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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
در نگرشهای نوین منطقهگرایی مجال و فرصتی مغتنم فراهم است تا واحدهای سیستم بینالملل بهه
دور از نگرشهای نظم تنگنظر سنتی -که در آن حضور هژمهون بههعنوان عضهو مداللههگهر در همهۀ
شبکههای منطقهای به شکل مؤثری دیده میشود و کمتر مجالی برای مخالفت و رقابهت ووهود دارد-
توان و عرصۀ اقدامی تازه را کسب کنند .در این میان برای ایران بههعنوان واحهد نارایهی سیسهتمی از
یکسو و چین در قالب واحد نارایی و هژمون بالقوۀ آینده از سوی دیگر ،نگرش نظم شبکه این امکهان
را فراهم میکند که به دور از حصار ژئوپلیتیک و سالت کنترل سنتی ،مناطق ودیدی را بهرای لهود
تعریههک کننههد .آنرههه در ایههن مقالههه مههورد تووههه قههرار گرفتههه ،امکههانسههنجی همگرایههی و همکههاری
ژئواستراتیک ایران و چین است .از اینرو ،پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام فرصتهها
و چالشها بستر ایجاد گره ژئواستراتژیک چین در حلقۀ شبکۀ منطقههای ایهران را ایجهاد و یها تددیهد
میکند .روش گردآوردی دادهها کتابخانههای و اینترنتهی و روش پهژوهش براسها

نگهرش اسهتراتژی

شبکهسازی منطقهای لواهد بود.یافتههای پژوهش نشان میدهد با اینکه ایران در اولویتهای امنیتهی
و استراتژیک چین قرار نگرفتهاست؛ عواملی همرون همسویی و همراستایی اهداف یدهژمونیک ایران
و چین ،نیاز دو کشور به شراکت استراتژیک و منافع مشهتر

ژئواکونومیهک ،بسترسهاز ایجهاد شهبکۀ

ژئواستراتژیک منطقهای با ابتکار ایران و چین بودهاست.
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مقدمه
یکی از واقعیتهای کنونی سیستم بینالملل وجود رژیمها و سازمانهاای مختلا
جهت همکاری کشورها در حوزههای موضوعی متفاوت است ،بهصورتی که تعادد
سازمانهای شکلگرفته ،جهان را بهصورت شبکهای از تاروپودهای ارتباطی باه هام
متصل کردهاست .در این بین نگرشهای نوین منطقهگرایی با رها کردن واحادها از
حصار مرزهای ژئوپلیتیک سنتی ،پهنهای ناوین جهات تعریا
جدید شبکهسازی در اختیار آنها قرار دادهاناد تعریا

و دساتیابی منااطق

و ایدااد منااطق جدیاد در

قالب شبکهسازی نوین منطقهای برای واحدهای ناراضی و یا ضدسیستمی جذابیت
دوچندانی دارد ،چراکه مدال و روزنۀ گریزی از فشارهای سیساتم و حتای ایدااد
فشار متقابل خواهند داشت
جمهوری اسالمی ایران ازجمله واحدهای ناراضی سیستمی است کاه مطاابق
تعاری

ژئوپلیتیک سنتی در منطقۀ خلیج فارس و باا حواور هوماون مداخلاهگار

محصور میباشد بر این اساس ایران فشارها ،چالشها و محدودیتهای جادی را
از سوی سیستم متحمل میشود ،همچنین تعارضات جدی ایران با هومون بیشترین
بار تغییرات محیطای را بار ایان کشاور وارد کردهاسات براسااس دیادگاه ناوین
منطقهگرایی و شبکهسازی ،امکان طراحی شبکهای استراتویک بارای ایاران فاراهم
خواهد بود که با بهرهگیری از عناصر ارتباطات قادر باشد با تعدادی از شابکههاا و
حلقههای سیستم به ارتباطات اساسی و استراتویک دسات پیادا کناد بادینجهت
یافتن بهترین گرهها و حلقهها در قالب شبکهسازی منطقهای در حلقاههاای متعادد
ژئوپلیتیکی که به بهترین نحو منافع ملی ایران را تأمین کند اولین اقدام خواهد بود
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در این میان با نگاهی اجمالی در میان حلقههای منطقهای ،شاید چین باهعنوان
یکی از محکمترین گرههای حلقۀ ژئواستراتویک ایران بیبدیل باشد چین بهعنوان
یکی از بزرگترین کشاورهای جهاان ،بیشاترین جمعیات جهاان را در خاود جاای
دادهاست تحوالت دهههاای اخیار در نظاام باینالملال باا شاخصاههاایی ازجملاه
منطقهگرایی سببساز پیدایش شرایط جدیدی بارای ایان کشاور گردیاد درواقاع
ارمغان این تحوالت پویایی و جهش هر چه بیشاتر چاین در عرصاۀ باینالملال و
ارتقای جایگاه ایان کشاور در قامات هوماونی باالقوه و قاد برافراشاتن در قالاب
چالشگر جدید در پیش روی هومون موجود بود در زمینۀ ساازمانهاای منطقاهای
نیز چین نه تنها کنشگری مشارکت کننده ،بلکه رهبری فعال در همکااری منطقاهای
آسیاست این ویوگیها در کنار نارضایتی چین از سیستم موجود ،سابب شاده باه
پتانسیلها و فرصتهای همکاری با این کشور از سوی ایاران( )1باا تأمال بیشاتری
نگریسته شود از اینرو ،پووهش در پای پاساب باه ایان پرساش اسات کاه کادام
فرصتها و چالشها بستر ایداد گره ژئواستراتویک چین در حلقۀ شبکه منطقاهای
ایران را ایداد و یا تهدید میکند
براساس فرضیه پووهش با وجود عدم قرارگیری ایران در اولویتهای امنیتای
و استراتویک چین؛ عواملی همچون همسویی و همراستایی اهادا

ضادهومونیک

ایران و چین ،نیاز دو کشور به شراکت استراتویک و منافع مشاتر ژئواکونومیاک،
بسترساز ایداد شبکه ژئواستراتویک منطقهای با ابتکار ایران و چین بودهاست
 .1بنیان نظری
 .1-1استراتژی شبکهسازی

با توجه به اهمیت یافتن ارتباطات و تبدیل شدن نظام سیساتمی موجاود باه نظام
شبکهای ،مفهوم منطقه و اقادام در ساطم منطقاهای هام براسااس نظام شابکهای،
تحوالت متعددی را تدربه کردهاست در تبیین این تئوری و تعری

مفهاوم شابکه

میتوان گفت که اصو ًال شبکه سازهای فیزیکی است و از طریق پیوند ارتباطی باین
اجزای تشکیلدهنده به وجود میآید ،به عبارت دیگر ،میتاوان شابکه را باهعنوان
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سازهای ارتباطی تعری

کرد (قاسمی و لطفیان ،1392 ،ص  )97یکی از مهمترین

مفاهیم در تئوری شبکه مفهوم فوا است فوا در شبکه ،فوای ارتباطی باوده و از
نوعی سیالیت برخاوردار اسات و ممکان اسات بهصاورت همزماان گساترههاای
جغرافیایی متمایز را در بر گیرد (قاسمی ،1387 ،ص  )100به همین سبب مرزهاا
بهعنوان محصورکننده مکان ،جای خود را به فوا دادهاند و همین جهات دینامیاک
خاصی به سیستمها و شبکهها خواهد بخشید .نتیدۀ تداخل فواها و مرزها ،تداخل
سیستمها و شبکهها و شکلگیری مفهوم شابکههاای متاداخل اسات از ایان منظار
شبکههای منطقهای و جهانی از ترکیب سه شبکۀ متمایز ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و
ژئوکالچرال با اصول و مبانی متفاوت به وجود میآیند هرکدام از این شابکههاا نیاز
دارای مرزبندی خاص خود است ،اماا باهدلیل پیوناد ارتبااطی باا یکادیگر تاداخل
خواهند داشت (قاسمی و لطفیان ،1392 ،ص  )96مفهوم گره در این تئوری ناارر
بر بازیگران درون شبکه است و روابط میان آنها بهصورت اتصااالتی باین گارههاا
ترسیم میشود اصو ًال در دیدگاه شابکهای ناوعی پیوناد اساتراتویک باین گارههاا
مشاهده میشود پیوندهای استراتویک گرهها با یکدیگر در بستر روابط خااص دو
یا چناد جانباه باه منظاور تحقاق اهادا
ژئوپلیتیک و

مشاتر جادای از مالحظاات معماول

شکل میگیرد که سبب تعری

گرههای استراتویک در حلقاههاای

ترسیمشده است مفهوم پرکاربرد دیگر در این تئوری ،مفهوم حلقه به معنای منطقۀ
موردنظر در شبکه ،براساس ویوگایهاای خااص شارح داده شادۀ پیشاین اسات؛
بنااابراین ،حلقااه نااه در معنااای مناااطق محصااور شاادۀ ساانتی در مکااان ،بلکااه بااا
مرزبندیهای فوایی خاص خود تعری

میشوند

همچنین باید توجه داشت که پیوند استراتویک بین گرههاا از ناوعی سایالیت
برخوردار بوده و تغییرپذیر میباشند؛ درواقع نوعی حق تعری
هر واحد در تعری

یا بازتعری

و تددیدنظر بارای

ارتباطات شبکهای باین گارههاا محفاوا اسات

بهطور کلی تئورهایی مانند :تئوری مقاطعهکاری ،هزیناه مبادلاه ،تئاوری باازیهاا،
وابستگی منافع ،تئوری قدرت چانهزنی ،تئاوری رفتاار یاا مادیریت اساتراتویک و

