دیگر دولاهایی ک از مزیا نسبی مت هاوتی برخوردارنه  ،مهیتواننه از مبادله
مزیاهای خود با دیگران در ابراد متتل

همچون پیگیهری خه مشهی مشهترش،

تشکیل نیروی نظامی مشترش ،فروش تسلیلات ،هماهنهگ سهاختن آمهوزشهها و
تجهیزات ،دستاوردهای مهمی پی ا کنن و در نتیج تجاوزگران بهالقوا را از به راا
ان اختن درگیریهای نظامی منصهر

کننه (ادهلی لیه ز13-12 :1388 ،؛ اونیهل،

)275 :1388ز
با توج ب ه
کم وکی

مقال  ،پیون بلهث نظهری فهو به بلهث تللیلهی سهنجش

رواب نظامی یین با پاکستان و ایران ،رودنگر رابط بین رفتار دولاها در

ملی منطق ای و بینالمللی و تغییر سیستمیی سیاسا بینالملل خواه بهودز ظههور
یین ب هنوان یکی از ق رتهای نیرومن اقتصادی و ژئوپلیتیی سه ا بیسهاویکهم،
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

تأثیر هم اای بر رواب اش با امریکا و همسایگانش دادت اسا و ثبات سیاسی آسهیا
را دستتوش آدوب ساخت اساز از سوی دیگر ،گسترش ووزا ن وذ ژئواکونومیهی
یین ب منا ق دور همچون خاورمیان و افریقا و ظههور نشهان ههایی از تبه یل ن هوذ
ژئواکونومیی ب ن وذ ژئوپلیتیی ،اوتماال آین ا رواب و الگوهای رفتاری دولاههای
این منا ق و تأثیر آن بر وکمرانی جهانی را دیار دگرگونی همه ا خواهه کهردز بها
وجود اینک بر از پایان جنگ سهرد ،ته یه ات غیرنظهامی نیهز به

هور خها

مطالرات استرات یی مورد توج قرارگرفت اسا ،کانون په وهش واضهر همه تا بهر
رواب نظامی یین با پاکستان و ایران مرطو

خواه بهودز نظهر به اینکه دهکل و

ملتوای برآوردهای نظامی در رواب بهین کشهورها یهی دهاخص مههم در ارزیهابی
دوری و نزدیکی سیاسی کشورها ملسوب میدهود ،مقایسه سهطح همکهاریههای
نظامی ایران و پاکستان با یین در ابراد متتله

فهروش تسهلیلات ،همکهاریههای

مودکی و هست ای و رزمایشهای مشترش نظامی متمرکز خواه بودز
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در

 .2مقایسه روابط نظامی چین با ایران و پاکستان
در نگاهی اجمالی ،براسام داداهای ب دسا آم ا از مؤسس بینالمللی تلقیقهات
لح استکهلم ( ،)SIPRIسطح مناسبات تسلیلات مترار

یین با دو کشهور ایهران

و پاکستان را میتوان در نمودار زیر ترسیم کرد ()SIPRI trade registersز
نمودار :1سطح تسلیحات متعارف ارسال شده به ایران و چین 19٦4-2014
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ووزا تسلیلات مترار

در مقایس با کشور ایران اسا و در سا های اخیهر رده

زیادی را تجرب کردا اسا ،اما سطح مناسهبات ایهران و یهین به جهز سها ههای
1988-1980؛  1993و  ،1996هموارا یی سیر نزولی را هی کهردا اسهاز نقهش
یین ب هنوان تأمینکنن ا ا لی تسلیلات برای پاکستان از سا  1964دروع ده ا
اسا ،دروالیک این نقهش بهرای ایهران به دهه  ،1980پهس از پیهروزی انقه ب
اس می به ویه ا هی سها ههای جنهگ  1980تها  1988برمهیگهرددز دهواه و
تللیلهای سیاسی-نظامی نشان میده نقش یین در رون توسر

هنایع نظهامی

ایران پس از سا  ،1988در درج دوم و گاا سوم پهس از روسهی و کهرا دهمالی
قراردادت  ،اما در رون توسر

نایع نظامی پاکسهتان همهوارا جایگهاا نتسها را

دادت اسا ک نشاندهن ا ته اوم و پایه اری روابه نظهامی دو کشهور اسهاز در
مجموع ،همکاریهای تسلیلاتی مترار

واکاوی اهمی

دواه ب دسا آم ا واکی از سطح باالی مناسهبات نظهامی یهین و پاکسهتان در
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منبع:ترسیم برمبنای پایگاا دادا مؤسس بینالمللی تلقیقات لح استکهلم ،پایگاا دادا
نقل و انتقا اسلل 2014-1964 ،

پاکستان و ایران با کشور یهین براسهام

س داخص نوع ،تر اد و ارزش استرات یی تسلیلات فروخت د ا ابرهاد متتل هی
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دادت ک در ادام ب آنها ادارا میدودز
نمودار  :2مقایسه هواپیماهای جنگنده خریداری شده ایران و پاکستان 19٦4-2014
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منبع :ترسیم برمبنای پایگاا دادا مؤسس بینالمللی تلقیقات لح استکهلم ،پایگاا دادا
نقل و انتقا اسلل 2014-1964 ،

مقایس سطح هواپیماهای جنگن ا خری اری د ا پاکستان و ایران واکی از آن اسها
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

ک تسلیلات دریافتی دو کشور بهر مبنهای سه دهاخص ارزش اسهترات یی ،نهوع و
تر اد تسلیلات قابل مقایس با یک یگر نیسهتن ز بهق آمارههای  ،SIPRIهواپیماههای
جنگن ا ( F6نام هادراتی نهاتو  ،F-7A ،)Farmerهواپیمهای جنگه ا ایرگهارد  F-7Mو
هواپیماهای ترابری  Y-12و  Y-7جهزو تسهلیلات خریه اری ده ا مشهترش ایهران و
پاکستان ب دمار میرون ز ایران هی سها ههای  16 ،1986-1982فرونه هواپیمهای
جنگن ا  F6و  5فرون  F-7Aدریافا و در جنگ ایران و هرا اسهت ادا کهردز ارتهش
پاکستان نیز از این دو جنگن ا بین سا های  1965تا  ،2002از جمل در جنگ 1971
هن ه و پاکسههتان اسههت ادا کههرد

