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و چالش  هاي فراگير هاي فراروي همكاري ايران، چين

∗بهاره سازمند

و علوم سياسياي گروه مطالعات منطقهاستاديار  دانشگاه تهراندانشكدة حقوق

 فريبرز ارغواني پيرسالمي
و علوم سياسي الملل دانشجوي دكتري روابط بين  دانشگاه تهراندانشكدة حقوق

)7/4/91: تاريخ تصويب_17/11/90: تاريخ دريافت(

:چكيده

و جهانيةشاخص با سرد پس از جنگت متحول دوراندش شرايط به ، ضـمن شـدن وابستگي متقابل

گـران متعـددي را در عرصـة سياسـت هاي موضوعي روابط ميان كشورها، كـنش گستراندن حوزه

چـ. خارجي به تكاپو واداشته است  و ، در ايـن بـستريننوشتار حاضر با هدف بررسي روابط ايران

و ب در دوران بعد متحول دههاز انقالب اسالمي درةبه شاخـص اذعانبا، اخيرةويژه در دو  نوسـان

درو درنظر گرفتن اين سؤال كه با وجود بنيان روابط دوجانبه هاي راهبردي مستعد همكاري فراگيـر

و چالش نزد دو طرف، مهم  و جمهوري اسـالمي هاي فراروي اتحاد استراتژيك ترين موانع ميان چين

اي، هـاي سـاختاري، البـي رقبـاي منطقـه اند، بر اين اعتقاد است كه عواملي چون تنش ايران كدام 

و نقش آمريكا مانع از تحقق همكارهاي فراگير ميان دو طرف شده است  بررسـي.انتظارات متفاوت

ن ساز همكار هاي راهبردي زمينه نوسان روابط، بنيان  و در هايـت موانـع فـراروي تحقـقي مـشترك

.هاي نوشتار حاضر است ترين بخش همكاري فراگير مهم

: گان كليدي واژ

 سياست خارجيانقالب اسالمي، ايران، چين، آمريكا،

مق*  :bsazmand@ut.ac.ir Email 66409595: فاكس: الهمسئول

و جمهوري اسالمي ايران چالش«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است كه در معاونت پژوهـشي» هاي فراروي روابط چين

و با  .حمايت مالي بنياد ملي نخبگان انجام شده استدانشگاه تهران
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 مقدمه
گسستة نشانگر يك نقط،المللي با نماد فروپاشي شوروي پايان دوران دوقطبي در نظام بين

و گفتمانعظيم در بسياري از معادالت، مناسبا اين گسست. المللي بود هاي حاكم بر نظام بينت

و مهم،هاي موضوعي گوناگون بر حوزهافزون و نمود خويش را در تحول فرآيندها ترين اثر

و پيرو آن روابط دو يا چند جانبه نشان داد هاي سياست شاخص كه طوريهب؛گذاري كشورها

و مباني سياستگي اگر در نظام پيش از پايان جنگ سرد تصميم گذاري كشورها غالباً تابعي ري

در،بود) هاي متفاوت حركت در چارچوب بلوك(الملل از منطق دو قطبي بودن نظام بين

و كه با شاخص شرايط نوين ميةدر عصري يا سياست،شود وابستگي متقابل متمايز گذاري

و به قبض ت بسط تعامالت ديپلماتيك قأشدت تحت لزوم. رار گرفته استثير عوامل خارجي

به جهاني و توجه ، اهميت نظامي صرف سنتيةآثار آن، خارج شدن تعريف امنيت از حوز شدن

و حركت در مسير چندجانبهةهاي توسع يافتن شاخص و اقتصادي گرايي در راستاي انساني

 هايي از الزامات تحميلي نظم نوين بر فرآيند تنها گونه،سازي براي اقدامات مشروعيت

به گيري دولت تصميم مي ها .رود شمار

گ ورفتنبا درنظر فهم شرايط اين محورها، بسياري از كشورها با درك سريع اين منطق

و،المللي شدت متحول نظام موجود بين به را مسير سياست خارجي تنظيم اهداف ملي خود

ش، با كردهگرايي با محوريت منافع ملي تنظيم منطبق با نوعي عمل هاي دن از چارچوبخارج

ب، ايدئولوژيكناپذير انعطاف و پيشرفت را بيش از پيش اين. نوردند سرعت درميه مسير توسعه

وأدرحالي است كه برخي جوامع ديگر مت  ثر از شرايط دروني، ذهنيت نخبگان، فرهنگ سياسي

م) معناي سنتيدر(محور ذهنيت امنيتةنيز الزامات سيستمي هنوز در چنبر و گرفتار انده

و انطباق اند تعريف مناسبي از اولويت نتوانسته . دهندارائهها ها

ة ويژه در حوزهب،ل مهمئ در حال دگرگوني، يكي از مساِشناخت نسبي از اين شرايط با

ج و بنيان درك روندها، چالش، ايرانمهوري اسالميسياست خارجي  راهبرديهاي ها

با تصميم بديگگيري روابط از ويژه قدرتهر كشورها جديدةآغاز هزار هاي درحال ظهور

مي. ميالدي است كه اين موضوع از آن جهت اهميت خوبي نمايشي از دركبهنخستيابد

با،به عبارت ديگر. استگران كنش از سويالمللي الزامات بين توجه به نيازهاي تنظيم روابط

و شرايط بين بر داخلي ةحوزدردوم اينكه. است شدهستوارانظرييك چارچوب المللي

و،عمل مي،گذاري عينيت يافته هاي فراروي اجراي سياست چالش روندها كه نشان داده شود

و راهبردكاربست  دراستگذاري نيازمند تأمل ها در فرآيند هدف تاكتيك ها يكئةنهايت اراو

 به ظهور بلكه،نخواهد بودمنافعة كنند تنها تأميننهناپذير انعطافرويكرد خاص با وجه

شد چالش .هايي نيز منجر خواهد
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و با در درك اين اهميت، نوشتار حاضر با تمركز بر بررسي روابط دو جانبة ايران چين

تهب،دوران بعد از انقالب اسالمي برأويژه با  ميالدي، شناخت 2000و 1990 هاي دههكيد

چاگيري تصميمراهبرديهاي بنيان روندها،  قرار توجه در روابط دوجانبه را محورهالشو

و. دهد مي به روابط ايران چين مانند روابط بسياري از كشورهاي ديگر در دوران جنگ سرد

 ايران در بلوك غرب باعث شد تا ايران نيز گرفتنقرار. المللي بود ثر از شرايط بينأشدت مت

ده همپاي ساير هم  تعديل سياست خارجي چين در مسيربا 1970ةپيمانان غرب صرفاً از آغاز

و طارم( روابط با اين كشور گام بردارد ص1370 ديگران،سري رخ.)111، اما تحول عظيم در شرايطي

و در نتيجنمود  درانداختن طرحي جديد در سياست خارجية كه با رخداد انقالب اسالمي

ميبه،ايران به نظر و بررسي اي ديگ گونه رسيد روابط دو كشور بايستي در. شودر بازتعريف اگر

در، مناسبات با چين بودشيوةةكنند پيش از انقالب، راهبردهاي غرب تعيينةدور  اينك غرب

ده. نبود اهميت گذشته داراينگاه ايران  ميالدي، ماهيت انقالبي 1980ةهمچنين اگر در

و درگيري آن در جنگ با را جمهوري اسالمي ايران و چين به يكديگر نزديك عراق، ايران

دهة منطق روابط از نيم،كرد مي ب1990ة دوم توانست به سياق جديد نمية آغاز هزارازويژههو

و چين،كه امروزه باوجود حوزه طوريبه.گذشته باشد هاي موضوعي گوناگون در روابط ايران

و امنيتي مرتبط با هر دو كشور به نيازهاي متقابل شدت تحت تأثير بسياري از مسائل سياسي

به  و در نتيجه .ها نيز تسري يافت حوزهديگراقتصادي طرفين قرار گرفت

از با درة اين شرايط متحول، مقالآگاهي به(سه مفهوم روندها گرفتننظر حاضر با اشاره

و و آمد و شدها دو بسط قبض  در همكاري فراگيرموانع فراروي(ها، چالش)جانبه هاي روابط

به راهبردهاي تنظيمي(گيري تصميم راهبردي هايو بنيان)ي گوناگونسطوح تحليل از اشاره

ميهرسوي به روابط با طرف ديگر  هدف اصلي خود را بررسي،)دانجام يك از طرفين كه

ب روابط دو كشور در دوران بعد و دههاز پايان جنگ سرد .كندمي ميالدي متمركز 2000ةويژه