تئوری گذار به تبیین چنین پیوندهایی میپردازد ()Teng, 2000, pp. 77-101
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از دیدگاه شبکه مهمترین پرسش درخصوص نحوۀ ارتباط و پیوند بین مناطق
و گرهها و نیز ارتباط آنها با حلقههای فرادستی است در ایندا دینامیکهای منطقاه
الزاماً از تعامالت قدرت بزرگ پیروی نمیکنناد

).(Busan &Weaver, 2003, p. 456

البته تأکید بر قدرتهای برتر در روابط بینالملل امری رایج اسات «گریکاو» 1نیاز
استدالل میکند که قدرتهای بزرگ ممکن است تاالش قادرتهاای کوچاک را
برای همگرایی ناکارآمد سازند ،اما بایاد گفات کاه ارتباطاات شابکهای بهصاورت
یکطرفه نخواهد بود ،بلکه فوا برای پاسب مناطق یاا حلقاههاای فرودساتی مهیاا
میباشد ( Gerico,1999ر

قاسمی ،1387 ،ص )108

همچنین شبکهها دارای سه گونۀ کلی ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی ،ژئوکالچری
هستند که هرکدام دارای چرخۀ قدرت به ترتیاب چرخاۀ قادرت نظاامی ،قادرت
اقتصادی ،قدرت هاویتی ،فرهنگای و شاناختی خواهناد باود واحادها بهصاورت
همزمان در تمامی آنها عوویت داشته و تحت تأثیر متغیرهای آنها هستند ،حاصال
چنین چینشی از شبکهها شکلگیری شبکۀ جامع و متداخل منطقاهای خواهاد باود
(قاسمی و لطفیان ،1392 ،ص )100
شبکههای متداخل دارای ویوگیهای خاص خود هستند از بُعد مرز و در قالب
فوا ،شبکهها دارای وضعیتهای مختل

ازجمله فوای نسبی ،تدویزی (ادغامشده

و انتقالی) هستند در فوای انتقالی ،واحدها و حلقهها بهگونهای اقناع خواهناد شاد
که براساس نیازهای شبکه اقدام کنند از این منظر و در کل دو نوع شبکه را میتاوان
تشخیص داد؛ شبکههایی که عمال انتقاال باهطور کامال در آنهاا صاورت گرفتاه و
واحدها با یکدیگر متحد شده و شبکه پایدار میشود نوع دوم شبکههایی هستند که
در آن بین بازیگران و میاندیگرها تنوعی از روابط مشاهده میشود و هندارها نیز در
آن بهصورت استاندارد در نیامدهاست بنابراین ،اجزای متفاوت شبکه مکرراً مدبور
به مذاکره با یکدیگر خواهند بود و بین آنها ائتال های مختلا

و متناوعی پدیادار

میشود و همچنین هرلحظه احتمال تغییر وجود خواهد داشت درون شبکه فواای
تدویز و مذاکره شکل خواهد گرفت (قاسمی( 1391 ،ب) ،ص )178
1. Gerico
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 .2یافتههای پژوهش و تحیل دادهها (پیوند بین حلقهها و گرههای شبکه و
ارتباط با حلقههای فرادستی)
 .2-1شبکۀ منطقهای استراتژیک ایران

در چرخۀ قدرت سیستم بینالملل برخی واحدها مانند جمهاوری اساالمی ایاران از
جایگاه خود در چرخه سیستمی ناراضی بوده و بنابراین سیاست تغییر وضع موجود و
تددیدنظرطلبی بهمنظور تغییر الگوهای نظم سیستمی موجود را در پیش میگیرند
کشورهای تددیدنظرطلب ،خواهاان پیگیاری الگاوی قادرت برتار در حاوزۀ
منطقهای و جهانی هستند؛ در شکلدهی به شبکه منطقاهای خاود بیشاتر از ساایرین
ملزم به توجه به تهدیدات و فرصتهای ناشی از چنین چرخهای خواهند بود چناین
الگویی با کنشهای راهبردی مقابلهکننده سایر قدرتهای راضای از چرخاه قادرت
روبهرو میشوند ،لذا برای گذار از این مرحله ملازم باه طراحای اساتراتوی خاصای
هستند که این گذار را امکانپذیر سازد .آنچاه نظام شابکهای در اختیاار واحادهای
منطقهای قرار میدهد درواقع فرصت منطقهسازی است؛ فرصتی که تا پیش از ایان
تنها در اختیار قدرتهای بزرگ سیستم بود (قاسمی( 1391 ،ال ) ،ص )10
در دوران پس از جنگ سرد ،تحوالت و ماهیت سیستم چندقطبی ایداد شده،
بستر و امکان هرچه بیشتر رشاد و کانش قادرتهاای منطقاهای فاراهم آورد کاه
سهولت تحر برای مناطق و قدرتهای منطقهای را نیز در اختیارشان قرار مایداد
) .(Mousavi Shafaee & Naghdi, 2016, p. 149بادینمنظور ،جهات ترسایم شابکۀ
استراتویک هر کشور باید با مبنا قرار دادن چگالی ارتباطاات و وجاود حلقاههاای
پیوندی ،جایگاه هریک از این گرهها را مشخص کارد براسااس کاربسات «نظریاۀ
شبکه» ،شبکه استراتویک ایران البته از منظر پیوند جغرافیایی از حلقاههاای متماایز
اما به هم مرتبط شکل گرفتهاست
شبکۀ منطقهای ژئوپلیتیک ایران شبکههای چند شاخهای است که شااخههاای
مذکور از شرق به چین ،از غرب باه اروپاا و آمریکاا و از شامال باه روسایه و از
جنوب به خلیج فارس گسترش مییابد و در بر گیرندۀ گساترههاایی مانناد خلایج
فارس ،شمال آفریقا و مهمتر از آن شاخههای ناوین شابهقاارۀ هناد و همساایگان
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شرقی ،آسیای میانه و قفقاز و سازمان منطقهای شاانگهای خواهاد باود (قاسامی و
لطفیان ،1392،ص  )105از سوی دیگر ،ایران بهدلیل قرار گرفتن در کاانون ساازۀ
ژئوپلیتیک آینده ،بهعنوان گره و واحد پیونددهندۀ شبکهای مطرح میگردد که ایان
موضوع آن را از یکسو هم آسیبپذیر ساخته و هم میتواند بهعنوان نقطه قوت و
دربردارندۀ فرصتهای نوین باشد در بررسی الگوی رفتاری و نوع نظم در شابکۀ
متداخل باید گفت که در جهان واقعیت در هیچیک از الگوهای رفتااری ناه کاامالً
تصادفی و نه کامالً سازمانیافتهاند ،بلکه ترکیبی از چند الگو هساتند در ایان باین
الگویی که بیشترین قابلیت تبیین شبکۀ متداخل پیچیادۀ ایاران را دارد در حقیقات
تحلیل براساس شبکۀ فاقد معیار( )2خواهد بود
در شبکۀ فاقد معیار کانونهای منطقهای شکل گرفتهاناد ،اماا هناوز باه مرحلاۀ
ساماندهی کامل نرسیدهاند؛ لذا همچنان قانون توزیع قدرت بر آن حااکم اسات و از
ویوگی بارز دیگر آن فراوانی مداخلۀ خارجی است همچنین در این مادل هریاک از
گرهها برای رسیدن به دیگری فاصله چنادانی نخواهاد داشات ،همچناین ارتباطاات
ترجیحی است در این تعری  ،جایگاه گرههای در شبکۀ متداخل پیچیده استراتویک
ایران براساس میزان پیوند و منافع ملی خواهد بود یافتن گرههایی با اهدا

و مناافع

همسااو و تهدیاادات مشااتر باارای واحاادهای ناراضاای بااا توجااه بااه اهاادا
تددیدنظرطلبانه و فشارهای سیستمی ،بسیار دشوارتر از سایر واحدهاست از ایانرو
همسویی اهدا استراتویک بهویوه ضدهومونی چاین از یکساو و امنیات انارژی و
امنیت تولید و عرضه در قالب اقتصادهای مکمال از دیگار ساو موجاب گشاته ایان
قدرت فرامنطقهای در حال رشد ،جایگاه ویوهای در حلقۀ شابکهساازی ایاران داشاته
باشد؛ لذا در نگااه نخسات وجاود چاین بارای ایاران بهمثاباۀ فرصاتی ارزشامند و
گرانسنگ خواهد بود سیر پرشتاب و گستردگی روابط ایاران و چاین در ساالهاای
اخیر ،موجب مطرح شدن طی

گساترده و مختلفای از دیادگاههاا و گماناهزنایهاا

پیرامون فرصتها ،چالشها و چهارچوب روابط حال و نیز آینده آن شدهاست
 .2-2ارتباط و پیوند شبکههای منطقهای ایران و چین