(trade registers

هواپیماسازی ینگ وی یین 140 ،مورد ا

)SIPRIز سههپس بهها کمههی کارخان ه
بهرای بهینه سهازی ایهن هواپیمها در

هملیاتهای دناسایی و پشتیبانی نزدیی هوایی انجام داد ک هم تا دهامل

F- ،F-6M

7MGو  F-7PGمیدود تا اینک در سا  2002از ردا خارج و با ینگ و  J7جهایگزین
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د ()defense Journal, 2002ز همکاری دو کشور ب سطح هواپیماهای جنگن ا دیگهری

هوت ( MiG-17PF/Fresco-Dدر یهین بنهام دهنیانگ

یون جا پرسرها زیرمافو

وت  ،A-5C/Fantanآواکس

جی  ،)5هواپیمای اسکادران جنگن ا مافو

یینهیZDK-

 03و هواپیماهای بمبافکن ،ترابری و بالگرد میرس ز همچنین ،تباد دانهش فنهی و
انتقا تکنولوژی نظامی یین ب پاکستان ،تلا لیسانس یا پروژاهای سهرمای گهذاری
مشترش ،بتش دیگری از همکاریهای دو کشور را دربرمیگیهردز براسهام نمهودار

فو  ،سرمای گذاری مالی مشترش 1پاکستان و یین ،منجر ب تولی مشترش سریههای
جا آموزدی ( K-8 Karakorumاز  )Cohen, 2011:129( )1989و جا جنگنه ا

متتل

( JF-17از اوایل سا  )2000د ( ،)Afridi & Bajoria, 2010دروالیک ایران هنوز موفهق
ب دریافا لیسانس در نرا دفاع هوایی نش ا اساز
نمودار  :3انتقال تسلیحات موشکی متعارف 19٦0-2014
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همکاریهای یین در زمین توانمن یهای مودهکی ایهران و پاکسهتان در ههر سه

هر فروش ،تولی بهومی و سهرمای گهذاری مهالی مشهترش را در بهر مهیگیهردز
همکاری و فروش مستقیم یین ب ایران در زمین توانمن یهای مودهکی ازجمله
1. Military Joint Venture
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مودیهای بالستیی ،سیستم دفاع هوایی و توانایی جنگهی نیهروی دریهایی در دو
دورا جنگ ایران وهرا و پس از آن مت اوت بودا اساز ی سا های جنگ ایران
و هرا ( )1988-1981هم ا این همکاریهها بهر اسهت ادا فهوری هلیه نیروههای
هراقی متمرکز بودا اساز با پایان یافتن این جنگ و ب دنبا دکسها سها 1991
هرا  ،دکترین دفاهی ایران ب سما م رنسازی نظهامی و گسهترش فنهاوریههای
کلی ی پیشرفت ب وی ا قابلیاهای مودکی ورکا کردا و یین نقشی قابهل توجه
در بسیاری از این پروژاهای نرتی دفاهی مودکی دادهت اسها (گهارور:1388 ،
)266-262ز در مقابل ،آغاز همکاریهای مودکی پاکستان و یین به اواخهر دهه
 1980و اوایل ده  1990بازمیگردد و این همکاری تا ب امهروز در سهطح بهاالیی
ادام دادهت اسهاز بهق داداههای  ،SIPRIمقایسه پاکسهتان و ایهران در سیاسها
تسلیلات مودکی مترار

یین ،از اواخر ده  1980تا سا  ،2014رون های زیهر

را نشان میده :
1ز نتستین مشارکا یین در قابلیا های مودکی ایران ،ارسا  6500مودی
ض تانی

Red Arrow-73

ی سا های  1985-1982جهها تقویها قابلیها ومله

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

زمینی بودا اسا ،در والیک ینین مودکی در استرات ی دفاهی پاکستان جایگهاهی
ن ادت اساز
2ز در زمین قابلیاهای جنگی دریایی ،ایران در مجموع  540فرونه مودهی
ض کشتی دریافا کردا اسا ک هم تا دامل  200فرون مودی کروز ض کشهتی
( HY-2با نام ناتو کرم ابریشم) (با کاربرد گستردا در «جنهگ ن هاکهشهها»)225 ،
فرون مودی ض کشتی  C-801و  75فرون ( C-802از  150فرون توافهق ده ا) و
 40فرون مودی ض کشتی کوتاا برد  C-701بودا اساز امها پاکسهتان در مجمهوع
 270مودی ض کشتی دریافا کردا اسا ک دامل 20فرون مودی کهروز ،HY-2
 30فرون مودی  170 ،HY-1فرون مودهی  C-802و  50فرونه مودهی

CM-400

بودا اساز البته پاکسهتان در سها  100 ،2008فرونه مودهی ض کشهتی

C-802

س ارش داد ک تاکنون  30فرون را دریافا کهرد و در سها  2013نیهز 30فرونه
دیگر از همین مودی س ارش دادا اسا ک تاکنون آمهاری از دریافها آن منتشهر
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نش ا اساز اهمیا استرات یی این مودی در باال بردن توان رزم نامتقارن اساز
3ز مقایس دو کشور پاکستان و ایران در زمین سیسهتم مودهکی دفهاع ههوایی
واکی از سهنگینی وزنه پاکسهتان از للها سه دهاخص تره اد ،نهوع و اهمیها
استرات یی اساز کشور یین در سا های  500 ،1988-1986فرون مودهیههای
پ افن هوایی  HN-5Aو 150فرون مودی سام میهانبهرد زمهین به ههوای ،HQ-2B
 600فرون مودی هوایی کوتاابرد  PL-2و  400فرون سری  PL7ب ایهران تلویهل
دادا اساز هرین این س

ها از للا ارزش استرات یی نسبتا سادا و با فنهاوری

پایین بودن  ،اما با نیازهای استرات یی دورا جنگ تناسب دادهتن ز در دهه  90نیهز
ایران  200فرون دیگر مودهی  HQ-2Bدریافها کهرد و قهادر به اسهت ادا از ایهن
مودی برای تولی یی مودی سام پیشهرفت تهر به نهام هاه ( 1-هلیه اهه ا
مودی دوش پرتاپ میرها  1-کمهی کهرد (گهارور)286-285 :1388 ،ز فراوانهی
تسلیلات مودکی دریهافتی ایهران  1850فرونه بهودا اسهاز در مقابهل ،فراوانهی
4ز از نقط نظر تباد دانش فنی و انتقا فناوری مودکی ،ایران از سها 1990
لیسانس مونتاژ و تولی مشترش فناوری( M-7تنه ر  ،)69مودهی ض کشهتی سهری
Arrow-8 ،C-704 ،C801 ،C-802 ،PL-6