بارو ازاين س، اين مقاله كه مهمؤ محوريت اين هاي فراروي همكاري فراگير ميان ترين چالش ال

و چين كدام در بر اين اعتقاد است كه با وجود بنيان،اند ايران هاي راهبردي مستعد همكاري

اي ايران، نقش ايفاي نقش برخي عوامل همچون البي رقباي منطقه،سياست خارجي دوطرف

و انتظ آمريكا، تنش و چين از يكديگرهاي ساختاري و تعميق،ارات متفاوت ايران  مانع از بسط

و سير رايببخش نخست،رو ازهمين. هاي فراگير طرفين شده است همكاري  شناخت روند

و چين در دوران بعد از انقالب اسالمي و عوامل،روابط ايران و فرود روابط به بررسي فراز

ميؤم مي. پردازد ثر بر آن  وجه داراي روابط دو كشور عمدتاًةكه حوزدهد اين بخش نشان

و همكاري در بخش بررسي چرايي نوسان. حساس برجسته بوده استغيرهاي نوساني بوده

و هاي راهبردي تصميم اين بخش در دو محور بنيان. روابط، محور بخش دوم است نيز گيري
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مي،هاي روابط دوجانبه چالش كه با وجود اينكه بنيان نشان گيري راهبردي تصميمهاي دهد

به سوي همكاري مانع تحقق تاكنونها برخي چالشاست، هاي فراگير دوطرف مستعد حركت

. اين امر شده است

در گذر زمان.1 و چين؛ نوسان روابط  ايران
جائيكي از مس و درك ريشه، جديدةويژه در آغاز هزارهب،ايران.ا.ل مهم سياست خارجي ها

كه بست ميعواملي است به عبارت. آوردر را براي تغييرات ناگهاني در سياست خارجي فراهم

با،ديگر ده در مقايسه راي ميالدي به بعد تقريباً مسير1970ةكشوري چون چين كه از  واحد

ده،در سياست خارجي پيموده  بعد از انقالب هموارهةجمهوري اسالمي ايران در سه

را گيري جهت آنهكردپيشه هاي گوناگوني در كه آخرين و تالش براي» نگاه به شرق«قالب ها

هم حركت در به اينكه سياست)م2010( شيرين هانتر. گرايي آسيايي است مسير نوعي با اعتقاد

ن،و چين ويژه هندهب،گسترش روابط ايران با كشورهاي آسيايي ازاا عمدتاً ناشي از ميدي ايران

و تالش براي گريز از  به دو عامل مهم در تبيين اين بوده،فشارهاي مختلف آن تعامل با غرب

:كرده استله اشارهئمس

در)ةسلط(ايران براي پذيرش نظم كنوني با محوريت نداشتن تمايل)الف و نتيجه غرب

اي سازي در چارچوب تعامل سازنده با هدف ايجاد جبهه ها براي چندجانبه تالشگسترش

؛ويت مقاومت در برابر نظم كنونيواحد از كشورهاي مختلف براي تق

 آسيايي به عنوان مأمن جديد فعاليت ديپلماتيك كه اين امر نيز غالباً ناشيةتلقي حوز)ب

و دليلبه(گرايي كشورهاي عربي همسايه با ايرانهمنداشتناز و وجوه متفاوت قومي مذهبي

ماو افزايش تنگناها در آسياي مركزي براي) خارجيةمداخل  حضور فعالة در نتيجكشور

و فرامنطقه هاي منطقه قدرت .(Hunter, 2010:117) استاي اي

و نيز بسترهاي مهياي داخلي با اين تفسير از چرايي تمايل ايران براي تعميق روابط با شرق

شكلؤس،در هر دو سوي روابط) گيري تصميمراهبرديمباني(  نيافتن ال اصلي در واقع چرايي

وروابط استراتژي به آن در گرو بررسيكه پاسخهاي فراروي آن است چالشك  نوسانگويي

.استروابط دوجانبه

و چين بعد از انقالب اسالمي. 1.1 و چالش؛ روابط ايران اه روندها
ميايوجود با  روابط چين با دولت انقالبي،رفت با رخداد انقالب اسالمي در ايراننكه انتظار

ده(د ايران چندان مساعد نباش ةبه دليل آغاز بهبود روابط چين با دولت محمدرضا پهلوي از

در،)1970 ازْبرخالف انتظارات نگاه متقابل طرفين به يكديگر،عاملچندةنتيج اما  حاكي
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ده.اي مثبت در روابط دوجانبه بود آينده  ميالدي شرايط 1980و1970هايهدر طول

و منطقه بين شدش نگرانياي خاص باعث افزاي المللي جنگ. هاي چين در ارتباط با ايران

و گسترش، حمايت غرب از عراقوايرانتحميلي عراق عليه  طلبي نگراني از مطامع شوروي

و خليج آنةاز حمل ويژه بعدهب،فارس آن در نگاه به ايران و اشغال به افغانستان ، اين كشور

و. ترين اين عوامل بود مهم گذار ديگر در اين متقابل چندين عامل تأثيرطورهب از طرف ديگر

هاي آغازين انقالب اقتصادي براي ايران در دهه- عنوان يك شريك سياسي زمان چين را به

: كردتبديل

و اقتصادي_  اجتماعي حاكم بر چين با ماهيت انقالبي؛–نظام سياسي

وةرد سلط_ و از سويغرب شرق ؛چشمگيرهاي پيشرفتبه دستيابي چين در فرآيند توسعه

به_  توسعه؛ عنوان مدافع حقوق كشورهاي درحال سوابق چين در عملكرد
بهةظرفيت بالقو_ و چين به ايران عنوان منبعي از انتقال كاالها .)Hunter,2010:118( فناوري

دوةبنابراين در نتيج ده اين عوامل روابط متقابل  آغازين انقالب با بهبود قابلةكشور در

با طوريهب؛اي همراه بود الحظهم  شوراي رئيس وقت مجلس، رفسنجانياالسالمةحجسفر كه

دراسالمي،  در سالاي خامنههللا جمهور وقت آيت رئيسسفرو نيزم 1985 سال به پكن

 (Quoted in FBIS,1985/1989).شد تر از پيش مسير روابط مستحكم، چينبهم1989

و عراق و خدماتم1980 در سال با آغاز جنگ ايران و نيز فروش تسليحات  روند كمك

 با). Ghafouri, 2009:84(به ايران از جانب چين شدت گرفتSilkwormهاي فني همانند موشك

به حوزه همكاريةبسط دامن مي ها به توانست در ميان هاي اقتصادي، تداوم روابط متقابل مدت

و حتي استراتژيك طرفين  درنجامد،بيهمكاري گسترده ، عملكرد چندين متغير ميانيةنتيج اما

ب دههروابط دو كشور  امنيتي–هاي سياسي در حوزهم1990و اوايل 1980ةويژه از اواخر

ترين اين مهم. گرديد آن دورنماي مشاركت استراتژيك تضعيف درپيدچار ركود شد كه

و متغيرها  ميعوامل :باشند به شرح ذيل

دهاز.الف و نيز زمان با موج جديدي از تحوالت بينهمو ميالدي1990ةآغاز المللي

به بيرون(هاي چين اولويت سياست،آمدن نسل سوم رهبران جديد كار روي و)نگاه  تغيير كرد

تها چينيةتوجه فزايند. بار ديگر معطوف به درون شد و برأبه اصالحات اقتصادي كيد مجدد

و توسع و خارجي، عنوان مبناي مشروعيتبه اقتصادي در داخلةرشد زا در دو محيط داخلي

و بازارهاي فراوان نياز به سرمايه را،گذاري  هرچه بيشتر روابط با اياالت متحدهة توسعبه چين

،)1 جدول( حجم تجاري قابل توجه دو كشور با يكديگر نظر گرفتندربا. كرد ناگزيرآمريكا

و دقيقاً به همين دليل نيزشد معطوف در روابط با آمريكاسياست چين عمدتاً به پرهيز از تنش

به چيني . آمريكا در مورد ايران بودندهاي خواستهها ناگزير از توجه
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و آمريكا در سال.1جدول )ميليارد دالر(2008 حجم تجارت

از  واردات چين

 اياالت متحده

به  صادرات چين

م  تحدهاياالت

5/98/338 

Source: (Hunter, 2010:119) 

به حوز.ب كه در كاهش دامن، منافع آمريكاة در كنار توجه وة عامل مهم ديگري  روابط

م شدؤممانعت از انتقال آن به همكاري استراتژيك در،ثر واقع  سياست حفظ توازن چين

ن به بازارهاي مصرفي اين منطقهچيةنياز فزايند. فارس بود برقراري روابط با كشورهاي خليج