واکاوی روابط ایران و چین بهعنوان دو حوزۀ تمدنی با توجه باه اساناد و مادار
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تاریخی و یافتههای باستانشناسی گواه از قدمت دیرینۀ چند هزار سااله و نشاان از
روابط تمدنی کهن دارد همچنین یافتاههاای مساتدل تااریخی بار وجاود رواباط
فرهنگی ،سیاسی ،تداری و مذهبی میان این دو کشور بهویوه از زماان اشاکانیان و
بهصورت گستردهتر در دوران ساسانیان و دوران پس از اساالم ،باهویوه بار مبناای
تأثیرات فرهنگی را بهخوبی اثبات میکند (پاشازانوس ،1399 ،صاص  ،)11-9اماا
بررسی این گستره نه در مدال ایان نگاارش گندیاده و ناه اقتواای آن اسات؛ از
اینرو به بررسی روابط در دورۀ بعاد از انقاالب اساالمی در قالاب واحاد ساطم
تحلیل بسنده میکنیم و تمرکز بحث را بر منطقهگرایی قرار خواهیم داد
چین بهعنوان ابرقدرتی اقتصادی با مؤلفههاایی نظیار رشاد اقتصاادی پایادار،
ذخیره ارزی قابل توجه ،تولید ناخالص داخلی عظیم ،حدم باالی تدارت خارجی
و سرمایهگذاریهای سنگین خارجی در چین از زمینههای الزم جهت ایفای نقاش
جهانی برخوردار اسات (جاوزانی کهان ،1398 ،ص  )1تاا پایش از ساال ،1995
محور همکااریهاای ایان کشاور بار معاامالت دوجانباه باا همساایگان خاود و
قدرتهای اصلی قرار داشت ،اما از اواخر دهۀ  ،1990چین سیاست منفعالنۀ خود را
نسبت به منطقهگرایی تغییر داد و در بیشتر رژیمهای چندجانبۀ منطقهای باهصاورت
فعاالنهای مشارکت کرد چین نه تنها کنشگری مشارکتکننده ،بلکه به رهبری فعال
در همکاری منطقهای آسیا تبدیل شد ) ،(Pu, 2017, pp. 112-113بهنحوی کاه عامال
مهم شکلدهنده به رژیمهای اقتصادی منطقهای ،رهور چین بودهاست ایان امار در
وهلۀ نخست از اثرگذاری بر تداارت و سارمایهگاذاری در منطقاه و دوم از طریاق
رقابت فزاینده جهت نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک حاصل میشود؛ محر برجستهای
که دیگر اقتصادهای شمال شرق آسیا را به سمت پیشنهاد مناطق آزاد تداری به دیگر
اقتصادهای منطقه سوق دادهاست ()Ravenhill, 2008, p. 48
گرچه هد چین در شکلدهی به تمام رژیمهای متعدد در عقالنیت محاسبهگر
آن ،یعنی کسب منافع اقتصادی بیشتر خالصه میشود ،اما رژیمسازیهاای چاین باا
تالشهای مکرر و پیگیر این دولت ،بهمنظور شکلدهای باه آینادۀ سااختار رواباط
بیندولتی ،بهتدریج گسترش یافات و از عماق بیشاتری برخاوردار شاد (ساازمند و
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رمواانی ،1399 ،ص  )134در حاال حاضار سارمایهگاذاری و توجاه چاین باه
رژیمهای منطقهای ،بهویوه منطقۀ آزاد تداری چاین آساهآن ،باناک سارمایهگاذاری
زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه و

بهمنظور راهبردهای کمکهای توسعۀ

خارجی ،رشد و توسعۀ فزایندهای یافتهاند میتاوان گفات چاین بااچنین اقاداماتی
توانستهاست در روند رژیمسازی منطقهای و فرامنطقهای موفق عمل کند و با اقتصاد
پویا و عظیم ،بر حوور و نفوذ در آسیا بهعنوان سکوی خیزش خود بیفزاید
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
گشتهاست؛ بهنظر میرسد که چین در ساخت شبکۀ منطقهای خود از حلقه خاورمیاناه،
راهبرد ویوهای پیرامون این منطقه دارد و در حال حاضر با قراردادهاا و همکااریهاای
اقتصادی در پی تأمین نیازهای اقتصاد رو به رشد خود از منطقاه اسات (و در آینادهای
نهچندان دور ،منافع سیاسی و استراتویکی در خاورمیانه خواهد داشات ،مناافعی چاون
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
پیچیدۀ منطقه بهویوه منازعات با اسرائیل درگیر نشاود ) (فیروزآباادی و فارازی،1390 ،
صص  )119-117بنابراین رویکرد کلی این کشور در منطقه بر عدم بارهمزدن تاوازن
منطقهای و جلب اعتماد و رضایت شرکای منطقهای است نکتۀ قابلتوجه دیگار اینکاه
این کشور برخال کشورهای بزرگ غربی سابقۀ استعماری و ستیزهجویاناه باا منطقاه
در کارنامۀ خود ندارد و با جاذبههای اقتصادی چون بازار بزرگ و توان سارمایهگاذاری
در کنار عدم چالشهای فرسایشی ژئوکالچری ،دورنمای جذابی را در جهت گساترش
روابط بارای کشاورهای منطقاه باه تصاویر مایکشاد در ایان باین ،الگاوی رفتااری
ژئواکونومی چین نسبت به ایاران نیاز در هماین رویکارد خاورمیاناهای تاحاد زیاادی
قابلتبیین است در این زمینه از منظر ژئواکوناومی ،جمهاوری اساالمی ایاران باهعنوان
گرهای در شبکۀ منطقهگرایی چین از منظر پتانسیلهای ژئوپلیتیاک باا قارار داشاتن در
چهارراه آسیای مرکزی ،غرب و جنوب آسیا با ررفیتها و امکانات ویاوۀ زیرسااختی و
مواصالتی بهویوه در طرح ابتکار کمربند راه موردتوجه این کشور قرار دارد و همچنین
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ذخایر غنی نفت و گاز ایران میتواند برآوردهکنندۀ نیازهای روزافزون انرژی چاین باشاد
از اینرو بالقوه مکمل یکدیگر محسوب میشوند
 .2-2-1تحکیم متقابل گرهها بر بستر شبکههای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک

روابط جمهوری اسالمی ایران و چاین در دوران پاس از انقاالب اساالمی باا تعاامالتی
محدود و کند ،اما رو باه گساترش آغااز شاد دوران جناگ تحمیلای و نیااز ایاران باه
تسلیحات موجب پیدایش فاز جدیدی در روابط دو کشور شد؛ در این دوره رواباط باه
حوزههای نظامی محدود شده بود ،اما با پایان جنگ و لزوم بازسازی ایران پاس از جناگ
این روابط عالوه بر همکاریهای نظامی به حوزههای اقتصادی ،هساتهای و تدااری نیاز
تسرّی پیدا کارد در ایان دوره پایاههاای گساترش رواباط باا امواای توافقناماههاا و
تفاهمنامههای سیاسی و اقتصادی فراهم گردیاد باا وقاوع حاواد تروریساتی یاازدهم
سپتامبر و اعالم جنگ علیه تروریسم ،سیاستهای یکجانباهگارا و امنیتایساازی نظاام
بینالملل در دستور کار ایاالتمتحده قرار گرفت (متقی و طنابناده ،1389 ،ص  )49در
این زمان چین در قامت یک قدرت بزرگ تالش کرد در درون نظام بینالملال موجاود
تغییراتی را ایداد کند و در سوی دیگر ،ضرورتهای ادامه رشد اقصادی ایداب میکارد
تا در درون اقتصاد جهانی حوور فعال داشته باشد از این رو چین سعی داشت تاا بارای
تأمین امنیت انرژی روابط خود را با کشورهای این حوزه گسترش دهاد در ایان میاان
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان کشوری با پتانسیلهای الزم برای پاساخگویی نیازهاای
انرژی چین ،بهصورت ویوهای مورد توجه این کشور قرار گرفات همچناین همساویی
دو کشور در مواضع ضد هومونی ،خود عاملی دیگار در تحکایم رواباط شاکلگرفتاه
بهشمار میرفت چنین شاخصهایی این دو کشور را در کنار هم قرار داد تا روابط خاود
را پس از یازدهم سپتامبر  2001بهسرعت گساترش دهناد گساترش رواباط جمهاوری
اسالمی ایران و چین در حوزههای متعدد اقتصادی  -سیاسی ،باهویوه پشاتیبانی چاین از
ال وارد فااز جدیاد
ایران در دوران تحریمهای آمریکا علیه ایران ،روابط دو کشور را عم ً
با مشخصه افزایش روابط سیاسی کرد به همین منظور همزمان با رشد قادرت چاین و
مطرح شدن بهعنوان قدرتی نورهور ،مناسبات سیاسی ایران و چین در منطقاه و باهنوعی
حتی در کل سیستم به سمت نوعی موازنه ،هرچند محادود ،در برابار هوماونی آمریکاا
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سوق پیدا کرد این امر در حوزه اقتصادی با حوور رو به رشد چین در بازارهای ایاران
و بهویوه سرمایهگذاریهای انرژی اندامید
 .2-2-1-1شبکه ژئواکونومیک در بستر اقتصاد مکمل ایران و چین

مکمل بودن اقتصاد بزرگ چین با نیاز روزافزون باه انارژی چاین و پتانسایلهاای
انرژی ایران (شکل شمارۀ  1و  )2بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفات و
گاز؛ فرصت دوجانبه تحکیم گرههای منطقهای برای هر دو کشاور پایش رویشاان
فراهم میکرد همکاریهای ایران و چین در بخش انرژی با اموای تفاهمناماۀ مهام
همکاریها در سال  1383بین دو دولت نهایی شد و محورهاایی چاون همکااری
بلندمدت ایران و چین در زمینۀ نفت و گاز در عرصۀ همکاریهاای انارژی ،جریاان
صادرات نفت ایران به چین و تومین خرید بلندمدت چاین از ایاران ،تصامیماتی
راهبردی تلقی میشد و در صورت توافق شرکتهاای دو طار  ،ایان صاادرات از
یکی دو سال بعد آغاز و تا  25سال (از سالهای  1385تاا  )1410اداماه ماییافات
گرههای منطقهای شبکه ژئواکونومیک شکلگرفته بر پایۀ اصل اقتصاد مکمال ،باین
ایران و چین بیش از هر چیز بر پایه انرژی و امنیت انرژی استوار گردید از ایانرو
تالشهای دوجانبه باهویوه از سامت ایاران بارای فاراهم کاردن بساتر حواور و
سرمایهگذاری چین در ایران بهویوه در انرژی و زیرساختهاای مارتبط باا آن ،در
قالب تئوری وابستگی مشتر  ،هرچه بیشتر معنا مییافت

شکل  .1پتانسیل و ذخایر گاز ایران
)Source :)eia.gov: Oil & Gas journal,2017

گره استراتژیک چین در شبکه منطقهای جمهوری اسالمی ایران 89

شکل  .2پتانسیلها و ذخایر نفت ایران
)Source: (eia.gov: Oil & Gas journal,2017

همراستا با واگذاری توسعه برخی از میدانهای نفتی همچون میادان نفتای بازرگ
آزادگان ،شاهد رشد چشمگیر حدم مبادالت دو کشور از ابتدای قرن بیستم تاا آن
زمان (شکل  )3بودیم کاه ایان افازایش ساریع حدام تداارت دوجانباه باهعنوان
شاخصی مهم در ارزیابی تعامالت اقتصادی میان دو کشاور ،نشاان از قابلیاتهاای
باالی حوزه اقتصاد بهعنوان یکی از ررفیتهای روابط

دو کشور داشت.