 ،TL10/FL-8 ،Redسهامان دوش پرتهاپ سهری

ونگارد  )QW-1( 1و سری  QW-11را از یین دریافا کردا اساز پاکستان نیز هی
سا های  1988تا  ،1993لیسانس سامان دوش پرتاپ سهری ونگهارد  )QW-1( 1و
سری  ،HN-5Aمودی سام  M-11و مودی ض کشتی

Arrow-8

 Redرا دریافا کردز

در مجموع ،پاکستان  25255فرون قطرات و تسلیلات تولی د ا تلها لیسهانس
یین دادت اسا ،در والیک برای ایران ب  2815فرون مهیرسه
licenses

( SIPRI registers,

)Missiles,ز ه وابر آن ،سرمای گذاری مالی مشترش پاکستان و یهین منجهر

ب تولی مشترش مودی کهروز

Babur

ده ا اسها و به تهازگی نیهز بها یهین در

سرمای گذاری و تولی مشترش  J17ب توافق رسی ا اسا ()Cohen, 2011:129ز

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

دریافتی سیستمهای مودکی پاکستان تا سا  1975 ،2014فرون بودا اساز

واکاوی اهمی

پروازی ی در ارت اع باال و ی پایین) بودز یین همچنین ب ایهران بهرای سهاخا

5ز در ووزا مودیهای بالستیی ،همکاری یین با پاکسهتان به اواخهر دهه

81

 1980و با ایران ب ده  1990بازمیگرددز برمبنهای تللیهلهها و داداههای منتشهر
د ا ،یین دریی و تأمینکنن ا ا لی پاکستان در توانمن ی مودی بالستیی اتمی
و غیراتمی با فناوری بومی بودا و هم ا س

های فروخته ده ا به ایهن کشهور

برای باالبردن برتری استرات یی آن بودا اساز در این راسهتا ،مهمتهرین تلهو در
همکاری نظامی یین و پاکستان در سا  1992ات ا افتاد ،هنگامی ک یهین بهرای
پاکستان  34فرون مودی بالستیی کوتاابرد ( M-11هات

 )3تأمین کردز بر ها بهر

مبنای داداهای مؤسس  ،SIPRIبین سا های  1994-1992قطرات ایهن مودهی در
پاکستان مونتاژ د ()SIPRI Arms Transfers Databaseز در اواس دهه  90نیهز خه
تولی ( M-9هات

/4داهین  )1ب پاکستان منتقل د ز اما یین بها وجهود موافقها

بههرای کمههی ب ه ایههران بههرای رااان ه ازی خ ه تولی ه  M-11و  M-9در کارخانهه
مودی سازی ا هان ،تنها واضر د در گسهترش و ایجهاد قابلیها تولیه بهومی
مودیهای بسیار دبی ب  M-9ب ایران کمی کن و مودیهای  M-11را بهرخ
پاکستان ب ایران ن رستاد (گارور)91 :1388 ،ز هه وابهر آن ،همکهاریههای دیگهر
مودکی یین و پاکستان ،مودی بالستیی میانبهرد  Hatf 6یها  Shaheen-2و مودهی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

بالستیی هست ای تاکتیکی کوتاابرد نصر

برنام مودیهای بالستیی ایران تنها ب بر غیراتمی مرطو
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بودا اسا و روسهی

و کرا دمالی درکای ا لی ایران در این ووزا قلم اد میدون و یین در مرتب ای
بر از آنها قراردارد (گارور)282 :1388 ،ز ب هنوان نمون میتوان ب کمهی یهین
برای گسترش و تولی بومی مودیهای نازهات و دهاب  3ادارا کهردز بها اینکه
مودی دهاب براسام فناوری سوخا مایع کرا دمالی بود و همه تا بها فنهاوری
روسی و کرا دمالی ساخت د ا بود ،یین فناوری ه ایا و کنتهر آن به اضهاف
فوالد وی ا برای مودی را فراهم کردز
در مجموع ،مقایسه جایگهاا دو کشهور ایهران و پاکسهتان در سیاسها فهروش

تسلیلات مودکی مترار

یین ،نشان میده که میهزان هریهی از هنا هر کمهی

یین ب توسر توانمن ی مودکی ایران در و متوس بودا؛ به گونه ای که وجهم
باالی فروش تسلیلات یین ب
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(2014( )Hatf9

 )Rajaraman,بودا اساز امها

ور هم ا ب سا های جنگ ایران و هرا مرطهو

بودا اساز اما وجم فروش این تسلیلات در دورا پس از سها  ،1988سهیر نزولهی
دادت و از سا  2004ب این سو تسلیلاتی ن روخت اساز این در وهالی اسها که
یین دریی و تأمین کنن ا ا لی پاکستان در توانمن ی مودکی مترهار
بودا اسا و این پیون

ی سا های متتل

و هسهت ای

تا ب امروز ت اوم و پایه ار بهودا اسهاز

با این وا  ،ذکر این نکت اهمیا دارد ک بررسیهای ب همل آمه ا از پایگهاا ،SIPRI
نشان میده ک در وهوزا همکهاریههای مودهکی مترهار  ،در مجمهوع فراوانهی
تسلیلات مودکی دریافتی ایران تها سها  2014بیشهتر از پاکسهتان بهودا اسها؛ به
گون ای ک میزان دریافتی ایران  7600فرون  ،در والیکه ایهن میهزان بهرای پاکسهتان
 5150فرون بودا اساز درش یرایی این مسئل نادی از ت اوت در استرات ی دفهاهی
و ملی امنیتی مت اوت دو کشور اساز ب هنوان نمون  ،دکترین دفهاهی پاکسهتان بهر
والیک دکترین دفاهی ایران بر توانمن ی مودکی مترار
تسلیلات مودکی مترار

اساز ب همین دلیل سطح

دریافتی ایران بیشتر از پاکستان بودا اساز
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فروش تسلیحات دریایی
1964-2014
Iran

Pakistan

فروش تسلیلات دریایی یین ب ایران و پاکستان هم تا دامل کشتیهها و اسهلل
بودا اساز در مجموع ،ایران  19فرون کشتی دامل  10قایق گشتی هودونهگ و 9

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

نمودار  :4مقایسه جایگاه دو کشور در فروش تسلیحات دریایی چین

واکاوی اهمی

ملوریا بازدارنه گی مودهکی نامترهار

و بازدارنه گی هسهت ای بهودا اسها ،در
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1