نهنيزو،فارس خليجةدر كنار واردات عظيم انرژي از منطق ج روابط با.ا. چندان مساعد ايران

در عقالني منطق توازنةفارس باعث شد چين در يك محاسب خليجةكشورهاي عربي حاشي

و اعراب به ائتالف با ايران ترجيح دهدروابط ايران .را

پيداخلي ايران نيزة بر تغيير نگرش در ميان رهبران چين، حوز عالوه.ج  پايان جنگ با در

به كشور، احياي زيربناهاي ضرورت. تحوالت شگرفي مواجه شد جبران خسارات وارده

و تالش براي خروج كشور از انزواي بين المللي باعث شد دولت سازندگي براي اقتصادي

و جلب سرمايه با سياست تنششده، يادبه اهدافيدستيابگذاري خارجي ب زدايي ويژههغرب

و دامنبر توانست مانند دوران جنگ نمي ايران،رو ازاين؛گيرد اروپا را درپيش  روابطةحوزه

كنشرق خود با .دتمركز

در شرايط متحول بين،نهايتدر.د  از اين همكاري جلوگيريالمللي نيز عاملي ديگر

و عقبكه روييطورهب؛استراتژيك بود نشيني نيروهاي اين كار آمدن گورباچف در شوروي

و در ادامه و روسيه  محيط ناامن،فروپاشي شوروي كشور از افغانستان، بهبود روابط چين

و امنيتي چين را تغيير . شوروي رنگ باختةطلبان هاي چين از سياست توسعه عمالً نگراني داد

گ، اين تحوالتةدر نتيج  براي موقعيت ايران در زياديتوانست اهميت ذشته نمي چين مانند

.)Hunter,2010:11-20(د تقابل با شوروي قائل باش

و چين در دهه. 2.1 و سوم انقالب اسالمي روابط ايران  هاي دوم
و ايجاد تغييرات مهم در محيط امنيتي آسيا ميبه،با فروپاشي شوروي كه روابط ايران نظر رسد

زوديبهاما. اقتصاد فاقد موضوعيت باشدةهاي گسترده جز در حوز كاريو چين در شكل هم

شد ميالدي روابط دو كشور پيچيده1990ةدهة از نيمو  به يكديگر وابسته اين. تر از گذشته

.بودپيوستگي روابط بار ديگر ناشي از رخداد تهديدات امنيتي نوين 



و چالش 89 هاي فراگيرهاي فراروي همكاريايران، چين

وبا ر آنكه روابط تجاري به روز در حال فزوني بوداقتصادي چين با آمريكا  موقعيت،وز

با عنوان يك قدرت نوظهور نمي چين به بي برتريتوانست كه  ترديد طلبي آمريكا

ب. داشته باشدكامل تطابق،چين بودآزاديو عملة حوزةكنند محدود از ويژه بعدهاين موضوع

شد در چين با طرح مباحث حقوق بشري از سوي غرب تشديدم1989حوادث سال

(Lanteigne, 2009:978)وةنتيجو  چين با ايراني بود كه موقعيت دوبارة آن اتحاد طبيعي

.داشتمشابهي در روابط با غرب

ده،المللي بر شرايط اثرگذار بين عالوه به مزاياي،آغازين انقالبة مانند  نوع نگاه دو كشور

درطرف روابط و گسترش دامن ديگر نيز مةبهبود ها كه در نگاه چيني طوريهب؛ثر بودؤروابط

:بود اهميت دارايايران از چند جهت

 منابع عظيم انرژي ايران؛_
و مصرفي بزرگ؛_  بازارهاي صادراتي
بي_ ج مواضع عمدتاً و غيرايدئولوژيك به چين.ا. طرفانه كه در اين راستاايران نسبت

كه نشانگر ترين شاخصه مهم دريحساس نداشتنهايي و موت از سوي ايران يضعانتيجه اتخاذ

 چين در آسيايوايران ميان رقابت جدي نبود:ازاست بود عبارت چينطرف در قبال بي

و حمايتأتنداشتن؛مركزي كيانگ مسلمانان سيندر برابرجويانه كيد بر وجه ايدئولوژيك

ميهب،چين به نداشتن؛2009ويژه در حوادث يلئروابط چين با اسرا حساسيت نسبت

؛)يل قرارداردئالشعاع حمايت آمريكا از اسرا برخالف روابط ايران با آمريكا كه همواره تحت(

باموقعيت ژئوپلتيك ايران_ ؛الملل امنيت بينة حوزاز حيث مسائل مرتبط

در_ و وزن موقعيت ايران به عنوان يك مركز مهم فكري آن اثرگذار بر تحوالتةجهان اسالم

صص1389،همشهري ديپلماتيك( .)Kemenade,2010؛83-80،

،از فروپاشي شوروي المللي بعد نوين نظام بينومتحولشرايط توان گفت در مجموع مي

بافزون به ايران، رويكرد ايران به چين را بار ديگر هاي ويژه در ساله بر جلب مجدد نگاه چين

و ارائريطوهب؛اخير تحت تأثير قرار داده است خدماتةكه قدرت باالي چين در توليد كاالها

به سرمايه  تعادلي در برابر اياالت متحده،ةعنوان يك وزن گذاري مورد نياز ايران، تلقي از آن

و توسع گونه پيشيچهنداشتن بهةشرط در برقراري يك مناسبات دوجانبه، تلقي از چين عنوان

در اجتما_ اقتصاديةمدل موفق از توسع و بنبودنهايتعي ويژهه حساسيت افكار عمومي

تا،مورد روابط با چين نخبگان در  با اين كشور با ديدي مثبت ايرانروابطبه باعث شده است

.و سازنده نگريسته شود

دهةهاي دوجانبه باعث شد تا روابط دو كشور از نيم اين جذابيتةمجموعبنابراين ة دوم

ب1990  شاهد يك سير صعودي، پيوستگي متقابلة جديد ضمن تجربةهزارويژه از آغازهو
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ازم2006 تا 1992هاي سالةكه در فاصل طوريهب؛باشد  سفر در سطح مقامات15 انجام بيش

 گسترش روابط دوجانبه در.(Hunter,2010:127) شاهدي است بر اين مدعا،رتبه دو كشور عالي

و از قراردادتعداد زياديبه انعقاد سرانجام،رتبه كنار سفرهاي متعدد مقامات عالي  ها

ب نامه موافقت و اقتصادي ويژه در حوزهههاي دوجانبه ةدر فوري. انجاميده استهاي زيربنايي

پي سفر وزير خارجه وقت چين به ايران موافقت1993 به امضا رسيد نامه در اي بين دو كشور

شد300ه نيروگادوكه بر اساس آن چين متعهد به ساخت  از. مگاواتي اتمي در ايران همچنين

از2000ة آغاز ده و با افزايش فشارها و سوي ميالدي به ايران براي تحريم  غرب

و توسعنكردن گذاري سرمايه  ميادين نفت وگاز، حضور چين در اين حوزهةدر بخش انرژي

صتابي،سحرخيز( تر شده است پررنگ وةويژه در حوزهبترين ابتكارات دوطرف مهم.)37، نفت

كه تا مياز سويسازي منابع انرژي حد بسياري نيز ناشي از سياست متنوع گاز ،باشد چين

ازا عبارت :ند

از2004در مارس Zhuhai Zhenong)(نامه با شركت دولتي امضاي موافقت_  براي خريد بيش

طي 110 ؛د دالر ميليار20 سال با ارزش تقريبي25 ميليون تن گاز طبيعي

؛ ميدان نفتي آزادگانةيادداشت تفاهم ميان شركت ملي نفت دو كشور براي توسع_

شركت ملي نفت چين براي جايگزيني با شركت توتال فرانسهبا2001 سالةنام موافقت_

؛ ميدان گازي پارس جنوبي11فازةبراي توسع

س2004سال اكتبرةنام موافقت_ و با هدف مشاركت�ينوپك ميان شركت ملي نفت ايران

و در مقابل فروشةشركت چيني در توسع به چينة هزار بشك150 ميدان نفتي يادآوران . نفت
بهي، شركت ملي نفت ساحلبراين افزون كردن قرارداد دنبال نهايي چين با انجام گفتگوهايي