شاهد این مدعا  21برابر شدن حدم تدارت دوجانبه در طول یک دهه از ساال
 1994تا  2007میالدی است کاه ایان حدام باه  20میلیاارد دالر رساید (متقای و
طنابنده ،1389 ،ص  )44در این سالهاا ،چاین باه بازرگتارین شاریک تدااری
جمهوری اسالمی ایران در منطقه آسیا و یکی از بزرگترین شرکای تداری ایران در
سطم جهانی تبدیل شد هرچند حدم عمادهای از رواباط ایاران و چاین دربخاش
انرژی (نفت و گاز) خالصه میشود ،روابط دو کشور در سایر زمینههاای اقتصاادی
ازجملاه صاادرات غیرنفتای ایاران باه چاین نیاز رشاد قابلمالحظاهای یافتهاسات
چشمانداز و دورنمای افزایش حدم مبادالت (شکل  )3و گستردگی تعهدات چین
در حوزه معاهدات و قردادهای نفتی و زیرساختهای وابسته به آن نشان از عماق
همکاری و اعتماد متقابل ایران و چین داشت ،بهطوری که گفته میشاد ساالهاای
آتی سالهای مشارکت طالیی ایران و چین است
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شکل  .3تجارت دوجانبۀ ایران و چین از  1994تا 2018
(SOURCE): pimw.ir.

در این هنگام شاید بیش از هر زمان دیگاری شابکه منطقاهای جمهاوری اساالمی
ایران میتوانست چین را بهعنوان گرهای استراتویک قلمداد کند
چین حتی در زمان تحریمها که آمریکا اعالم کرد تصامیم دارد فاروش نفات
خام ایران را به صفر برساند ،اعالم کرد به واردات نفت خود از ایران ادامه خواهاد
داد (محمودیکیا ،1398 ،ص  ،)14در حالیکه بسیاری از کشورها مراودات خاود
را با ایران محدود و قطع و نفت ایران را تحریم میکردند ،همچناان ایاران را تنهاا
نگذاشت (شکل )4

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

)SOURCE): mei.edu.

در این دوران حمایات چاین از عواویت ایاران باهعنوان عواو ناارر در ساازمان
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شانگهای از سوی برخی نارران بین المللی نمایانگر تلقی راهباردی چاین از ایاران
ارزیابی میشود (متقی و طنابناده ،1389 ،ص  )26ایان عواویت بایش از آنکاه
فرصتی ژئواکونومیک محسوب شود از منظر اساتراتویک اهمیات ویاوهای داشات؛
چراکه از یکسو به منزلۀ پذیرفتن ایران در حلقۀ شبکهای چاین در منطقاۀ آسایای
مرکزی محسوب میشد و از سوی دیگر نه تنها فرصت همکااری باا چاین ،بلکاه
فرصت پیوند بیشتر ایران با این حلقه و دستیابی باه گارههاای متعادد -آنهام باا
حمایت چین با توجه به نفود آن در این منطقه -اهمیت شایانی داشت
در مدموع سیر روابط ایران و چین در طاول ایان ساالهاا تاا ساال  2018را
میتوان در چند مرحله و فاز بهاختصار عنوان کرد:
 فاز نبود ارتباط قابلاعتنا و مؤثر تا اوایل دهۀ شصت؛ فاز غالب بودن روابط نظامی  -سیاسی تا پایان جنگ تحمیلی؛ فاز غلبۀ روابط سیاسی  -اقتصادی تا دهۀ هفتاد؛ فاز برتری روابط اقتصادی  -سیاسی تا زمستان سال 1379؛ فاز عملگرایی اقتصادی از دهۀ هشتاد تا کنون .2-2-1-2شبکۀ استراتژیک و همراستایی اهداف ضد هژمونی ایران و چین

ازجمله عوامل کلیدی تبیین نحوۀ رفتاری و تأثیرگذاری قدرتهای در حال رهور،
تقویت همبستگی سیاسی و اقتصادی دوجانبه باا دولاتهاایی اسات کاه در نظاام
بینالملل از آنها با عنوان دولتهای ضعی

یا سرکش یاد میشاود کاه از یکساو

تأثیرگذاری در این کشورها را بهسبب فقدان اتحاد میان کشورهای غربی در مسائل
جهانی افزایش مییابد و همچنین توان چانهزنی چاین باهعنوان کشاوری در حاال
رهور را افزایش میدهد (دهقانی فیروزآبادی و فرازی ،1390،ص  )113توجه باه
این مفروض ،کمک شایانی در تببین و تحلیل رفتاار و اقادامات آتای قادرتهاای
نورهور خواهد بود
البته نباید فراموش کرد که در حوزۀ سیستمی هر دو کشور جمهوری اساالمی
ایران و چین ،نظم موردنظر ایاالتمتحده را نپذیرفته و همانگونه کاه پیشتار گفتاه
شد در جرگه ناراضیان چرخۀ قدرت کنونی هساتند و باهنوعی ساعی درتغییار آن
دارند؛ اما همانگونه که «بوزان» میگوید چین واحدی تددیدنظرطلب اصالحطلب
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است که از یکسو به دنبال اصالح ساختار است و از سوی دیگار در پای ارتقاای
جایگاه خود در همین سیستم فعلی

است )(Buzan, 2010, p. 19-20

باید توجه داشت که جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان کشور دارای اهمیت فزایناده
(منطقهای و بینالمللی) در منطقه ژئواستراتویک ،ژئوپلیتیک و ژئواکونومیاک خاورمیاناه
همواره در چهارراه حواد بینالمللی و منطقهای قرار دارد؛ بهطوری که فواای رواباط
میان کشورها و مناطق مختل

جهان بر مناسبات آن با دیگر کشورها و مناطق جهان تأثیر

گستردهای میگذارد از اینرو چین خواهان آن است که از طریق تالشهای دیپلماتیاک
وتقویت روابط و ارتقای مناسبات باین کشاورهای منطقاه باهویاوه جمهاوری اساالمی
ایران،به توسعۀ شبکه فعالیتها و سرمایهگذاریها نایال آیاد و نفاوذ آمریکاا در منطقاه
خاورمیانه را با چالش روبهرو کند همچنین با رویکرد و اساتراتوی چندجانباهگرایای و
گسترش همه جانبۀ روابط با کشورهای منطقۀ آسیا ،جهت تحقق حفظ ثبات و امنیت در
داخل و خارج از مرزهای خود ،ساازوکارهایی چاون احیاای جااده ابریشام ،ساازمان
شانگهای ،تأسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی بهره میگیرد
باید توجه داشت که سارمایهگاذاریهاای چاین در توساعه زیرسااختهاای
اقتصادی و بندرگاهی ایران در قالب همکاریهای منطقهای تنها با اهدا

اقتصادی

دنبال نمیشود ازجمله برنامههای استراتویک چین استراتوی رشته مروارید (شاکل
 )5است که رویکردی با تعری

اهدا

متعادد باا محوریات تشاکیل جاای پاای

نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک چین در کرانههای اقیانوس هند و داخل خلایج فاارس و
مدیترانه از طریق ایداد پایگاهها و بنادر با عنوان دانههای مروارید را دنبال میکناد
عوامل متعددی چون دسترسی باه فرودگااههاا و بناادر ،نوساازی نیاروی نظاامی،
استراتوی زیرساخت در خشکی برای تعقیب این استراتوی نیاز است (فیروزآبادی
و فرازی ،1390 ،صص )130-129
در این میان بازی ایاران در بخشای از اساتراتوی رشاته مرواریاد باه واساطۀ
موقعیت آبی  -دریایی و بهرهگیری از پتاتسیل بنادر استراتویک موجاود باهویوه در
منطقه چابهار ،بهخوبی بیانگر این واقعیت است که ایان دو کشاور تمایال و تاوان
گسترس سطوح بازی را بهخوبی دارند البتاه ایان اساتراتوی کاه بیشاتر در قالاب
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امتداد اهدا

راهبردی و امنیت استراتویک چین است و بهنوعی گره خوردن ایران

در حلقه منطقهای تعری شاده از ساوی چاین خواهاد باود کاه بایاد باا دقات و
موشکافی و دور از هیدان و شتابزدگی از سوی ایران همراه باشد

شکل  .5نقشۀ بنادر و پایگاهها در استراتژی رشته مروارید
(Source): m.jagranjosh.com

در همین زمینه عالقه و حوور ایران در ابتکار کمربند راه (شکل  )6بهعنوان دیگر
استراتوی راهبردی چین از دیگر موارد پیوستگی این دو کشور خواهاد باود ایان
ابتکار که درواقع بار بساتر راه کهان ابریشام بناا نهااده شاده و موقعیات و تاوان
ژئوپلیتیکی ایران و تمایل برای حوور ماؤثر در ایان اساتراتوی ،سابب اساتحکام
بیشتر پیوندهای استراتویک متقابل خواهد بود
طرح یک کمربند یک راه ابتدا توسط «شی جین پینگ» ،رئیسجمهاور چاین ،در
سپتامبر  2013مطرح شد و این برای نخستینبار بود که رهبر چاین دیادگاه راهباردی
خود را اعالم میکرد )(Larçon & Barré, 2017, p. 2