قایق تن روی مسلح ب مودی ب نام گرب یین دریافا کردا اساز اما خری های
پاکستان در مجموع  44فرون دناور و اسلل را دامل میدودز پاکسهتان همچنهین
از سا  2000تا  ،2014لیسانس تولی مشهترش  4ناویه  F22Pو  4فرونه ناویه
سبی مودیان از از رست  Azmatرا دریافا کهردا اسهاز بنهابراین ،سهطح خریه
تسلیلات دریایی ایران در مقایس با پاکستان بسیار پایین بودا و در زمین اسلل و
لیسانس خری ی از یین ن ادت اسا ()SIPRI trade registersز
 .3مقایسه ایران و پاکستان در پرتو همکاریهای هستهای چین

نگاهی ب سطح همکاریهای هست ای یین با پاکستان ،وهاکی از راهبهردی بهودن
رواب هست ای و ت اوم این رابط در گهذر زمهان اسهاز پاکسهتان تها اواخهر دهه
 ،1980با کمی یین ،کانادا و فرانس موفق ب جمعآوری قطرهات موردنیهاز بهرای
ساخا س

هست ای د و در مهی  ،1998اولهین آزمهایش هسهت ای خهود را بها

موفقیا انجام دادز باوجود ملرمان بودن فرالیاهای هست ای ب هلها وساسهیا
باالی امنیتی این فرالیاها ،گزارشهایی از انتقا تجهیهزات ،مهواد و فنهاوریههای
وسام بهرای برنامه سه

ههای هسهت ای پاکسهتان از سهوی یهین وجهود دارد

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

()William, 2004ز از جمل این همکاریها هبارتن از ارسا  5000آهنربای ولقوی

2

برای است ادا در برنام غنیسازی اورانیوم ی سها ههای  1994تها  ،1996فهروش
جا جنگی  ،A-5مودهیههای بالسهتیی  M-11و  M-9بها قابلیها ومهل ک ههی
هست ای

(2002:70-71

)Norris&William,ز سطح این رواب از اواس  2000ب بر بها

د ت بیشتری دنبا د ز ب هنوان نمونه  ،در  30سهپتامبر  ،2009تهوافقی بهین دو
کشور امضا د ک بر مبنای آن درکا ملی هست ای یین ،سهوخا دو راکتهور بها
ظرفیا  320مگاواتی هریی ب هزین  1/7میلیارد دالر را تأمین خواه کردز یهین
ه وابر تأمین سوخا راکتورها ،تأمین مالی ساخا آنها را نیز متضمن میدودز در
سا  ،2010بر مبنای توافق دیگر بین کمیسهیون انهرژی اتمهی پاکسهتان و دهرکا
مهن سی جونگ یوان ،یین متره ب ساخا یی راکتور هسهت ای یهی گیگهاوات
1. The China Cat
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2. Ring Magnet

د ()Ali Khan & Ahmad, 2015: 250-254ز این همکاریها با وجود تره ات یین به
پایبن ی ب مریارهای سازمان انرژی اتمی و رژیم ه م اداه بودا اساز
برخ

پاکستان ،همکاری هست ای یین با ایران هموارا با فراز و فرودهایی

همراا بودا اسا؛ ب گون ای ک در ده های  1980و اوایل ده  ،1990به ویه ا تها
پیش از پیوستن ب سازمان انهرژی اتمهی در سها  ،1992دهریی اتمهی ا هلی در
پیشبرد برنام

لح آمیز هست ای ایران بهودا اسهاز امها در نهایها در سها 1997

همکاری اتمی خود را در یهاریوب پایبن ی ب تره ات رژیهم هه م ادهاه رهها
کردا و تنها در مااهای اخیر ،پس از امضای «برجام» این همکهاری را از سهرگرفت
اساز
بنابر دواه و ادبیهات موجهود ،آغهاز همکهاری هسهت ای ایهران و یهین به
یین بازمیگرددز بر مبنای این ت اهمنام  ،یین یهار رآکتور آموزدهی و تلقیقهاتی
کویی برای مرکز تلقیقات اتمی ا هان تهی کرد و یی راکتور کویی نوترونی
ساخا این راکتورها در ده  1990مشکلساز ده ن ز همچنهین ،در سها  1987و
 ،1989توافقی در زمین آمهوزش مهن سهین سهازمان انهرژی اتمهی ایهران هورت
گرفاز در ژانوی سا  ،1990مراون رئیس کمیسون هلوم ،فناوری و نرا دفهاع

ملی یین ،ژنرا جیانگ هوا 1و وزیهر دفهاع ایهران ،هلهی ترکمهان ،ت هاهمنامه دا
سال ای در زمین همکاریهای بیشتر اتمی امضا کردن (گارور)229-227 :1388 ،ز
اوج همکاری اتمی دو کشور در سا های  1991تا  1994هورت گرفها که
هی آن ت ههاهمنامه جههوالی  1991بهرای سههاخا  4نیروگههاا اتمههی  300مگههاواتی،
ت اهمنام های سهاخا راکتهور  27مگهاواتی و نیروگهاا تولیه آب سهنگین در سها
 ،1992ت اهمنام تهی آب سنگین در سا  1994به امضهای هرفین رسهی ز بها ایهن
وا  ،از اواخر ده  90یین دور د ن از همکاری هست ای با ایران را آغاز کرد و در
نهایا هم قراردادهای ده  1990را در سا  1997تلا فشار امریکا فسخ کردز
1. Jiang Hua

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

 27کیلوواتی ک از کمتر از یی کیلوگرم اورانیوم غنی د ا است ادا میکرد؛ هرین

واکاوی اهمی

«ت اهمنام فرالیا در زمین است ادا لحآمیز از انهرژی اتمهی» در ژوئهن  1985در
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مقایسهایرانوپاکستاندربرگزاریرزمایشنظامیبایین:ارتهش خلهق
یین ( )PLAدر و ده  1980و  ،1990در رزمایشهای نظامی و هملیهاتههای
مشترش در خارج از مرزهایش درکا نمیکردز اما در اواس دهه  ،2000دکتهرین
1

نظامی ج ی با اه م «نمای کلهی آمهوزش و ارزیهابی نظهامی» و «هملیهاتههای

مشترش یکپاری » )2004( 2برای اولین بار بر نقهش هملیهاتههای نظهامی غیهر از

جنگ 3و نیروهای پشتیبانی در هملیاتههای مشهترش خهارج از مهرز تأکیه کهردز
دکترین نظامی مزبور ب هنوان بتشی از «مأموریا ج ی تاریتی» ،توسهر روابه
نظامی هم جانب ب منظور ایجاد سازوکارهای امنیا دست جمری مؤثر و سهازن ا و

