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Abstract 

Over the past few decades, China has been able to achieve significant economic 
growth by maintaining the structure of its political system, exploiting domestic 
benefits, and pursuing an open-door policy in the economic sphere. Despite the 
common interests of Iran and China in the face of regional and international 
threats, strategic and stable relations have not been established between the two 
sides. In fact, the main question is to identify and examine the main variables of 
Iran-China relations to establish strategic bilateral relations for greater benefits. In 
this study, with a bilateral perspective from the perspective of Iran and China and 
using the theoretical model of "interdependence", the strategic framework of long-
term relations between the two countries has been drawn. Analytical-descriptive 
study indicates the existence of cooperation between the two countries in three 
dimensions of energy, transit and security to form a strategic framework between 
the parties. Therefore, the main issue of the article is to identify the key 
components that shape the strategic relations between Iran and China. The basic 
hypothesis is the existence of transit, energy and security variables as bases for 
cooperation between the two countries. The results indicate that Iran has three 
comparative advantages, including sustainable energy supply, secure transit 
access to Central Asia and the Eastern Mediterranean, and security in the Islamic 
geography. In contrast, supplying value-added energy derivatives, completing 
transit infrastructure, and facilitating access to finance are seen as China's benefits 
to Iran's economy. 
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 متغيرهاي اقتصادي و سياسي حاكم بر روابط راهبردي ايران و چين
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  چكيده
چين طي چند دهه اخير با حفظ ساختار نظام سياسي، استفاده از مزاياي داخلي و سياست درهاي 

گيري دست يافت. با وجود اشتراك منافع باالي باز در حوزه اقتصادي به رشد اقتصادي چشم
المللي، روابط راهبردي و پايداري بين طرفين اي و بينايران و چين در مواجهه با تهديدات منطقه

واقع سؤال اصلي شناسايي و بررسي متغيرهاي اصلي روابط ايران و چين ه وجود نيامده است. درب
در ايجاد روابط راهبردي دوجانبه براي كسب منافع بيشتر است. در اين پژوهش، با نگاهي دوجانبه 

، چارچوب راهبردي روابط »وابستگي متقابل«از منظر ايران و چين و استفاده از الگوي نظري 
بلندمدت بين دو كشور ترسيم شده است. بررسي تحليليـ  توصيفي، بسترهاي همكاري دو 

دهي چارچوب راهبردي بين طرفين منظور شكلكشور در سه بعد انرژي، ترانزيت و امنيت را به
دهنده روابط راهبردي ايران و چين مسئله هاي كليدي شكلرو شناسايي مؤلفهاينكند. ازبيان مي

ت. فرضيه مبنايي، وجود متغيرهاي ترانزيت، انرژي و امنيت بسترهاي همكاري دو كشور اصلي اس
است. سه مزيت نسبي ايران شامل تأمين انرژي پايدار، دسترسي امن ترانزيتي به آسياي ميانه و 
شرق مديترانه و ايجاد امنيت در جغرافياي اسالمي، توأمان، سه نياز اصلي چين براي حفظ چرخه 

هاي آينده است؛ در مقابل، تأمين زنجيره ارزش افزوده مشتقات رشد اقتصادي در دههثبات و 
هاي ترانزيتي و تسهيل دسترسي به منابع مالي مزاياي چين براي اقتصاد انرژي، تكميل زيرساخت
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 مقدمه. 1

های مورخان روابط  ای طو،نی دارد و بررسی تاریای ساب ه منظر ازروابط ایران و چین 

ساله با محوریت جاده ابریشم را بین دو کشور بیان  600تمدنی بیش از دوهاار و 

کند. ترویج زبان فارسی در ایا،ت چین، داشتن سفیر دا می و ترویج آ ین مانوی در  می

ش از میالد بود. نفوذ ترین دستاوردهای ایران در سرزمین چین پی ورب چین مهم

فرهنگی ایران تا پیش از میالد به حدی بود که ت ریباً در همه ایا،ت چین از واژگان 

(. اما شروع روابط دو کشور در دوران 13-23: 1390شد )ذوالف اری،  فارسی استفاده می

با قرارداد دوستی ایران و چین در رم است که دو کشور با تبادل  1299جدید از سال 

(. پیش از ان الب اسالمی برمبنای سیاست 266: 1395زاده،  یر مواف ت کردند )ملكسف

خارجی ساختارگرای کشورها زمینه مساعدی برای برقراری و گسترل مناسبات تهران 

الملل و انعكاس آن در ساختارهای  و پكن فراهم نبود. ساختار دوقطبی نظام بین

ز بلوك ورب در برابر بلوك شرق و عنوان عضوی ا ای موجب شد ایران به منط ه

آرایی استراتژیك روی آورد. بنابراین ایران از سال  اعضای آن ازجمله چین به صف

منظر سیاسی به رسمیت نشناخت؛ سفر  جمهوری خلق چین را از 1971تا  1949

و همراهی چین با ایا،ت متحده علیه شوروی باعث  1972نیكسون به چین در سال 

ط ایران و چین شد. با وقوع ان الب اسالمی و خروج ایران از بلوك آواز مجدد رواب

تدریج توسعه یافت. در دو دهه اخیر، قراردادهای  ورب، روابط اقتصادی دو کشور به

های  مهمی درزمینه انرژی، موجب توسعه همكاری بین دو کشور شد )مرکا پژوهش

 (.4-6: 1395مجلس، 

ها برای تبیین منافع ایران و چین از روابط  دل بازیاین نوشتار به ارا ه دو الگو از م 

های احتمالی چین و  ها به کنش راهبردی پرداخته است. در الگوی اول از مدل بازی

المللی در آینده روابط  ترین متغیر بین آمریكا پرداخته شده که هدم پرداختن به مهم

« ه روابط ایران و چینکنند عوامل تعیین»طور که در پژوهش  ایران و چین است. همان

کننده روابط ایران  ترین عامل محدود های وربی مهم مطرح شده، همكاری چین با طرم
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: 1391نیا،  و چین خواهد بود که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است )شریعتی

واقع علت طرح متغیرهای اقتصادی و سیاسی در کنار یكدیگر و نشان  (. در206-180

آنها در قالب شكل، پی بردن به چگونگی ایجاد روابط راهبردی دو کشور و  دادن روابط

همراهی ابعاد سیاسی و اقتصادی برای تح ق این مواوع است. طی چند دهه اخیر، 

چین با تغییر استراتژی خود در ابعاد اقتصادی و سیاسی به رشد اقتصادی مناسبی دست 

دی و سیاست درهای باز امكان جذب یافته است؛ در بعد اقتصادی، آزادسازی اقتصا

های خارجی را فراهم کرده و در بعد سیاسی،  گذاری خارجی و حضور شرکت سرمایه

حابی، ثبات  کنترل یكپارچه قدرت سیاسی توسط حاب کمونیست و ایجاد دولت تك

ترین  وجود آورده است. مهم ریای در افق زمانی بلندمدت را به سیاسی و امكان برنامه

عنوان  های اقتصادی و سیاسی آمریكاست که خود را به ن در تداوم موف یترقیب چی

گیری زمین بازی تعریف  هژمون در روابط بین کشورها مطرح کرده است. هرچند شكل

آمیای را در  شده بین ایا،ت متحده و چین بر سر منافع اقتصادی، رقابت مسالمت

، اما استمرار این رقابت به این های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور شكل داده حوزه

که یكی از  صورتی کدام از طرفین بازی زیانی احساس نكنند. در شرط است که هیچ

دست آورده در برابر آنچه از  طرفین این ارزیابی را داشته باشد که آنچه از این رقابت به

ا اشاره طور که والت است، تعادل شكل گرفته به هم خواهد خورد. همان تر کمدست داده 

باش در برابر آمریكا باشیم؛ هرچند با  رفتارهای توازنما هنوز باید منتظر ظهور »کند  می

این گفته والتا با روی کار آمدن شی جین پینگ  .(Waltz, 2000: 5-14)« تأخیر رخ دهد

در چین و دونالد ترامپ در ایا،ت متحده رنگ واقعیت به خود گرفته است. چین با 

الملل  صدد قدرت بیشتر و تغییر شكل مناسبات بین اقتصادی خود دراتكا به قدرت 

است. در م ابل، ایا،ت متحده با تجدیدنظر در تواف ات تجاری و اقتصادی، درصدد آن 

خواند را اصالح  مندی نامتوازن از منافع اقتصادی بین دو طرم می است تا آنچه بهره

های اخیر نیا ماحصل همین  طی سال های تجاری آمریكا و چین کند. با، گرفتن تنش

های اخیر تالل کرده است تا با اعمال  رویكرد است. ایا،ت متحده در سال
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های اقتصادی، مالی و تجاری، هاینه عدم همراهی هیئت حاکمه چین را با  محدودیت

رویكرد جدید دولت ایا،ت متحده افاایش دهد. در م ابل، هیئت حاکمه چین برخالم 

ین هاینه را در اولویت خود قرار داده تر کمته که کسب منافع اقتصادی با راهبرد گذش

بود، در راهبرد جدید، برای کسب منافع سیاسی و امنیتی، حاار به پرداخت هاینه 

اقتصادی شده است. البته سیاست تبدیل شدن به قدرت جهانی توسط چین از سال 

رویكرد والب اقتصادی به رویكرد آواز شده بود، اما در دوره شی جین پینگ از  1969

(. در این 319: 1395والب سیاسی تبدیل شده و همچنان ادامه دارد )توفل دریر، 

های ایا،ت متحده در  منظر هیئت حاکمه چین، هاینه همراهی با سیاست رویكرد، از

های پس از  زمان حاار، بیش از منافع آن ارزیابی شده است. در همین راستا در سال

الملل  شی جین پینگ به دنبال تح ق عظمت و قدرت ملی چین در عرصه بین 2012

های چین بوده است. از اقدامات انجام شده برای تح ق  اندازها و اولویت مطابق با چشم

های آسیا و یك کمربند ر  گذاری زیرساخت توان به طرح بانك سرمایه هدم مذکور می

انداز  تواند چشم ها می . در ادامه نظریه بازی(Zhao, 2018: 90-91)یك راه اشاره کرد 

مناسبی از روابط آمریكا ر چین و تأثیر آن بر روابط ایران چین نشان دهد. با استفاده از 