 از سويانجام گفتگوهايي. است ميدان گازي پارس شمالية توسعبراي ميليارد دالري 16

،(Tehran Times, 2009) خزرة ذخاير انرژي در منطقةشركت ملي نفت چين براي توسع

احداث خطوطو،)ها نظير ساخت جاده(هاي حفاري در فعاليتهاي چيني مشاركت شركت

و گاز  مناسبات اقتصادي دوطرفةو توسعهاي چيني هايي از حضور شركت نمونه،انتقال نفت

چي. باشد مي و راهمشاركت وسازي، سدسازي متروي تهران، كشتيةاندازي پروژن در ساخت

ب  از جمله ديگر محورهاي تالش ايران براي،ويژه در آبادانهگسترش ظرفيت پااليشگاهي

.هاي اخير بوده است در سالهاي چين گيري از توانايي بهره

اة در حوزهكنار مبادالت دوجانب در به از،يران انرژي، بحث فروش تسليحات  يكي ديگر

و حساسيت و حساسيت. استبوده برانگيز در روابط اين دو كشور موضوعات مهم اهميت

ب و چين ويژه در نزدهاين موضوع عمدتاً ناشي از تفاسير دگرگونه از معامالت تسليحاتي ايران

 
1. SINOPEC. 
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و ازكه جمهوري اسالمي ايران در دوران جنگ با عراق اينبا. محققان غربي است ناظران يكي

مي خريداران مهم تسليحات چين به دهة اما از نيم،)Ghafouri, 2009.نك(ترف شمار ةدوم

به ايران در مقايسه با چين حجم فروش تسليحات، تبليغات گستردهبا وجود ميالدي 1990

ترين عامل آن نيز افزايش فشارهايكه مهم)Gill, 1998.نك(ها رو به كاهش گذاردر كشورديگ

در يكاآمر مسبارةبه پكن .استلهئ اين

ج ده.ا.بررسي سير روابط و چين در در دو  اخير حاكي از سيري نوساني با تمايلةايران

 اينكهباوجود. هاي كمتر حساس بوده است ويژه در حوزهبه،ها همكاريةبه گسترش دامن

مي به هم،جويي وجه غالب بوده رسد روند همكاري نظر و فرود در كاري اما فراز ها نيز

ح مناسبات دوجانبه چندان كم و اين امر تا هاي راهبردي مستعد بسياري به بنياندرنگ نبوده

و درعين  ايفاي نقشةكننده از همكاري فراگير در نتيج جلوگيريهاي حال چالش همكاري

. گرددمي برخي متغيرهاي مياني باز

و چالشهاي بنيان ايران، چين؛.2  همكاري فراگير هاي راهبردي
ياوب نظام بينچباوجود آنكه از گذشته حركت در چار و برقراري مناسبات دو  چند المللي

و مبتني بر برنامه و قواعدي از پيش مشخص و،ريزي بوده جانبه نيازمند اصول  اما اين نياز

ازا بينگري كنش نخست اينكهزيرا،الزام در مقطع فعلي بيش از پيش اهميت يافته است لمللي

ميالملل در نظام بينگران تنوعي از كنش، شدهخارجمحور حالت صرف دولت .دشو مشاهده

و دامندوم، كه حوزه ها عمدتاً دوجانبه بود، ديپلماسي نوين زنيه چانة برخالف ديپلماسي سنتي

هم ناگزير از شبكه و توجه به سازي روابط و عاليگراني كنشزمان كه هر يك منافع ق است

و متفاوتي را در وشدهوجهي تعامالت چندةدر روابط دوجانبه نيز حوزسرانجام نظر دارند

هاي موضوعي بلكه حوزه،شود سياسي تعريف نمي–اين تعامالت صرفاً در بعد نظامي

و(يگوناگون آبهم...) اقتصادي، فرهنگي . استشده افزودهنه

گيري سياست راهبردي تصميميها بنياندر بررسيدمبناي عملكر،به تبع اين روند

و چين، تدوين برنامه و سياست خارجي ايران مي ها كه. باشد هاي گوناگون  افزونراهبردهايي

و سطوح منطقه به نيازهاي داخلي جوامع، مناسبات و بين بر توجه و اي و محذورات المللي

مي مقدورات برآمده از آن وشنا.دنده را نيز محور توجه قرار  خت منطق حاكم بر روابط ايران

مي واكاوي اين بنيان،چين .سازد ها را ضروري



 1392 پاييز،3شمارة،43ة دور، سياستة فصلنام 92

در تصميمراهبرديهاي بنيان. 1.2 و ايرانسياست خارجي چين گيري
 گيري در سياست خارجي چين راهبردهاي تصميم. 1.1.2

و راهبردهاي روابط آن .م1949ب از انقالر كشورها بعدديگبا ديپلماسي جمهوري خلق چين

و نشيبداراي دوران انزوا، دوران تكيه بر يك سو، راهبرد. هاي متعددي بوده است فراز

و راهبرد فرامنطقه المللي، ديپلماسي منطقه درهاي باز، تعامل با نظام بين ترين اين مهم،اي اي

در؛)بخش اول: 1370و ديگران،سري؛ طارمLanteigne, 2009:1(تحوالت بوده است  باة رابط اما چين

:ازندا ايران اين محورهاي ديپلماتيك عبارت

1اي منطقه ديپلماسي بينا_

دو خواسته در چارچوب بيشتردر دوران جنگ سرد روابط ميان كشورها و هاي  بلوك شرق

با.شد غرب تعريف مي و واحدهاي همكار وهمگرا و متحدان شوروي از يك سو حاميان

به عوامل اصلي قطب،سوي ديگراياالت متحده آمريكا از  مي بندي سيستمي با. رفتند شمار اما

و�ظهور غيرمتعهدها ها توجه قدرت،از فروپاشي شوروي ويژه بعدهب از دهة پاياني جنگ سرد

به توسعر كشورها بيش از ائتالفديگو نيز در.)Lanteigne, 2009:122(شدمعطوف مناطقةها

و ند جهانيزمان با فرآيهمحال، عين و گسترشاي، هاي منطقه سازمانةتوسع شدن  تجارت

و سازماني در كنار روابط دولت و افزايش اهميت روابط فردي ها، بازرگاني ميان كشورها

ة حوز، تفاوت مناطق كاهش يافتهبه اينكهو با اعتقاد برخي،شدهاهميت مناطق بيش از پيش 

.)Katzenstein, 2005:27-30( پديد آمده است»ايهمنطقانبي«عنوان نويني از ديپلماسي با

ب در �جيانگ زمينو� دنگ شيئائوپنگةويژه در دورهسياست خارجي جمهوري خلق چين

برةو با آغاز ده و مناسبات با قدرت اول عصر اصالحات توجه عمده هاي برقراري روابط

و شوروي به همسايگان،،ن سياستدر ذيل همي. روسيه متمركز بود/ بزرگ نظير آمريكا  توجه

و مدنظر قرار�و سازمان همكاري شانگهايAPECاي نظيري منطقهنهادهاجنوب شرق آسيا

ب اما از سال. گرفت و با جينهوةويژه در دورههاي پاياني حكومت جيانگ زمين تائو، پكن

و موفقيت در ديپلماسي منطقهةپشتوان بهنيز اي با واكنش و قدرت راهبرد تعامل هاي بزرگ

و ضرورت چندجانبهگسترشپيرو  ماتيك خود را با ابتكاراتل روابط ديپ،گرايي نيازها

و همكاري چند به وجهي  همسايگان خويش در مناطق گوناگون تسري آنسويهاي اقتصادي

 همكاري استراتژيكةنام امضاي موافقت كه)Sen Gupta, 1991:C3; Lanteigne, 2009:C5, 6( داد

1. Cross-Regional Diplomacy. 
2.  Non-Aligned States. 
3. Deng Xiaoping. 
4. Jiang Zemin. 
5. Shanghai Cooperation Organization(SCO). 
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و مكزيكب ، آفريقاي جنوبي، مصر وعربستان سعودي)1998( اروپاة اتحادي،)1997(ا كانادا

.(Cheng and Wankun, 2004:189)اند آن جملهاز) 1992(

كه بعضاً بهدف اصلي اين سياست  نيز نام برده�»تهاجم مسحوركننده«عنوانا از آن

و،شود مي  رقابت با آمريكا در مناطقي است سرانجام ارتقاي قدرت نرم چين، برآوردن نيازها

ميدارايطور سنتيهبهاآنكه آمريكا در ). مانند آمريكاي التين وخاورميانه( باشد نفوذ

كه اجرايي جانبه صورت دو يا چندةنام از رهگذر انعقاد موافقتبيشترشدن اين سياست

حدر قالبارتباط با ايران نيزدر،گرفت مي گذار هاي سرمايه ضور شركت بسترسازي براي

با چيني، زمينه و ثبات منطقه ئةانرژي، اراةهدف ثبات در عرض سازي براي تأمين امنيت

 در نهايت تسخير بازارو اقتصادي در رقابت با مدل غربي، فروش تسليحاتةالگوهاي توسع

زGhafouri,2009)(شدمي مطرحمصرفيةگسترد  مساعدةمين كه هر يك از اين موارد نشانگر

و چين براي تعميق همكاري .استهاي فراگير در روابط ايران

و_ �استراتژي نگاه به مرزهاي غربي ديپلماسي نفتي

و سياست آن راهبرد امنيت نفتي چين به منابع انرژي،هاي مرتبط با  با نياز روزافزون چين