اق امات اهتمادساز نظامی 4برای افهزایش نقهش بهینالمللهی ارتهش خلهق یهین و
وضور گستردا در منا ق مهم و بلرانی دنیا را در دستورکار قراردادز در این راستا،
رزمایشهای نظامی یین گذدت از کارکرد سنتی ،کارکردهایی نوین پیه ا کهرد که
اساسا وو ملور موضوهاتی همچون مبارزا با تروریسم ،هملیاتهای بینالمللهی
و

لح ،هملیات نجات اضطراری و ام اد در درای وادث  ،هملیات مبهارزا بها

دزدی دریایی در خلیج ه ن ،ومایا نظهامی پزدهکی منطقه ای و امنیها داخلهی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

اساز البت دایان ذکر اسا که هملیهاتههای نظهامی غیهر از جنهگ دهامل همه
فرالیاهای «غیرجنگی» نمیدود ()Kamphausen, 2013ز
رزمایشهای نظامی مشترش یین و پاکسهتان در یههاریوب همهین کهارکرد
سنتی و نوین قابل ذکر خواه بود؛ ب وی ا آنک ب دنبا تغییر سناریوی جهان بره
از وادث یازدا سپتامبر ،پاکستان با یرخش هم ا در سیاسها خهارجی خهود وارد
جنگ هلی تروریسم د و ب مهوازات کهاهش جایگهاا و اهمیها ایهن کشهور در
سیاسهها خههارجی امریکهها و متل ه ان اروپههایی سههابقاش ،رواب ه اش را بهها یههین
مستلکمتر کرد و از سا  2001ب بر  ،هر سال م قاتهای سطح هالی نیروههای
)1. the Outline of Military Training and Evaluation (OMTE
2. Integrated Joint Operations
)3. Military operations other than war (MOOTW
4. collective security mechanisms and military confidence-building measures
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)(CBMs

مسلح و رزمایشهای مشترش نظامی زمینی ،دریایی و هوایی با این کشهور برگهزار
کردز درواقع ،پاکستان اولین کشوری اسها که در خهاش یهین تمرینهات نظهامی
مشترش اجرا میکن ز از سهوی دیگهر ،روابه نظهامی و اسهترات یی دو کشهور در
یهاریوب سازمان همکاری دانگهای از هنگامی ک کشور یین برای اولینبار به
پاکستان پیشنهاد برگزاری رزمایش نظامی مشترش مبارزا بها تروریسهم را در سها
 2003داد ،همق بیشهتری پیه ا کهردز یکهی از اهه ا

مشهترش دو کشهور از ایهن

رزمایشهای مشترش مقابل با تروریسم ،افرامگرایی و تجزی لبی اساز ب هنهوان
نمون  ،رزمایش نظامی مشترش مبارزا با تروریسم با نام «دوستی» ک هر سال تکرار

میدود و نیز «جنگجوی « ،»3جساوجو و نجات»« ،همکاری دریهایی» ،رزمهایش
مبارزا با دزدی دریایی و ارسا
دریایی ین ملیتی « لح  » 7و « لح  »13با ه
و هملیاتهای نظامی ب غیهر از جنهگ اسها (

Sharman, 2014; China report, 2010:

)225ز ب تازگی نیز نیروی دریایی دو کشور از  31دسامبر تا  1ژانوی  ،2016بهرای
هملیات جسا وجو و نجات ،تمرینات زن ا دلیی ههوایی به اهه ا

خشهکی و

دریایی میدود ()Indo Asian News Service, 2016ز
در هر

هوایی نیز نیروی هوایی دو کشور رزمایش نظامی مشترش داهین 5

(هقاب) ،را در سپتامبر  2015با ه

آموزش مشترش و تبهادالت نظهامی برگهزار

کردن ز همچنین ،رئیسجمهور پاکستان ،ممنون وسهین به دههوت یهین  75تهیم
نظامی را ب رژا نظامی ه تادمین سالگرد پیهروزی در جنهگ جههانی دوم در یهین
فرستاد ()Browne, 2015ز
در مقابل سطح بهاالی رزمهایشههای مشهترش یهین و پاکسهتان ،سهطح ایهن
همکاریها با ایران بسیار پایین بودا اسا؛ ب گون ای که تهاکنون تنهها یهی مهانور
مشترش دریایی میان ایران و یین در سا  1393برگزار د ک در جها همکاری
دوجانب و تباد ا

هات دریایی در ووزا فنی و به خصهو

در وهوزا امه اد و

نجات بودا اساز البت در ووزا همکاریها و تبادالت آموزدی ،این رواب ب

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

اولین بار رزمایش نظامی مشترش در دریای یین درقی را برگزار کردن ک دهامل

واکاوی اهمی

نیرو ب خلیج ه ن ک وی گی هم ا آنها آزمون سطح توانمن ی در آموزش نظهامی

ور
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مرمو پابرجا بودا اساز با این وا  ،ب نظهر مهیرسه به دنبها فضهای ج یه
پسابرجام ،بسترهای همکاری نظامی دو کشهور در زمینه برگهزاری رزمهایشههای
نظامی و آموزدی بیش از گذدهت فهراهم آیه ز به هنهوان نمونه  ،در آبهان ،1394
فرمان ا نیروی هوایی ایران ی س ر به یهین ،خواسهتار برگهزاری رزمهایشههای
مشترش میان نیروهای هوایی دو کشور و تباد تجربیات د (بابهایی )1394 ،و در
 28خرداد  ،1396رزمایش مشهترش دریهایی دو کشهور در آبههای خلهیج فهارم
برگزار د ز
اهمیتاستراتژیکبندرگوادر :بن ر گوادر در انتهای جنوب غربی پاکسهتان
قراردارد ک موقریا استرات یی باالیی ب هنوان دروازا تنگ هرمهز و کلیه مسهیر
هرض جهانی ن ا ب سا آوردا اساز این بن ر با یی واو دفاع ههوایی مه رن،
یی پایگاا و یی فرودگاا بینالمللهی که قهادر به مه یریا خه مات هواپیمهایی
مسافربری باد تکمیل خواه د و بنابر هقی ا تللیلگران پاکسهتانی ،ایهن بنه ر
پتانسیل باالیی دارد تا پای همکاری نظامی قهوی یهین و پاکسهتان بهرای کنتهر و
نظارت بر ر های توسر لبان هن در اقیانوم هن  ،دریای هربی و خلیج فارم
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦

و هرگون همکاری استرات یی هن و امریکا درآی ز در ورت تکمیل این بن ر به
دارایی استرات یی بزرر پاکستان ب هنوان بن ری ب یل بن ر کرایی تب یل میدود
ک هموارا تلا ته ی هن بودا اسا و میتوان ب پاکستان کمی کن تا ترم از
انزوایی ک از زمان استق

