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Abstract 

In the new attitudes of regionalism, there is an opportunity for the units of the 

international system, far from the attitudes of the traditional narrow-minded 

order, to gain new power and field of action. Meanwhile, for Iran as a 

dissatisfied system unit on the one hand and China as a dissatisfied unit and 

potential future hegemon on the other, the attitude of network order allows them 

to define new regions away from the traditional geopolitical fence. What is 

considered in this article is the feasibility of convergence and geostrategic 

cooperation between Iran and China. Therefore, the research seeks to answer the 

question of what opportunities and challenges create or threaten the context of 

China's geostrategic node in the Iranian regional network. The method of data 

collection will be library and internet and the research method will be based on 

the approach of regional networking strategy. Research findings show; The 

alignment of the anti-hegemonic goals of Iran and China and the need for a 

strategic partner in the first place and the existence of common geoeconomic 

interests - especially in the direction of oil cooperation - have provided an ideal 

opportunity and platform for creating a regional geostrategic network. But this 

platform is facing a challenge due to Iran's lack of security and strategic 

priorities in China. 
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 چکیده

الملل بهه گرایی مجال و فرصتی مغتنم فراهم است تا واحدهای سیستم بینهای نوین منطقهدر نگرش

 ۀگهر در همهعضهو مداللهه عنوانبههدر آن حضور هژمهون که -نظر سنتی های نظم تنگدور از نگرش

 -لی برای مخالفت و رقابهت ووهود داردشود و کمتر مجای دیده میمؤثره شکل  ای ب های منطقهشبکه

واحهد نارایهی سیسهتمی از  عنوانبههاقدامی تازه را کسب کنند. در این میان برای ایران   ۀتوان و عرص

آینده از سوی دیگر، نگرش نظم شبکه این امکهان  ۀسو و چین در قالب واحد نارایی و هژمون بالقویک

و سالت کنترل سنتی، مناطق ودیدی را بهرای لهود   ژئوپلیتیککند که به دور از حصار  م میرا فراه

سههنجی همگرایههی و همکههاری تعریههک کننههد. آنرههه در ایههن مقالههه مههورد تووههه قههرار گرفتههه، امکههان

هها رو، پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام فرصتژئواستراتیک ایران و چین است. از این

ای ایهران را ایجهاد و یها تددیهد منطقهه  ۀشبک  ۀها بستر ایجاد گره ژئواستراتژیک چین در حلقچالشو  

نگهرش اسهتراتژی براسها   روش پهژوهش ای و اینترنتهی وها کتابخانههکند. روش گردآوردی دادهمی

ای امنیتهی هایران در اولویت اینکه دهد باهای پژوهش نشان میای لواهد بود.یافتهسازی منطقهشبکه

راستایی اهداف یدهژمونیک ایران ؛ عواملی همرون همسویی و هماستقرار نگرفته  و استراتژیک چین
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 مقدمه

 مختلا  هاایسازمان و هارژیم وجود المللکنونی سیستم بین هایواقعیت از یکی

 تعادد که صورتیبه است، متفاوت موضوعی هایحوزه در کشورها همکاری جهت

 هامه با ارتباطی تاروپودهای از ایشبکه صورتبه را جهان گرفته،شکل هایسازمان
گرایی با رها کردن واحادها از های نوین منطقهدر این بین نگرش .استکرده متصل

اطق ای ناوین جهات تعریا  و دساتیابی مناسنتی، پهنه  ژئوپلیتیکحصار مرزهای  
اناد  تعریا  و ایدااد منااطق جدیاد در سازی در اختیار آنها قرار دادهجدید شبکه
ای برای واحدهای ناراضی و یا ضدسیستمی جذابیت سازی نوین منطقهقالب شبکه

های سیساتم و حتای ایدااد گریزی از فشار  ۀمدال و روزن  کهچرا  ،دوچندانی دارد
 فشار متقابل خواهند داشت 
ازجمله واحدهای ناراضی سیستمی است کاه مطاابق   ایرانجمهوری اسالمی  

گار خلیج فارس و باا حواور هوماون مداخلاه  ۀتعاری  ژئوپلیتیک سنتی در منطق
های جادی را ها و محدودیتباشد  بر این اساس ایران فشارها، چالشمحصور می

بیشترین هومون  با  ران  تعارضات جدی ایهمچنین    ،شوداز سوی سیستم متحمل می
دیادگاه ناوین براسااس     اساتبار تغییرات محیطای را بار ایان کشاور وارد کرده

بارای ایاران فاراهم   استراتویک  ایطراحی شبکهسازی، امکان  گرایی و شبکهمنطقه
هاا و گیری از عناصر ارتباطات قادر باشد با تعدادی از شابکهکه با بهره  خواهد بود

 جهتبادین   و استراتویک دسات پیادا کناد  سیستم به ارتباطات اساسی  هایحلقه
ی متعادد هااحلقاهای در سازی منطقهها در قالب شبکهها و حلقهیافتن بهترین گره

 کند اولین اقدام خواهد بود   تأمینرا  منافع ملی ایران    که به بهترین نحو  ژئوپلیتیکی
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 عنوانباهای، شاید چین های منطقهدر این میان با نگاهی اجمالی در میان حلقه
 عنوانبهبدیل باشد  چین  ژئواستراتویک ایران بی  ۀهای حلقترین گرهیکی از محکم

 یجاا خاود در را جهاان جهاان، بیشاترین جمعیات هایکشاور بزرگترین یکی از
ازجملاه  ییهااشاخصاه باا الملالباین نظاام در اخیار یهااتحوالت دهه است داده
درواقاع   جدیدی بارای ایان کشاور گردیادساز پیدایش شرایط سبب گراییمنطقه

الملال و باین  ۀارمغان این تحوالت پویایی و جهش هر چه بیشاتر چاین در عرصا
جایگاه ایان کشاور در قامات هوماونی باالقوه و قاد برافراشاتن در قالاب   یارتقا

ای هاای منطقاهساازمان  زمینۀ  در  چالشگر جدید در پیش روی هومون موجود بود
 ایمنطقاه همکااری در فعال  رهبری بلکه مشارکت کننده، شگریکن تنها نه نیز چین

ها در کنار نارضایتی چین از سیستم موجود، سابب شاده باه آسیاست  این ویوگی
بیشاتری  تأمالباا  (1)های همکاری با این کشور از سوی ایارانها و فرصتپتانسیل

کاه کادام رو، پووهش در پای پاساب باه ایان پرساش اسات نگریسته شود  از این
ای شبکه منطقاه  ۀها بستر ایداد گره ژئواستراتویک چین در حلقها و چالشفرصت

 کند ایران را ایداد و یا تهدید می
امنیتای های  وجود عدم قرارگیری ایران در اولویت  براساس فرضیه پووهش با

راستایی اهادا  ضادهومونیک و استراتویک چین؛ عواملی همچون همسویی و هم
ین، نیاز دو کشور به شراکت استراتویک و منافع مشاتر  ژئواکونومیاک، ایران و چ

 است ای با ابتکار ایران و چین بودهبسترساز ایداد شبکه ژئواستراتویک منطقه

 بنیان نظری. 1

 سازیاستراتژی شبکه .1-1

باه نظام   موجاود  با توجه به اهمیت یافتن ارتباطات و تبدیل شدن نظام سیساتمی
 ،اینظام شابکهبراسااس    ای هاممنطقه و اقادام در ساطم منطقاه  ای، مفهومشبکه

در تبیین این تئوری و تعری  مفهاوم شابکه است   تحوالت متعددی را تدربه کرده
پیوند ارتباطی باین   قاز طری  ویکی است  زفی  ایشبکه سازه  اصواًلتوان گفت که  می
 عنوانباهتاوان شابکه را  آید، به عبارت دیگر، میدهنده به وجود میتشکیل  یاجزا
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ترین یکی از مهم  ( 97، ص   1392)قاسمی و لطفیان،    ی ارتباطی تعری  کرداسازه
مفاهیم در تئوری شبکه مفهوم فوا است  فوا در شبکه، فوای ارتباطی باوده و از 

هاای گساتره زماانهمصاورت نوعی سیالیت برخاوردار اسات و ممکان اسات به
 مرزهاا سبب نیهم به(  100، ص  1387)قاسمی، یرد گ جغرافیایی متمایز را در بر

 یاکنامید جهات نیاند و همبه فوا داده را خود یجا ان،کم نندهکمحصور عنوانبه

 تداخل مرزها،ا و فواه تداخل ۀدینت .دیبخش خواهد هاهکشب و هاستمیس به یخاص

 منظار نیاا اسات  از متاداخل یهااهکشاب مفهوم یریگلکش و هاهکشب و هاستمیس

 و یکونومکژئوا ،یکتیژئوپل زیمتما کۀشب سه بکیتر ازی جهان و یامنطقه یهاهکشب
 زیان هااهکشاب نیا از دامکهر ند یآیم وجود به متفاوت یمبان و اصول  با الچرال کژئو
 تاداخل گریدیکا باا یوناد ارتبااطیپ لیدلباه اماا است، خود خاص یمرزبند یدارا

مفهوم گره در این تئوری ناارر  ( 96، ص  1392لطفیان، )قاسمی و داشت  خواهند
هاا اتصااالتی باین گارهصورت  آنها به  بر بازیگران درون شبکه است و روابط میان

 هااگاره ای ناوعی پیوناد اساتراتویک بایندر دیدگاه شابکه  اصواًلشود   ترسیم می
ط خااص دو ها با یکدیگر در بستر رواب  پیوندهای استراتویک گرهشودمشاهده می

ات معماول ظایا چناد جانباه باه منظاور تحقاق اهادا  مشاتر  جادای از مالح
هاای های استراتویک در حلقاهگیرد که سبب تعری  گره  شکل می ژئوپلیتیک و  

 ۀشده است  مفهوم پرکاربرد دیگر در این تئوری، مفهوم حلقه به معنای منطقترسیم
پیشاین اسات؛ ۀ  ح داده شادهاای خااص شارویوگایبراساس    موردنظر در شبکه،

بلکااه بااا  ،ساانتی در مکااان ۀبنااابراین، حلقااه نااه در معنااای مناااطق محصااور شااد
 شوند های فوایی خاص خود تعری  میمرزبندی

از ناوعی سایالیت   هااهمچنین باید توجه داشت که پیوند استراتویک بین گره
درواقع نوعی حق تعری  و تددیدنظر بارای   ؛باشندپذیر میبرخوردار بوده و تغییر

  هاا محفاوا اساتای باین گارههر واحد در تعری  یا بازتعری  ارتباطات شبکه
هاا، کاری، هزیناه مبادلاه، تئاوری باازیکلی تئورهایی مانند: تئوری مقاطعه  طوربه