این طرح با دو شااخه دریاایی و

خشکی سه قارۀ آسیا ،آفریقا و اروپا را در بر میگیرد و دو سوی توسعهیافتاه اوراسایا
(چین و اروپا) را متصل میکند این طرح در عین بالفعل کردن ررفیاتهاای عظایم
توسعهای کشورهایی که در این بین قرار گرفتهاند طرحای بااز نیاز تلقای مایشاود؛
چنانکه چین تأکید دارد از پیشنهاد کشورها برای پیشابرد طارح اساتقبال مایکناد (
DNRC,2015ر

خداقلیپور ،1396 ،ص  )26از دیگر اهادا

تعری شاده بارای

طرح ابتکار کمربند راه ،ارتقای سطم توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربای
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اوراسیا از طریق تسهیل همکاریهای منطقهای و توسعه زیرسااختهاای کشاورهای
مسیر عنوان شده و با توجه به بازوها و سازوکارهایی که برای دستیابی باه ایان هاد
تعری

کرده بهنظر میرسد که ررفیت تحقق این هد را داراست .در صورت تحقاق

این طرح  ،گسترش زیرساختهای مبادالت تداری و فرهنگی در منطقه و کماک باه
توسعه و امنیت منطقه ،ررفیت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران را هم در سطم
ملی و هم در سطم منطقه داراست (خداقلیپور ،1396،ص  )17در مدماوع چکیاده
این طرح کالن پیوند زدن کشاورهای مسایر ایان جااده در پانج حاوزه زیار اسات:
هماهنگیهای سیاستگذارانه ،اتصاالت زیرساختی ،تسهیل تداری ،همگرایای ماال،
تقویت پیوندهای فرهنگی که به پنج پیوند شهرت یافتهاند و درواقع اجازای مختلا
اتصال و همگرایی میان چین و سایر کشورهای مسیر این طرح و نیز میان کشورهای
عوو با یکدیگر را فاراهم مایساازد ( Vandenberg, 2015ر
ص  )106بنابراین مهمترین هد

شاریعتینیاا،1395 ،

ابتکار کمربند راه ،تدمیاع اولویاتهاای اقتصااد

خارجی چین در طرحی جامع است ()James, 2015, p. 32
موقعیت ژئوپلیتیک ایران در قالب چهارراه ارتباطی آسایای مرکازی ،غارب و
جنوب آسیا با ررفیتها و امکانات ویوه زیرساختی و مواصالتی بهویوه از یکساو،
امتیاز دخایر انرژی و موقعیت گذرگاهی انرژی از سویدیگر اسات ایان امکاان را
برای ایران مهیا کرده که در این برنامه استراتوی بهعنوان گره و واحاد پیونددهنادۀ
شبکهای مطرح شود
ایران در ارتباطدهی بین بازارهای موجاود در ایان طارح از بازارهاای اروپاایی و
آسیای میانه تا چین ،هم از مسیر زمینی هم از مسیر دریایی دریای خزر و آبهای گارم
جنوبی خود اهمیت مواعفی مییابد (سالیمانپاور ،1395 ،ص  )164درواقاع تمایال
ایران در کنار فرصتها و پتانسیلهای موجود ،امکان و لازوم حواور ایاران را در ایان
استراتوی ابتکاری چین هرچه بیشتر فراهم میکرد حاصل پیوند حلقههای اساتراتویک
منطقهای ایران با حلقههای منطقهای اساتراتویک چاین ،اساتحکام هرچاه بیشاتر چاین
بهعنوان گره استراتویک در شبکۀ متداخل پیچیده ایران به همراه خواهد داشت
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شکل  .6ابتکار کمربند راه
)Source: (encryptedtbn.gstatic

اما این گستره وسیع همکاریها و برنامههای مشتر

آتی به یکباره باا ماوج دوم

تحریمهای آمریکا در هم پیچیده شدند با موج جدید تحریمهای آمریکا چارخش
متفاوتی در روابط تداری چین با ایران ایداد شد
 .2-2-2چرخش چین در روابط با ایران

ارزش صادرات چین به ایران در ماههاای پایاانی ساال  2018در باازهای دو ماهاه
حدود  70درصد کاهش یافتهاست این روند کاهشی در سالهاای بعاد (شاکل )7
نیز بهصورت چشمگیری ادامه داشت

شکل  .7مجموع تجارت ایران و چین 2020-2018
)Source: (https://chinnegar.com/wp-content/uploads/2020/11/10-5.jpg

همچنین بانکهای چین که عمدتاً دولتی هستند بهتدریج از گشایش اسناد اعتبااری
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برای بازرگانان ایرانی خودداری کردند در حوزهۀقراردادهای نفت و گاز که اساس
روابط دو کشور محسوب میشد نیز چینیها ،اقدامی عملی برای تحقاق قراردادهاا
اندام نداده و سیاست انتظار را در پیش گرفتند درنتیده خاروج چاین از قراردادهاا
در زمان تحریمهای آمریکا علیه ایران با ضربۀ سنگینی اعتماد ایران شکسته شد
آنچه نباید فراموش کرد واقعیت شبکه منطقهای ایران در قالب الگوی رفتااری
فاقد معیار است همانگونه که گفته شد در شبکه فاقد معیار کاانونهاای منطقاهای
شکل گرفتهاند ،اما هنوز به مرحله ساماندهی کامل نرسیدهاند؛ لذا همچناان قاانون
توزیع قدرت بر آن حاکم است و همچنین فراوانی مداخله خارجی از خصوصایت
دیگر آن است بنابراین این گسست گره یاا سسات شادن آن براسااس معاادالت
قدرت و یا دخالت خارجی به معنای شکسات شابکهساازی ایاران نخواهاد باود؛
چراکه ویوگیهای این استراتوی گسستن از یک گره و یا انتخااب ترجیحای گاره
دیگر است همچنین مطابق دیدگاه شبکهای پیوند استراتویک بین گرههاا از ناوعی
سیالیت برخوردار بوده و تغییرپذیر است ،بنابراین در ایان میاان آنچاه بایاد ماورد
توجه قرار بگیرد این است که همکاریهای اساتراتویک در ایان شابکه بار مبناای
تئوریهای «هزینه  -فایدۀ دوجانبه»« ،چانهزنی» و

هستند؛ درواقع ایان محاسابۀ

سود و هزینه است که معیار و محک معادالت است
در حالیکه بهنظر میآمد این شکست اعتماد ،مُهر پایانی بار رواباط عمیاق و
استراتویک ایران و چین باشد ،مقامات ایرانی بار دیگر از برنامۀ همکاری در قالاب
نقشۀ راه  25ساله ایران و چین سخن میگویند؛ -دکتر رری  ،وزیر امور خارجاه،
طرح میکند که نقشه راه  25ساله ایران و چین پتانسیلهای فراوانی دارد (احادی،
 -)1398که موجی از واکنشهای مثبت و منفی را در پی داشتهاست ( )3در مدماوع
آنچه از برآیند مطالعه اجمالی سیر روابط ایران و چین حاصل میشود این است که
روابط شکلگرفته تعمیق شده استراتویک با وجود شکست ،بار دیگار مداال احیاا
یافتهاست
با توجه به ویوگی سیالیت ارتباطات گرهها آنچه حائز اهمیت بیشتری میشود
میزان و شرایط ارتباط با هر گره است و در ایندا بهطور خاص منظور «گره چاین»
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است درواقع باید با توجه بیشتر و بررسی و پایش مداوم ،چالشها و فرصتها را
بهروزرسانی کرد و با در نظر گارفتن حاق محفاوا بازنویسای در همکااریهاای
منطقهای (بهسبب سیالیت همکاریهای استراتویک در این نوع شبکه) ،حاکم بودن
قانون توزیع قدرت را در کنار مداخالت خارجی مد نظر داشت بناابراین بایاد باا
توجه به دادهها و مطالب مطرحشاده باه دور از توهماات ایدئالیساتی و انتظاارات
بلندپروازانه ،چالشهای گره چین در حلقۀ شبکهسازی ایران را بررسی کرد
 .2-3ارتباط با قدرتهای فرادستی؛ چالش اصلی

با شروع تسریع روند توسعه اقتصادی چین ،دسترسی به منابع طبیعی ،سرمایهگاذاری
خارجی و بازار مصر

این کشور را بهسوی مناطق مختلا

ازجملاه خلایج فاارس

کشاند این منطقه بهویوه از منظر انرژی برای چین جذابیت بسایاری داشات ،اماا باا
توجه به ساختار هومونیاک سیساتم ،مانناد هار مدموعاه منطقاهای ،هوماون عواو
مداخلهگر و تأثیرگذار ایان منطقاه اسات و باا توجاه باه اهمیات منطقاه ،بهشادت
رفتارهای واحدهای خاطی را مورد بررسی و مدازات قرار میدهد در هماین زمیناه
نیاز چین به انرژی این منطقه (شکل  )8و حواور آن باهعنوان رقیبای اساتراتوی در
ل امنیت انارژی از ساوی آمریکاا باهعنوان هوماون
منطقه میتواند بهعنوان عامل مخ ِ
مدعی تأمین امنیت انرژی ،قلمداد شود و خود سببساز محدودیتهای چندی بارای
حوور چین در این منطقه بهعنوان قلب انرژی جهان میگردد