با آن روبرو بودا را خاتم بتش ز بن ر گوادر همچنین

بتشی از استرات ی ردت مرواری یین 1ب دمار میرود و میتوان ههم از امنیها
دو کشور در برابر هن ملافظا کن و هم در راستای سیاسا استرات یی دریهایی
یین همل کن ()Ali khan & Ahmad, 2015: 257ز
 .4ماهیت و چیستی اختالف سطح همکاری نظامی چین با ایران و پاکستان
یافت های پ وهش از سطح و ابراد متتل

همکاری نظامی یین با ایران و پاکستان

واکی از سنگینی وزن رواب نظامی یین -پاکستان در مقایسه بها روابه نظهامی
ایران -یین اساز این سطح از گستردگی روابه یهین-پاکسهتان نشهاندهنه ای
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1. China's string of pearls

وجود رواب استرات یی در همکهاری دفهاهی دو کشهور اسها و پاکسهتان نقهش
ژئوپلیتیی در استرات ی دفاهی یین ای ا میکنه  ،دروالیکه ایهران ینهین نقهش و
جایگاا اسهترات یی را نه اردز مهمتهرین هوامهل در دهکلگیهری ینهین الگوههای
همکاری هبارتن از:
وجود/عدموجودتهدیدمشترکخارجی :از آنجها که ته یه ات مشهترش
خارجی از مهمترین هوامل دکلگیری رواب استرات یی هستن  ،یهین و پاکسهتان
هموارا با ته ی مشترکی ب نام هن روبرو بودا و رواب استرات یی دو کشهور بهر
مبنای ملاسبات واقعبینان ژئواسترات یی نادی از این ته ی دکلگرفت اسهاز به
هبارت دیگر ،ب

ور سنتی یین و پاکستان س استرات یی دیگری در مقابهل هنه

بودا اساز و

امنیها و تمامیها ارضهی پاکسهتان در مقابهل هنه سهنگ بنهای

گسترش و تلکیم رواب نظامی با یین برانگیتته اسها ()Afridi & Bajordi, 2010ز
سیاسا یین نسبا ب پاکستان نیهز در وهله نتسها برآمه ا از تمایهل آن بهرای
منطق ای بودا اسا

(2011

)shikan,ز بنابراین ،گسترش رواب نظامی یین و پاکستان

در سطح استرات یی ب ن ع هر دو کشهور خواهه بهود؛ به گونه ای که هنه در
ورت جنگ با یکی از آنها ب

ور بالقوا با ته ی از دو جبه روبرو خواه د ز

مراجر ب نمودار نتسا این مقال ب رودنی برخهی از نقهام هطه

در افهزایش

همکاریهای نظامی و تسلیلاتی یین-پاکستان متأثر از این مؤل را نشان میده :
1ز  ،1967-1964ب دلیل اهما تلریم تسلیلاتی امریکا بر پاکستان به دنبها
جنگ هن و پاکستان (جنگ او کشمیر)  1965و تب یل یین ب تأمینکنن ا ا لی
تسلیلات این کشور؛
2ز  ،1974-1971ب دنبا جنگ هن و پاکستان (جنگ دوم کشمیر) و مراه ا
لح و دوستی هن و اتلاد جماهیر دوروی در آگوسا 1971؛
3ز  ،1979با ومل دوروی به افغانسهتان و ادراش مشهترش رهبهران یهین و

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

متوازن کردن ق رت نظامی هن ب هنوان مهانع ا هلی در بلنه پروازیههای بهزرر

واکاوی اهمی

سیاسا خارجی این کشور بودا و ایهن آسهیبپهذیری دفهاهی ایهن کشهور را به

پاکستان ب ته ی وضور نظامی دوروی در افغانستان برای امنیا کل منطق ؛
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4ز  1998با آزمایش هست ای هن و از سا  2008ب این سو با افهزایش تهنش
در رواب هن و پاکستان ب وی ا ب دنبا توافق هست ای غیرنظامی هن و امریکا در
سا 2008ز
وجود ینین ته ی مشترکی یین و پاکستان را ب دوسها ،متله و دهرکای
استرات یی قابل اهتماد و همیشگی تب یل کردا اسا؛ ب گون ای ک از یکه یگر به

هنوان رفقای دوران خودی و ناخودی 1ستن میگوین ز اما یین و ایران در سطح
منطق ای و بینالملل ینین ته ی مشترکی ن ارن تا بسترساز توسر همکاریههای
اسههترات یی و ارتقههای پیونهه های نظههامی در سههطح ائههت
(2014

اسههترات یی دههود

)Shariatinia,ز با وجود این واقریا ک ایران و یین هه

امریکا بودا و ب دنبا کاهش ن وذ و سلط امریکا در منا ق متتل
اما یین برخ

سیاسها تل یه
دنیها هسهتن ،

ایران ددمن امریکا تلقی نمیدود ،بلک همچهون رقیهب همتهای

مشروع آن ب دمار میرودز هریی از دو کشور ایران و یین اولویاهای مت هاوتی
را در ترام ت بینالملل دنبا میکنن ک بر نوع همکاری نظامی دو کشور تأثیرات
مت اوتی میگذاردز یین یی پاکستان ق رتمن و وتی مسلح ب س
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره سوم  پاییز 139٦
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برای و

های اتمهی را

توازن ق رت در برابر هن و است ادا از بازدارنه گی هسهت ای پاکسهتان

برای تغییر مرادالت امنیتی منطق ب سود خویش ویاتی میدان  ،اما ایران به دلیهل
نبود ینین ته ی مشترش ویاتی ،نقش استرات یی در استرات ی دفهاهی یهین ای ها
نمیکن (گارور364 :1388 ،؛)Ali khan & Ahmad, 2015: 256-257ز
عاملفشارامریکابرروابطنظامییینباپاکستانوایران :یهین همهوارا
با فشارها و واکنشهای امریکا بابا همکهاریههای مودهکی و اتمهی بها ایهران و
پاکستان مواج بودا و بارها تلا تلریمههای ایهن کشهور قرارگرفته اسهاز امها
واکنش یین ب این درخواساها مت اوت بودا اسها؛ به گونه ای که در نهایها
مل ودیاهای مورد نظر امریکا را تنها در رابط بها ایهران پذیرفته و در رابطه بها
پاکستان رد کردا اسهاز ت هاوت اساسهی میهان ایهن دو سیاسها در جههاگیهری
مت اوت سیاسا دفاهی مرلث یین ،پاکستان و ایران اسهاز اسهترات ی مودهکی و
1. all-weather friendship