به استفاد. داردارتباطي تنگاتنگ كشةاين دسته از راهبردها براي ور از منابع استخراج شده يك

و(به امنيت انرژي دستيابي دسترسي به انرژي در اشكال مختلف با حجم كافي، قيمت مناسب

به حجم واردات نفت چين.(Chen,2010:39)اشاره دارد) ونقل ايمنحمل  جدول( با توجه

ها ايران چينياهاز ديدگ،)2 جدول(و نيز سهم ايران در توليد اين نوع از انرژي)1ة شمار

در تواند نقش دوگانه مي تقويت امنيت انرژي ايفا نمايد؛ اول آنكه ايران با حجم باالي اي

يكي از عرضه ومكنندگان ظرفيت توليد ميدوم اينكههم انرژي براي چين است تواند ايران

).Chen,2010:43( منابع نفتي در مناطق غربي چين باشدةكنند فراهم

)2004-2008(صد واردات نفت چيندر.2جدول
 سال

 مناطق
2004 2005 2006 2007 2008 

78/1023/1155/1159/1291/11 ايران
4/1445/1744/1614/1633/20 عربستان سعودي

31/1353/808/938/815/9 عمان
42/4521/4519/4559/4410/50 خاورميانه
20/1374/1315/1632/1571/16 آنگوال
70/421/534/323/685/5 سودان
74/2827/3054/3151/3216/30 آفريقا

Source :(Chen, 2010)-

1. Charm Offensive. 
2. Oil Diplomacy and Westbound Strategies. 
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و ژئواكونوميع ايران در تأمين منابع انرژي، موقيافتن اهميت با ك اين كشوريت ژئوپلتيك

به« با عنوان در چينباعث تقويت رويكردي ديگر  شده» سوي مرزهاي غربياستراتژي نگاه

و خليج- غني نفتيةاين رويكرد ايران به لحاظ استراتژيك ميان دو منطقدر. است  فارس

كه چيني منطقه؛ واقع شده است-درياي خزر به اي نام�ابريشم انرژيةعنوان جاد ها از آن

شد55 تقريباً دارايفارس خليجةمنطق. برند مي وجهة درصد ذخاير نفتي اثبات  درصد41ان

شد.(Daragahi, 2005) باشد ذخاير گازي مي تا8/1خزر نيز حدودة منطقة ذخاير نفتي اثبات

مي3/3 كه اين ميزان  برابر نيز16تا9تواند در آينده بين درصد مجموع ذخاير جهاني است

مي بنابراين موقعيت بي.(Gelb,2002:2-4)افزايش يابد  چينبهتواند نظير ايران در اين ناحيه

ازأتبراي درها مشكالت چيني،برآن افزون. چين كمك كند مرزهاي غربي راهمين منابع نفتي

ونقل حملبراي باعث شده ايران به عنوان مسيري،�ويژه تنگه ماالكاهب، درياراهانتقال نفت از

دركه اين امر خودبه آيدشمار غيردريايي انرژي به هال انرژي براي چينيتأمين امنيت انتقا خود

. اهميت استداراي

�»بيرون رفتن«استراتژي_

ده» بيرون رفتن«استراتژي به درون« ميالدي در برابر راهبرد1990ةاز نيمه  مورد�»دعوت

هاي شركتتشويقكلي اين راهبرد محور. گذاري چين قرار گرفت هاي سياست توجه دستگاه

وبرايخارج از كشور چيني براي حضور در بهةكسب تجرب برآوردن نيازها  الزم براي انتقال

 اصلي اين راهبرد تالش براي تمركز،انرژيةحوزدر.(Lanteigne, 2009:44) درون كشور است

، به عبارت ديگر؛داخلي استةگويي به نيازهاي فزايند پاسخبرايتأمين منابع جديد انرژي

وةهدف اين راهبرد استفاد واسازي منابع گون از خطر با متنوعپرهيز بهينه از منابع نفتي  گون

بههاي كانال .)Chen,2010:46( است ذخاير نفتي دستيابي

 شركت ملي� شركت ملي نفت يعنيسه شركت نفتي چين،انرژيةاين راهبرد در حوز

ازتضمين را براي	 بحاريماوراو شركت ملي نفت�پتروشيمي از امنيت انرژي  راه خارج

و و خطوط انتقال حفاري، ساخت پااليشگاه خريد سهام برابر در بازارهاي خارجي، كشف ها

گران چيني معتقدند تحليل،به همين دليل (Leverett and Bader,2005:193). كند لوله تشويق مي

و استكه اين راهبرد باعث شده  فسر انرژيديگتا قيمت دستيابي به منابع نفتي 5يلي هاي

شو تن در مقايسه با واردات ارزان دالر در هر .دتر تمام

1. Energy Silk Road. 
2. Malaca Predicament. 
3. "Going Out" Strategy. 
4. Inviting in. 
5. CNPC. 
6. SINOPEC. 
7. CNOOC.
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اين از اجرايي شدن كنندگان نفت به پكن بعد ترين عرضه ايران يكي از مهم،در اين راستا

 1990ةدهة از ايران در نيمراها افزايش واردات نفت خود چيني).3ولجد( باشد راهبرد مي

ميكه طوريهب؛دكردنميالدي آغاز ، پكن مذاكراتي را با تهران براي افزايش1995 در ماه

به000/20واردات نفت از ايران از و اين000/60 بشكه در روز  موضوع بشكه انجام داد

بم2008تا2000 زمانيةباعث شد تا در فاصل سهه ايران يكي از طور مستمر در ميان

.)Chen,2010:46( نفت چين قرار گيردة عمدةتوليدكنند

وةدهندكه شكليادشدهبنابراين مجموع راهبردهاي ةنيز تعامالت دوجانب سياست خارجي

كهاآن بيانگر،باشد چين با ايران مي بهست برها روابط با ايران از سوي چينيتوجه مبتني

ا رو باوجود آنكه تمامي اين راهبرده ازاين. ريزي منسجم با اولويت تأمين منافع ملي است برنامه

مي» درهاي باز«و» آميز مسالمت ظهور«در ذيل راهبرد كالن و اولويت،گيرند قرار  اما الزامات

 راهبردياي از مباني كه بخش عمدهشدهبرخوردار چنان اهميتي تعامل با ايران از آن

و گيري سياست تصميم به خويش معطوف داشته و گذاري در چين را همين عامل در قبض

. بوده استتأثيرگذارط روابةبسط دامن

ج تصميمراهبرديهاي بنيان. 2.1.2  ايران.ا.گيري در سياست خارجي

ج ب.ا.همانند چين، مباني الگوهاي رفتاري سياست خارجي درهايران  كشورهاي بارةويژه

ب بهآسيايي و چين درهطور عام از بلكه مجموعه؛ تكوين نيافته استخأل طور خاص اي

و سيستمي تصميميو مباني هنجارها، اصول گزاره و،گيري متأثر از محيط رواني  در تنظيم

م گيري نوع جهت و سياست رو مهم ازاين. ثر بوده استؤها هايي كه ضرورت ترين راهبردها

و  به چين راة دامنگسترشنگاه دههب، روابط با اين كشور يكي دو  شدت، اخيرةويژه در

:از است عبارت،بخشيده

� تعامل سازندهسياست_

ج،1384كار آمدن دولت نهم در سال روي بعد از هاي ايران همانند رويه.ا. سياست خارجي

كه نشانگر حركت از سياست اين تحول زير.شد مواجه�داخلي با تحولي زيرگفتماني گفتماني

به سياست تعامل سازنديزدا خارجي تنش تبه، نوين بودةي دوران اصالحات  ثيرأشدت تحت

ب فضاي حاكم بين هاي پيگير تالش. اصالحات بودة غرب با ايران در دورةويژه در رابطهالمللي

ب ة در ارتباط با پروندخصوصهدولت اصالحات در حفظ منافع ملي ايران در روابط با غرب

به اين نتيجه رساند كه حتي اي ايران در مسيري قرار هسته گرفت كه افكار عمومي داخلي را