شکل  .8واردات نفت چین ()2017
Source: iranprimer.usip.org
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همچنین این منطقه دارای شبکهای از الگوهاای دوساتی و دشامنی پیچیاده باهویوه در
بستر ژئوکالچر است و با توجه به بیگانگی فرهنگ چین با منطقه بیشاترین تاالش ایان
کشور در زمینۀ به دام نیفتادن در این چالشهاست که مهمترین آن الگوهاای رفتااری و
دوستی و دشمنی با اسرائیل است همچنین همکاریهای استراتویک بیشتر کشاورهای
منطقه با آمریکا و وجود پایگاههای متعدد نظامی آن در منطقاه ،بایش از هماه حواور
استراتویک چین در منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد از سویی دیگار رقابات منطقاهای
ایران و عربستان خود دوگاناۀ دیگاری در مسایر چاین خواهاد باود؛ چراکاه بهسابب
حساسیت باالی منطقه حتی کمتر اقدامی در دوستی با کشاوری باه منزلاۀ دشامنی باا
کشور دیگر تلقی میشود اما همانگونه که گفته شد جذابیت ایان منطقاه بارای چاین
انرژی این منطقه است؛ این موضوع در واردات نفت چین در سال ( 2017قبل از ماوج
دوم تحریمهای آمریکا) بهخوبی نمود یافته؛ چراکه چاین باا وجاود رقابات منطقاهای
ایران و عربستان ،قسمتی از نفت موردنیاز خود را از هر دو کشور تهیه میکرد
در نهایت همراستایی اهدا

ضدهومونی ایران و چین فرصت مناسبی فاراهم

کرده تا شاید این کشور نیز بتواند در مقابل همپیمانان و متحدین منطقهای آمریکاا،
جای پا و همپیمان استراتویک مطمئنی برای خود در منطقه بیابد اما بازی چین در
قالب واحد ضدسیستم اصالحطلب با رویکرد واحدی مسئولیتپذیر تفاوت زیادی
با رویکرد ضدسیستمی انقالبی ایران دارد و باا توجاه باه همکااریهاای گساترده
اقتصادی آمریکا و چین ،گویی همخوانی چندانی در رویهها ندارند و چین الگاوی
رفتاری ایران در این زمینه را همراهی و یا حمایت نمیکند
با توجه به مباحث گفته شده روابط و همکااری ایاران و چاین تحات تاأثیر
عوامل و متغیرهای متعددی قرار دارد که از این میان میتاوان مهامتارین ماوارد را
چنین برشمرد:
 حوور و نفوذ گسترده هومون در منطقه؛ وجود پیوندهای استراتویک هومون با برخی واحدها؛ وجود رقابتهای منطقهای بینواحدی در خاورمیانه و تاالش چاین در بارهم نخوردن موازنه؛
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 تالش برای به دام نیفتادن در مسائل و چالشهاای منطقاه مانناد دوساتی ودشمنی با اسرائیل؛
 -تفاوت الگوی رفتاری ضادهومونی انقالبای ایاران باا اهادا

ضادهومونی

اصالحی چین
در ایندا میتوان در کنار ثابت بودن همۀ متغیرها در منطقه (با کمی تساامم)،
تغییاار در متغیاار میاازان نفااوذ و فشااار هومااونی آمریکااا در زمینااۀ ناکارآمدسااازی
شبکهسازی منطقه ایران در قالب نفوذ بر گرههای احتمالی چاین و درنتیداه تغییار
رفتار چین در رابطه با ایران را بهوضوح مشاهده کرد
همانگونه که پیشتر نیز ذکار آن رفات چاین باهعنوان یکای از قادرتهاای
نورهور قابلیتهای بسیار مهمی دارد که این قابلیتهاا بیشاتر در حاوزۀ اقتصاادی
تبلور یافته و سبب همساویی اساتراتوی اقتصاادی چاین باا دیگار اساتراتویهاای
راهبردی این کشور شدهاست؛ این موضوع کمک زیادی در در چارخش الگاوی
رفتاری چین با ایران در زمینۀ ارتباط با قدرتهای فرادستی خواهد کرد
 .2-3-1فشار قدرت فرادستی بر شبکه ژئواکونومیک ایران و چین

تا پیش از این تحلیلگران آمریکا معتقد بودند تا زماانی کاه چاین باه نفات ایاران
اطمینان و تکیه دارد و در تحریمها علیه ایران همکاری نمیکند نمیتوان امیدی باه
تأثیرگذاری تحریمها در ایران و بلند کردن پرچم سفید داشاته باشاند بناابراین بار
استراتوی تحریم صنعت انرژی در ایران با هستۀ اصلی مدبور کردن چین به تغییار
اساسی سیاست تأمین انرژی تمرکز کردند
آمریکا با این طرح خود همزمان هد

مهار ایران و مقابله باا چاین باهعنوان

یک خطر در قالب هومون باالقوه و باهویوه رقیاب اقتصاادی (شاکل  )9را دنباال
میکند البته همانگونه که فرید زکریا 1نیز میگوید« :اگرچه چین تا سالهاای آتای
جایگزین آمریکا نخواهد بود اما در زمینههای مختل

به دومین کشاور مهام جهاان

مبدل شده و چالشگر عمادۀ قادرت آمریکاا در عصار پسااآمریکایی خواهاد باود »
1. Fareed, Zakaria
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( ،1388ص  )99بنابراین این عقیده غالب پیرامون چین وجود دارد که یک چاین
توسعه یافته بیتردید یک چاین در پای کساب هوماونی منطقاهای اسات و مناافع
آمریکا در آسیا را تهدید میکند

)(Mearsheimer, 2010, pp. 2-4

شکل  .9مقایسه  GDPچین و آمریکا و پیشی گرفتن چین از 2029
Source: (http://www.felezatonline.ir/Upload/Image/2020/08/
)Orginal/a22fdac2_fb71_4b4d_aa48_3a991a714122.jpg

روابط چین و ایاالتمتحده اکنون به کمترین سطم از زمان جنگ سرد کاهش یافته
و انتظار میرود که وخیمتر شود .در حقیقت این دولت «جورج بوش» پسر بود که
پیش از حمله به افغانستان در سال  2001چین را رقیب اساتراتویک ایاالتمتحاده
دانست ،اما بعد از آن درگیر جنگ در خاورمیانه شد اکنون بعد از حدود بیست20
سال در اواخر سال  2017دولت «دونالاد تراما » چاین را باهطور رسامی رقیاب
استراتویک کشورش خواند اما چین این بیست سال را بیکار نمانده بارای افازایش
قدرت اقتصادی خود کوشیده و توانستهاست بهعنوان قادرت سیاسای و اقتصاادی
منطقهای جایگاه خود را تثبیت کند اگرچه چاین اکناون باا قادرت بیشاتری وارد
رقابت بر سر قدرت برتر شده ،گزینههای محدود سیاستگذاری در داخل و عادم
انعطا

استراتویک در تحمل شو های خارجی شرایط را برای این کشور دشاوار

ساختهاست (تسلیمی )1399 ،با روی کاار آمادن رئایسجمهاور جدیاد آمریکاا،
سیاستهای تقابلی در قبال چین همچنان بر قوت خاود پاا برجاا ماناده و باهنظر
میرسد بایدن در تالش برای ایداد ائتالفای بارای مهاار چاین باشاد بادینمنظور
هرگونه قدرتیابی چین در خاورمیانه ،خصوصاً ایداد هرگوناه اتحااد یاا ائاتال
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احتمالی با ایران ،موجب شده که بایدن ،عمالً نگرانی خاود را از برناماۀ همکااری
 25سااله ایااران و چااین ارهاار کنااد آنچااه کمتاار ماورد تردیااد هساات تغییار در
سیاستهای قاطع و راهبردی آمریکا در مورد این کشور است
همانگونه که در شکل  10بهوضوح مشخص است چین به رقیاب و چاالش
عمدۀ اقتصادی برای آمریکا تبدیل شده که خود سبب تشدید تنشهاای اقتصاادی
چین و آمریکا بهویوه جنگ تعرفهای (شکل  )10بین این دو کشاور شدهاسات کاه
البته این تنشها بیش از هر چیز ریشه در مناسبات استراتویک دارد
نکتهای که در ایندا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که درحالی دنیا یکساره
مدذوب قدرت اقتصادی چین شده ،بررسی آمارهای اقتصادی ،برخای چالشهاای بار
سر راه تداوم رشد اقتصادی باالی چین را نمایان میکناد ایان کشاور باا چاالشهاای
ایدادشااده از سااوی ایاالتمتحااده بااه شااکل جنااگ تداااری تهاااجمی ،رقابااتهااای
تکنولوژیکی و همچنین چالشها برای ادعاهای منطقهای خود مواجه شدهاسات بارای
در چالشهای پیچیدهای که چین امروز با آنها مواجه است باید ریشۀ این چاالشهاا
را بررسی کرد بررسی اتفاقات گذشته میتواند کمک کند و اولویتهای این کشاور را
روشن میسازد و در توضیم رفتارهای آن مؤثر است اگرچاه مسایر اقتصاادی اساسا ًا
تعیینکنندۀ اقدامات و رفتارهای چین است ،تعامالت ژئوپلیتیک و رقابت بارای تبادیل
شدن به قدرت جهانی این اقدامات را بهشدت تحت تأثیر قرار

شکل  .10تنشهای تجاری آمریکا و چین
)Source: (daraian.com

دادهاست.
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شاید مهمترین نگرانی اکنون مقامات چینی پشت سر گذاشتن دوران طالیای رشاد
اقتصادی متوسط باالی  10درصدی و دوام رشد اقتصادی حدود  7درصد و کمتار
از آن در چند سال اخیر باشاد رشاد متوساط بهارهوری  6درصادی در ساالهای
 2007تا  2011به رشد متوسط بهرهوری  3/4درصدی در سالهای  2012تا 2016
منتهی شدهاست مانع مهمی در راه افزایش بهرهوری چین وجود دارد ،ساهم رشاد
سرمایهگذاری ثابت از رشد تولید ناخالص داخلای  5/7درصاد در ساال  2010باه
2/7درصد در سال  2016رسیدهاست سهم صادرات چین از تولید ناخالص داخلی
کشور که در سال  2006به نزدیاک  40درصاد میرساید در ساال  2016باه 19/5
درصد کاهش یافتهاست (پویا )1396 ،بنابراین به نظر تحلیلگران ،سالهای روناق
اقتصادی چین به پایان رسیده و با توعی

رشد اقتصاادی ،ایان کشاور در تاالش

برای تغییر ساختار و ارتقا در زندیرۀ ارزشی دچار مشکل شدهاسات اکناون چاین
مدبور است بدون بهرهمندی از رشد ندومی اقتصادی راهحلی برای پیشبرد اهدا
خود

بیابد.