بازدارن گی هست ای پاکستان در وهل نتسا مرطو

ب هن اسا که همسهو بها

سیاسا دفاهی یین در آسیای جنوبی اسا ،دروالیک استرات ی مودهکی و تهوان
هست ای فرضی ایران ،هلی امریکا و ههمپیمانهان منطقه ای آن نشهان رفته اسهاز
بنابراین ،یین برای توازن ق رت و مهار هن واضر ب ومایا از یهالش اتمهی و
مودکی پاکستان اسا ،اما واضر ب پذیرش ینین یالشی در رابطه بها ایهران به
دلیل م وظات مربوم ب تأثیر این همکاری بر پیون های آن با کشهورهای هربهی،
اسرائیل و رابط اش با امریکا نیساز از سوی دیگر ،امریکا هموارا ته ش مهیکنه
تا از وابستگی یین ب ومایا خود جها نوسازی و توسر اقتصادی بهرای وادار
کردن آن ب رها کردن برخی از هنا ر همکاری با ایران است ادا کنه و در مقابهل،
یین نیز از کارت اتمی ایران به هنهوان اهرمهی هلیه سیاسها تهایوان وادهینگتن
اسا ،یین هرگز منافع تراز او خود با ایاالت متل ا را قربانی همکاری نظامی با
ایران نکردا و نتواه کردز ب همین خا ر ،هنگامی ک و

رواب اش بها امریکها

انجام ده ک ب تلصیل سرمای سیاسیاش در تهران لطم ای وارد نکن

( Alterman

& Graver, 2008: 47؛ )Schake & Yaphe, 2001: 21ز
تعهدیینبهپایبندیبهتوافقااتوهنجارهاایباینالمللای :یهین هی
ده های  1970و  ،1980رهیافتی سلبی ب رژیمهای ه م اداه و کنتر تسلیلات
دادا و آنها را در راستای و ه برتهری نظهامی قه رتههای جههانی (امریکها و
دوروی) تلقی می کردز ب همین خا ر ،از وق کشورهای جهان سوم برای دستیابی
ب س

های هست ای ستن ب میان مهی آوردز امها از اواخهر دهه  1980به بره ،

ب وی ا پس از پیوستن ب سازمان انرژی اتمی ( )1984و انزپیزتهی در سها 1992
ب ت ریج از نقش اولی خود ب هنوان تأمین کننه ا اتمهی کشهورهای جههان سهوم
هقب کشی و پایبن ی بیشتری ب هنجارهای بینالمللی از خود نشهان دادز مقایسه
همکاریهای هست ای پاکستان و ایران با یهین نشهان دادا اسها که ایهن فراینه

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

ایجاب میکرد ب مصالل میپرداخا ،اما ت ش میکهرد ایهن کهار را به گونه ای

واکاوی اهمی

است ادا کردا اساز با توج ب اینک توسر اقتصادی مبنای سیاسا خارجی یهین

هقبنشینی هموارا تلا الشراع منطق ق رت و م وضات استرات یی بودا اسهاز
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یین هموارا با رد اتهامات مبنی بر انتقا و فروش تسلیلات ممنوه به پاکسهتان،
ا رار دادت ک همکاری های مودکی این کشور با پاکستان در یههاریوب رژیهم
کنتر فناری مودهکی ( ) MTCRبهودا اسهاز در مقابهل به دنبها تشه ی منازهه
بین المللی بر سر برنام هست ای ایران و با تصویب قطرنام های دهورای امنیها از
جمل قطرنام  1747و  ،1929یین در کنار سایر قه رتهها بها قطهع کمهیههای
تسلیلاتی ب ایران موافقا کرد ک دامل آموزش فنی و انتقا فناوری نیز مهیده
(2014:121

)Rezaei,ز تنها پس از توافق برجام میان ایران و گروا  1+5همکاریههای

اتمی لحآمیز یین با ایران و همکاری نظامی دوبارا ب دنبا س ر رئهیسجمههور
یین ،دی جین پینگ ب ایران در سوم بهمن  1394از سهر گرفته ده ز در وهوزا
اتمی نیز با وجود این واقریا ک ایهران هضهو انزپیزتهی بهودا و پاکسهتان ینهین
هضویتی را ن ارد ،یین هرگز همکاری اتمی خود با پاکستان را پایان نه اد و تنهها
بنابر تره ب هنجارها و توافقات بینالمللی مسیر همکاری را د ا تهر کهردا و از
همکاری در بتش تأسیسات نظارت نش ا اجتناب ورزی ز
گراییوجداییطلبی :یین با مرلث ته یه

نقشتهدیداتتروریسم،افراط
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تروریسم ،جه ایی لبهی و افهرامگرایهی در منطقه سهینکیانهگ مواجه اسها و
متتصصین یینی بین گرواهای جهادی آسیای جنوبی و جنهبش ترکسهتان دهرقی
پیون مستلکم میبینن ز مبارزا با این مرلث ته ی و برقراری ثبات در امنیها ملهی
و منطق ای نقش مهمی در همکاری نظامی یین و پاکستان داردز یکهی از اولهین و
مهمترین اه ا

استرات یی یین ،تضمین ثبات مرز یا جبه غربی این کشور اسا

ک و ود  3500کیلومتر مرز مشترش با جمههوریههای آسهیای مرکهزی 1دارد ،در
والیک ه

ژئواسترات یی پاکستان تضمین امنیا  2640کیلومتری در مرز دما

غربی بها افغانسهتان اسها ()Ali khan & Ahmad, 2015: 252ز از سهوی دیگهر ،و ه
امنیا پرسنل و نهادهای یینی واضر در پاکسهتان از جمله گهرواههای فرها در
ساخا کری ور اقتصادی یین-پاکستان ،هامل مهم دیگر در همکاری هملهی میهان
ارتش دو کشور جها مبارزا با رادیکالیسهم اسه می بهودا اسها ()Zeb, 2012: 57ز
)1. Central Asia Countries (CARS

بنابراین ،مرز مشترش یین-پاکستان از هوامل تأثیرگذار در سنگینی وزن همکهاری
دفاهی این دو کشور در مقایس با ایران اساز
استراتژیدریایییین :از سا  2000می دی ب بر و به خصهو