توان چارچوب تعامالت چین و ایا،ت متحده  ها و الگوی معمای زندانی می نظریه بازی

که در ادامه  1ق جدول . مطاب(McCain, 2015: 3-11)در دوره اخیر را بررسی کرد 

آمده، درصورت وقوع سناریوی همكاری برای هر دو کشور، عایدی اقتصادی برابر با 

A  وB دست خواهد آمد. اگر راهبرد چین بر  به ترتیب برای چین و ایا،ت متحده به

همكاری و ایا،ت متحده بر عدم همكاری باشد، آنگاه عایدی چین بسیار کاهش یافته 

ده سود بیشتری بدست خواهد آورد؛ علت این امر آن است که در و ایا،ت متح

دلیل سط  با،تر  واعیت فعلی، منافع اقتصادی چین از تعامل با ایا،ت متحده به

تكنولوژی در شرکت های آمریكایی بیشتر است و عدم همكاری آمریكا، زیان بیشتری 

چین بر عدم همكاری  به چین وارد خواهد ساخت. اگر راهبرد آمریكا بر همكاری و

باشد، آنگاه چین سود بیشتر کرده و ایا،ت متحده متضرر خواهد شد. در نهایت، 
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هنگامیكه هر دو کشور راهبرد عدم همكاری را اتااذ نمایند، عایدی هر دو نسبت به 

 راهبرد همكاری م داری کاهش خواهد یافت. 

 

 . الگوی بازی چین و آمریكا1جدول 

 آمریکا

همکاری همکاریعدم

A-2e, B+e(2)A,B (1) چین همكاری 

A-e, B-e(3)A+e, B-2e (4) عدم همكاری 

 پژوهشگران. مأخذ:

 

که  دهد، اگر کشوری راهبرد همكاری را انتااب کند درحالی نشان می 1در ادامه جدول  

نسبت به کشور م ابل راهبرد عدم همكاری را انتااب کرده باشد، متحمل زیان بیشتری 

رو برای آن کشور منط ی است راهبرد عدم  شود. ازاین انتااب راهبرد عدم همكاری می

عنوان گاینه نهایی خود انتااب کند. در چنین واعیتی، تعادل بازی در  همكاری را به

 گیرد. واعیت عدم همكاری برای هر دو کشور چین و ایا،ت متحده شكل می

ای از پیچیدگی واعیتی که چین  تواند تصویر اولیه روم سادگی، می الگوی فوق به 

های  خالم دولت در آن قرار گرفته است را نمایان سازد. دولت جدید ایا،ت متحده بر

قبلی، معت د است استمرار رابطه فعلی اقتصادی با چین منجر به زیان بیشتر برای آمریكا 

ود. مطابق الگوی مطرح شده دولت ایا،ت متحده خود را ش و سود بیشتر برای چین می

رو راهبرد عدم همكاری را برای خود انتااب کرده است.  بیند؛ ازاین ( می4در واعیت )

در چنین شرایطی تنها گاینه منط ی برای دولت چین انتااب راهبرد عدم همكاری 

ور جدید چین در جمه طور مت ابل خواهد بود. این همان راهبردی است که ر یس به

(، 2واقع مشاهده واعیت بیان شده در واعیت ) های اخیر دنبال کرده است. در سال

آورد.  ها را برای ایران در رابطه با چین فراهم می بستری از تهدیدها و فرصت

حال همچنان این سؤال مطرح است که بهترین الگوی اقتصادی و سیاسی برای  عین در
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تواند بر منافع  چین در واعیت فعلی چیست؟ آیا این الگو می تنظیم روابط بین ایران و

اقتصادی دو کشور حاصل از تعادل همكاری ر همكاری تكیه کند؟ یا اینكه این احتمال 

ها، راهبرد عدم همكاری را  دلیل وجود برخی از انگیاه یك از طرفین به وجود دارد تا هر

 انتااب کنند.

توان به تح یق  ده درباره روابط ایران و چین میهای انجام ش ترین پژوهش از مهم 

اشاره کرد.  1391در سال « کننده روابط ایران و چین عوامل تعیین»نیا با مواوع  شریعتی

وی در این تح یق متغیرهای مباد،ت اقتصادی و نظامی و همكاری در حوزه انرژی را 

این پژوهش طرح های توسعه روابط دو کشور مطرح کرده است؛ نتایج مهم  زمینه

کننده روابط ایران و  ترین عامل محدود عنوان مهم های وربی به همكاری چین با طرم

(. سایر تح ی ات ناظر بر روابط ایران و چین 180-206: 1391نیا،  چین است )شریعتی

توان دربردارنده کلیاتی در این زمینه دانست که از طرح مصادیق و جا یات  را می

ل مانده است. نكته متمایا پیشرو پرداختن به چگونگی تح ق همكاری طرفین واف

بر  رو عالوه ین روابط مت ابل میان ایران چین با تمرکا بر نیازهای اصلی طرفین است؛ ازا

های همكاری طرفین درباره انرژی، ترانایت و امنیت به نیازهای دو کشور  طرح زمینه

جود تأمین انرژی پایدار، دسترسی امن برای کسب منافع بیشتر نیا پرداخته شده است. و

عنوان  ترانایتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسالمی به

های  ماایای ایران و سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه

ی مت ابل و آینده از مصادیق نیاز طرفین به یكدیگر بوده که کاربست نظریه وابستگ

شود. در  ها به تح ق همكاری راهبردی میان دو کشور منجر می استفاده از نظریه بازی

وابستگی »این پژوهش، با استفاده از رول تحلیلی ر توصیفی و با تكیه بر الگوی نظری 

، چارچوب راهبردی روابط بلندمدت چین و ایران ترسیم شده است. بنابراین «مت ابل

بررسی متغیرهای اصلی همكاری راهبردی ایران و چین است. در سؤال اصلی پژوهش 

عنوان بسترهای  م ابل فرایه اصلی وجود متغیرهای ترانایت، انرژی و امنیت به

همكاری دو کشور است که به آن پرداخته شده است. فرایه اصلی این م اله، امكان 

« ابستگی مت ابلو»گیری روابط راهبردی بین ایران و چین در چارچوب الگوی  شكل
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فرایه، در باش اول، ادبیات نظری مرتبط است. با هدم بررسی درستی یا نادرستی این 

شود. سپس، در باش دوم به تحلیل ساختار سیاسی  با حوزه روابط راهبردی بررسی می

پردازیم. در باش  های کلیدی مؤثر بر روابط دو کشور، می چین، با هدم شناسایی مؤلفه

شود.  اقتصادی و سیاسی محیطی مؤثر بر روابط دو کشور ارزیابی می سوم، متغیرهای

بر روابط راهبردی ایران و چین را تمرکا « وابستگی مت ابل»باش چهارم، چارچوب نظری 

 شود. گیری نهایی ارا ه می کند. در باش پنجم، نتیجه بررسی می

 

 . ادبيات نظري2

 Robert) ارورت دارد. رابرت آزگود« دیروابط راهبر»در ابتدا ارا ه تعریفی از مفهوم 

Azgood )گیری از توانایی قدرت نظامی و مرتبط با  ای کلی برای بهره استراتژی را برنامه

اباار اقتصادی، دیپلماتیك و روانی قدرت، به صورت پیدا و پنهان در راستای پشتیبانی از 

عنوان  کارگیری و هدایت نبرد به داند. کلوزویتس استراتژی را فن به سیاست خارجی، می

. در (Clausewitz, 2003: 45-50)داند  ل به اهدام جنگ میای در راستای نی وسیله

توافق بین دو یا چند نهاد »فرهنگ لغت تجاری روابط راهبردی )استراتژیك( به معنای 

آمده است « ها یا فرایندهای مشاص، برای دستیابی به اهدام مشاص برای انجام فعالیت

(Business Dictionary)تواف ات قبلی ایران و چین را  . براساس این تعریف بسیاری از

نظر نگارندگان از روابط راهبردی  توان در حیطه روابط راهبردی دانست اما نكته مد می

دیگر ایجاد  عبارت است. به« زمان بلندمدت»بر تعریف فوق، طرح  ایران و چین عالوه

عی ساله ر و نه م ط 25همكاری راهبردی ایران و چین در قالب زمانی کالن ر حداقل 

بررسی شده است. برای تبیین چگونگی روابط راهبردی ایران و چین نیا از نظریه 

 عنوان یكی از مشت ات لیبرالیسم بهره گرفته شده است. وابستگی مت ابل به

الملل از ابتدا بوده و دارای  های مهم در عرصه روابط بین لیبرالیسم یكی از پارادایم 

ات مهمی در نظم جهانی امروز دارد. شاید بتوان های آرمانگرایی است که تأثیر ریشه

گفت؛ نظم فعلی جهانی تاحد زیادی ناشی از رویكرد و نظم لیبرالیسم است که بر 
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های مهم جهانی از جمله  آزادسازی اقتصادی تأکید دارد. مصداق این مواوع سازمان