و زدايي نيز نمي تنشونرمش مئنيت غرب در مسا عدم حسن تواند از مطامع بهل  سياست ربوط

1. Constructive Interaction Policy. 
2. Sub- Discourse. 



 1392 پاييز،3شمارة،43ة دور، سياستة فصلنام 96

و پاسخ ناپذيري ذهني موجود از غرب در كنار انعطافةثر از سابقأمت،رو ازاين. خارجي بكاهد

و رويكرد سياست خارجي،جويي ايرانبه همكاريها نامناسب آن  زمينه براي تغيير ماهيت

شد كار ايران با روي .آمدن دولت جديد فراهم

جكه متأثر از سند چشم در تفسير رسميسياست نوين تعامل سازنده با«ايران.ا. انداز

و به جايگاه اول اقتصادي، علمي فناوري در سطح منطقه، با هويت هدف رساندن ايران

و در انقالبي، الهام اسالمي و تعامل سازنده در روابط بين بخش سند(»الملل جهان اسالم

ج چشم در.ا. انداز اتخاذ سياستي فعال، پويا، تأثيرگذار،«عنوانبه،شدتدوين) 1404افق ايران

و شناخت دقيق از معادالت سياسي جامع،دار جهت المللي، خروج از جايگاه بينة با آگاهي

و قرار به عرص گرفتنمتهم بهة در جايگاه مدعي، ورود گري عنوان بازي سياست جهاني

مي» زدايي تنشةاز مرحل قدرتمند با عبور ص1387،محمدي( شود تعريف ،81(.

به،آيد تعريف برمياين طوركه از محتواي همان به سياست« اشاره ورود قدرتمندانه

آن» جهاني كهانشانگر و ساير كشورهاي درحالگري كنشست كه در شرايطي با ايران توسعه

و بين منافع منطقه تواند نظمي نظم موجود نمي، نداردتطابق نظام هاي بزرگ قدرتي الملل اي

و در راستاي صلح جهاني باشد و،رو ايناز. عادالنه  ضرورت استنباطي آن است كه واحدها

به همين جهت. هاي ناراضي از نظم موجود در يك جبهه در برابر آن مقاومت نمايند قدرت

ب(اين دكترين در تفكيك سطوح خويش توسعه، جهان اسالم، المللي، جهان درحالينسطح

و را،توسعه در سطح جهان درحال،) همسايگان نيزسطح خاورميانه  روابط با كشورهاي آسيايي

شكل با مي هدف امكان ، 1387،محمدي( كند گيري قطب آسيايي در نظام موجود بااهميت تلقي

و روسيه با توجه ديدگاه،از اين.)138ص و جاذبه كشورهاي چين مبه نفوذ ثرؤهاي استراتژيك

اين واحدها تالش دارند. هستندخود توانايي ايفاي نقشي مهم در تعامل سازنده با ايران را دارا

در بينةتا موقعيت خود را در حوز و را اين ارتباط تالش پايان المللي ارتقا بخشند ناپذيري

و در براي تفاهم  اند دستور كار خود قرار دادهتعامل با يكديگر در چالش با غرب

(Mohammadi, 2006:53).

و، يادشدهبنابراين در چارچوب دكترين يكي از وجوه و روابط با چين به تعامل

مي مشخصه از هاي الگوي رفتاري ايران تبديل كه اين امر ناشي :است چند محور شود

به عنوان مبنايي براي ترقي در نظام_  الملل؛ بينرشد شتابان اقتصادي چين
و الگوهاي آن در ذيل_ و توسعه در مسيري متفاوت از غرب پكن«رشد ؛»مدل اجماع

و روحي_  طلبي چين؛ استقاللةسوابق انقالبي
المللي كه هم در دوران جنگ هاي بومي اين كشور در تعامل با نظام بين سياستسرانجامو_

و و متفاوت از شرق سرد .غرب را پيموده استوهم وضعيت فعلي مسير خاص
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�سياست نگاه به شرق_

ج راغموقعيت خاص و اقتصادي ايران در طول زمان همواره نخبگان حاكم رافيايي، فرهنگي

. سازي را براي حفظ منافع در پيش گيرند المللي منطق توازن برآن داشته تا در بازي سياست بين

و يا نفي هر به شرق يا غرب كه بعضاً در دستور رويكرد،دو سياست نگاه كار هايي هستند

و يا آنكه جايگزين يكديگر شده سياست خارجي ايران قرار .اند گرفته

نه چندان جديد در سياست خارجي ايران از سال سياست نگاه به شرق به عنوان رويكردي

ازوش1384 هرچند اين رويكرد. آمدن دولت نهم وزن بيشتري به خود گرفت كار روي بعد

و،بودهم هاي پيشين دولتمدنظر  اما شرايط خاص حاكم بر موقعيت ايران در مقطع فعلي

ب هاي موجود در حوزه جدال رات اين سياست را بيش از پيشيثتأويژه با غربههاي موضوعي

و مباني بيش از آنكه واجد يك چارچوبيادشدهسياست. نمايان ساخته است تئوريك

و واكنشي داشته استربيشت،عمل باشدةمشخصي در حوز و سوي انعكاسي ؛ سمت

بهكه در سال طوريهب ةكه مذاكرات ايران با غرب در خصوص برناماينهاي اخير با توجه

به نتايج مطلوب نرسيد هسته نژاد براي بازنگري در دولت آقاي احمديچشمگيري، گرايشهاي

و برقراري ارتباط نزديك با در رويكردهاي سياست خارجي نگاه« عنوانباكشورهاي شرقي تر

و( پديد آمده است»به شرق ص1387،احدي ثقفي عامري ،11(.

ب مهم كههترين مقوالت مورد توجه در اين سياست ويژه در مناسبات با كشورهاي آسيايي

ميدارايدر ذيل آن روابط با چين نيز  :ازندا عبارت،دشو اهميت

و توانمندي_ ب موقعيت به عنوان زمينهةويژه در زمينههاي ايران و امنيت آن هاي مناسب انرژي

 همكاري؛
و ايجاد سازوكارهاي امنيت_ ؛ مناسب امنيتي در منطقهسازي در آسيا

و تقويت منطقه_ و( گرايي از موج دوم منطقهبرگرفتهاي هاي منطقه همكاري گرايي  ثقفي عامري

صص1387،احدي ،13-10(.

چه در قالب يك رويكردش بنابراين مشاهده مي به شرق كه سياست نگاه ود در شرايطي

و چه در قالب يك وجه واكنشي در برابر غرب مبناي عملكردي سياست نوين و منسجم

و،خارجي واقع شود  روابطي ارتقابرايآنة دامنگسترش برقراري روابط ديپلماتيك

و روسيه از اهميت بااليي بر و نيز هند مياستراتژيك با چين .دشو خوردار

به اين محورها، تقويت اين بنيان با به تقويت روابطدرراهبرديهاي توجه هر مقطع زماني

به نكته. استانجاميده مي اي كه اشاره به آن ضروري كه با اينكه بنياناآن،رسد نظر هاي ست

طر تصميمراهبردي ف مقابل را سازي در روابط دوجانبه همواره نوعي الزام گسترش روابط با

1. Look East Policy. 
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ده،سازد نمايان مي و تعميق باوجود گذشتهة در دو ، متقابل ميان دو كشوروابستگي اشتراكات

و از يك همكاري دوسويه به سمت نوعي اتحاد استراتژيكه دوجانبروابط گاه وضعيت هيچ

هاو تفاوت نگرشالمللي اينجاست كه بحث از محذورات بينودهنكر حركت همكاري فراگير

ميجا مي شناخت چالش،رو ازاين. دهد يگاه تبييني خويش را نشان تواند ها در روابط دوجانبه

و چين باشدكنندة تبيين . وضعيت فعلي روابط ميان ايران

و چين. 2.2 ف چالش؛ايران  فراگير همكاريارويرهاي
م و افزايش وابستگي و چين تقابل دو كشور باوجود تداوم اين روندها در مناسبات ميان ايران

به بينةهاي گوناگون كه در عمل بسياري از موضوعات دو كشور در عرص حوزه در المللي را

 روابط در مقطع فعلي هيچ نشاني از حركت دو طرف به نمودهاي،ده استكريكديگر مرتبط 

كه انجام اقدامات طوريهب. مدت ندارد ريزي براي اهداف بلندو برنامهفراگيرسوي همكاري

و حمايت و مخالفت مقطعي طرفين دوة به شاخص،هاي متناسب با شرايط ها  اصلي روابط

ب مي. ويژه چين تبديل شده استهكشور ويژه از سويهب،توان گفت برخالف انتظارات بنابراين