ریت اساتراتویک و یزنی، تئاوری رفتاار یاا مادوابستگی منافع، تئوری قدرت چانه
  (pp. 77-101Teng ,2000 ,)  پردازدگذار به تبیین چنین پیوندهایی می  تئوری
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ارتباط و پیوند بین مناطق   ۀترین پرسش درخصوص نحواز دیدگاه شبکه مهم
های منطقاه های فرادستی است  در ایندا دینامیکبا حلقهآنها    ها و نیز ارتباطو گره
 (Busan &Weaver, 2003, p. 456).کنناد از تعامالت قدرت بزرگ پیروی نمی الزاماً
نیاز   1«گریکاو»   الملل امری رایج اساتهای برتر در روابط بینبر قدرتتأکید  البته  

هاای کوچاک را های بزرگ ممکن است تاالش قادرتکند که قدرتاستدالل می
صاورت به ایاما بایاد گفات کاه ارتباطاات شابکه ،مد سازندآبرای همگرایی ناکار

هاای فرودساتی مهیاا طرفه نخواهد بود، بلکه فوا برای پاسب مناطق یاا حلقاهیک
 ( 108، ص  1387ر   قاسمی، Gerico,1999 )باشد  می

کی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری یکلی ژئوپلیت  ۀها دارای سه گونشبکه  همچنین
قادرت نظاامی، قادرت   ۀچرخا  قدرت به ترتیاب  ۀهستند که هرکدام دارای چرخ

صاورت به هاداقتصادی، قدرت هاویتی، فرهنگای و شاناختی خواهناد باود  واحا
متغیرهای آنها هستند، حاصال   تأثیردر تمامی آنها عوویت داشته و تحت    زمانهم

 ای خواهاد باودجامع و متداخل منطقاه ۀگیری شبکها شکلچنین چینشی از شبکه
 ( 100، ص   1392ن، لطفیا )قاسمی و
 قالب در و مرز عدبُ هستند  از خود خاصهای  یوگیو یدارا متداخل یهاهکشب

شده )ادغامی زیتدو ،ینسب یفوا ملهجاز مختل  یهاتیوضع یدارا هاهکشب فوا،
 شاد خواهناد اقناع یاگونهبه هاحلقه و ، واحدهایانتقال یفوا هستند  در (یانتقال و

 تاوانیم را هکشب نوع ل دوک در و منظر نیا از نند ک اقدام هکشب یازهاینبراساس  هک

و  گرفتاه صاورتآنهاا  در امالک طورباه انتقاال  عمال هک ییهاهکشب داد؛ صیتشخ
 هک هستند ییهاهکشب دوم شود  نوعیم داریپا هکشب و شده متحد گریدیک با واحدها

 در زین هندارها و شودیم روابط مشاهده از یتنوع گرهایاندیم و گرانیباز نیب آن در
 مدبور رراًکه مکشب تفاوتی ماجزا ن،یاست  بنابراامدهین در استانداردصورت به آن

 داریاپد یمتناوع و مختلا  یهاائتال آنها  نیب و بود خواهند گریدیک با رهکمذا به

 یفواا هکشب درون داشت  خواهد وجود رییتغ احتمال  هرلحظه نیو همچن شودیم
 ( 178)ب(، ص    1391)قاسمی،   خواهد گرفت لکش رهکمذا و زیتدو

 

1. Gerico 
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و   ی شبکههاو گره  هاحلقهپیوند بین  ها )های پژوهش و تحیل دادهیافته.  2

 (های فرادستی حلقهارتباط با 

 ای استراتژیک ایرانمنطقه  ۀشبک  .2-1

 اساالمی ایاران از واحدها مانند جمهاوری   الملل برخی در چرخۀ قدرت سیستم بین 

 و  موجود  تغییر وضع  سیاست  و بنابراین  ناراضی بوده  چرخه سیستمی  در  خود  جایگاه 
 گیرند  منظور تغییر الگوهای نظم سیستمی موجود را در پیش می تددیدنظرطلبی به 
ۀ حاوز در برتار قادرت یالگاو یپیگیار خواهاان طلب،رنظتددید یکشورها

 ساایرین از بیشاتر خاود یامنطقاه شبکه به دهیشکل در ؛هستند جهانی و یامنطقه

بود  چناین  خواهند یاچرخه چنین از ناشی یهاو فرصت تهدیدات به توجه به ملزم
قادرت  چرخاه از راضای یهاقدرت سایر کنندهمقابله یراهبرد یهاکنش با ییالگو
 خاصای اساتراتویطراحای  باه ملازم مرحله این از گذار یبرا لذا شوند،می روروبه

ای در اختیاار واحادهای آنچاه نظام شابکه .سازد پذیرامکان را گذار این که هستند
ست؛ فرصتی که تا پیش از ایان ا  سازیفرصت منطقهدرواقع  دهد  ای قرار میمنطقه

 ( 10)ال (، ص    1391)قاسمی، های بزرگ سیستم بود تنها در اختیار قدرت
تحوالت و ماهیت سیستم چندقطبی ایداد شده، در دوران پس از جنگ سرد،  

ورد کاه آای فاراهم  هاای منطقاهبستر و امکان هرچه بیشتر رشاد و کانش قادرت
 دادای را نیز در اختیارشان قرار مایهای منطقهسهولت تحر  برای مناطق و قدرت

.(Mousavi Shafaee & Naghdi, 2016, p. 149) ۀترسایم شابک ، جهاتمنظوربادین 
هاای مبنا قرار دادن چگالی ارتباطاات و وجاود حلقاه  با  بایدیک هر کشور  استراتو

 ۀنظریا»کاربسات براسااس  ها را مشخص کارد پیوندی، جایگاه هریک از این گره
هاای متماایز ، شبکه استراتویک ایران البته از منظر پیوند جغرافیایی از حلقاه«شبکه

 است   هاما به هم مرتبط شکل گرفت
 یهااشااخه  هک  است  یاشاخه  چند  یهاهکشب  رانیا  یکتیژئوپل  یامنطقه  کۀشب

 از  و  هیروسا  باه  شامال   از  و  آمریکاا  و  اروپاا  باه  غرباز    ن،یبه چ  شرق  از  ورکمذ 
 جیخلا مانناد ییهااگساتره  ۀرندیگ  در بر  و  ابدییم  گسترش  فارس  جیخل  به  جنوب
گان یهمسااو    هناد  ۀقاارشابه  نیناو  یهاشاخه  آن  از  ترمهم  و  قایآفر  شمال   فارس،
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)قاسامی و باود  خواهاد یشاانگها  ایسازمان منطقه  و  قفقاز  و  انهیم  یای، آسیشرق
 ۀسااز  انونکا  در  گرفتن  قرار  لیدلران بهیا  ،گرید  یسو  از  ( 105، ص   1392لطفیان،
 نیاا  هک  گرددیمطرح م  یاهکشب  ۀونددهندیپ  واحد  و  گره  عنوانبه  نده،یآ  یکتیژئوپل

و   نقطه قوت  عنوانبه  تواندیم  هم  و  ساخته  ریپذ بیآس  سو هماز یک  را  آن  موضوع
 ۀگوی رفتاری و نوع نظم در شابکال  در بررسی   نوین باشد  یهافرصت  ۀدربردارند

 یک از الگوهای رفتااری ناه کاامالًمتداخل باید گفت که در جهان واقعیت در هیچ
بلکه ترکیبی از چند الگو هساتند  در ایان باین   ،اندیافتهسازمان  تصادفی و نه کامالً

ایاران را دارد در حقیقات   ۀمتداخل پیچیاد  ۀالگویی که بیشترین قابلیت تبیین شبک
 خواهد بود   (2)فاقد معیار  ۀشبکبراساس    تحلیل

اناد، اماا هناوز باه مرحلاۀ  ای شکل گرفته های منطقه در شبکۀ فاقد معیار کانون 
؛ لذا همچنان قانون توزیع قدرت بر آن حااکم اسات و از  اند دهی کامل نرسیده سامان 

ویوگی بارز دیگر آن فراوانی مداخلۀ خارجی است  همچنین در این مادل هریاک از  
ها برای رسیدن به دیگری فاصله چنادانی نخواهاد داشات، همچناین ارتباطاات  گره 

راتویک  های در شبکۀ متداخل پیچیده است ترجیحی است  در این تعری ، جایگاه گره 
هایی با اهدا  و مناافع  ایران براساس میزان پیوند و منافع ملی خواهد بود  یافتن گره 

همسااو و تهدیاادات مشااتر  باارای واحاادهای ناراضاای بااا توجااه بااه اهاادا   
رو  از ایان  تددیدنظرطلبانه و فشارهای سیستمی، بسیار دشوارتر از سایر واحدهاست  

 و  انارژی  ساو و امنیات ونی چاین از یک ویوه ضدهوم همسویی اهدا  استراتویک به 
از دیگار ساو موجاب گشاته ایان   عرضه در قالب اقتصادهای مکمال  و  تولید  امنیت 

ساازی ایاران داشاته  در حلقۀ شابکه  ای ویوه  ای در حال رشد، جایگاه قدرت فرامنطقه 
مثاباۀ فرصاتی ارزشامند و  باشد؛ لذا در نگااه نخسات وجاود چاین بارای ایاران به 

 هاای ساال  در  چاین  و  و گستردگی روابط ایاران  پرشتاب  بود  سیر   سنگ خواهد گران 

هاا  زنای گماناه  و  هاا دیادگاه  اخیر، موجب مطرح شدن طی  گساترده و مختلفای از 
 است  شده  آن  آینده  و نیز  حال  چهارچوب روابط  ها و ها، چالش فرصت  پیرامون 

 ای ایران و چینهای منطقهشبکه ارتباط و پیوند  .2-2

تمدنی با توجه باه اساناد و مادار  ۀ  دو حوز  عنوانبهواکاوی روابط ایران و چین  
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چند هزار سااله و نشاان از  ۀشناسی گواه از قدمت دیرینهای باستانتاریخی و یافته
هاای مساتدل تااریخی بار وجاود رواباط روابط تمدنی کهن دارد  همچنین یافتاه

 از زماان اشاکانیان و  ویوهبهکشور  فرهنگی، سیاسی، تداری و مذهبی میان این دو  
بار مبناای  ویوهباهتر در دوران ساسانیان و دوران پس از اساالم، گستردهصورت  به
اماا (،  11-9، صاص   1399)پاشازانوس،  کند  خوبی اثبات میات فرهنگی را بهتأثیر

اقتواای آن اسات؛ از   ناه  مدال ایان نگاارش گندیاده ودر  بررسی این گستره نه  
بعاد از انقاالب اساالمی در قالاب واحاد ساطم   ۀدور  دربررسی روابط    به  رواین