ل بوده و جهانی و صندوق توسعه هستند که برآمده از نظم لیبرا  سازمان ملل، بانك

های  واقع نگاه لیبرالی باعث شد که حوزه ن شی مهم در ساختار نظام جهانی دارند. در

تجاری و مالی بعد از ان الب صنعتی رشد یابد و تا کنون ادامه پیدا کند. هرچند نگرل 

های علمی است و در عمل تفكر  ماالف این رویه نیا وجود دارد، اما بیشتر در حوزه

اشته است. آثار عملكرد لیبرال به حدی است که شاید بتوان روسیه و لیبرالی تداوم د

ها  گونه دولت ر ملت شمار آورد، اما باید اذعان داشت این لیبرالیسم به چین را بلوکی اد

اند؛ تا جایی که برخی کارشناسان  در چارچوب اقتصاد آزاد و نظم لیبرال بازی کرده

را عامل رشد  (Open Doors Policy) «ازدرهای ب»های لیبرالی موسوم به  سیاست

 دانند. اقتصادی امروز چین می

، معت د به 1995با تداوم رشد اقتصادی چین پیروان مكتب ر الیست در آمریكا، از سال  

یابی چین را چالشی در مسیر قدرت  استفاده از استراتژی مهار چین بودند، زیرا قدرت

دلیل نیاز  ؛ اما حاکمیت آمریكا به(Munro and Bernstein, 1995: 29-35)دانستند  آمریكا می

به تثبیت واعیت موجود برای هژمونی خود در سراسر جهان مهار چین را جدی نگرفت و 

. مطالعه (Mahbubani, 1995: 80-103)رویكرد وابستگی مت ابل را در م ابل آن برگاید 

یانگر ت ویت اقتصادی چین بوده، فرایند رشد اقتصادی چین در قالب وابستگی مت ابل ب

تواند به بهبود شرایط دو  رو در پیش گرفتن این رویكرد در تعامالت ایران و چین می ازاین

خواهی این کشور و  کشور منتج شود. ،زم به ذکر است علت ت ابل چین و آمریكا زیاده

شور ایران و تالل برای تداوم رشد اقتصادی چین بوده، عاملی که در سیاست خارجی دو ک

کار  طور عام استفاده و به چین دیده نشده است. در این م اله مفاهیم اقتصادی لیبرالیسم به

چگونگی روابط  در تبیین (Interdependence) «وابستگی مت ابل»گرفته شده و از نظریه 

های نظریه وابستگی مت ابل  راهبردی ایران و چین استفاده شده است. در ادامه به مؤلفه

 شود. شاره میا

کننده روابط راهبردی بین کشورهاست که با با، بردن هاینه  نظریه وابستگی مت ابل هموار 
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اقدامات نظامی و گره زدن منافع اقتصادی کشورها زمینه روابط بلندمدت اقتصادی و 

الملل را  پوشانی اقتصاد و سیاست در روابط بین سازد. این نظریه هم سیاسی را فراهم می

ای نسبت به یكدیگر  کند. دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده می بیان

گرایی  کدام بر دیگری، بر وجهی از ت لیل برند و نظریات معطوم به ت دم هر می سر به

ترین  رابرت کوهن و جوزم نای مهم .(Gill and David, 1988: 77)گرفتار آمده است 

اند که روز به روز تأثیر قدرت نظامی  آورندگان نظریه وابستگی مت ابل ترین پدید و اصلی

الملل، رو به کاهش  عنوان اباار مفید و اثرگذار در عرصه روابط بین و اعمال زور را، به

نافع اقتصادی، جایگاین دلیل با، بردن م دانند. در این شرایط همكاری داوطلبانه، به می

. (Nye and Keohane, 1971: 5-35شود ) تعارض و مااصمه بین کشورها می

معت د است نظریه وابستگی مت ابل در اندیشه  (Fred Halliday) دیگر فرد هالیدی سوی از

انترناسیونالیستی ریشه دارد و طبق آن ما جا ی از اجتماعی پهناورتر از ملت ر کشوریم؛ 

 ,Pevehouse)شود  وابستگی اقتصادی منجر به کاهش اختالفات سیاسی می رو این از

2004: 250-253). 

واقع نظریه وابستگی مت ابل ادعا دارد وابستگی مت ابل نهادی و اقتصادی عوامل تحریك  در 

. تولید فراملیتی و (Lampton, 2014: 3, 7 and 122)دهد  ها را کاهش می در برابر درگیری

وابستگی مت ابل قطعاً هیچ تضمینی علیه جنگ نیست، اما یك نیروی اصلی برای صل  محسوب 

های جنگ را برای  . روچ نیا معت د است وابستگی مت ابل هاینه(Cooper, 2015: 57)شود  می

گاه در ن .(Copeland, 2015: 1, 14 and 437; Roach, 2014)دهد  ها افاایش می همه طرم

 د:کربندی  توان اینگونه دسته های نظریه وابستگی مت ابل را می فرض کالن پیش

الملل  های ارتباطی و ن ش انحصاری دولت در نظام بین معكوسی بین تعداد کانال  . رابطه1 

 خواهد شد. تر کمهای ارتباطی بیشتر شوند، ن ش دولت  وجود دارد. یعنی هرچه کانال

 شوند. تباطی ماتلف سبب کاهش خشونت در روابط میهای ار . وجود کانال2 

تر و مسا ل رفاهی و اقتصادی بیشتر  ها متنوع . در وابستگی مت ابل اهدام دولت3 

 گیرند. در دستور کار قرار می
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تواند از این  می تر کم. در روابط وابستگی مت ابل نامت ارن، دولت با وابستگی 4 

تفاده کند و ترس دولت اعیف از بدتر شدن واعیت زنی بیشتر اس نامت ارنی برای چانه

(. در 142: 1393شود )صباویان و سروستانی،  منجر به ت ویت این رابطه نابرابر می

 توان به سه شاخص مهم پرداخت: چارچوب نظریات وابستگی می

ترین عامل در تحول مفهوم، مبانی و ساختارهای امنیت ملی در مسیر  الف( مهم 

الملل مربوط به تحول شكل و ماهیت دولت و ظهور بازیگران  سیاسی بین تحو،ت اقتصاد

الملل به سمت ت ویت و  طور تاریای، تحو،ت اقتصاد سیاسی بین جدید است. به

دهی متعالی و مسلط دولت ر ملت و ن ش آن در تأمین امنیت ملی گام برداشته  سازمان

داری در نظام اقتصاد  ل فرایند سرمایهاست؛ دولت نیا با همراهی بازار و اقتصاد به گستر

الملل با ت ویت  ترتیب رابطه مت ابل اقتصاد ملی و بین این الملل کمك کرد. به سیاسی بین

 (.39: 1378الملل را رقم زد )آکسفورد،  دولت روند تحو،ت اقتصاد سیاسی بین

 ابل در مورد وابستگی مت کالسیكدر کتاب  (Richard Cooper) ب( ریچارد کوپر 

المللی آزادی عمل کشورها را متناسب  کند که تعامل اقتصادی بین اقتصادی استد،ل می

 کند. دهد و هم محدود می با قدرتشان هم افاایش می

کنند وابستگی  ج( رابرت کوهن و جوزم نای در تحلیل پیشتازشان تأکید می 

طور  دیدگاه ما بهترین تعریف به معنای وابستگی دوجانبه است ...  مت ابل در ساده

خواهد داشت، زیرا  بر هایی در مت ابل همواره هاینه  دهد ارتباطات وابسته امنی نشان می

کنند خیال عمومی  کند. آنها تأکید می وابستگی مت ابل خودماتاری را محدود می

  های اخیر ر که آن را تا حدود زیادی ناشی از مباد،ت فااینده وابستگی دوجانبه در دهه

هایی را در مورد کاربرد قدرت نظامی بر  تواند محدودیت دانند ر می صادی میاقت

ها تحمیل کند. درواقع وابستگی مت ابل در سیاست جهانی به واعیتی اشاره دارد  دولت

الفات در مورد مسا ل ای برای نشان دادن عام و اراده به حل اخت عنوان وسیله تواند به که می 

 .(Gartzke, Li and Boehmer, 2001; Gartzke, 2007; Morrow, 1999)جهانی باشد 

هدم از انتااب نظریه وابستگی مت ابل در این نوشتار امكان تبیین بهتر چگونگی  
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رو به  در قالب این نظریه است؛ ازاینهبردی دوجانبه میان ایران و چین ایجاد روابط را

های موجود  متغیرها و ظرفیتچگونگی ایجاد وابستگی مت ابل میان دو کشور در قالب 

عنوان پیش  پرداخته شده است. با در نظر گرفتن وجود منافع مت ابل طرفین برای یكدیگر به

سو و وجود منافع مت ابل دو کشور ایران و چین در  یك فرض نظریه وابستگی مت ابل از

ن و چین در گیری روابط راهبردی بین ایرا توان به شكل زمینه انرژی، ترانایت و امنیت می

واقع نظریه وابستگی مت ابل ما را در پی بردن به امكان ایجاد روابط  بلندمدت امیدوار بود. در

رو در قسمت سوم به چگونگی  این سازد. از جانبه میان ایران و چین رهنمون می راهبردی دو

 گیری گیری روابط راهبردی طرفین پرداخته شده است. در ادامه برای چگونگی شكل شكل

ها و  روابط راهبردی بین ایران و چین ابتدا به شناخت ساختار سیاسی چین و سپس فرصت

 پردازیم. های ایجاد روابط راهبردی بین ایران و چین می کانال

 