و افكار عمومي آن همانند مورد  به،هروسيايران  سياست خارجي ايران در تبديل نمودن چين

ترين موانع در برقراري مهم. گاه موفقيت الزم را نداشته است اتژيك هيچيك متحد استر

:ازندا ميان دو كشور در مقطع فعلي عبارتهمكاري فراگير

و_ اي ايرانهالبي شديد رقباي منطق فعاليت

و،ل خاص حاكم بر ديپلماسي جمهوري اسالمي ايرانئعالوه بر مسا و البي كشورها  فعاليت

 جلوگيري از افزايش توان برايهاي بزرگ يا درحال ظهوري ايران با قدرتا رقباي منطقه

و ديپلماتيك ايران يكي از مهم و چين استراتژيك ترين موانع فراروي اتحاد استراتژيك ايران

ب.است و چين ازهدر اين راستا بعد از گسترش روابط ايران ةآغاز هزار ويژه وابستگي متقابل

را پيوستههاي تالشي جديد، عربستان سعود و چين براياي ايجاد اخالل در روابط ايران

بهدرپيش گرفته است از2006ةديدار ملك عبداهللا در ژانوينظران از صاحب بسياريكه طوري؛

و متقابالً ديدار هو اي در همان سال نشانهرا از رياض)چينوقت جمهور رئيس(تائو جين پكن

 چين با ايرانةهاي گسترد شديد عربستان براي جلوگيري از همكارياين فعاليت ديپلماتيك از

 مقامات سعوديةترين خواست مهم،بنابر گزارش برخي از منابع. (Hunter,2010:125-6)دانند مي

آن) چين(هاي اين كشور كاهش همكاري،از چين و توجيه ترديد تحتبيهمبا ايران بوده

ب به تهديد كه ايران براي ثبات منطقهةالقوفشار آمريكا اشاره و برهم زدن توازني است اي

ب،رو ازاين. (Dyer,2010,Quoted from Hunter) كند امنيت انرژي را تأمين مي ويژهه پيشنهاد اعراب
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يكي از موارد احتماليعربستان براي جبران كاهش به مقامات چيني  واردات نفت از ايران

چ تشويقي سعودي ميها براي تحريك .شود ين در نظر گرفته

بئتحريكات، گسترش روابط چين با اسرااين در كنار ويژه در چند سال اخير نيز يكيهيل

م وؤديگر از عوامل و چين استهايفرود ثر در فراز كه بعد از آخرين طوريهب؛ روابط ايران

ر مسير روابط نزديك موانع متعددي در براب، براي تحريم ايرانم2009ها در سال يليئالبي اسرا

ب و چين باةبايد توجه داشت كه بهبود فزايند. (Dyer, 2010) وجودآمدهايران  روابط چين

 از بيشتر،بر تأثيرپذيري از فروش تسليحات اسرائيل به چين افزون،هاي اخير در ساليلئاسرا

و ا سياست كالن مقامات چيني براي بهبود روابط با آمريكا ين كشور متأثر پرهيز از تنش با

.شده است

و انتظارات گوناگون از روابط دوجانبه_  رويكردها

ت و و ادراكي بهأنقش متغيرهاي هويتي خوبي در نوع ثيرگذاري آن بر روابط ميان كشورها

و چين قابل مشاهده است و رويكردهاي متفاوت مقامات ايران از كه چيني حاليدر. انتظارات ها

به  و باسابقه ياد ينةپيشايران با توجه و تمدني آن به عنوان يك كشور قدرتمند تاريخي

آنة اما جاذبكنند، مي و بازارهاي صادراتي گسترده اصلي ايران براي اي ها منابع عظيم انرژي

و توليد چين كه براي صادرات هاي شاخصه،آنبر افزون. اهميت خاصي استداراياست

ب و متأثر از ماهيت استقالل، انقالب اسالمياز ويژه بعدهسياست خارجي ايران طلبانه

بهةستيزان غرب ت گونه آن  توازن ير شده است كه در موارد ضرورتفساي در نزد مقامات چيني

به با آمريكا مي  نخبگان،در طرف مقابل. اي تعادلي بهره جويند عنوان وزنه توانند از كارت ايران

بهترين شاخصو افكار عمومي ايران مهم و انتظار از چين و درحاله عنوان يك قدرت بالقوه

مي خواهي توانايي مقاومت آن در برابر زيادهراظهور  اين انتظار دليلبه همين. دانند هاي آمريكا

وجود دارد تا چين با پيوستن به ائتالف ضدآمريكايي پشتيبان اصلي ايران در برابر فشارهاي

.(kemenade,2010) آمريكا باشد

و رويكردها و ماهيت انتظارات لحاظبه، تشابه ظاهريباوجودناگفته پيداست كه سطح

با طوريهب؛ماهوي كامالً متفاوت است و هژموني اياالت متحده چندان برتريكه اگر چين

و،تي نداردموافق به اقتصاد آمريكا راةنيز توان فزايند اما نياز متقابل  اين كشور همواره چين

خ در. توان انتظار توازن سخت در برابر آمريكا را از چين داشت نميساخته،ود مسحور اين

ب ،»تعامل سازنده«و» نگاه به شرق«ويژه در ذيل سياستهحالي است كه انتظار اصلي ايران

و توازن در برابر آمريك بهره و ترديد در نظمي گيري از توان چين براي مقاومت و ايجاد شبهه ا

كه آمري مياست .شود كا پيشرو آن شناخته
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و چين-  نقش آمريكا در روابط ايران

پس نظم نبود باازسيستمي با ماهيتي مشخص در عصر ، نقش اين نسبي آمريكابرتري شوروي

بكشور را در بسياري از مسا و طوريهب؛المللي مشهود ساخته استينئل  كه منافع فراملي

ت،مدت بلند به حوزه اين كشور را ناگزير از . استساختهالمللي هاي مختلف نظام بين وجه

و نفوذ گسترد و چين و مالي ميان آمريكا درةحجم باالي مبادالت تجاري  اياالت متحده

باالمللي، نظام بينةپهن كهاي گونههب؛ها مهم ساخته است آمريكا را همواره براي چينيارتباط

و تحت فشارهاي آمريكا بع و كوتاه ضاً چينيدر شرايط مشخص از ها منافع كم مدت ناشي

،اينباوجود. انده كرد اقتصادي با آمريكاةروابط اقتصادي با ايران را قرباني روابط گسترد

و آمريكا)م2010( گيري غالب، هانتر جهت  دارايرا موضع چين در مقطع كنوني روابط ايران

و توأم با نوعي ن. داندميناچاريپيچيدگي خاص ازهانترظراز آنجا ناشي اين موضوع

از كه اگر چين در اجرايي كردن تحريمشود مي و نيز گسترش فشار برابر ايران  رأي راهها

به قطعنامه و مهمبي،شودهاي ضدايراني با اياالت متحده همراه مداوم ترديد روابط سودمند

ب  با تزلزليت آن در مواقع ضرورا استفاده از كاريانرژيةويژه در حوزهاين كشور با ايران

به ايران مخالفت. مواجه خواهد شد شكبي،كنداما اگر در برابر آمريكا با افزايش فشارها

به روابط خود با اياالت متحده خواهد ناگزير از وارد ساختن يك عامل تنش كهشدزاي ديگر

 نداردابقتمطت حاكمه چينئهي» آميز مسالمتةتوسع«اين امر با راهبرد كالن

)Hunter,2010:125(.