 گرایی قرار خواهیم داد کنیم و تمرکز بحث را بر منطقهتحلیل بسنده می
نظیار رشاد اقتصاادی پایادار،   یهاایمؤلفهاقتصادی با    یابرقدرت   عنوانبهچین  

ص داخلی عظیم، حدم باالی تدارت خارجی تولید ناخال  ذخیره ارزی قابل توجه،
های الزم جهت ایفای نقاش های سنگین خارجی در چین از زمینهگذاریو سرمایه

، 1995 ساال  از تاا پایش(  1، ص  1398)جاوزانی کهان، جهانی برخوردار اسات 
 و خاود مساایگانا هکشاور بار معاامالت دوجانباه با نهاای ایامحور همکااری

 را خود منفعالنۀ سیاست چین ،1990 دهۀ اواخر از اما ،اصلی قرار داشت هایقدرت
 صاورتباه ایمنطقه چندجانبۀ هایرژیم بیشتر در و داد تغییری گرایمنطقه به نسبت

 فعال  رهبری به  بلکه کننده،مشارکت کنشگری تنها نه چین کرد  مشارکت ایفعاالنه

 عامال کاه نحویبه ، (Pu, 2017, pp. 112-113)آسیا تبدیل شد ایمنطقه همکاری در

 در امار ایان است بوده چین رهور ای،منطقه اقتصادی هایرژیم به دهندهشکل مهم

 طریاق از دوم و منطقاه در گاذاریسارمایه و تداارت بر اثرگذاری از نخست وهلۀ

 ایبرجستهمحر   شود؛می حاصل دیپلماتیک و اقتصادی نفوذ جهت فزاینده رقابت

 دیگر به تداری آزاد مناطق پیشنهاد سمت به را آسیا شرق شمال  اقتصادهای دیگر که

 ( Ravenhill, 2008, p. 48)  استداده سوق اقتصادهای منطقه
 گرمحاسبه عقالنیت در های متعددرژیم تمام به دهیشکل در چین گرچه هد 

 باا چاین هاایسازیرژیم اما ،شودمی خالصه بیشتر منافع اقتصادی کسب یعنی آن،

 رواباط سااختار آینادۀ باه دهایشکلمنظور به دولت، این پیگیر و مکرر هایتالش

و  )ساازمندبرخاوردار شاد  بیشاتری عماق از و یافات گسترش تدریجبه دولتی،بین
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 گاذاری و توجاه چاین باهسارمایه حاضار حاال  در(  134، ص  1399رمواانی، 

گاذاری سارمایه باناک آن،آساه چاین تداری آزاد ویوه منطقۀبه ای،منطقه هایرژیم
 ۀهای توسعراهبردهای کمک منظوربه     راه و و کمربند ابتکار و آسیایی زیرساختی

اقاداماتی  بااچنین چاین تاوان گفاتمی اند یافته ایتوسعۀ فزاینده و خارجی، رشد
 اقتصاد با و کند موفق عمل ایفرامنطقه و ایمنطقه سازیرژیم روند است درهتوانست

 بیفزاید  خود سکوی خیزش عنوانبه آسیا در و نفوذ حوور بر عظیم، و پویا

طی چند دهۀ اخیر الگوی رفتاری چاین در خاورمیاناه دچاار تحاول گشاته و از  
صاار  بااازار فااروش تساالیحات و مبااادالت اقتصااادی دوجانبااه وارد فاااز جدیاادی  

ای خود از حلقه خاورمیاناه،  رسد که چین در ساخت شبکۀ منطقه می نظر است؛ به گشته 
هاای  ای پیرامون این منطقه دارد و در حال حاضر با قراردادهاا و همکااری راهبرد ویوه 

ای  اقتصادی در پی تأمین نیازهای اقتصاد رو به رشد خود از منطقاه اسات )و در آیناده 
خاورمیانه خواهد داشات، مناافعی چاون  چندان دور، منافع سیاسی و استراتویکی در نه 

تأمین انرژی یا موازنه با آمریکاا  همچناین رواباط مثبات چاین باا تماامی کشاورهای  
خاورمیانه بیانگر موفقیت دیپلماسی متنوع چاین اسات و در تاالش اسات باا مساائل  

،  1390ویوه منازعات با اسرائیل درگیر نشاود ( )فیروزآباادی و فارازی،  پیچیدۀ منطقه به 
زدن تاوازن  (  بنابراین رویکرد کلی این کشور در منطقه بر عدم بارهم 119-117ص  ص 

توجه دیگار اینکاه  ای است  نکتۀ قابل ای و جلب اعتماد و رضایت شرکای منطقه منطقه 
جویاناه باا منطقاه  این کشور برخال  کشورهای بزرگ غربی سابقۀ استعماری و ستیزه 

گاذاری  ی اقتصادی چون بازار بزرگ و توان سارمایه ها در کارنامۀ خود ندارد و با جاذبه 
های فرسایشی ژئوکالچری، دورنمای جذابی را در جهت گساترش  در کنار عدم چالش 

کشاد  در ایان باین، الگاوی رفتااری  روابط بارای کشاورهای منطقاه باه تصاویر مای 
ای تاحاد زیاادی  ژئواکونومی چین نسبت به ایاران نیاز در هماین رویکارد خاورمیاناه 

عنوان  ایاران باه  اساالمی  جمهاوری  این زمینه از منظر ژئواکوناومی،  تبیین است  در بل قا 
های ژئوپلیتیاک باا قارار داشاتن در  گرایی چین از منظر پتانسیل ای در شبکۀ منطقه گره 

 و  زیرسااختی  ویاوۀ  امکانات  و  ها ررفیت  با  آسیا  و جنوب  غرب  آسیای مرکزی،  چهارراه 
 کار کمربند راه موردتوجه این کشور قرار دارد و همچنین ویوه در طرح ابت مواصالتی به 
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باشاد    چاین  نیازهای روزافزون انرژی  کنندۀ برآورده  تواند می  ایران  گاز  و  نفت  غنی  ذخایر 
 شوند  می  یکدیگر محسوب  بالقوه مکمل  رو از این 

 ژئواستراتژیک های ژئواکونومیک و  ها بر بستر شبکه تحکیم متقابل گره  . 2-2-1

تعاامالتی   اساالمی باا  انقاالب  از  در دوران پاس  چاین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط 
 باه  ایاران  نیااز  و  تحمیلای  جناگ  شاد  دوران  آغااز  گساترش  رو باه  اما  کند،  محدود و 

 باه  رواباط  دوره  این  موجب پیدایش فاز جدیدی در روابط دو کشور شد؛ در  تسلیحات 

 جناگ  از  پاس  ایران  بازسازی  لزوم  و  جنگ  پایان  با  اما  بود،  شده  محدود  نظامی  های حوزه 

 نیاز  تدااری  و  ای هساته  اقتصادی،  های حوزه  به  های نظامی همکاری  بر  عالوه  روابط  این 

 و  هاا ناماه توافق  امواای  رواباط باا  گساترش  هاای پایاه  دوره  ایان  در  کارد   پیدا  تسّری 
یاازدهم   تروریساتی  حاواد   وقاوع  گردیاد  باا  فراهم  اقتصادی  و  سیاسی  های نامه تفاهم 
 نظاام  ساازی امنیتای  و  گارا جانباه یک  های سیاست  تروریسم،  علیه  جنگ  اعالم  و  سپتامبر 

(  در  49، ص   1389گرفت )متقی و طنابناده،   قرار  متحده کار ایاالت   دستور  در  الملل بین 
 موجاود  الملال بین  نظام  در درون  کرد  این زمان چین در قامت یک قدرت بزرگ تالش 

 کارد ایداب می  اقصادی  رشد  ادامه  های ضرورت  دیگر،  سوی  ایداد کند و در  را  اتی تغییر 

تاا بارای   داشت  سعی  باشد  از این رو چین  داشته  فعال  حوور  جهانی  اقتصاد  درون  در  تا 
 میاان  ایان  دهاد  در  را با کشورهای این حوزه گسترش  خود  روابط  تأمین امنیت انرژی 

های الزم برای پاساخگویی نیازهاای  عنوان کشوری با پتانسیل به  ایران  اسالمی  جمهوری 
ای مورد توجه این کشور قرار گرفات  همچناین همساویی  صورت ویوه انرژی چین، به 

گرفتاه  دو کشور در مواضع ضد هومونی، خود عاملی دیگار در تحکایم رواباط شاکل 
 خاود  روابط  تا  داد  ر قرا  هم  کنار  در  را  کشور  دو  هایی این شاخص  رفت  چنین شمار می به 

 جمهاوری  گساترش رواباط  دهناد   گساترش  سرعت به  2001 یازدهم سپتامبر  از  پس  را 

ویوه پشاتیبانی چاین از  سیاسی، باه   -متعدد اقتصادی   های حوزه  در  چین  و  ایران  اسالمی 
های آمریکا علیه ایران، روابط دو کشور را عماًل وارد فااز جدیاد  ایران در دوران تحریم 

زمان با رشد قادرت چاین و  فزایش روابط سیاسی کرد  به همین منظور هم با مشخصه ا 
نوعی  در منطقاه و باه  چین  و  ایران  سیاسی  مناسبات  نورهور،  عنوان قدرتی مطرح شدن به 

هوماونی آمریکاا   حتی در کل سیستم به سمت نوعی موازنه، هرچند محادود، در برابار 
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حوور رو به رشد چین در بازارهای ایاران  در حوزه اقتصادی با   سوق پیدا کرد  این امر 
  های انرژی اندامید  گذاری ویوه سرمایه و به 

 شبکه ژئواکونومیک در بستر اقتصاد مکمل ایران و چین  .2-2-1-1

هاای و پتانسایل مکمل بودن اقتصاد بزرگ چین با نیاز روزافزون باه انارژی چاین
 و نفات تولیدکنندگان ترینرگبز از یکی عنوانبه (2و  1 شمارۀ ایران )شکل انرژی

ای برای هر دو کشاور پایش رویشاان های منطقهگاز؛ فرصت دوجانبه تحکیم گره
 مهام ۀناماتفاهم یاموا با یانرژ بخش در چین و ایران یهایکرد  همکارفراهم می

 یچاون همکاار ییشد و محورهاا دولت نهایی دو بین 1383ها در سال یهمکار
جریاان  ،یانارژ یهاایهمکار ۀعرص در گاز و نفتۀ زمین در چین و ایران بلندمدت
چین و تومین خرید بلندمدت چاین از ایاران، تصامیماتی  به ایران نفت صادرات
 از صاادرات ایان طار ، دو یهااشرکت توافق در صورت شد ومی تلقی یراهبرد

یافات  مایاداماه ( 1410تاا  1385های )از سال  سال  25 تا و آغاز بعد سال  دو یکی
اصل اقتصاد مکمال، باین ۀ  گرفته بر پایای شبکه ژئواکونومیک شکلهای منطقهگره