 . ساختار سياسي چين3

اجاای ساختار سیاسی چین و نوع روابط حاکم بین آنها از مسا ل و مواوعات مورد توجه 

تاکنون در عین  1982ی اخیر است. ساختار سیاسی چین از سال ها گران در سال پژوهش

حفظ ساختار کلی تغییراتی داشته است. در این میان همواره جایگاه کمیته دا می و رهبر 

 80عنوان حل ه اول و دوم قدرت محفوظ و بدون تغییر مانده است. تا پیش از دهه  حاب به

های ماتلف نیا شفام  یاه بود. پژوهشای س میالدی ساختار سیاسی چین شبیه به جعبه

دست  بر اشتراکات در نتایج به رو عالوه این کند؛ از نبودن در ساختار سیاسی چین را بیان می

گیران مهم در سیاست  هایی نیا وجود دارد. پژوهش ژیا و پنج ،یه از تصمیم آمده تفاوت

شامل م امات عالی چین، ترتیب  گیری به کند؛ این مراکا تصمیم خارجی چین را بیان می

اند.  های محلی و جامعه ها، نهادهای اطالعاتی و تح ی اتی دولتی، شرکت وزارتاانه

های محلی و  ها، دولت ، رسانه های فكر ن ش اتاق به دیگر در چند سال اخیر سوی از

عنوان بازیگران مؤثر در سیاست خارجی چین نیا پرداخته شده است.  های فراملی به شرکت

سیستم سیاسی اقتدارگرایانه چین قدرت عظیمی در ساخت سیاست از جمله سیاست 
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تسه تونگ، دنگ  خارجی به دولت، حاب و دبیرکل آن داده است. شاید به این دلیل ما و

بوده و ن ش  1شیا وپینگ و شی جین پینگ سه رهبر برجسته در تاریخ جمهوری خلق چین

اند؛ اما این قدرت واگذار شده به  مهمی در تغییر سیاست خارجی چین در طول زمان داشته

گیری دیكتاتوری افسارگسیاته ممانعت کند.  رهبر حاب همراه نظارت است که از شكل

های تدوین شده حاب دارد و معمو،ً از بین  اجرایی در قبال سیاست رهبر حاب ن ش

 .(Zhao, 2018: 85-88)شود  نابگان سیاسی و نه نظامی انتااب می

 

 

 

 

 

 

 

 

.ساختارسیاسيچینوآمیختگينظارتوتعاملاجرایيدرحزب1شکل

 

دهد. بیشترین قدرت را  ساختار هرمی قدرت سیاسی در چین را نشان می 1شكل  

دبیرکل حاب و سپس کمیته دفتر دا می دارند، اما در واقع دبیرکل و قا م م ام وی، 

دفتر دا می، کمیسیون نظامی مرکای ایالتی، دادستانی و دادگاه عالی همگی زیر نظر 

گویی در اجاای  کار پاسخ و گیری ساز ه شكلکنگره ملی فعالیت دارند. این ساختار ب

ساختار قدرت منجر شده است؛ به این صورت که دبیرکل حاب در قبال کمیته دفتر 

گوست. کمیته دفتر دا می در برابر دفتر سیاسی، و دفتر سیاسی تحت  دا می پاسخ

نظارت کمیته مرکای حاب قرار دارد. کمیته مرکای حاب نیا ازسوی کنگره ملی 

                                                           
1. People Republic of China 

 دبیرخانه

ب 
ت و اجرا در حا

تعامل نظار

ت چین
کمونیس

 

 ارتش

 دبیرکل حزب

کمیته دفتر 
 نفره 7دا می 

 نفره 25دفتر سیاسی 

نفره همراه  205کمیته مرکای 
 عضو علی البدل 171با 

 نفره 2270کنگره ملی 
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گوست. از فواید دیگر این ساختار، یادگیری و  انتااب شده و در برابر آن پاسخحاب 

انباشت تجربه و دانش در قالب ساختاری تك حابی است که تغییر افراد و نابگان 

گیری خأل قدرت و ف دان دانش یا تجربه مدیریت کشور مشابه  قدرت موجب شكل

ره صدام یا مصر دوره حسنی مبارك ر های دیكتاتوری فردی ر مانند عراق دو سایر نظام

جمهور در  شود. نكته جالب در ساختار سیاسی چین، جایگاه ارتش است. ر یس نمی

دیگر، این   سوی م ام دبیرکل )رهبر( حاب، اختیار نصب م امات ارشد نظامی را دارد. از

زها فرماندهان در دفتر سیاسی حاب کمونیست نیا عضوند. این ساختار سبب انت ال نیا

شود و فرماندهان  های ارتش از طریق دفتر سیاسی به اعضای ارشد حاب می و خواست

کنند. نحوه حضور فرماندهان  ارتش نیا در انتااب م امات ارشد سیاسی ایفای ن ش می

طور موازی  طرفه است؛ یعنی فرماندهان انتااب شده توسط رهبر به ارتش در حاب یك

ال حاب نیا متعهد خواهند بود، اما اعضای شوند و در قب عضو حاب محسوب می

توانند در ارتش ایفای ن ش کنند. شاید علت این مواوع را در ن ش بسیار  حاب نمی

مهم ارتش در سده اخیر و تحو،تی از جمله به قدرت رساندن دنگ شیا و پینگ، 

ران بدیل در انتااب رهب است رار نظام کمونیستی، جنگ کره، ان الب فرهنگی و ن ش بی

 چین دانست.

« حضور دولتی در دولت دیگر»عنوان  راهبرد حضور فرماندهان ارتش در حاب به 

آمیا طرفین موفق عمل کرده است و امكان  تعبیر شده و تاکنون در ایجاد روابط مسالمت

دهد. از سویی انتااب  دهی کودتا علیه حاب توسط ارتش را کاهش می و انگیاه شكل

های احتمالی بین  حاب است که باعث پویایی و کاهش تنشاعضا در اختیار رهبر 

شود. این روند از زمان دنگ شیا و پینگ ایجاد شد  های اخیر می ارتش و حاب در سال

نظر رهبر حاب در حاب و همراهی کردن در  و نتیجه آن حضور رهبران نظامی مد

وند ورود و پیشرفت نابگان ویرنظامی براساس رتح ق اهدام دفتر دا می بوده است. 

های  مدارك تحصیلی رسمی، دانش فنی، تجربه مدیریت و ارتباطات سیاسی یا مهارت

دیگر نابگان نظامی چین که به مرتبه افسری کل برسند، همگی  سوی سیاسی است. از
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اند  ویژه در اعالم موااع سیاسی شوند و فاقد است الل به عضو حاب محسوب می

(Kiselycznyk and Saunders, 2010: 7-8 براساس آخرین تغییرات ساختار حاب .)

که به رهبری مجدد شی جین پینگ منجر شد، ساختار ارتش تغییر یافت  2017در سال 

 General Staff) به نحوی که چهار فرماندهی عمده ارتش ر یعنی ستاد عمومی

Department)اداره سیاسی عمومی ، (General Political Department) اداره لجستیك ،

 General Armament) و تسلیحات عمومی (General Logistics Department) عمومی

Department)  جمهور تبدیل شدند  کمیسیون تاصصی زیر نظر ر یس 15به منحل و

(https://jamestown.org). تنیده و مداوم بین  هم بر ارتباط در ساختار سیاسی چین مبتنی

ب، رهبر حاب و ارتش است؛ به این صورت که حاب رهبر را انتااب و رهبر حا

کند و فرماندهان  نظر خود را انتااب می جمهور( فرماندهان نظامی مد حاب )ر یس

شان عضو رسمی حاب شده و در قبال حاب نیا  واسطه جایگاه ح وقی نظامی به

ماهنگی بین نابگان سیاسی باشی و ه گو خواهند بود؛ بنابراین حاب ن ش توازن پاسخ

 و ارتش را دارد.

کنار رفتن هو یا و بانگ از مصادیق بارز ن ش حاب در تأیید یا عدم تأیید عملكرد  

جمهور است. ساختار حاب کمونیسم چین باعث شده تا م امات با،ی حاب،  ر یس

تر داشته  گویی مناسبی در قبال سطوح پایین برای ماندن در قدرت و پیشرفت، پاسخ

تر  تر به تأیید سطوح پایین وح عالیکه برای ماندن و پیشرفت در سط باشند چرا

شوند و  نیازمندند. در این ساختار اعضای کنگره توسط اعضای حاب استانی انتااب می

پردازند. درواقع ساختار سیاسی چین یك مدل نظام  به تعیین رهبران در سطوح با، می

کند. رهبر  یگویی مت ابل را بیان م بر انتااب و پاسخ حابی مبتنی سیاسی اقتدارگرای تك

نظر حاب را دارد و  جمهور ن ش پیشبرد راهبردهای مد حاب در جایگاه ر یس

ها برخوردار است. درواقع، دبیر کل  حال از اختیار مناسبی برای تغییر سیاست عین در

های تدوین شده توسط نابگان و کارشناسان حاب را  حاب در جایگاه رهبری برنامه

های مناسب برخوردار است. وی  زم برای اتااذ سیاستکند و از انعطام ، دنبال کمی
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نظر خود، به تأیید دفتر  های مد برای استمرار دوره مدیریت و اجرای کامل سیاست