پهس از

وادث  11سپتامبر  ،یین در پاسخ ب درای نوین برآمه ا از تلهوالت و ته یه ات
ج ی امنیتی ،با اهما تغییرات و ا ه وات در خه مشهی اسهترات یی ،نوسهازی
ارتش ( )PLAرا در دستورکار قرارداد؛ ب گونه ای که ههوجین تهائو در سهتنرانی
دسامبر  ،2004از «مأموریاهای ج ی تاریتی» برای ارتش خلهق یهین نهام بهردز
دستورالرمل استرات ی نظامی ج ی نیز وو ملور افزایش نقش بینالمللی ارتهش
خلق یین ،وضور گستردا ارتش دریایی خلق یین در منا ق مهم و بلرانی دنیها،
افزایش همکاری بینالمللی با ق رتهای نظامی جهان ،تربیها تمامیها ارضهی در
بهودا اسها ()Kamphausen, 2013; Cordesman an et al, 2015: 28-33ز در ایهن راسهتا،
وضور گستردا و مشارکا فرا نیروی دریایی یین در اقیانوم هن میتوان ههم
کشههور بهها کشههورهای جنههوب دههر آسههیا در نظههر گرفت ه دههود و هههم کههاهش
آسیب پذیری خطوم دریایی یین از تنگ ماالکا به منظهور تهأمین امنیها و تنهوع
انرژی ب دمار رودز در یهاریوب این استرات ی کشور پاکستان ب هنهوان دهریی
ا لی و پروژا بن ر گوادر سنگ بنای آن در نظر گرفت د ا اساز کریسهتوفر جهی
پرسون در گزاردی ب پنتاگون با بیان استرات ی «یی ردهت از مرواریه » در امته اد
اقیانوم هن  ،این استرات ی را « ملهور ن هوذ ژئوپلیتیهی یها وضهور نظهامی یهین
دانست و از بن ر گوادر با ماهیا کاربرد دوگان  ،ب هنوان یهی ردهت از مرواریه ،
مهمترین موقریا را در این استرات ی دریایی دارد» نهام مهیبهرد (

pherson, 2006:3,

)Hailin, 2009ز
در مقابل سطح همکاری دریایی ایران و یین در یهاریوب استرات ی نظهامی
ج ی این کشور بسیار پایین بودا اساز ب هنوان نمون در هملیاتهای بینالمللهی

نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادالت استراتژیک چین  فاطمه محروق

ب هنوان استرات ی غیرمستقیم افزایش موقریا یین در مناقشات آبی ا هرا

ایهن

واکاوی اهمی

منا ق مورد مناقش  ،فرمو بن ی و م هومسازی هملیاتهای نظهامی غیهر از جنهگ

مبارزا با دزدی دریایی در خلیج ه ن ،نیروی دریهایی ارتهش خلهق یهین از سها
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 2008از بن رهای متتل

در خاورمیان دی ار کرد ،اما از بن ر ایران تا سها 2014

دی ار نکردز تنها بر از م قاتهای بین دو کشور در می  2014و ب نتیج رسهی ن
برجام ،ترمیق همکاری دفاهی دو کشور در ووزاهای متتل

از جمل مبهارزا بها

تروریسم در دستورکار یین قرارگرفا ()Rezaei, 2014:132ز
نتیجهگیری
مقایس سطح رواب نظامی یهین بها پاکسهتان و ایهران در ابرهاد متتله

فهروش

تسلیلات مترار  ،همکاری هست ای ،رزمایش مشهترش نظهامی و همکهاریههای
نظامی دریایی ،نشاندهن ا جایگاا مهمتهر پاکسهتان در اسهترات ی دفهاهی یهین در
مقایس با ایران اساز ادراش مشترش رهبران دو کشور از ته ی ات کلی ی ازجمله
هن  ،مهمترین هامل در دکلگیری همکهاری اسهترات یی و ارتقهای آن به سهطح
اتلاد استرات یی بهودا اسهاز یهین بها فهروش تسهلیلات مترهار

و نامترهار

(مودی بالستیی اتمی) ب پاکستان ،ب دنبا آن بودا اسا ک ب پاکسهتان برتهری
استرات یی جها برقراری تهوازن قه رت در برابهر هنه ب هه  ،دروالیکه همه ا
س
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های فروخت د ا ب ایران بیشتر سه

ههای دفهاهی بهودا اسهاز بنهابراین،

بیری اسا ک سطح همکاریهای پاکستان و یین برپای منطهق ائهت

و اتلهاد

استرات یی در و زمان ب ون وق ادام یاب ز
دایان ذکر اسا ک یین در وا واضر و ود  70مشهارکا اسهترات یی بها
کشورهای متتل

برقرار کردا اسا ک دهامل متله ین ایهاالت متله ا همچهون

بریتانیا ،فرانس  ،آلمان و ایتالیا میدود ،امها ایهن دوسهتیهها و مشهارکا ،بهیشتهر
ماهیا اقتصادی دارن و ب مرنهای سهنتی همکهاری اسهترات یی نادهی از ته یه
مشترش و اتلاد نظامی کامل نیساز یین تنها یی متل کامل ب نام پاکسهتان دارد
ک تلا هنهوان «رفیهق دوران خودهی و ناخودهی» م ههومپهردازی ده ا اسهاز
بنابراین ،یین برای گذار موفق در یرخ ق رت ب متله ین اسهترات یی بیشهتری
نیاز داردز از آنجا ک ایران و یین هر دو ه

سیاسا تل ی امریکا قراردارنه و

ب دنبا کاهش ن وذ و سلط امریکا در منا ق متتل

و برقهراری نظهم ینه قطبی

هستن  ،ایجاد پیون های راهبهردی در جهها اهه ا

که ن سیاسها خهارجی دو

کشور خواه بودز با این وا  ،گری به نظهر مهیرسه به دنبها فضهای ج یه
پسابرجام ،بسترهای همکاری نظامی دو کشور دوبارا از سر گرفت دهود و روابه
نظامی ایران و یین بیش از گذدت بهم نزدیی دود ،اما ب دلیل بردادها مت هاوت
آنها از ته ی و ملی امنیتی خود ،به اوتمها زیهاد به سهما ائهت

و اتلهاد

اسههترات یی سههو نیاب ه ز ب ه هبههارت دیگههر ،یههین ب ه ایههران بیشههتر از دریچ ه
ژئواکونومیی مینگرد؛ یراک منافع اقتصادی ک یین در ارتبام با ایران به دسها
میآورد ،قابل مقایس با پاکستان نتواه بود ،اما پاکستان برای یین واج اهمیها
ژئوپلیتیی بودا و در نتیج منطق ائت

و اتلاد پای رواب ایهن دو کشهورخواه

بودز

واکاوی اهمی
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