رو ایران و چین بیش از هر چیز بر پایه انرژی و امنیت انرژی استوار گردید  از ایان
فاراهم کاردن بساتر حواور و   بارایاز سامت ایاران    ویوهباههای دوجانبه  تالش
هاای مارتبط باا آن، در در انرژی و زیرساخت  ویوهبهگذاری چین در ایران  سرمایه

 یافت قالب تئوری وابستگی مشتر ، هرچه بیشتر معنا می

 
 پتانسیل و ذخایر گاز ایران .1شکل 

eia.gov: Oil & Gas journal,2017))Source : 

http://www.eia.gov/
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 ها و ذخایر نفت ایرانپتانسیل .2شکل 

Source: (eia.gov: Oil & Gas journal,2017) 

های نفتی همچون میادان نفتای بازرگ راستا با واگذاری توسعه برخی از میدانهم
آزادگان، شاهد رشد چشمگیر حدم مبادالت دو کشور از ابتدای قرن بیستم تاا آن 

 عنوانباه دوجانباه تداارت حدام ساریع ( بودیم کاه ایان افازایش3 کلزمان )ش

 یهاااز قابلیات نشاان دو کشاور، میان یاقتصاد تعامالت ارزیابی در مهم شاخصی
 .داشت کشور روابط دو یهاررفیت از یکی عنوانبه اقتصاد حوزه یباال 

 ساال  از دهه یک طول  در دوجانبه تدارت حدم شدن برابر 21 مدعا این شاهد

)متقای و رساید  دالر میلیاارد 20 باه حدام است کاه ایان  یمیالد 2007 تا 1994
 یشاریک تداار تارینبازرگ باه هاا، چایندر این سال (  44، ص  1389طنابنده، 
 در ایران یتدار یشرکا ترینبزرگ از یکی و آسیا منطقه در ایران اسالمی یجمهور

 دربخاش چاین و ایاران رواباط از یاعماده حدم تبدیل شد  هرچند جهانی سطم

 یاقتصااد یهاازمینه سایر دو کشور در روابط شود،می خالصه گاز( و )نفت یانرژ
اسات  یافته یامالحظاهقابل رشاد نیاز چاین باه ایاران غیرنفتای صاادرات ازجملاه
گستردگی تعهدات چین  ( و3انداز و دورنمای افزایش حدم مبادالت )شکل چشم

های وابسته به آن نشان از عماق معاهدات و قردادهای نفتی و زیرساخت  در حوزه
 یهااساال  شادی که گفته میطوربههمکاری و اعتماد متقابل ایران و چین داشت، 

 است  چین و ایران طالیی مشارکت هایآتی سال 

http://www.eia.gov/
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 2018تا  1994تجارت دوجانبۀ ایران و چین از   .3شکل 

(SOURCE): pimw.ir. 

ای جمهاوری اساالمی هنگام شاید بیش از هر زمان دیگاری شابکه منطقاهدر این  
 استراتویک قلمداد کند    ایگره  عنوانبهتوانست چین را ایران می

اعالم کرد تصامیم دارد فاروش نفات   آمریکاها که  چین حتی در زمان تحریم
ه خواهاد اعالم کرد به واردات نفت خود از ایران ادام  ،خام ایران را به صفر برساند

که بسیاری از کشورها مراودات خاود در حالی(،  14، ص   1398کیا،  )محمودیداد  
همچناان ایاران را تنهاا   ،کردندرا با ایران محدود و قطع و نفت ایران را تحریم می

  (4)شکل    نگذاشت

 
 هاها و در زمان اجرای تحریم قبل از تحریم ،رتبه نخست واردات نفت چین از ایران .4شکل 

SOURCE): mei.edu. ) 

 ساازمان در ناارر عواو عنوانباه ایاران عواویت از چاین در این دوران حمایات
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 ایاران از چاین یراهبارد تلقی المللی نمایانگر بین نارران برخی یاز سو شانگهای

ایان عواویت بایش از آنکاه   (26، ص  1389)متقی و طنابناده، شود می ارزیابی
 ؛ای داشاتاز منظر اساتراتویک اهمیات ویاوهفرصتی ژئواکونومیک محسوب شود 

آسایای   ۀای چاین در منطقاشبکهۀ  پذیرفتن ایران در حلق  ۀسو به منزلچراکه از یک
بلکاه  ،از سوی دیگر نه تنها فرصت همکااری باا چاین  و  شدمرکزی محسوب می

هام باا نآ-هاای متعادد  و دستیابی باه گارهه  فرصت پیوند بیشتر ایران با این حلق
 اهمیت شایانی داشت   -با توجه به نفود آن در این منطقه نحمایت چی

را  2018هاا تاا ساال در طاول ایان ساال  چین و ایران در مدموع سیر روابط
 اختصار عنوان کرد:توان در چند مرحله و فاز بهمی

 ؛شصت  ۀتا اوایل ده مؤثر اعتنا وارتباط قابل نبود فاز -
 ؛تحمیلی جنگ پایان سیاسی تا -می نظا روابط غالب بودن فاز -
 ؛هفتاد ۀتا ده   اقتصادی -ی  سیاس روابط ۀغلب فاز -
 ؛1379 سال  زمستان تا سیاسی -ی  اقتصاد روابط یبرتر فاز -
  هشتاد تا کنون ۀاز ده  یاقتصاد گراییلفاز عم -

 راستایی اهداف ضد هژمونی ایران و چیناستراتژیک و همۀ شبک .2-2-1-2

های در حال رهور، گذاری قدرتتأثیررفتاری و    ۀعوامل کلیدی تبیین نحوازجمله  
هاایی اسات کاه در نظاام تقویت همبستگی سیاسی و اقتصادی دوجانبه باا دولات

ساو شاود کاه از یکهای ضعی  یا سرکش یاد میبا عنوان دولتآنها    زاالملل  بین
شورهای غربی در مسائل فقدان اتحاد میان کسبب  بهگذاری در این کشورها را  تأثیر

کشاوری در حاال  عنوانباهزنی چاین  یابد و همچنین توان چانهجهانی افزایش می
توجه باه (  113، ص  1390)دهقانی فیروزآبادی و فرازی،دهد  رهور را افزایش می

هاای کمک شایانی در تببین و تحلیل رفتاار و اقادامات آتای قادرت مفروض، این
 نورهور خواهد بود 

 اساالمی یجمهور کشور هر دو سیستمی ۀحوز در که باید فراموش کردالبته ن

تار گفتاه گونه کاه پیشو همان پذیرفتهن را متحدهایاالت موردنظر نظم ایران و چین،
نوعی ساعی درتغییار آن قدرت کنونی هساتند و باه  ۀشد در جرگه ناراضیان چرخ

طلب واحدی تددیدنظرطلب اصالحگوید چین  می  «بوزان»گونه که  د؛ اما همانندار
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 یاصالح ساختار است و از سوی دیگار در پای ارتقاا  ل سو به دنبااست که از یک
  ,p. 19-20)  (Buzan ,2010جایگاه خود در همین سیستم فعلی است
 فزایناده  اهمیت  دارای  کشور  عنوان به  ایران،  باید توجه داشت که جمهوری اسالمی 

 خاورمیاناه  ژئواکونومیاک  و  منطقه ژئواستراتویک، ژئوپلیتیک  در  المللی( بین  و  ای )منطقه 

 رواباط  که فواای  طوری دارد؛ به  ای قرار منطقه  و  المللی بین  حواد   چهارراه  در  همواره 

 تأثیر  جهان  مناطق  و  دیگر کشورها  با  آن  مناسبات  بر  جهان  مختل   مناطق  و  کشورها  میان 

دیپلماتیاک   های تالش  خواهان آن است که از طریق رو چین  از این  گذارد  می  ای گسترده 
 اساالمی  جمهاوری  ویاوه باه  منطقاه  کشاورهای  مناسبات باین  ارتقای  و  روابط  وتقویت 

 منطقاه  در  آیاد و نفاوذ آمریکاا  نایال  ها گذاری سرمایه  و  ها فعالیت  شبکه  ایران،به توسعۀ 

گرایای و  چندجانباه  اساتراتوی  و  رو کند  همچنین با رویکرد خاورمیانه را با چالش روبه 
 در  امنیت  و  جهت تحقق حفظ ثبات  منطقۀ آسیا،  کشورهای  با  روابط  جانبۀ  همه  گسترش 

 خود، ساازوکارهایی چاون احیاای جااده ابریشام، ساازمان  مرزهای  از  خارج  و  داخل 

 گیرد  بهره می    آسیایی  زیرساخت  گذاری بانک سرمایه  تأسیس  شانگهای، 
هاای هاای چاین در توساعه زیرسااختگاذاریباید توجه داشت که سارمایه

ای تنها با اهدا  اقتصادی های منطقهاقتصادی و بندرگاهی ایران در قالب همکاری
های استراتویک چین استراتوی رشته مروارید )شاکل شود  ازجمله برنامهدنبال نمی

( است که رویکردی با تعری  اهدا  متعادد باا محوریات تشاکیل جاای پاای 5
های اقیانوس هند و داخل خلایج فاارس و نفوذ ژئوپلیتیک چین در کرانهنظامی و  

کناد  های مروارید را دنبال میها و بنادر با عنوان دانهمدیترانه از طریق ایداد پایگاه
هاا و بناادر، نوساازی نیاروی نظاامی، عوامل متعددی چون دسترسی باه فرودگااه

)فیروزآبادی تعقیب این استراتوی نیاز است     یاستراتوی زیرساخت در خشکی برا
 (130-129 ، صص 1390و فرازی،  

 ۀدر این میان بازی ایاران در بخشای از اساتراتوی رشاته مرواریاد باه واساط
در  ویوهباهگیری از پتاتسیل بنادر استراتویک موجاود دریایی و بهره  -  یآبموقعیت  

ه ایان دو کشاور تمایال و تاوان خوبی بیانگر این واقعیت است کمنطقه چابهار، به
خوبی دارند  البتاه ایان اساتراتوی کاه بیشاتر در قالاب گسترس سطوح بازی را به
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نوعی گره خوردن ایران یک چین است و بهوامتداد اهدا  راهبردی و امنیت استرات 
شاده از ساوی چاین خواهاد باود کاه بایاد باا دقات و ای تعری در حلقه منطقه

 زدگی از سوی ایران همراه باشد ن و شتابموشکافی و دور از هیدا

 
 ها در استراتژی رشته مروارید نقشۀ بنادر و پایگاه .5شکل 

(Source): m.jagranjosh.com 

دیگر   عنوانبه(  6  عالقه و حوور ایران در ابتکار کمربند راه )شکل  زمینه  در همین
استراتوی راهبردی چین از دیگر موارد پیوستگی این دو کشور خواهاد باود  ایان 