گویی مت ابل در این  گویی درباره مسا ل مربوط به آن نیاز دارد. پاسخ دا می و پاسخ

ای که اعف در  نهگو دهد به ساختار سط  کارآمدی حاب کمونیسم چین را ارت ا می

جمهور و دبیرکل حاب خواهد شد.  عملكرد مانع استمرار دوره مدیریت ر یس

دهند، سه بازیگر اصلی ساختار قدرت در چین  طور که دمبو و مارتین نشان می همان

کنند. دلیل  آمیا کشور را مدیریت می زیستی مسالمت شامل حاب، دولت و ارتش با هم

وجود ساختار موازی به نام حاب در کنار دولت و ارتش آمیا  زیستی مسالمت این هم

وجود آورده  های ماتلف تعادل به است که به صورت یك موجود زنده میان باش

عنوان مرکا تجمیع قدرت در چین از دو نهاد عمودی  است. ساختار حاب کمونیست به

که تنیده تشكیل شده است. اول کنگره حاب کمونیست چین  هم یكپارچه، اما در

عهده دارد و دوم دولت ایالتی به  انتااب دفتر سیاسی حاب و کمیته دا می آن را بر

گیری این  عهده دارد. شیوه تصمیم سرپرستی ناست وزیر که ریاست شورای ایالتی را بر

است؛ منظور از این عبارت امكان بحث و « تمرکاگرایی دموکراتیك»بر  حاب مبتنی

حابی است.  گیری در قالب ساختار متمرکا تك وگو درباره سیاست و تصمیم گفت

حاصل این رویكرد ایجاد پویایی سیاسی در سطوح ماتلف حاب است و در انتها 

توان  کنند. کمیته دا می دفتر سیاسی را می سطوح پایین حاب از سطوح عالی پیروی می

این  کننده چین در هر دوره دانست؛ عامل پیشگیری از دیكتاتوری خودسرانه و ت ویت

 9اند. شی جین پینگ قبل از رهبری حاب جا  نفر عضو دا می 5عضو دارد که  9کمیته 

گردید. همین  رهبری دوره بعد مطرح می  عنوان گاینه نفر بود که در کنار لی کفیانگ به

گویی رهبر به حاب، تضمین تح ق معاهدات  بر پاسخ شود تا عالوه مواوع باعث می

 .(Dumbaugh and Martin, 2009: 1-15)ا تسهیل شود گذشته، فرایند جانشینی نی

بر عدم وجود دیكتاتوری خودسرانه در چین، یك ساختار  بنابراین عالوه 

سوی پیشرفت سوق داده است. این مواوع  اقتدارگرای کارآمد ایجاد شده که چین را به

تیك دهد چین مدرن مصداقی از عملكرد رشد چشمگیر در شرایط ویردموکرا می  نشان
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جمهور )دبیرکل حاب( و توزیع آن در  است. عدم انحصار قدرت در شاص ر یس

ای از نابگان سیاسی ر شامل دفتر سیاسی کمیته مرکای حاب ر حد متناسبی  مجموعه

 .(Kudamatsu and Besley, 2007: 3-48)گویی را دربرداشته است  از پاسخ

اختیار داشتن قدرت براساس آخرین اصالحیه حاب کمونیست دبیرکل با در  

اجرایی و ریاست جمهوری، در رأس قدرت قرار دارد و پس از آن کمیته دا می 

های دفتر سیاسی، کنگره ملی حاب، کمیته مرکای، کنگره  حاب و ذیل آن باش

استانی حاب، کمیته استانی، کنگره استانی حاب، کمیته باش، کنگره حابی باش، 

گیرند. از این نظر مردم برای حضور در  رار میکمیته و کنگره حابی سط  م دماتی ق

های خود را آواز کنند.  توانند از سطوح م دماتی فعالیت سطوح عالی حاب می

گذاری کنگره ملی خلق است که قدرت واع قوانین، تصویب  با،ترین نهاد قانون

جمهور را دارد. طبق آخرین اعالم  جمهور و معاون ر یس معاهدات، انتااب ر یس

ترین حاب جهان است؛  میلیون عضو، بارگ 86کمونیست، چین با بیش از  حاب

نامه این حاب هر فرد اعم از کارگر، کشاورز، سرباز، روشنفكر و سایر  براساس آیین

سال رسیده باشد، با قبول اساسنامه و  18ال به  طب ات اجتماعی دیگر که سن

اند برای ملحق شدن به حاب تو نامه حاب، درصورت تمایل به فعالیت حابی می آیین

کمونیست چین اقدام کند. ،زم به ذکر است که جا کلیت فعالیت در حاب 

کمونیست برای شروع فعالیت و رشد سیاسی، روندهای اداره کشور و اعضای هر 

عنوان مثال تعداد اعضای دفتر  های ماتلف متفاوت بوده است؛ به قسمت در دوره

از دوره کمیته مرکای دوازدهم تا هجدهم به  سیاسی و کمیته دا می حاب مدام

نفر ر  9تا  5ر و ر اعضای دفتر دا می ر  25تا  17ترتیب ر اعضای دفتر سیاسی بین ر 

در نوسان بوده است. به اعت اد کارشناسان همین ماتصات از د،یل همراهی چین با اشكال 

 (.128-351: 1395جدید توسعه و به نوعی مدرنیته چینی بوده است )توفل دریر، 

گیری روابط راهبردی میان کشورها وجود ثبات سیاسی و  یكی از لوازم شكل 

اطمینان از تح ق تعهدات طرفین در قبال یكدیگر بوده که مطالعه نظام سیاسی چین 
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بیانگر این ویژگی مهم برای ایجاد روابط راهبردی با ایران است. با توجه به موارد 

ریای بلندمدت، ثبات  سیاسی چین را دارای اقتصاد برنامهتوان ساختار  مطرح شده می

گویی  ها و پاسخ پذیری در برابر چالش سیاسی، و برخوردار از سط  مناسب انعطام

طور بال وه این امكان را برای سایر کشورها فراهم  مت ابل توصیف کرد. این ساختار به

بردی، باثبات و بلندمدت با آورد تا با تكیه بر منافع ملی خود، به یك توافق راه می

کننده خطوط کالن این  دولت چین دست یابند. ساختار سیاسی چین به نوعی تضمین

توافق در یك بازه زمانی بلندمدت است و تغییر در سطوح عالی مدیریتی چین، منجر به 

واقع هدم از پرداختن به  از بین رفتن خطوط توافق شده در طول زمان ناواهد شد. در

گیری روابط راهبردی میان  ذکور تبیین همراهی نظام سیاسی چین برای شكلقسمت م

دو کشور بود. در ادامه به الاامات رشد پایدار چین پرداخته شده که ن ش و اهمیت 

 دهد. ایران را نیا برای تح ق آن نشان می

 

 . الزامات رشد پايدار چين4

منافع تا چراغ راه کشورها در این عرصه الملل و به تعبیر مورگن اصل حاکم بر روابط بین

های اخیر در گرو تأمین انرژی، ایجاد امنیت و  است. منافع ملی چین در سالملی 

دیگر برای چین رقابت با  سوی ترانایت اقالم خود به سایر ن اط جهان بوده است. از

قرار های اخیر تبدیل به یك چالش شده و منافع ملی چین را در خطر  آمریكا در سال

های اخیر و روندهایی از  داده است. با، گرفتن اختالفات تجاری آمریكا و چین در سال

جمله حمایت آمریكا از همسایگان ماالف چین و نیاز چین به متحدان راهبردی بدون 

های آمریكا  سو و فشارهای روزافاون تحریم یك وابستگی به ورب برای تأمین انرژی از

تواند به تح ق همكاری راهبردی ایران و چین منجر  ران، میعلیه جمهوری اسالمی ای

توسط تح ی ات کنگره آمریكا ارا ه شد، برنامه  2019شود. طی گاارشی که در سال 

 آمده است. 2بلندمدت این کشور برای تضعیف اقتصادی چین در شكل 
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، اقدامات ترامپ و حتی رؤسای جمهور بعدی آمریكا 2با در نظر گرفتن شكل  

ناپذیر است. در م ابل ایجاد برخی  های آتی اجتناب برای فشار اقتصادی بر چین در سال

گرایی  روندها در چین نیا بیانگر ت ویت پارادایم اقتدارگرایی در این کشور است؛ هم

 های که پیشتر با تنش درحالی من، عادی شدن جانشینی رهبری ر آن سریع پس از واقعه تیان

سا،ری برای بسیج اجتماعی، پذیرل همكاری  شدید همراه بود ر افاایش معیار شایسته

تجار موفق و روشنفكران حاب، ایفای ن ش تاصصی مؤسسات هدفمند و رشد 

سازوکارهای مشارکت سیاسی همچون انتاابات روستایی بیانگر همین واقعیت است 

دلیل ساختار  (. البته ظهور این نوع اقتدارگرایی به345-347: 1395)ارووانی و فروتن، 

مشكالت شود، بلكه مایتی برای رفع  کارآمد حاب حاکم نه تنها یك عیب تل ی نمی

شود. در این شرایط یعنی بروز اقتدارگرایی در چین  اقتصادی و پیشرفت چین محسوب می

ر چین یعنی انرژی، ترانایت و امنیت سو و الاامات رشد پایدا یك و ت ابل با آمریكا از

پردازیم. از الاامات تح ق  دیگر به چگونگی روابط راهبردی ایران و چین می ازسوی

وابستگی مت ابل، همكاری دوجانبه کشورها با توجه به ماایای آنها در ابعاد ماتلف است؛ 

طوط ترانایتی در ادامه به الاامات رشد اقتصادی پایدار چین یعنی دسترسی به انرژی، خ

ی سال
صاد

رشد اقت
ی اخیر و پیشرو

ها
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 ها پرداخته شده است. امن و امنیت در جغرافیای اسالمی و ن ش ایران در این زمینه

 

انرژی.4-1

ترین واردکننده نفت خام در  درصد از انرژی دنیا بارگ 25امروزه چین با مصرم حدود 

در رو تصمیمات آن بر تعاد،ت بازار انرژی دنیا تأثیر چشمگیری دارد.  جهان است، ازاین

 های اخیر آمده است. روند تولید نفت، مصرم و واردات نفتی چین در سال 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: https://www.ceicdata.com 

.نمودارواردات،مصرفوتولیدنفتچین3شکل

 