كه تنها راه در برابر اين ديدگاه برخي ديگر بر اين عقيده حل پكن براي وضعيت اند

و آمريكا تالش براي ايفاي نقش به  يك ميانجي مانند ناخواسته كنوني در روابط خود با ايران

كه در پرتو آن چيني با است؛ نقشي و واشنگتن ها هم خواهند توانست روابط خود را  تهران

همبه و هم از درگيري در برخي حوزه طور هاي جديد در برابر غرب بپرهيزند زمان حفظ كنند

)Garver,2007(.و صرف بااين ميبه،نظر از اين رويكردها حال در نظر رسد مشكالت موجود

و آمريكا در شرايط نبود اراده از جانب   امكان،وعطرف براي حل موضدو برابر روابط ايران

 تداوم رويكرد احتمال دارد، در اين شرايط آنچه بيشتر،گري را بسيار ضعيف كرده ميانجي

اين وضعيت نيز ناخواسته شرايط را براي تعميق روابط. است چين در موضوع ايران ناچاري

و پكن با دشواري روبرو مي . كند ميان تهران

به آن اشاره شد گيري نوعي مثلث ابهام متشكل از اضالعلشك،برايند وضعيتي كه در باال

و واشنگتن است  واشنگتن با تنش- تالقي روابط تهرانةاز آنجا كه نقط. تهران، پكن

فشارهاي آمريكا در چند سال. جايگاه چين از اهميت فراواني برخوردار شده است،روبروست

به پكن در حوز همراهي پكن با غرب در اي ايران باعث شده تا در نتيجه موضوع هستهةاخير
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پكن اكثر قطعنامه به حوز_هاي ضدايراني، روابط ازة تهران بيشتر  اقتصادي سوق داده شود كه

يك اين جهت در شرايط تحريمي ايران زمينه براي بهره . شده استفراهم پكنةسوي برداري

يكةبنابراين، همكاري چين با غرب در حوز و همكاري ةدر زمينسويه با ايران امنيتي

و.نك(كاري را بر الگوي رفتاري پكن حاكم كرده است اقتصادي نوعي مالحظه سجادپور

صص1390شريعتي، و چين در موضوعو همين)71-72،  شرايط را براي ارتقاي روابط ميان ايران

به مراتب دشوارتر كرده است . سطح فراگير

و تنش نظام بين_  ساختاريهاي الملل
كه منطق حاكم بر نظام بين،يادشدهرد عالوه بر موا  باوجودالملل كنوني بايد اشاره داشت

كنشو افزايش قدرت را ويژگي اصلي كسب، وابستگي متقابل ميان كشورهاة دامنگسترش

ميها دولت و موقعيت در سلسله مراتب سياست بين،رو ازاين. كند معرفي الملل ارتقاي قدرت

 چين ضمن آنكه تداوم روابط،همين راستادر. كشورهاستيك وجه مهم الگوهاي رفتاري

 اما حركت،كرده با آمريكا را حفظ،ويژه اقتصادهب،هاي مختلف خويش در حوزهةگسترد

و تدريجي اين كشور بعضاً حاوي نشانه د خزنده گريهايي است كه حكايت از ظهور ابرقدرتي

تال،همين سياقبر. در آينده دارد  حفظ،مراتب قدرتش براي صعود در سلسله چين عالوه بر

ب جايگاه خويش را نيز در گرو مبارزه اي در نواحي ديگر نيز هاي منطقه ويژه با قدرتهاي ديگر

ب. داند مي اي بدون ترديد در سطح منطقهخصوصهافزايش قدرت كشوري چون ايران

يا نمي  افزايش قدرت يك زيرا،هاي بزرگ اميداوركننده باشد قدرتديگرتواند براي چين

كه اين واحد در هر سطحي با محدوديت هايي براي واحد يا واحدهاي ديگر همراه خواهد بود

به خليجنيازهاي ژئواكونوميك موضوع با توجه به  فارس از اهميت بيشتري برخوردار چين

.(Quoted from Hunter,2010) شود مي

كافزون ،اند هاي اخير دنبال كرده ها در ساله چيني بر تحليل فوق، يكي از رويكردهايي

آن. خاورميانه بوده استةتالش براي حفظ موازنه در منطق بر اين رويكرد ها عالوه بر اينكه

مي حفظ توازن ميان زيرسيستم بر مهم،كند هاي مختلف خاورميانه تأكيد ترين محور خود را

مي هاي منطقه حفظ تعادل در روابط با قدرت هر. بيند اي به از اين جهت افزايش قدرت ايران

و يا ائتالف فراگير با پكن عاملي براي برهم خوردن اين سياست موازنه به مي دليل با.دآي شمار

بهبه توجه مي اين موضوع و منطقه هاي ساختاري در دو سطح بين رسد تنش نظر به المللي اي

م ازؤعنوان يك هدستيابيلفه مهم در ممانعت و ايران عمل به يك مكاري فراگير ميان چين

و خواهد كرد .كرده
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 نتيجه
و چين نشانگر فراهم بودن تصميمراهبردي هاي واكاوي بنيان گيري در سياست خارجي ايران

و حركت به سمت نوعي زمينه . استهمكاري فراگيرهاي مناسب براي تقويت روابط دوجانبه

،ابط دو كشور بعد از رخداد انقالب اسالمي در ايراناما در بررسي نزديك به سه دهه از رو

كه در مقطع آغازين پيروزي طوريهب؛شواهد حاكي از وجه نوساني روابط دوجانبه بوده است

و نيازهاي دروني ول بينحانقالب بنا به شرايط مت  روابط دو كشور در مسير همكاري،المللي

و(هاي همكاري اوليه بين رفتن اين زمينهاز.شد گسترده رهنمون مي نظير پايان جنگ ايران

به تنش و نيز نگاه ايران و يا كاهش خطر شوروي در پي فروپاشي آن با عراق در) غرب زدايي

به اي كوتاه اين همكاري برهه  از دوبارهاما. دادسوق اولويت پايين در مقايسه با غربها را

هاي روابط دوجانبه ميان ايرانو نيز جذابيت امريكا تحركاتة ميالدي در نتيج1990ةدهةنيم

شد دو كشور به سوي همكاري روابط،و چين كه گونهبه؛متمايل  تداوم اينةبعضاً آينداي

 اما،اند كرده نيز تفسير هاي فراگير يا همكاريدر مسير اتحاد استراتژيكقرارگيري همكاري را

شد همان كه نمايانده ج،گونه و گسترده موانع فراروي اين ايگاه در مقطع كنوني بسيار فعال

.است

و قوت خاصي برخوردارشده، ميان عوامل اشاره در  ايفاي،است آنچه به نظر از پويايي

و چين استدر ميانيينقش آمريكا به عنوان متغير  خشنوديهاكه چيني درحالي. روابط ايران

و مداخ چنداني از نظم مبتني بر سلطه  نداشته در مناطق گوناگون آمريكاةجانبيكهايلهجويي

ت و گرايي، نهادهاي بين يد خود را بر تقويت چندجانبهأكو تمام المللي، مدل اجماعي روابط

و نفوذ امريكابه بازارهاي چين اما وابستگي رشد اقتصادي.اند بخشي ديپلماسي گذارده اثر

 كردهاصول در سياست خارجي چين را جايگزين مصلحت عمالً اين كشورالمللي بينةفزايند

بدروجه عيني اين مدعا. است مسه روابط اين كشور با ايران اي ايران در شرايط هستهةئلويژه

هاي كدام از قطعنامه چين هيچ، مواضع اعالميباوجودكه طوريهب؛فعلي كامالً هويداست

فنكرضدايراني شوراي امنيت را وتو  به جهت حفظ و در عين حال باةاصلده  خود از آمريكا

به پرهيز از حمل به ايرانةهشدار نسبت و راهرا وجه ديپلماسي،نظامي حل نهايي معرف

.داند مي

 اما نشاني از تقويت،دارد گيري گرچه تا حد بسياري در جايگاه ميانه قرار اين موضع

 با تداوم كار اين سياست خارجي محافظه. استكاري در روند سياست خارجي چين محافظه

و رقابت با آمريكانه خودةرشد فزايند  بلكه خود نيز نسبت، داد ادامه خواهدرا تنها همكاري

و بي در شك محدود به رشد نيرويي ديگر بي حوزه كننده نظير ايران ميل هاي جذاب محيطي

و نقش چين درنظام سازي نيروهاي موازنه متنوع.خواهد بود بخش، درك صحيح از نيازها
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با گيري از ظرفيت الملل كنوني، تالش براي بهرهينب چين، تالش براي هاي مشترك نهادي

ةويژه درعرصبه(امنيتي به نيازهاي اقتصادي چين-هاي سياسي پيوندزدن هرچه بيشتر حوزه

و بازارهاي مصرفي مئبخشي در مسا با كاركرد) انرژي درورد بحثل المللي بينةعرص دوطرف

و تأكيدو روابط دوجان درةنقش برجستبربيشتربه، لزوم يادآوري ويژهبه،فارس خليج ايران

و آسياي مركزي، كاربست ابزارهاي ديپلماتيك در تنشةتنگ زدايي با كشورهاي عربي هرمز

و ابتكار عمل مشترك با آن و تالش براي بهرهةها در عرض همسايه گيري انرژي در قالب اوپك

م به بستان ذهبي در بدهاز اهرم پيوندهاي خصوص در روابط با مناطق هاي ديپلماتيك

مياستهايي ترين گزينه مهماز،نشين چين مسلمان تواند با اولويتكه سياست خارجي ايران

به سمت يك اتحاد منافع ملي ضمن بسترسازي براي سوق استراتژيك، از تبديل دادن چين

به كارت بازي چين در برابر غر .كندب جلوگيري شدن خود
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:فارسي.الف
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