بار بساتر راه کهان ابریشام بناا نهااده شاده و موقعیات و تاوان درواقع  ابتکار که  
در ایان اساتراتوی، سابب اساتحکام   ماؤثرتیکی ایران و تمایل برای حوور  یژئوپل

 های استراتویک متقابل خواهد بود بیشتر پیوند
 در  چاین،  جمهاور رئیس  پینگ«،  جین  »شی  توسط  ابتدا  راه  یک  کمربند  یک  طرح 

 راهباردی  دیادگاه  چاین  رهبر  که  بار بود شد و این برای نخستین  مطرح   2013 سپتامبر 

  این طرح با دو شااخه دریاایی و  (Larçon & Barré, 2017, p. 2)کرد  می  اعالم  را  خود 
یافتاه اوراسایا  گیرد و دو سوی توسعه بر می  در  را  و اروپا  آفریقا  آسیا،  قارۀ  خشکی سه 

هاای عظایم  کند  این طرح در عین بالفعل کردن ررفیات )چین و اروپا( را متصل می 
ود؛  شااند طرحای بااز نیاز تلقای مای ای کشورهایی که در این بین قرار گرفته توسعه 
 کناد ) که چین تأکید دارد از پیشنهاد کشورها برای پیشابرد طارح اساتقبال مای چنان 

DNRC,2015 شاده بارای  (  از دیگر اهادا  تعری  26، ص   1396پور،  ر   خداقلی
 غربای  و  شرقی  مرزهای  مابین  کشورهای  راه، ارتقای سطم توسعه  کمربند  ابتکار  طرح 
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 کشاورهای  هاای زیرسااخت  و توسعه  ای منطقه  های همکاری  تسهیل  طریق  از  اوراسیا 

 هاد   ایان  دستیابی باه  برای  سازوکارهایی که  و  بازوها  به  توجه  با  و  شده  عنوان  مسیر 

تحقاق   صورت  در   .داراست  را  هد   این  تحقق  ررفیت  که  رسد می  نظر به  کرده  تعری  
 باه  کماک  و  منطقه  در  فرهنگی  و  تداری  مبادالت  های زیرساخت  ، گسترش  این طرح 

 سطم  در  هم  را  ایران  ژئوپلیتیک  اقتصادی و  منافع  ررفیت تأمین  منطقه،  امنیت  و  توسعه 

(  در مدماوع چکیاده  17، ص   1396پور، داراست )خداقلی  منطقه  سطم  در  هم  و  ملی 
این طرح کالن پیوند زدن کشاورهای مسایر ایان جااده در پانج حاوزه زیار اسات:  

اتصاالت زیرساختی، تسهیل تداری، همگرایای ماال،  گذارانه،  های سیاست هماهنگی 
اند و درواقع اجازای مختلا   تقویت پیوندهای فرهنگی که به پنج پیوند شهرت یافته 

اتصال و همگرایی میان چین و سایر کشورهای مسیر این طرح و نیز میان کشورهای  
،  1395نیاا،  ر   شاریعتی   Vandenberg, 2015ساازد ) عوو  با یکدیگر را فاراهم مای 

هاای اقتصااد  ترین هد  ابتکار کمربند راه، تدمیاع اولویات (  بنابراین مهم 106ص   
 (  James, 2015, p. 32خارجی چین در طرحی جامع است ) 

 و غارب آسایای مرکازی، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در قالب چهارراه ارتباطی
ساو، از یک ویوهبهمواصالتی  و زیرساختی ویوه امکانات و هاررفیت با آسیا جنوب

دیگر اسات ایان امکاان را امتیاز دخایر انرژی و موقعیت گذرگاهی انرژی از سوی
 ۀونددهنادیپ  واحاد  و  گره  عنوانبهبرای ایران مهیا کرده که در این برنامه استراتوی  

   شودمطرح    یاهکشب

اروپاایی و    دهی بین بازارهای موجاود در ایان طارح از بازارهاای ایران در ارتباط 
های گارم  آسیای میانه تا چین، هم از مسیر زمینی هم از مسیر دریایی دریای خزر و آب 

(  درواقاع تمایال  164، ص   1395 پاور، یابد )سالیمان جنوبی خود اهمیت مواعفی می 
های موجود، امکان و لازوم حواور ایاران را در ایان  ها و پتانسیل ایران در کنار فرصت 
های اساتراتویک  کرد  حاصل پیوند حلقه ین هرچه بیشتر فراهم می استراتوی ابتکاری چ 

ای اساتراتویک چاین، اساتحکام هرچاه بیشاتر چاین  های منطقه ای ایران با حلقه منطقه 
 عنوان گره استراتویک در شبکۀ متداخل پیچیده ایران به همراه خواهد داشت  به 
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 ابتکار کمربند راه  .6شکل 

Source: (encryptedtbn.gstatic) 

باره باا ماوج دوم های مشتر  آتی به یکها و برنامهاما این گستره وسیع همکاری
چارخش   آمریکاهای  هم پیچیده شدند  با موج جدید تحریم  در  آمریکاهای  تحریم

 متفاوتی در روابط تداری چین با ایران ایداد شد 

 چرخش چین در روابط با ایران  . 2-2-2

 ماهاه  دو  ایباازه  در  2018هاای پایاانی ساال  ارزش صادرات چین به ایران در ماه
( 7 )شاکل هاای بعاداین روند کاهشی در سال  است یافته کاهش درصد 70 حدود
 چشمگیری ادامه داشت صورت  به  نیز

 
 2020-2018ایران و چین مجموع تجارت  .7شکل 

(https://chinnegar.com/wp-content/uploads/2020/11/10-5.jpg) Source: 

 یاعتباار اسناد گشایش از تدریجهب هستند دولتیاً عمدت  که چین یهاهمچنین بانک

http://otaghiranonline.ir/news/17426
http://otaghiranonline.ir/news/17426
https://chinnegar.com/wp-content/uploads/2020/11/10-5.jpg
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 که اساس گاز و نفت یقراردادهاۀحوزه در کردند  یخوددار رانیای بازرگانان یبرا

تحقاق قراردادهاا  برایاقدامی عملی  ها،چینی شد نیزمحسوب می کشور دو روابط
گرفتند  درنتیده خاروج چاین از قراردادهاا  پیش در را انتظار سیاست اندام نداده و
 سنگینی اعتماد ایران شکسته شد  ۀعلیه ایران با ضرب  آمریکاهای  در زمان تحریم

ای ایران در قالب الگوی رفتااری آنچه نباید فراموش کرد واقعیت شبکه منطقه
ای هاای منطقاهگونه که گفته شد در شبکه فاقد معیار کاانونفاقد معیار است  همان

ذا همچناان قاانون ل  ؛انددهی کامل نرسیدهاما هنوز به مرحله سامان  ،اندشکل گرفته
توزیع قدرت بر آن حاکم است و همچنین فراوانی مداخله خارجی از خصوصایت 

معاادالت براسااس    دیگر آن است  بنابراین این گسست گره یاا سسات شادن آن
 ؛ساازی ایاران نخواهاد باودقدرت و یا دخالت خارجی به معنای شکسات شابکه

یا انتخااب ترجیحای گاره   های این استراتوی گسستن از یک گره وویوگی  کهچرا
ناوعی   از  هااای پیوند استراتویک بین گرهشبکه  دیگر است  همچنین مطابق دیدگاه
در ایان میاان آنچاه بایاد ماورد  است، بنابراین  پذیرسیالیت برخوردار بوده و تغییر

های اساتراتویک در ایان شابکه بار مبناای توجه قرار بگیرد این است که همکاری
 ۀایان محاسابدرواقع    ؛   هستند   و  «زنیچانه»،  «دوجانبهۀ  فاید  -  هزینه»های  تئوری

 سود و هزینه است که معیار و محک معادالت است 
هر پایانی بار رواباط عمیاق و آمد این شکست اعتماد، مُنظر میکه بهدر حالی

همکاری در قالاب ۀ  استراتویک ایران و چین باشد، مقامات ایرانی بار دیگر از برنام
 ،هوزیر امور خارجادکتر رری ،  -گویند؛  چین سخن می  و  له ایرانسا  25  راه  ۀشنق

 )احادی،دارد  های فراوانی  تانسیلپایران و چین    ساله  25راه    قشهکند که نطرح می
در مدماوع  (3) استمثبت و منفی را در پی داشتههای که موجی از واکنش  -(1398

شود این است که آنچه از برآیند مطالعه اجمالی سیر روابط ایران و چین حاصل می
گرفته تعمیق شده استراتویک با وجود شکست، بار دیگار مداال احیاا روابط شکل

 است یافته
شود ها آنچه حائز اهمیت بیشتری میبا توجه به ویوگی سیالیت ارتباطات گره

 «گره چاین»خاص منظور    طوربهست و در ایندا  اا هر گره  میزان و شرایط ارتباط ب
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ها را ها و فرصتباید با توجه بیشتر و بررسی و پایش مداوم، چالشدرواقع  است   
هاای روزرسانی کرد و با در نظر گارفتن حاق محفاوا بازنویسای در همکااریبه

کم بودن ک در این نوع شبکه(، حایهای استراتوسیالیت همکاریسبب  بهای )منطقه
قانون توزیع قدرت را در کنار مداخالت خارجی مد نظر داشت  بناابراین بایاد باا 

ساتی و انتظاارات یشاده باه دور از توهماات ایدئالها و مطالب مطرحتوجه به داده
  بررسی کردسازی ایران را شبکه  ۀهای گره چین در حلقبلندپروازانه، چالش

 لش اصلیهای فرادستی؛ چاارتباط با قدرت  .2-3

گاذاری  با شروع تسریع روند توسعه اقتصادی چین، دسترسی به منابع طبیعی، سرمایه 
سوی مناطق مختلا  ازجملاه خلایج فاارس  خارجی و بازار مصر  این کشور را به 

ویوه از منظر انرژی برای چین جذابیت بسایاری داشات، اماا باا  کشاند  این منطقه به 
ای، هوماون عواو  سیساتم، مانناد هار مدموعاه منطقاه توجه به ساختار هومونیاک  

شادت  گر و تأثیرگذار ایان منطقاه اسات و باا توجاه باه اهمیات منطقاه، به مداخله 
دهد  در هماین زمیناه  رفتارهای واحدهای خاطی را مورد بررسی و مدازات قرار می 

  عنوان رقیبای اساتراتوی در ( و حواور آن باه 8نیاز چین به انرژی این منطقه )شکل  
عنوان هوماون  عنوان عامل مخِل امنیت انارژی از ساوی آمریکاا باه تواند به منطقه می 