با روندی صعودی  2018تا  2007های  واردات نفت چین در سال 3براساس شكل  

میاان  2012میلیون بشكه در روز رسیده است. در سال  26/9میلیون بشكه به  27/3از 

درصد  70نادیك به  2018میلیون بشكه بوده که تا سال  42/5واردات روزانه این کشور 

ها سهم کشورها از صادرات نفت به  این سال واردات این کشور افاایش داشته است. در

ها  هایی داشته است. روند صعودی مصرم نفت خام چین در این سال چین دگرگونی

است که طبق  2018الی  2007های  درصدی مصرم در سال 85بیانگر رشد حدوداً 

 180میلیون و  10نیا میاان واردات روزانه نفت چین به بیش از  2019آخرین آمار سال 
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 سایر کنگو ونزوئال کویت ایران برزیل عمان عراق آنگوال سعودی روسیه

. ،زم به ذکر است (https://www.ceicdata.com, 2019)هاار بشكه در روز رسیده است 

میلیون تنی در  269شیوع کرونا باعث کاهش واردات نفتی چین نشده و حتی با افاایش 

میلیون بشكه در روز رسیده است  95/10میالدی به میاان متوسط  2020نیمه اول سال 

 آمده است. 4ادرات نفتی به چین در شكل )تسنیم(. سهم کشورهای دارای ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: trademap.org, 2020 

.سهمکشورهایمختلفازصادراتنفتبهچین4شکل

 

در نگاه اول مشاهده سهم کشورهای ماتلف از صادرات نفت به چین بیانگر  

باشی واردکنندگان یا همان مدیریت انرژی مورد نیاز این کشور است؛ اما  سیاست تنوع

تر متوجه سهم عمده متحدین آمریكا از صادرات نفت به این کشور  با نگاهی عمیق

ی چین از آمریكا با وجود جنگ تجاری خواهیم شد. نكته قابل توجه احیای واردات نفت

های می و  های اخیر بوده است؛ در این خصوص واردات نفت از آمریكا در ماه در ماه

. این اقدامات )https://mdeast.news(هاار بشكه است  140روزانه  2020ژو ن سال 

یگر د عبارت کند. به مبنای رفتار سیاست خارجی چین در قالب لیبرالیسم را تأیید می
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چین به دنبال از بین بردن نظم موجود و رفتار ان البی نیست، هدم این کشور کسب 

حداکثر منافع در قالب نظم موجود است، اما مشكل فعلی ت ابل منافع اقتصادی این 

شود. در ادامه به اهمیت  کشور با آمریكاست که آن برای ایران یك فرصت محسوب می

پردازیم. به جا سه کشور کره جنوبی، ویتنام و مالای  یتأمین انرژی چین از خاورمیانه م

که سهم ناچیای در صادرات انرژی چین دارند، سایر کشورهای خاورمیانه 

 اند. های اخیر بوده صادرکنندگان اصلی انرژی چین در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: https://oec.world, 2020. 

مناطقمختلف.میزانصادراتانرژیبهچیناز5شکل

 

در بین کشورهای آسیایی عربستان بیشترین حجم صادرات انرژی به چین را دارد؛ این  

. درصورت منازعه و اختالم بین ایران و عربستان 1مواوع از دو جهت اهمیت دارد: 

. در شرایط تحریم امكان فرول نفت 2احتمال حمایت چین از عربستان بیشتر خواهد بود؛ 

یابد؛ بنابراین دستیابی به تواف ی راهبردی دارای  بت به قبل کاهش میایران به چین نس

اهمیت است. در ادامه و برای چگونگی روابط راهبردی ایران و چین، شناخت اهدام چین 

در خاورمیانه برای ایجاد روابط راهبردی دارای اهمیت است. هیم و استنسلی در سال 

 آسیا
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 به نتایج ذیل رسیدند:« ین در خاورمیانهر الیسم چ»براساس پژوهشی با عنوان  2020

ترین منابع نفت و گاز خاورمیانه در کنار بازار مصرم  ر برخورداری از بارگ 

گذاری و افاایش تجارت چین با تكیه بر سكونت  وسیع، فرصتی مناسب برای سرمایه

 هاار چینی در کشورهای خاورمیانه است. 550حدود 

های  ر تغییر سیاست آمریكا برای کاهش حضور در خاورمیانه با توجه به هاینه 

زمینه نفت و گاز داخلی آمریكا  گذاری در سو و سرمایه یك های اخیر از زیاد سالنظامی 

 فرصتی برای ت ویت حضور چین است. دیگر سوی از

متی ر ویژگی برجسته سیاست خارجی چین ایجاد همكاری با هر نوع رژیم حكو 

 طلبی است. و همكاری براساس منفعت

ای برای تنفس چین بوده و بیش از نیمی از واردات انرژی چین  ر خاورمیانه دریچه 

 از منط ه خلیج فارس است.

سروصدای نظامی، اولویت حضور  های حضور بی ر در پیش گرفتن استراتژی 

م تمایل به داشتن اقتصادی بر نظامی، دوری از به چالش کشیدن منافع آمریكا و عد

 متحد رسمی توسط چین در خاورمیانه.

. به ناچار در 1ر طرح دو دیدگاه درباره آینده حضور چین در خاورمیانه:  

. سیاست فعلی چین نیازمند تغییر نیست و به 2خاورمیانه طرم یك کشور را بگیرد و 

. (Hiim and Stenslie, 2020: 155-162)لحاظ نظامی توانایی م ابله با آمریكا را ندارد 

صورت تداوم رقابت آمریكا و چین ر که رشد اقتصادی چین  براساس این پژوهش و در

گیری روابط راهبردی ایران و چین بیشتر است. حتی  دهد ر امكان شكل را کاهش می

های  تواند با تكیه بر فرصت صورت تداوم شرایط موجود بین آمریكا و چین ایران می در

 یكی از شرکای اقتصادی اصلی چین باشد. عنوان موجود به

 

ترانزیت.4-2

جغرافیای طبیعی ایران عامل مهمی در با، بردن منافع اقتصادی چین در ورب آسیا و تسهیل 
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دسترسی اقتصادی به باش عظیمی از همسایگان وربی و شمالی ایران است. امكان 

همسایگان شمالی از جمله آسیای دسترسی امن به کشورهای وربی تا دریای مدیترانه و 

میانه مایت مهمی برای با، بردن حجم تجارت دریایی بین چین و کشورهای وربی و 

کلی جغرافیا ن ش مهمی در اهمیت ترانایتی ایران در طول تاریخ  طور شمالی ایران است. به

معت د است جغرافیای ایران در عصر صفوی و قرار  (Connor J. Hamel) داشته است؛ حامل

گرفتن بین دولت عثمانی و مغولستان ن ش اصلی در شكوفایی اقتصادی ایران ایفا کرده 

است. ایجاد کاروانسراها در دوران ورود ادویه هند، ابریشم چین و طالی ورب باعث رونق 

ایران با اناوا سازگاری ندارد  . درواقع جغرافیای(Hamel, 2017: 6-10)اقتصادی ایران بود 

تواند با  رو چین می شود. ازاین و مرکا مراودات کشورهای منط ه خاورمیانه و جهان تل ی می

استفاده از بنادر و خطوط ریلی ایران به توسعه صادرات خود در خاورمیانه و کسب منافع 

ایجان، بندرعباس به بلندمدت اقدام کند. مسیرهای ارتباطی آماده ریلی بندرعباس به آذرب

سو و مسیرهای در حال تكمیل چابهار ر سرخس، چابهار ر افغانستان و اتصال  یك ترکیه از

تواند به ت ویت حضور چین در ورب آسیا و آسیای میانه منجر  ریلی کرمانشاه ر عراق می

چین بیشترین صادرات را به کشورهای عراق و  1398شود. طبق آمارهای جهانی سال 

داشته است که با استفاده از ترانایت کا،های خود از طریق ایران به تثبیت جایگاه سوریه 

. با توسعه بندر (www.trademap.org)خود و کسب منافع بیشتر در این راستا بپردازد 

پیما وجود دارد.  های قاره های اخیر امكان پهلوگیری انواع کشتی شهید بهشتی چابهار در سال

گذاری خارجی امكان رفع مشكالت  نامه با چین و ورود سرمایه توافق دیگر ایجاد سوی از

صورت توافق راهبردی ایران و چین جمعیت بازار مصرفی منط ه  زیرساختی وجود دارد. در

میلیون نفر بدون در نظر گرفتن  490خاورمیانه و آسیای میانه ر همراه با افغانستان ر حدود 

عربستان و قطر ر خواهد بود. این مواوع با توجه به  متحدان راهبردی آمریكا ر امارات،

تواند به  های فناورانه می مایت نسبی چین در تولید اقالم مصرفی ماتلف و پیشرفت

 سودآوری حداکثری این کشور منتج شود.