از اینرو برای مذاکره با چین در قالاب سیاسات چمااق یاا هاویج از ساوی
آمریکا ،توافق آمریکاا در گاروی محادود کاردن رواباط اقتصاادی آنهاا باا ایاران
بودهاست پذیرش این الگوی رفتاری تحمیلشده به چین باه ناوعی نشاان از سار
فرود آوردن در مقابل هومونی آمریکاست در حاالیکاه سیاسات چندجانباهگرایای
چین برای این کشور مهم است که از یکجانبهگرایی آمریکا مشروعیتزدایی کناد،
اما حاضر نیست برای مهار آن هزینۀ سنگینی بپردازد
 .2-3-2فشار قدرت فرادستی بر شبکۀ ژئواستراتژیک ایران و چین

امتداد استراتویهای راهبردی چین در خاورمیاناه و بهخصاوص خلایج فاارس در
قالب استراتویهای راهبردی همچون ابتکار راه و رشته مرواریاد باه هماراه نفاوذ
خزنده این کشور در ایان منااطق در کناار تحکایم شابکهساازی منطقاهای ایاران،
بیگمان با واکنشهای راهبردی مقابلهکننده از سوی هوماون هماراه خواهاد باود
پاسبهاای احتماالی مساتقیم و یاا غیرمساتقیم هوماونی در قالاب ناکارآمدساازی
شبکهسازی ایران و چین با دور کردن چین از منطقه بهعنوان رقیبای اساتراتویک و
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اعمال فشار و مدازاتهای هومونی برای ایران خواهد بود محتملتارین پاساب در
قالب افزایش تحریمهای ایاران بارای افازایش قادرت منطقاهای و فرامنطقاهای و
تهدیدات نقاط منااطق اساتراتویک و منااطق نفاوذ چاین خواهاد باود اساتراتوی
راهبردی و ضدهومونیک ایران با رویکاردی انقالبای گویاای آن اسات کاه کمتار
احتمالی برای عقبنشینی و واگرد از اهدا

خود دارد؛ لاذا ایان الگاوی رفتااری

مخاصمه و دشمنی همچنان پابرجا خواهد بود و تمام تالش ایران معطو به تغییار
الگوهای نظم در چرخۀ قدرت کنونی خواهد بود
در این زمینه باید گفت که چین ضمن مخالفت با هومونیسم و یکجانبهگرایی
آمریکا معمو ًال از ایداد چالشهای جدی در برابر آمریکا خودداری میکناد دولات
چین در تعامل با آمریکا تالش داشته خود را بهمثابه قدرتی بازرگ و در عاین حاال
مسئول و هماهنگ با رژیمهای بینالمللی نشان دهد سه مدموعه از مسائل بنیاادی
که از زمان انقالب کمونیستی تا کنون امنیت ملی چین را تحت تاأثیر قارار دادهاناد،
عبارتند از :پتانسیلهای نابسامانی در نظام سیاسای ،تهدیادات مارزی و سارزمینی و
تهدیدات علیه جایگاه و نفوذ بینالمللی چین این مسائل نشاندهنده تزلازلپاذیری
امنیت چین در سه سطم داخلای منطقاهای و سیساتمی اسات (قنبرلاو ،1392 ،ص
 )150از دیگر نقاط ضع

و یا بهعبارتی نقاط قابلمذاکره با چین ،مشکالت چین

با همسایگان و منطقه پیرامونی آن است که ریشه در اختالفات سرزمینی حل نشاده
و رهبری ترتیبات منطقهای دارند ،بنابراین ایان موضاوع باهعنوان ماؤثرترین نقطاه
نفوذ و اهرم فشار از سوی آمریکا باه ایان کشاور در جریاناات مختلا

ازجملاه

تعامالت با ایران است و درواقع از مهمترین چالشها و نقاط آسایبپاذیری چاین
محسوب میشود
در همین زمینه میتوان به اتخاذ استراتوی عدم مناقشاه در سیاسات خاارجی
چین از سال  1987اشاره کرد که مبتنی بر عدم درگیاری باا قادرتهاای جهاانی و
کشورهای همسایه بودهاست و در عین حال ،موضوع تایوان نیز مطرح بوده که باید
گفت چین هنوز آن را بخش متعلق به سرزمین خود میداند درنتیداه در تعامال و
تداخل اینگونه رویهها در منفعتگرایی ملای در کناار ادعاای حفاظ حاکمیات و
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یکپارچگی ملی ،پیدایش استراتوی ابهام استراتویک برای تحقق اهادا

چندگاناۀ

چین را شاهد هستیم ( )Shariati & Pournajafi, 2015, p. 140چین در این مسیر باا
بهره گرفتن از تعابیر مثبت ،کوشش نموده تا در عین پیشبرد اهدا سرزمینی خود تا
حد ممکن روابط با دیگر طر های منازعه را مدیریت کند لذا چین نیازمند مدیریت
هوشمندانۀ روابط با قدرت هومون است تا از این مسیر بتواند بهصورت همزمان ،هم
از منافع ملی خود دفاع کرده و هم ثبات پیرامونی و حاکمیت سرزمینی خود را تأمین
نماید در حال حاضر از منظر امنیتی ،متغیر اصلی تأثیرگذار بر محیط امنیتی پیرامونی
چین ،آمریکا است (مسرور و خانی ،1397،صص )179-178
عالوه بر این ،همراساتا باا رشاد اقتصاادی بااالی چاین ،تمایال بیشاتری در
همسایگان این کشور به سوی همکاریهایی اقتصادی به همراه داشته ،اما از ساوی
دیگر هراس از قدرت روزافزون و خیزش چین را تهدیدی در مقابل خاود احسااس
میکنند و الجرم در پی ایداد جاای پاا و عرصاه حواور آمریکاا در معاادالت و
مناسبات منطقهای نیز هستند برای آمریکا بهخوبی واضم است که باید تمام تالش
خود جهت موازنۀ امنیتی و استراتویک با چین را در قالب تنشهاای دریاای چاین
دنبال میکند و در مقابل چین نیز سیاستهای قاطعاناه خاود در دریاای جناوبی را
تعبیر به برآورده ساختن انتظارات مردمی میکنند ( )4بر این مبنا تالش آمریکاا جهات
مهار چین با درگیر ساختن این کشور در محایط پیراماونی و ناکاام گذاشاتن ایان
کشور در تعری

مناطق دیگر و سیاست موازنه از طریق اتحادها و همکااریهاای

منطقهای آسیا  -پاسفیک( )5بهمنظور تحقق نظم تعریا

شادۀ آمریکاایی در منطقاه

به خوبی نمایان است بنابراین چین در تالش جهت ایدااد و حااکم سااختن نظام
چینی با گسترش نفوذ و تسلط و ثباتسازی در محیط پیرامونی و تعریا

منااطق

جدید در کنار ایداد مانع در برابر تسلط قادرت مداخلاهگار در سیساتم پیراماونی
منطقۀ خویش است در مقابل آمریکا به منظور ایدااد موازناۀ منطقاهای در تاالش
جهت تقویت همسایگان چین است تا به نوعی همزمان با مهار این کشاور در ایان
منطقه ،مانع از دستیابی این کشور از اهدا

خود در سایر مناطق جدید نیز باشد

اما از آندایی که امروزه چین یکی از محورهای اصلی اقتصااد سارمایهداری در
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جهان است و تا به امروز نیز به استراتوی صلمآمیز خود پایبند بوده ،لذا ایاالتمتحده
آمریکا سیاست «موازنه بدون مهار» را در قبال این کشور در پیش گرفته و تا زمانی که
چین نظم آمریکایی موجود را به چالش نکشیدهاست آمریکا نیز به این سیاست خود
پایبند خواهد بود سیاست موازنه بدون مهار بهدنبال این است که چاین را همچناان
بازیگری مسئولیتپذیر در نظام بینالملل نگاه دارد (مسرور و خانی ،1397،صص
)191-192
بنابراین در پاسب به این تهدیدات ،چناد ویوگای در الگوهاای رفتااری چاین
پدیدار شدهاست :خویشتنداری و مصالحهگرایای در برابار همساایگان و متحادان
فرامنطقهای آنها ،معرفی چین بهعنوان قدرتی بزرگ و در عین حال مساؤلیتپاذیر و
چندجانبهگرایی بدون رویارویی با هومونیسم آمریکا
در مدموع با نگاهی به چالشهاای منطقاهای و فرامنطقاهای چاین مایتاوان
دریافت که ایران در حال حاضر از نظر امنیتی و استراتویک در اولویت چاین قارار
ندارد و این کشور با مشکالت امنیتی جدیتری روبهروست ،اما عاواملی همچاون
همسویی و همراستایی اهادا

ضادهومونیک ایاران و چاین ،نیااز دو کشاور باه

شااراکت اسااتراتویک و منااافع مشااتر ژئواکونومیااک ،بسترساااز ایداااد شاابکه
ژئواستراتویک منطقهای با ابتکار ایران و چین بودهاست ،اما باید توجاه داشات کاه
هریک از این چالشها بهعنوان نقطۀ اعمال فشار از سوی هومون و جهتدهای باه
الگوهای رفتاری چین و همسوسازی با اهدا