های چندی بارای  ساز محدودیت مدعی تأمین امنیت انرژی، قلمداد شود و خود سبب 
 گردد  عنوان قلب انرژی جهان می حوور چین در این منطقه به 

 
 (2017)واردات نفت چین  .8شکل 

Source: iranprimer.usip.org 

https://iranprimer.usip.org/sites/default/files/China%20Oil%20Imports.png?s63611d156822150
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در  ویوه  باه ای از الگوهاای دوساتی و دشامنی پیچیاده  همچنین این منطقه دارای شبکه 
ایان    بستر ژئوکالچر است و با توجه به بیگانگی فرهنگ چین با منطقه بیشاترین تاالش 

ترین آن الگوهاای رفتااری و  هاست که مهم فتادن در این چالش نی به دام    زمینۀ کشور در  
های استراتویک بیشتر کشاورهای  همکاری همچنین  دوستی و دشمنی با اسرائیل است   

از هماه حواور   بایش  ، های متعدد نظامی آن در منطقاه پایگاه وجود منطقه با آمریکا و 
ای  رقابات منطقاه دیگار  دهد  از سویی  تحت تأثیر قرار می   استراتویک چین در منطقه را 
سابب  چراکاه به   ؛ دیگاری در مسایر چاین خواهاد باود   ۀ ایران و عربستان خود دوگانا

دشامنی باا   ۀ باه منزلا ی ت باالی منطقه حتی کمتر اقدامی در دوستی با کشاور ی حساس 
منطقاه بارای چاین  گونه که گفته شد جذابیت ایان  شود  اما همان کشور دیگر تلقی می 
)قبل از ماوج    2017این موضوع در واردات نفت چین در سال   ؛ انرژی این منطقه است 

ای  خوبی نمود یافته؛ چراکه چاین باا وجاود رقابات منطقاه های آمریکا( به دوم تحریم 
 کرد  ایران و عربستان، قسمتی از نفت موردنیاز خود را از هر دو کشور تهیه می 

اهدا  ضدهومونی ایران و چین فرصت مناسبی فاراهم راستایی  در نهایت هم
، آمریکااای  پیمانان و متحدین منطقهکرده تا شاید این کشور نیز بتواند در مقابل هم

پیمان استراتویک مطمئنی برای خود در منطقه بیابد  اما بازی چین در جای پا و هم
تفاوت زیادی   پذیرطلب با رویکرد واحدی مسئولیتقالب واحد ضدسیستم اصالح

ه دهاای گساتربا رویکرد ضدسیستمی انقالبی ایران دارد و باا توجاه باه همکااری
ها ندارند و چین الگاوی و چین، گویی همخوانی چندانی در رویه  آمریکااقتصادی  

   کند هی و یا حمایت نمیرفتاری ایران در این زمینه را همرا
 تاأثیران و چاین تحات  با توجه به مباحث گفته شده روابط و همکااری ایار
تارین ماوارد را تاوان مهامعوامل و متغیرهای متعددی قرار دارد که از این میان می

 چنین برشمرد:
 ؛حوور و نفوذ گسترده هومون در منطقه -
 ؛وجود پیوندهای استراتویک هومون با برخی واحدها -
 بارواحدی در خاورمیانه و تاالش چاین در  ای بینهای منطقهوجود رقابت  -
 ؛نخوردن موازنه هم
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هاای منطقاه مانناد دوساتی و فتادن در مسائل و چالشنیبه دام  برایتالش    -
 ؛دشمنی با اسرائیل

تفاوت الگوی رفتاری ضادهومونی انقالبای ایاران باا اهادا  ضادهومونی   -
  اصالحی چین

متغیرها در منطقه )با کمی تساامم(،   ۀتوان در کنار ثابت بودن همدر ایندا می
مدسااازی آناکار زمینااۀدر  آمریکااایاار در متغیاار میاازان نفااوذ و فشااار هومااونی تغی

های احتمالی چاین و درنتیداه تغییار سازی منطقه ایران در قالب نفوذ بر گرهشبکه
 وضوح مشاهده کرد  رفتار چین در رابطه با ایران را به

هاای از قادرت یکای عنوانباه تر نیز ذکار آن رفات چاینگونه که پیشهمان
 یاقتصااد ۀحاوز در بیشاتر هاااین قابلیت کهدارد  مهمی بسیار یهاقابلیت نورهور
هاای اساتراتوی دیگار باا چاین یاقتصااد یساویی اساتراتوو سبب هم یافته تبلور

است؛ این موضوع کمک زیادی در در  چارخش الگاوی دهش کشور راهبردی این
 های فرادستی خواهد کرد ارتباط با قدرت  زمینۀرفتاری چین با ایران در 

 فشار قدرت فرادستی بر شبکه ژئواکونومیک ایران و چین  . 2-3-1

تا زماانی کاه چاین باه نفات ایاران   معتقد بودند  آمریکاگران  تا پیش از این تحلیل
توان امیدی باه کند نمیها علیه ایران همکاری نمیتکیه دارد و در تحریماطمینان و  

ها در ایران و بلند کردن پرچم سفید داشاته باشاند  بناابراین بار گذاری تحریمتأثیر
اصلی مدبور کردن چین به تغییار   ۀاستراتوی تحریم صنعت انرژی در ایران با هست

  انرژی تمرکز کردند   تأمیناساسی سیاست  
 عنوانباههد  مهار ایران و مقابله باا چاین    زمانهمبا این طرح خود    ریکاآم

( را دنباال 9رقیاب اقتصاادی )شاکل    ویوهباهیک خطر در قالب هومون باالقوه و  
 آتای هاایسال  تا چین »اگرچه :گویدنیز می 1زکریا گونه که فریدکند  البته همانمی

 جهاان مهام کشاور دومین به مختل  هایزمینه در اما بود آمریکا نخواهد جایگزین

باود «  خواهاد پسااآمریکایی عصار آمریکاا در قادرت عمادۀ چالشگر شده و مبدل 

 

1. Fareed, Zakaria 



 1400بهار  ♦ 1شماره  ♦ 13سال  ♦  روابط خارجی     100

بنابراین این عقیده غالب پیرامون چین وجود دارد که یک چاین    (99، ص   1388)
سات و مناافع ا ایتردید یک چاین در پای کساب هوماونی منطقاهتوسعه یافته بی

  (Mearsheimer, 2010, pp. 2-4)کند  در آسیا را تهدید می  آمریکا

 
 2029و پیشی گرفتن چین از  چین و آمریکا GDPمقایسه  .9شکل 

Source: (http://www.felezatonline.ir/Upload/Image/2020/08/  

Orginal/a22fdac2_fb71_4b4d_aa48_3a991a714122.jpg) 

اکنون به کمترین سطم از زمان جنگ سرد کاهش یافته   متحدهایاالتروابط چین و  
بود که   پسر  «جورج بوش»در حقیقت این دولت    .تر شودرود که وخیمو انتظار می

 متحادهایاالتچین را رقیب اساتراتویک    2001پیش از حمله به افغانستان در سال  
 20بیستدانست، اما بعد از آن درگیر جنگ در خاورمیانه شد  اکنون بعد از حدود  

رسامی رقیاب  طورباهچاین را  «دونالاد تراما »دولت   2017سال در اواخر سال  
افازایش  بارایسال را بیکار نمانده  ستبیاستراتویک کشورش خواند  اما چین این 
قادرت سیاسای و اقتصاادی   عنوانبهاست  قدرت اقتصادی خود کوشیده و توانسته

رچه چاین اکناون باا قادرت بیشاتری وارد   اگای جایگاه خود را تثبیت کندمنطقه
گذاری در داخل و عادم محدود سیاستهای  رقابت بر سر قدرت برتر شده، گزینه

خارجی شرایط را برای این کشور دشاوار های  یک در تحمل شو انعطا  استراتو
، آمریکااجمهاور جدیاد  یسئابا روی کاار آمادن ر(   1399)تسلیمی،  است  ساخته
نظر ا برجاا ماناده و باهپاهای تقابلی در قبال چین همچنان بر قوت خاود  سیاست
 نظورمبادینرسد بایدن در تالش برای ایداد ائتالفای بارای مهاار چاین باشاد  می

ایداد هرگوناه اتحااد یاا ائاتال    یابی چین در خاورمیانه، خصوصاًهرگونه قدرت

http://www.felezatonline.ir/Upload/Image/2020/08/


 101     ای جمهوری اسالمی ایرانگره استراتژیک چین در شبکه منطقه

 همکااری  ۀنگرانی خاود را از برناما  ده که بایدن، عمالًشاحتمالی با ایران، موجب  
ر در یااسااله ایااران و چااین ارهاار کنااد  آنچااه کمتاار ماورد تردیااد هساات تغی 25

 در مورد این کشور است   آمریکاهای قاطع و راهبردی  سیاست
وضوح مشخص است چین به رقیاب و چاالش به  10گونه که در شکل  همان

هاای اقتصاادی تبدیل شده که خود سبب تشدید تنش  آمریکااقتصادی برای    ۀعمد
اسات کاه ( بین این دو کشاور شده10 ای )شکلجنگ تعرفه ویوهبه آمریکاچین و  

 در مناسبات استراتویک دارد ریشه ها بیش از هر چیز البته این تنش
ساره  دنیا یک   ای که در ایندا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که درحالی نکته 

هاای بار  برخای چالش   ، مدذوب قدرت اقتصادی چین شده، بررسی آمارهای اقتصادی 
هاای  کناد  ایان کشاور باا چاالش سر راه تداوم رشد اقتصادی باالی چین را نمایان می 

هااای  متحااده بااه شااکل جنااگ تداااری تهاااجمی، رقاباات سااوی ایاالت   ایدادشااده از 
بارای     اسات ای خود مواجه شده ها برای ادعاهای منطقه تکنولوژیکی و همچنین چالش 

هاا  این چاالش   ۀ ای که چین امروز با آنها مواجه است باید ریش های پیچیده در  چالش 
های این کشاور را  اولویت  تواند کمک کند و می را بررسی کرد  بررسی اتفاقات گذشته  

  سازد و در توضیم رفتارهای آن مؤثر است  اگرچاه مسایر اقتصاادی اساساًاروشن می 
اقدامات و رفتارهای چین است، تعامالت ژئوپلیتیک و رقابت بارای تبادیل   ۀ کنند تعیین 

 .است شدت تحت تأثیر قرار داده شدن به قدرت جهانی این اقدامات را به 

 
 های تجاری آمریکا و چینتنش .10شکل 

Source: (daraian.com) 
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ترین نگرانی اکنون مقامات چینی پشت سر گذاشتن دوران طالیای رشاد شاید مهم
درصد و کمتار   7درصدی و دوام رشد اقتصادی حدود    10اقتصادی متوسط باالی  