بر کاربردهای جغرافیایی فوق، یكی از کریدورهای اصلی عبور پروژه یك کمربند  عالوه 
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ست. یك شاخه این پروژه از شمال به جنوب از قااقستان و سپس ر یك راه از ایران ا

 (and Road Initiative Belt) کند. ابتكار یك کمربند ر یك راه ترکمنستان از ایران عبور می

جمهور چین در شهر آستانه، پایتات قااقستان و  اولین بار توسط شی جین پینگ، ر یس

ترین  سان ادوام اقتصادی اوراسیا ممكن است از مهماعالم شد. به اعت اد کارشنا 2013سپتامبر 

باشد که احتما،ً این پروژه عامل اصلی در تح ق آن خواهد  21قرن روندهای اقتصاد جهانی در 

سیاسی ارمنستان و آذربایجان درباره کریدورهای احتمالی شمال ر  بود. در این میان اختالفات

جنوب از ایران به اروپا رقابت وجود دارد که برای ایران فرصتی برای تكمیل پروژه یك 

یك راه و عبور یكی از   دهنده پروژه یك کمربند ر نشان 7کمربند ر یك راه است. شكل 

 کریدورهای آن از ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Sersian.cri.cn, 2016. 
.پروژهیککمربندـیکراه6شکل

 

و تح ق آن نه تنها منافع اقتصادی بلكه نفوذ سیاسی چین  6با در نظر گرفتن شكل  

تا کشورهای دریای مدیترانه امتداد خواهد یافت. وجه دیگر اهمیت ترانایتی ایران حضور 

هاست.  ترین منط ه تأمین انرژی از دیدگاه چینی چین در خلیج فارس است که اصلی
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انه برای کنترل و سیطره بر جانبه ایا،ت متحده آمریكا در منط ه خاورمی حضور همه

کننده انرژی دنیا، بر وابستگی چین به منابع انرژی خاورمیانه و  ترین منط ه تأمین اصلی

گذاری این کشور در این منط ه تأثیرات نامطلوبی گذاشته است.  همچنین سرمایه

نه با گران امنیت انرژی چین معت دند این کشور در آینده بر سر منابع نفتی خاورمیا تحلیل

آمریكا و متحدانش وارد رقابت جدی خواهد شد؛ در شرایط فعلی کنترل نفت خاورمیانه 

عنوان شرکای آن، واردکنندگان مهم  تا حد زیادی در اختیار آمریكاست و ژاپن و اروپا به

اند. اکنون ایران مرکا ث ل مهمی در ساختار امنیت انرژی چین محسوب   نفت این منط ه

تواند با استفاده از  کار بردن استراتژی ژ وپلیتیكی مناسب، می به شود و درصورت می

وجود آمده، وزن ژ وپلیتیك خود را ارت ا دهد )صفوی و  ژ وپلیتیك انرژی اید ال به

توان حضور ترانایتی چین در ورب آسیا  (؛ این راهبرد جدید را می38-45: 1389مهدیان، 

المللی چابهار دروازه ورود چین برای  ر بینو آسیای میانه از طریق ایران دانست. بند

بیانگر اهمیت جغرافیای ایران  7اتصال به آسیای میانه و دریای مدیترانه خواهد بود. شكل 

 در دسترسی ترانایتی چین از آسیای میانه تا دریای مدیترانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگارندگان. مأخذ:

دسترسيبهآسیایمیانهوغربآسیا.اهمیتترانزیتایرانبرایچیندر7شکل
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همکاریسیاسيـامنیتي.4-3

سیاست داخلی و خارجی دارای تأثیرات مت ابل بر یكدیگر هستند. البته میاان این 

المللی و نوع تصمیم گیرندگان در هر کشور  تأثیرگذاری به ماهیت محیط داخلی و بین

نظر گرفتن این مواوع اهمیت حل  (. با در137: 1396بستگی دارد )صبوری و صالحیان، 

ترین  شود. از مهم مناقشات داخلی بر تصمیمات سیاست خارجی کشورها مشاص می

های تروریستی است که با کشورهای  های اخیر چین در عرصه داخلی ظهور گروه چالش

واسطه رشد اقتصادی مطلوب در  حالی است که چین به اند. این در وربی و عربی در ارتباط

های خود موفق شده است. در ادامه به تعامل  های اخیر به همراه کردن مردم با سیاست سال

 پردازیم. سیاست داخلی و خارجی چین و ارتباط امنیت سیاسی و رشد اقتصادی چین می

سنگ بنای مهم واعیت سیاسی چین، اقتصاد این کشور است. به عبارتی به دنبال  

ها کاهش یافت و به دنبال آن در دهه  دی، ناآرامیرشد اقتصادی، موسوم به معجاه اقتصا

اخیر با کاهش تدریجی رشد اقتصادی چین فشار بر هیئت حاکمه افاایش یافته است. 

واقع حاکمیت چین برای پوشش دادن اعترااات اجتماعی و تثبیت کارآمدی خود  در

در کالج  پی، استاد مسا ل چین شین رشد اقتصادی را هدم اصلی خود قرار داد. مینك

، معت د است توقف سط  زندگی (Claremont McKenna College) کنا کلرمونت مك

طب ه متوسط چین به افاایش ناراایتی داخلی مردم و ناکارآمدی این کشور منجر 

بس در جنگ تجاری پس از توافق موقت چین و آمریكا، در ژانویه  روم آتش شود. به می

های آمریكا  دلیل تداوم ایجاد محدودیت ، جدایی اقتصادی آمریكا و چین به2020سال 

های  دیگر در سال . ازسوی(www.foreignaffairs.com)ین ت ریباً قطعی است علیه چ

های اجتماعی داخلی چین، تشدید  گیری از شكام اخیر ایا،ت متحده به دنبال بهره

های مذهبی و قومی با عناوین ماتلف از جمله  اعترااات اجتماعی و فعال کردن اقلیت

ع در کنار کاهش یافتن رشد اقتصادی ح وق بشر و دموکراسی بوده است. این مواو

چین بیانگر جدیت رقابت آمریكا و چین و نیاز چین به بازنگری روابط اقتصادی خود 

 با این کشور است.
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های  ترین کنشگران امنیتی چین در سال ها مهم در امتداد مسا ل داخلی چین، اقلیت 

های جغرافیای  دلیل جنبه بهها در چین، اما  اند. با وجود جمعیت کم اقلیت اخیر بوده

متراکم، تبلیغات مثبت و پیشگیری از تشدید مشكالت استراتژیك،  استراتژیك، جمعیت ویر

منابع ونی ر از جمله طال و زوال سنگ ر و جذب توریسم آنها از اهمیت با،یی 

های چین از  مشاص کرد اقلیت 1957و  1956های  برخوردارند. پژوهشی در سال

طلبی  طلبانه نیا دارند. اعتراض و است الل اند و تمایالت است الل ناراای حاکمیت کامالً

ها در حالی مطرح شد که حفظ تمامیت ارای از اهدام اصلی سیاست خارجی چین  اقلیت

های اخیر نیا ظهور بنیادگرایی اسالمی  (. در سال288-308: 1395است )ارووانی و فروتن، 

تبدیل شده و منط ه خودماتار سین کیانگ، در ورب برای دولت چین به یك معضل بارگ 

های فعال  های اخیر همواره جو،نگاه فعالیت گروه چین، با آسیای مرکای در سال

طلب به خصوص گروه ترکستان شرقی بوده است. دو گروه اصلی سین کیانگ  است الل

اسالمی  ؛ جنبش«کنگره جهانی اویغور»و « جنبش اسالمی ترکستان شرقی»عبارتند از: 

های  در پی فروپاشی شوروی ایجاد شد و با احااب و گروه 1993ترکستان شرقی در سال 

عنوان  افراطی در آسیای مرکای و همچنین افغانستان ارتباط برقرار کرد. حسن محمود به

درصد خاك افغانستان،  90زمان با سیطره طالبان بر کابل و بیش از  مؤسس این جنبش هم

نیا « کنگره جهانی اویغور»شور آن را تحت حمایت طالبان قرار داد. در سفر به این ک

توسط رابعه ودیر تأسیس شده و تالل خود را  2004اند که در سال  طلب گروهی جدایی

اند. این گروه تحت تأثیر فضای بعد از  با عنوان دموکراسی و دفاع از ح وق بشر قرار داده

های  اند و حرکت ونالیستی معرفی کردهجنگ سرد تالل خود را کسب هویت فراناسی

داند. رویكرد رهبران این کنگره که عمدتاً  خواهانه می اعتراای را دارای ماهیت دموکراسی

 در آمریكا مست رند، فشار علیه پكن درزمینه مسا ل فرهنگی و هویتی بوده است.

سط های وسیعی از جنگجویان اویغور تو های اخیر باش در بعد امنیتی در سال 

های  سازمان اطالعات و امنیت ترکیه آموزل دیده و پس از بیعت با داعش وارد استان

 2013حلب و ادلب در شمال سوریه شدند. جنبش اسالمی ترکستان از ابتدای سال 
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نظر و مستشاری افسران ترکیه تأسیس کرد و با حمایت لجستیكی  ای نظامی تحت شاخه

(. ایغورها 1395ا آموزل و تربیت کنند )ده انی، عربستان توانستند جنگجویان زیادی ر

میلیون نفر  20ششم کل مساحت چین در ورب این کشور را با جمعیتی بیش از یك

جویان خارجی ر  دهند. با تشكیل داعش، سین کیانگ با،ترین تعداد جنگ تشكیل می

ن کیانگ چینی سی نیرو ر را برای آن تأمین کرده است. اکثریت ساکنان ویر 5000حدود 

دهند، همین امر بستری برای گسترل  را اویغورها و مسلمانان اهل سنت تشكیل می

 .(Mahmut, 2019: 25-38)های داعش در منط ه است  اندیشه

های اخیر در  در کنار موارد فوق کشورهای عربستان، ترکیه و آمریكا نیا در سال 

اند. چالش حكومت چین  شتههای افراطی چین ن ش ملموسی دا گیری و ت ویت گروه شكل

طلب  با ایغورها اگرچه ساب ه نادیك به یك قرن دارد، اما تشكیل و فعالیت دو گروه جدایی

کیانگ که مرکا آن  در منط ه سین« کنگره جهانی اویغور»و « جنبش اسالمی ترکستان شرقی»