هومونی در قالاب تئورهاایی چاون

تئوری «مقاطعهکاری»« ،هزینه مبادله»« ،تئوری بازیها»« ،تئوری قدرت چانهزنی» و
موضوعاتی قابل مذاکره خواهد بود
شاهد مدعای تأثیرات فشارهای سیستمی بر چین در راهباردهاای اقتصاادی،
حذ

احتمالی ایران از ابتکار کمربند راه است کاه اگرچاه در محاسابات ساود و

فایده اقتصادی نمیگنداد ،در بساتر محاسابات اساتراتویک معناای عمیقای دارد
نکتهای که باید در ایندا براساس مبانی پووهش مورد توجه قرار بگیرید این اسات
که قدرتهای بزرگ ممکن است تالش قادرتهاای کوچاک را بارای همگرایای
ناکارآمد سازند ،اما باید گفت که ارتباطات شبکهای بهصورت یاکطرفاه نخواهاد
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بود ،بلکه فوا برای پاسب مناطق یا حلقههای فرودستی مهیاا مایباشاد از ساویی
عرصه برای واحدهای ضدسیستمی بهراحتی واحدهای همنوا با هوماون نیسات و
باید پذیرفت همراهی واحدها در قالب همکاری استراتویک با واحدی چون ایاران
هزینههای گاه گزا

برایشان در پی دارد؛ لذا در برنامههای راهبردی جایگاه گرهها

و سطم انتظارات باید متناسب با چالشها و فرصاتهاا و اسااس هزیناه و فایاده
باشد آنچه نباید فراموش کرد ثابت نبودن محیط سیستمی و ایستا نبودن آن اسات؛
درواقع ایران براساس استراتوی شبکه منطقهای که برای خود تعری

کرده ،بیش از

هرچیز باید در پی بازپسگیری و ایداد گارههاای منطقاهای براسااس برناماههاای
راهبردی باشد ازجمله تالشها و اقدامات عملی در این زمینه باه برجساته کاردن
موقعیت ایران در طرح کمربند راه میتوان اشاره کرد چنانکه در ابتدای این طارح
جایگاه خاصی برای ایران مطرح نبود و پس از آن نیز تالش جهات حاذ

ایاران

صورت گرفت ،اما اکنون شاهد همکاریها و اجرای طارحهاای متعاددی از چاین
بهویوه در مناطق آزاد اقتصادی در ایران هستیم همچنین اقبال دو کشور باه برناماۀ
همکاری  25سااله ،خاود گاواه دیگاری اسات بار اینکاه نبایاد نگرشای ایساتا و
جزمینگر به مناطق داشت و امکان بازپسگیری گرههاای از دساترفتاه براسااس
اصل سیالیت و اصل هزینه فایده منافع ملی وجود دارد
نتیجهگیری
براساس مبانی و دادههای پووهش از دیدگاه شبکه مهمترین موضوع نحاوۀ ارتبااط
و پیوند بین مناطق و گرهها و نیز ارتباط آنها باا حلقاههاای فرادساتی اسات و در
مقابل آنچه نظم شبکهای در اختیار واحدهای منطقهای ،بهویوه واحادهای ناراضای
سیستمی ،قرار میدهد فرصت منطقهسازی است؛ فرصتی که تا پیش از این تنها در
اختیار قدرتهای بزرگ سیستم بود
در این میان کشورهای تددیدنظرطلب ،خواهان پیگیری الگوی قدرت برتر در
حوزه منطقهای و جهانی هستند ،بنابراین در شکلدهی به شبکۀ منطقهای خود بیشتر
از سایرین ملزم به توجه به تهدیدات و فرصتهای ناشی از چرخه قدرت سیساتمی
خواهند بود البته یافتن گرههایی با اهدا

و منافع همسو و تهدیدات مشتر برای
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واحدهای ناراضی با توجه به اهدا

تددیدنظرطلبانه و فشارهای سیستمی ،بسایار

دشوارتر از سایر واحدهاست از اینرو با همراساتایی اهادا

اساتراتویک باهویوه

ضدهومونی ،ایران و چین ضمن شناسایی فرصتها و پتانسیلهای همکااریهاای
راهبردی ژئواکونومی و ژئواستراتویک در قالب اقتصادهای مکمل نفتای و تدااری
از یکسو و مشارکت در طرحهای استراتویک همچون ابتکار کمربناد راه و رشاته
مروارید ،هریک سعی در تحکیم رابطاه در گارههاا و حلقاۀ ماد نظار شابکههاای
منطقهای خود کردند
با توجه به رقابت استراتویک چین و آمریکا از یکسو و قرار گارفتن ایاران و
چین در جرگه واحدهای ضدسیستمی آنچه عیان اسات مواجهاه باا واکانشهاای
راهبردی مقابلهکننده از سوی هومون جهات ناکارآمدساازی اهادا

شابکهساازی

خواهد بود البته همانگونه که گفته شد ارتباطات شابکهای بهصاورت یاکطرفاه
نخواهد بود ،بلکه فوا برای پاسب مناطق یا حلقههای فرودستی مهیا میباشاد ،اماا
پاسب متقابل ایران و چین در برابر چالشها و فشارهای هومونی پاسبهای متفاوت
در جهت راهبردهای متفاوت بود این تفاوت نشأت گرفته از تفاوت ماهیات ایان
دو واحد است در حالیکه تمام تالش ایران در قالب ضدسیستم انقالبی معطو

به

تغییر الگوهاای نظام در چرخاه قادرت کناونی اسات؛ چاین واحاد ضادهومونی
اصالحطلب است و قصد ایداد چالشهای جدی در برابر آمریکا را ندارد از سوی
دیگر با توجه به چالشهای منطقهای و فرامنطقهای چین میتوان دریافت که ایاران
در حال حاضر از نظر امنیتای و اساتراتویک در اولویات چاین قارار نادارد؛ ایان
موضوع در کنار وجود چالشهای متعدد و موازی امنیت چین ،خود معلول ماهیت
شبکهسازی ایران در فاز کنونی نیز میباشد
در این بین نکتۀ قابلتوجه ویوگیهای شبکه منطقهای ایران بار مبناای شابکه
فاقد معیار است ،شبکهای که کانونهای منطقهای شاکل گرفتاهاناد ،اماا هناوز باه
مرحله ساماندهی کامل نرسیدهاند؛ لذا همچنان قانون توزیع قادرت بار آن حااکم
است و مداخالت خارجی بسیاری دیده میشود از سوی دیگر این شبکه در حاال
انتقال بوده در شبکههای درحال انتقال بین بازیگران و میاندیگرها تنوعی از رواباط

108

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 13شماره  ♦ 1بهار 1400

مشاهده میشود و هندارها نیز در آن بهصورت استاندارد درنیامده و اجزای متفاوت
شبکه مکرراً مدبور به مذاکره با یکدیگر خواهند بود و بین آنها ائتال های مختل
و متنوعی پدیدار میشود و همچنین هر لحظه احتمال تغییر وجود خواهاد داشات
بنابراین چنانچه گفته شد ،این گسست گره یا سست شادن آن براسااس معاادالت
قدرت و یا دخالت خارجی به معنای شکسات شابکهساازی ایاران نخواهاد باود؛
چراکه ویوگیهای این استراتوی گسستن از یک گره و یا انتخااب ترجیحای گاره
دیگر است همچنین مطابق دیدگاه شبکهای پیوند استراتویک بین گرههاا از ناوعی
سیالیت برخوردار بوده و تغییرپذیر است
در همین زمینه سیر تاریخی روابط ایران و چین بیاانگر رواباط حاداکثری در
زمان نقاط عط

سیستمی (همچون 11سپتامبر) است و از دیگر سو درعاین عادم

همبستگی معنادار ،حدم رابطۀ ایران و چین در موج نخست تحاریمهاای آمریکاا
علیه روابط این کشور با ایران ،چرخش رابطه با ایران در موج دوم تحریمها بیانگر
تأثیرپذیری هرچه بیشتر این روابط از تغییرات متغیر مداخلۀ هومونی اسات البتاه،
واکنشهای راهبردی مقابلهکننده از ساوی هوماون جهات ناکارآمدساازی اهادا
شبکهسازی منطقهای ایران ،نه تنها در موضوع گره چین ،بلکاه در ماورد هار گاره
دیگر نیز صادق خواهد بود
با این وجود با توجه به دادهها بهنظر میرسد از سر گیری روابط ایران و چین
در قالب برنامههایی همچون نقشۀ راه بر بساتر واقاعگرایای و باهمنظور اساتراتوی
شبکهسازی قابلیت معنایابی پیدا کند در این میان آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد
این است که همکاریهای استراتویک در این شبکه بر مبنای تئوریهاای هزیناه -
فایدۀ دوجانبه ،چانهزنی و
معیار و محک معادالت است

هستند؛ درواقع این محاسبۀ سود و هزیناه اسات کاه
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پینوشتها
1
2
3
4

5

در این پووهش تأمل و تأکیدِ بیشتر شاابکهسااازی منطقااهای ،تااامین منااافع ملاای ایااران
خواهد بود البته بهساابب دوجانبااه بااودن بسااترهای همکاااری باار فرصااتهااا و
چالشهای چین نیز اشاراتی خواهد شد
بهدلیل ویوگیهای سیستم بینالملل بهصورت عام و منطقه بهطور خاص ،ماادل جهااان
کوچک و شبکه فاقد معیار از قدرت تحلیل باالتری برخوردار است برای مطالعه
بیشتر ر ( :قاسمی ،1391 ،ص )187
این پووهش قصد پردازش خرد و جزئی به این موضوع را نداشااته و تنهااا بااه تناسااب
مدال به آن پرداخته خواهد شد
نظرسندیها نیز این روایت را بهنوعی تأیید میکنند؛ بهعنوان نمونه در یااک نظرسااندی
که «گلوبال تایمز» آن را اندام داده بود 80 ،درصد نظردهندگان چینی معتقد بودنااد
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