های درصادی در ساال  6وری از آن در چند سال اخیر باشاد  رشاد متوساط بهاره
 2016تا    2012های  درصدی در سال   4/3وری  به رشد متوسط بهره  2011تا    2007

ساهم رشاد ، وری چین وجود دارداست  مانع مهمی در راه افزایش بهرهمنتهی شده
باه  2010درصاد در ساال    7/5گذاری ثابت از رشد تولید ناخالص داخلای  سرمایه

ید ناخالص داخلی سهم صادرات چین از تول  استرسیده 2016درصد در سال 7/2
 5/19باه  2016رساید در ساال درصاد می  40به نزدیاک    2006کشور که در سال  
های روناق سال   گران،تحلیلبه نظر  بنابراین  (   1396  )پویا،  استدرصد کاهش یافته

اقتصادی چین به پایان رسیده و با توعی  رشد اقتصاادی، ایان کشاور در تاالش 
اسات  اکناون چاین ارزشی دچار مشکل شده ۀیربرای تغییر ساختار و ارتقا در زند

حلی برای پیشبرد اهدا  مندی از رشد ندومی اقتصادی راههمدبور است بدون بهر
 .خود بیابد
مذاکره با چین در قالاب سیاسات چمااق یاا هاویج از ساوی   برایرو  از این
 ایاران  بااآنهاا    اقتصاادی  رواباط  کاردن  گاروی محادوددر    آمریکاا  توافق،  آمریکا
شده به چین باه ناوعی نشاان از سار است  پذیرش این الگوی رفتاری تحمیلبوده

گرایای چندجانباه کاه سیاساتست در حاالیآمریکافرود آوردن در مقابل هومونی 
 کناد، زداییمشروعیت آمریکا گراییجانبهیک که از است این کشور مهم یبرا چین

 بپردازد سنگینی   ۀهزین آن مهار ینیست برا حاضر اما

 ژئواستراتژیک ایران و چین  ۀفشار قدرت فرادستی بر شبک. 2-3-2

خصاوص خلایج فاارس در های راهبردی چین در خاورمیاناه و بهامتداد استراتوی
های راهبردی همچون ابتکار راه و رشته مرواریاد باه هماراه نفاوذ قالب استراتوی

ای ایاران، ساازی منطقاهشابکهخزنده این کشور در ایان منااطق در کناار تحکایم 
خواهاد باود  هماراه کننده از سوی هوماون مقابله یراهبردی هاواکنش گمان بابی

هاای احتماالی مساتقیم و یاا غیرمساتقیم هوماونی در قالاب ناکارآمدساازی پاسب
اساتراتویک و   یرقیبا  عنوانبهسازی ایران و چین با دور کردن چین از منطقه  شبکه
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تارین پاساب در لمهای هومونی برای ایران خواهد بود  محتاتاعمال فشار و مداز
ای و ای و فرامنطقاهافازایش قادرت منطقاه  بارایهای ایاران  قالب افزایش تحریم

ک و منااطق نفاوذ چاین خواهاد باود  اساتراتوی یتهدیدات نقاط منااطق اساتراتو
 راهبردی و ضدهومونیک ایران با رویکاردی انقالبای گویاای آن اسات کاه کمتار

لاذا ایان الگاوی رفتااری   ؛نشینی و واگرد از اهدا  خود دارداحتمالی برای عقب
تغییار  به ایران معطو  تالش تمام ود مخاصمه و دشمنی همچنان پابرجا خواهد بو

 بود  خواهد قدرت کنونی ۀچرخ در نظم یالگوها
 گراییجانبهیک و هومونیسم با مخالفت ضمن باید گفت که چین زمینهدر این 

 دولات کناد می یخوددار آمریکا برابر در یجد یهاچالش ایداد از معمواًل آمریکا

 حاال  عاین در و بازرگ قدرتی مثابهرا به خود داشته تالش آمریکا با تعامل در چین

 یبنیااد لئمسا از مدموعه دهد  سه نشان المللیبین یهارژیم با هماهنگ وئول مس
 اناد،هداد قارار تاأثیرتحت  را چین ملی امنیت کنون تا کمونیستی انقالب زمان از که

و  سارزمینی و یمارز تهدیادات سیاسای، نظام در نابسامانی یهاپتانسیل از: عبارتند
 یپاذیرتزلازل  دهندهنشان مسائل چین  این المللیبین نفوذ و جایگاه علیه تهدیدات
، ص  1392)قنبرلاو، اسات  سیساتمی و یامنطقاه داخلای سطم در سه چین امنیت
 چین مشکالت ،مذاکره با چینعبارتی نقاط قابلاز دیگر نقاط ضع  و یا به(  150

 نشاده حل سرزمینی اختالفات و منطقه پیرامونی آن است که ریشه در همسایگان با

ترین نقطاه ماؤثر عنوانباهدارند، بنابراین ایان موضاوع  یامنطقه ترتیبات یو رهبر
باه ایان کشاور در جریاناات مختلا  ازجملاه   آمریکااهرم فشار از سوی  نفوذ و  

پاذیری چاین ها و نقاط آسایبترین چالشاز مهمدرواقع  تعامالت با ایران است و  
 شود محسوب می

توان به اتخاذ استراتوی عدم مناقشاه در سیاسات خاارجی می  زمینهدر همین  
 و جهاانی هاایقادرت باا درگیاریکه مبتنی بر عدم  اشاره کرد 1987 سال  از چین

تایوان نیز مطرح بوده که باید  موضوع است و در عین حال،بوده همسایه کشورهای
تعامال و در داند  درنتیداه می خود ن را بخش متعلق به سرزمینآگفت چین هنوز 

گرایی ملای در کناار ادعاای حفاظ حاکمیات و ها در منفعتگونه رویهتداخل این
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ۀ تحقق اهادا  چندگانا  براییدایش استراتوی ابهام استراتویک  پارچگی ملی، پیک
 باا مسیر این در چین(  Shariati & Pournajafi, 2015, p. 140) چین را شاهد هستیم

 تا خودی سرزمین اهدا  پیشبرد عین در تا نموده کوشش ،مثبت تعابیر از گرفتن بهره

 مدیریت نیازمند چین کند  لذا مدیریت را منازعه هایطر  دیگر با روابط ممکن حد

 هم زمان،هم صورتبه بتواند مسیر این از تا ستا هومون قدرت با روابط ۀهوشمندان

 تأمین را خود سرزمینی حاکمیت و پیرامونی ثبات هم و کرده دفاع خود ملی منافع از

 پیرامونی امنیتی محیط بر گذارتأثیر اصلی متغیر امنیتی، منظر از حاضر حال  در نماید 

 ( 179-178، صص  1397)مسرور و خانی،است   آمریکا چین،
راساتا باا رشاد اقتصاادی بااالی چاین، تمایال بیشاتری در ، هماین بر عالوه
 ساوی از اما ،هایی اقتصادی به همراه داشتهکشور به سوی همکاری این همسایگان

مقابل خاود احسااس در  تهدیدی را چین خیزش و روزافزون قدرت از دیگر هراس
در معاادالت و   آمریکااکنند و الجرم در پی ایداد جاای پاا و عرصاه حواور  می

خوبی واضم است که باید تمام تالش به  آمریکاای نیز هستند  برای  مناسبات منطقه
هاای دریاای چاین امنیتی و استراتویک با چین را در قالب تنش  ۀخود جهت موازن

 را جناوبی دریاای در خاود قاطعاناه هایسیاست نیز چین کند و در مقابلدنبال می
جهات  آمریکاا تالش مبنا این بر (4) کنندمی مردمی انتظارات ساختن به برآورده تعبیر

مهار چین با درگیر ساختن این کشور در محایط پیراماونی و ناکاام گذاشاتن ایان 
هاای همکااریها و  کشور در تعری  مناطق دیگر و سیاست موازنه از طریق اتحاد

یی در منطقاه ۀ آمریکااتحقق نظم تعریا  شاد منظوربه (5)پاسفیک  -ای آسیا  منطقه
خوبی نمایان است  بنابراین چین در تالش جهت ایدااد و حااکم سااختن نظام به

سازی در محیط پیرامونی و تعریا  منااطق چینی با گسترش نفوذ و تسلط و ثبات
گار در سیساتم پیراماونی لط قادرت مداخلاهجدید در کنار ایداد مانع در برابر تس

ای در تاالش منطقاه ۀایدااد موازنا آمریکا به منظور خویش است  در مقابلۀ منطق
با مهار این کشاور در ایان  زمانهماست تا به نوعی  جهت تقویت همسایگان چین

 منطقه، مانع از دستیابی این کشور از اهدا  خود در سایر مناطق جدید نیز باشد 
 در داریسارمایه اقتصااد اصلی محورهای از یکی چین امروزه که آندایی از اما



 105     ای جمهوری اسالمی ایرانگره استراتژیک چین در شبکه منطقه

 متحدهایاالت بوده، لذا پایبند خود آمیزصلم  استراتوی به نیز امروز به تا و است جهان

 که زمانی تا و گرفته پیش در کشور این قبال  در را «مهار بدون موازنه» سیاست آمریکا
 خود سیاست این به نیز آمریکا استنکشیده چالش به را موجود ییآمریکا نظم چین

 همچناان را چاین که است این دنبال به مهار بدون موازنه سیاست بود  خواهد پایبند

 ، صص  1397)مسرور و خانی،دارد  نگاه المللبین نظام در پذیرمسئولیت یبازیگر

191-192) 
 الگوهاای رفتااری چاین در ویوگای چناد تهدیدات، این به پاسب بنابراین در

 متحادان و همساایگان براباردر  گرایایمصالحه و یداراست: خویشتنشده پدیدار

 و پاذیرمساؤلیت حال  عین در و بزرگ قدرتی عنوانبه چین معرفی آنها، یافرامنطقه
  آمریکا هومونیسم با رویارویی بدون  گراییچندجانبه

تاوان ای چاین مایفرامنطقاهای و  هاای منطقاهدر مدموع با نگاهی به چالش
دریافت که ایران در حال حاضر از نظر امنیتی و استراتویک در اولویت چاین قارار 

اما عاواملی همچاون   ،روستبهتری روندارد و این کشور با مشکالت امنیتی جدی
راستایی اهادا  ضادهومونیک ایاران و چاین، نیااز دو کشاور باه همسویی و هم

مشااتر  ژئواکونومیااک، بسترساااز ایداااد شاابکه  شااراکت اسااتراتویک و منااافع
اما باید توجاه داشات کاه  ،استای با ابتکار ایران و چین بودهژئواستراتویک منطقه
دهای باه اعمال فشار از سوی هومون و جهت  ۀنقط  عنوانبهها  هریک از این چالش

 چاونتئورهاایی الگوهای رفتاری چین و همسوسازی با اهدا  هومونی در قالاب 
 و  «زنیتئوری قدرت چانه»،  «هاتئوری بازی»،  «هزینه مبادله»،  «کاریمقاطعه»ری  تئو

     موضوعاتی قابل مذاکره خواهد بود 
هاای اقتصاادی، ات فشارهای سیستمی بر چین در راهباردتأثیرشاهد مدعای  

حذ  احتمالی ایران از ابتکار کمربند راه است کاه اگرچاه در محاسابات ساود و 
در بساتر محاسابات اساتراتویک معناای عمیقای دارد    ،گندادی نمیفایده اقتصاد

مبانی پووهش مورد توجه قرار بگیرید این اسات براساس    ای که باید در ایندانکته
هاای کوچاک را بارای همگرایای های بزرگ ممکن است تالش قادرتقدرت  که
طرفاه نخواهاد یاکصورت  به  ایاما باید گفت که ارتباطات شبکه  ،مد سازندآناکار
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از ساویی   باشاد های فرودستی مهیاا مایبود، بلکه فوا برای پاسب مناطق یا حلقه
نوا با هوماون نیسات و راحتی واحدهای همعرصه برای واحدهای ضدسیستمی به

باید پذیرفت همراهی واحدها در قالب همکاری استراتویک با واحدی چون ایاران 
ها های راهبردی جایگاه گرهلذا در برنامه  ؛ردهای گاه گزا  برایشان در پی داهزینه

هاا و اسااس هزیناه و فایاده ها و فرصاتو سطم انتظارات باید متناسب با چالش
باشد  آنچه نباید فراموش کرد ثابت نبودن محیط سیستمی و ایستا نبودن آن اسات؛ 

از   ای که برای خود تعری  کرده، بیشاستراتوی شبکه منطقهبراساس    ایراندرواقع  
هاای برناماهبراسااس  ایهاای منطقاهگیری و ایداد گارههرچیز باید در پی بازپس

برجساته کاردن   زمینه باهها و اقدامات عملی در این  راهبردی باشد  ازجمله تالش
که در ابتدای این طارح توان اشاره کرد  چنانموقعیت ایران در طرح کمربند راه می
و پس از آن نیز تالش جهات حاذ  ایاران جایگاه خاصی برای ایران مطرح نبود  

هاای متعاددی از چاین ها و اجرای طارحاما اکنون شاهد همکاری ،صورت گرفت
 ۀزاد اقتصادی در ایران هستیم  همچنین اقبال دو کشور باه برناماآدر مناطق    ویوهبه

نبایاد نگرشای ایساتا و بار اینکاه  خاود گاواه دیگاری اسات    ،سااله  25همکاری  
براسااس   رفتاههاای از دساتری گرهیگطق داشت و امکان بازپسنگر به مناجزمی

 اصل سیالیت و اصل هزینه فایده منافع ملی وجود دارد 

 گیرینتیجه

ارتبااط  ۀنحاو موضوعترین از دیدگاه شبکه مهمهای پووهش  براساس مبانی و داده
و در   فرادساتی اساتهاای  باا حلقاهآنها    ها و نیز ارتباطو پیوند بین مناطق و گره
واحادهای ناراضای   ویوهبهای،  ای در اختیار واحدهای منطقهمقابل آنچه نظم شبکه
ست؛ فرصتی که تا پیش از این تنها در ا  سازیدهد فرصت منطقهسیستمی، قرار می

 های بزرگ سیستم بود اختیار قدرت
 در تربر قدرت یالگو یپیگیر خواهان نظرطلب،تددید یدر این میان کشورها

 بیشتر خود یامنطقه ۀشبک به دهیشکل جهانی هستند، بنابراین در و یامنطقه حوزه

 قدرت سیساتمی چرخه از ناشی یهاو فرصت تهدیدات به توجه به ملزم سایرین از
هایی با اهدا  و منافع همسو و تهدیدات مشتر  برای بود  البته یافتن گره خواهند
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واحدهای ناراضی با توجه به اهدا  تددیدنظرطلبانه و فشارهای سیستمی، بسایار 
 ویوهباهاهادا  اساتراتویک  یراساتایرو با هماز این دشوارتر از سایر واحدهاست 

هاای های همکااریها و پتانسیلضدهومونی، ایران و چین ضمن شناسایی فرصت
راهبردی ژئواکونومی و ژئواستراتویک در قالب اقتصادهای مکمل نفتای و تدااری 

های استراتویک همچون ابتکار کمربناد راه و رشاته سو و مشارکت در طرحاز یک
هاای ماد نظار شابکه ۀهاا و حلقامروارید، هریک سعی در تحکیم رابطاه در گاره

 ای خود کردند   منطقه
سو و قرار گارفتن ایاران و از یک آمریکاک چین و استراتوی با توجه به رقابت

 یهااه باا واکانشهاچین در جرگه واحدهای ضدسیستمی آنچه عیان اسات مواج
ساازی دساازی اهادا  شابکهمآناکارکننده از سوی هومون جهات مقابله یراهبرد

طرفاه یاکصاورت  به  ایارتباطات شابکه  گونه که گفته شدخواهد بود  البته همان
اماا   ،باشادهای فرودستی مهیا مینخواهد بود، بلکه فوا برای پاسب مناطق یا حلقه

های متفاوت ها و فشارهای هومونی پاسبمتقابل ایران و چین در برابر چالشپاسب  
ت گرفته از تفاوت ماهیات ایان أدر جهت راهبردهای متفاوت بود  این تفاوت نش

 به  معطو  ن در قالب ضدسیستم انقالبیایرا تالش که تمامدو واحد است در حالی

اسات؛ چاین واحاد ضادهومونی  در چرخاه قادرت کناونی نظام یتغییر الگوهاا
را ندارد  از سوی  آمریکا برابر در یجد یهاچالش طلب است و قصد ایداداصالح

توان دریافت که ایاران ای چین میای و فرامنطقههای منطقهدیگر با توجه به چالش
ایان   ؛ز نظر  امنیتای و اساتراتویک در اولویات چاین قارار نادارددر حال حاضر ا

های متعدد و موازی امنیت چین، خود معلول ماهیت موضوع در کنار وجود چالش
 باشد سازی ایران در فاز کنونی نیز میشبکه

ای ایران بار مبناای شابکه های شبکه منطقهتوجه ویوگیقابل  ۀدر این بین نکت
اماا هناوز باه   ،انادای شاکل گرفتاههای منطقهای که کانونشبکه  ،فاقد معیار است
لذا همچنان قانون توزیع قادرت بار آن حااکم   ؛انددهی کامل نرسیدهمرحله سامان

شود  از سوی دیگر این شبکه در حاال است و مداخالت خارجی بسیاری دیده می
رواباط  از یتنوع گرهایاندیم و گرانیباز نیب های درحال انتقال انتقال بوده در شبکه
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 متفاوتی و اجزا امدهیدرن استانداردصورت به آن در زین هندارها و شودیم مشاهده

 مختل  یهاائتال آنها  نیب و بود خواهند گریدیک با رهکمذا به مدبور رراًکه مکشب

 داشات  خواهاد وجود رییتغ احتمال  لحظه هر نیو همچن شودیم داریپد یمتنوع و

معاادالت براسااس    انچه گفته شد، این گسست گره یا سست شادن آننبنابراین چ
 ؛ساازی ایاران نخواهاد باودقدرت و یا دخالت خارجی به معنای شکسات شابکه

های این استراتوی گسستن از یک گره و یا انتخااب ترجیحای گاره ویوگی  کهچرا
ناوعی از  هاا  گره  ای پیوند استراتویک بینشبکه  دیگر است  همچنین مطابق دیدگاه
 است   پذیرسیالیت برخوردار بوده و تغییر

سیر تاریخی روابط ایران و چین بیاانگر رواباط حاداکثری در   زمینهدر همین  
سپتامبر( است و از دیگر سو درعاین عادم 11زمان نقاط عط  سیستمی )همچون  

 آمریکااهاای  ایران و چین در موج نخست تحاریم  ۀحدم رابط  ،همبستگی معنادار
ا بیانگر هعلیه روابط این کشور با ایران، چرخش رابطه با ایران در موج دوم تحریم

هومونی اسات  البتاه،   ۀپذیری هرچه بیشتر این روابط از تغییرات متغیر مداخلتأثیر
دساازی اهادا  مآناکارکننده از ساوی هوماون جهات مقابله یراهبرد یهاواکنش
ای ایران، نه تنها در موضوع گره چین، بلکاه در ماورد هار گاره سازی منطقهشبکه

  دیگر نیز صادق خواهد بود 

گیری روابط ایران و چین  رسد از سرنظر میها بهوجود با توجه به دادهبا این  
اساتراتوی  منظورباهگرایای و راه بر بساتر واقاع  ۀهایی همچون نقشدر قالب برنامه

سازی قابلیت معنایابی پیدا کند  در این میان آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد شبکه
 -هاای هزیناه  ین شبکه بر مبنای تئوریهای استراتویک در ااین است که همکاری

اسات کاه سود و هزیناه    ۀاین محاسبدرواقع    ؛   هستند   زنی ودوجانبه، چانهۀ  فاید
 معیار و محک معادالت است 
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  هانوشتپی 
ای، تااامین منااافع ملاای ایااران منطقااهسااازی در این پووهش تأمل و تأکیدِ بیشتر شاابکه   1

هااا و ساابب دوجانبااه بااودن بسااترهای همکاااری باار فرصاات خواهد بود  البته به
 های چین نیز اشاراتی خواهد شد شچال

طور خاص، ماادل جهااان صورت عام و منطقه بهالملل بههای سیستم بیندلیل ویوگیبه   2
رخوردار است  برای مطالعه کوچک و شبکه فاقد معیار از قدرت تحلیل باالتری ب

   (187، ص  1391بیشتر ر : )قاسمی،  

نداشااته و تنهااا بااه تناسااب را  ی به این موضوعئین پووهش قصد پردازش خرد و جزا   3
  مدال به آن پرداخته خواهد شد 

 نظرسااندی یااک در نمونه عنوانبه کنند؛می تأیید نوعیبه را روایت  این نیز هانظرسندی  4

 بودنااد معتقد چینی دهندگانرنظ درصد 80 بود، داده اندام را آن «تایمز گلوبال» که

 نظااامی نیااروی از باید لزوم صورت در جنوبی دریای مسئله حل برای چین دولت 

  (Khezri, 2012, p. 75). کند استفاده

 کره استرالیا، ژاپن، توان بهآمریکا می ایراهبردی منطقه شرکای ازجملهزمینه در همین   5

 اناادونزی اشاااره کاارد و هنااد نیوزلنااد، ساانگاپور، تااایوان، جنااوبی، تایلنااد،
(Jansiz & Bahrami, 2015, pp. 128-132.) 
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