سازمان  است، باعث شد تا فضای حاکم بر این منط ه نسبتاً امنیتی شود.« ارومچی»شهر 

طلب در منط ه سین کیانگ است. از  ترین جریان جدایی طلب ترکستان شرقی مهم جدایی

طلبان  های ماتلف برای ت ویت جدایی های آشكار ترکیه برگااری همایش مصادیق حمایت

، با حمایت مالی ترکیه و چند کشور 1992بوده است. سازمان ترکستان شرقی، در سال 

ترین تصمیمات اتااذ  در شهر استانبول ترکیه برگاار کرد که مهماسالمی دیگر، کنفرانسی 

دیگر در چند سال اخیر  شده در آن، تأکید بر تشكیل دولت ترکستان شرقی بود. ازسوی

ن ش ایغورها در همكاری با داعش و حضور در خاورمیانه برجسته بوده است؛ جنبش 

ی ح وق اویغورها در ترکستان منظور پیگیر سال قبل به 120اسالمی ترکستان شرقی که 

های جاسوسی وربی، سازمان جاسوسی ترکیه و  شرقی تشكیل شده بود؛ توسط سرویس

عربستان سعودی دچار استحاله فكری و با انحرام از ع اید و اهدام اولیه، به گروهی 

تكفیری تبدیل شده است. در پنج سال اخیر دولت و سازمان اطالعاتی ترکیه و عربستان 

های آموزل نظامی ترکیه آموزل داد و  ، صدها نفر از این اقلیت را در پادگانسعودی

حداقل در قالب یك تیپ هاار نظامی مجها به تسلیحات سنگین )توپاانه، تانك، نفربر و 
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کار گرفته است. دولت ترکیه و سازمان  ...( را داخل خاك سوریه زیر پرچم ال اعده به

اعطای تابعیت ترکیه به هااران نفر از این قوم  های گذشته با جاسوسی آن در سال

ای از اویغورها را به عمل آورده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ  های گسترده حمایت

های حمایتی  الملل، برای افاایش فشار بر چین، سیاست های تهاجمی در نظام بین و سیاست

. تجربیات ایران (farhikhtegandaily.com)گرفته است  سر خود را از این جنبش در چین از

سو و رویكرد حاکمیت چین در قالب  یك یافته از های تروریستی و سازمان از ت ابل با گروه

دیگر،  سوی مطرح شده از1949که از سال  (Radical Intolerance) «عدم تحمل رادیكال»

 تواند بسترساز همكاری سیاسی ر امنیتی ایران و چین باشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهش. یافته مأخذ:

.کشوهایحاميجنبشترکستانشرقيواهداف8شکل

 

روابطراهبردیایرانوچیندرچارچوبوابستگيمتقابل.4-4

در این قسمت به چگونگی ایجاد روابط راهبردی ایران و چین در چارچوب وابستگی 

پردازیم و استفاده از متغیرهای اقتصادی و سیاسی مطرح شده را در این  مت ابل می

 کنیم. در ادامه با تحلیل متغیرهای مطرح شده در قسمت قبل  چارچوب تبیین می

حامیان  جنبش  
اسالمی  

 ترکستان شرقی

 آمریكا

 عربستان

 ترکیه

اهداف 

تروریستی)کمک به 

داعش و مقابله با 

اه

فشار به چین 

به عنوان یک اهرم 

 سیاسی



 423 - 462، دورة چهارم، شمارة دوم، 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   452

 

 ایم. هرران و چین پرداخترکشور ایان دو ربه چگونگی تح ق روابط راهبردی می

طبق نظریه وابستگی مت ابل وجود متغیرهایی برای شكل گیری رابطه میان دو کشور  

اروری است. از همین رو تبیین متغیرهای انرژی، ترانایت و امنیت جغرافیای اسالمی 

های ترانایتی و تأمین مالی  برای منافع چین و متغیرهای زنجیره ارزل افاوده، زیرساخت

ایران در چارچوب وابستگی مت ابل قابل تح ق است. در  های صنعتی برای منافع فعالیت

ادامه به چگونگی ایجاد روابط راهبردی ایران و چین در چارچوب رویكرد وابستگی مت ابل 

پرداخته شده است. با توجه به سوابق روابط دو کشور در چند دهه اخیر و وجود متغیرهای 

راهبردی امكانپذیر است. بسترسازی گیری روابط  ،زم برای ایجاد وابستگی مت ابل شكل

گیری روابط راهبردی میان ایران و چین را میتوان روابط حسنه میان دو کشور  م دماتی شكل

 (.4-6: 1395های مجلس،  اخیر دانست )مرکا پژوهش  دهه 4و ایجاد قراردادهای همكاری در 

یه اروپا و آمریكا در قبال استفاده از رویكرد وابستگی مت ابل اقتصادی در تعامالت بین اتحاد

توان از تضعیف این رویكرد  چین بدیهی است و ایجاد جنگ تجاری آمریكا و چین را می

دلیل تراز منفی این کشور و  رسد فشارهای آمریكا به چین به نظر می بین دو کشور دانست. به

دیگر  یسو طلبی صرم در دوران شی جینگ پینگ باشد. از جای منفعت ظهور اید ولوژی به

ظهور اید ولوژی در سیاست خارجی چین نه تنها با اهدام سیاست خارجی ایران مغایرتی 

های  ندارد، بلكه از جهت ت ابل با هژمونی گذشته آمریكا بسیار مثبت است. وجود ظرفیت

تواند به ایجاد  های انرژی، ترانایت و امنیت می پرداخته شده در قسمت قبل یعنی همكاری

 یجاد روابط راهبردی ایران و چین منتج شود.مدل زیر در ا

در چارچوب آینده حضور و چین و روندهای موجود شكل گرفته بین چین و آمریكا  

توان به بررسی ن ش ایران برای تأمین انرژی چین پرداخت. از  از جمله جنگ تجاری، می

، آنگو،، بین کشورهای صادرکننده نفت به چین ویر از روسیه سایر کشورهای عربستان

های آمریكا دارند؛  عراق، عمان، برزیل، کویت و کنگو تأثیرات شدیدی از سیاست

های انرژی توسط آمریكا در آینده این کشورها به تبعیت از  که با ایجاد محدودیت نحوی به

آن خواهند پرداخت. م ایسه کشورهای مست ل و تحت نفوذ آمریكا بیانگر شرایط نامطلوب 
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انرژی*   

امنیت جغرافیای * 
 اسالمی

ترانایت*  

زنجیرهارزش*
 افزوده

زیرساختهای*
 ترانزیتي

تأمینمالي*
 فعالیتهایصنعتي

باشی واردات  دیگر چین با تالل برای تنوع عبارت اردات انرژی است. بهزمینه و چین در

واقع سهم با،یی از واردات انرژی مورد نیاز خود را در اختیار متحدان آمریكا قرار داده  در

 که درصورت ت ابل، منجر به اربه اقتصادی شدید به چین خواهد شد.
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میلیون بشكه  600هاار و  208دیگر، ظرفیت ذخایر نفتی اثبات شده ایران  ازسوی 

که قابلیت ایران را برای افاایش صادرات نفتی خود در  (https://www.opec.org)است 

کند. بنابراین درصورت اقدام چین برای انتااب شرکای  شرایط عدم تحریم بیان می

تر  راهبردی در ت ابل با آمریكا، ایران بهترین گاینه در خاورمیانه است. در نگاهی کالن

میلیون بشكه در  10ه نادیك به توان ایران را در کنار روسیه ر که تولید نفت روزان می

روز دارد ر و وناو ال در نظر گرفت که امكان تأمین پایدار انرژی مورد نیاز چین را 

درصد  17زمینه تأمین منابع انرژی گاز نیا ایران با داشتن حدود  بر نفت در دارند. عالوه

 (www.worldometers.inf)کل ذخایر گازی جهان، رتبه دوم ذخایر گازی جهان را دارد 

 کننده جهان نیا باشد. ترین وارد عنوان بارگ کننده گاز مورد نیاز چین به تواند تأمین که می

در بعد ترانایت، چین با اتصال به آسیای میانه در شمال و دریای مدیترانه در ورب  

 چین ایران
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های ریلی  تواند به توسعه منافع اقتصادی خود بپردازد. در این زمینه تكمیل زیرساخت می

های تجاری با کشورهای این منط ه برای چین، برابر  تصال چابهار به آسیای میانه و همكاریا

با توسعه بیشتر منافع اقتصادی این کشور است. اهمیت اصلی استفاده ترانایتی چین از ایران 

که با ترانایت مطمئن از  نحوی در کنار بعد اقتصادی نفوذ سیاسی در کشورهای منط ه است؛ به

خواهد رسید. گسترل عمیق  (Latakia) ایران به کشورهای آسیای میانه و بندر ،ذقیهطریق 

نفوذ امنیتی چین در م ابله با نفوذ آمریكا در خاورمیانه قرار خواهد گرفت. در این راستا نیاز به 

متحد راهبردی که بتواند بدون وابستگی به آمریكا به تأمین منافع چین بپردازد، اروری 

دات نفت از متحدان آمریكا یعنی بر منافع ترانایتی، وابستگی به وار رو عالوه این خواهد بود؛ از

عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش یافته و ایران جایگاین خواهد شد. اتصال 

چابهار به آسیای میانه و بندر ،ذقیه کانون توجه برای کسب منافع چین از طریق ترانایت 

رتباطی همان ایران است. در شرایط فعلی نیا ایران به لحاظ ثبات سیاسی و کریدورهای ا

های تحریمی آن  جایگاه قرون قبل را دارد؛ تفاوت اصلی دوره معاصر هژمونی آمریكا و تالل

 برای پیشگیری از رونق اقتصادی است.

زمینه امنیتی نیا حاکمیت چین در مواجهه با اعترااات داخلی مسلمانان برآورده  در 

ن رویكرد دامنه اعترااات و که با تداوم ای نحوی کردن همان خواسته آمریكا است. به

کننده خواسته آمریكا،  الملل بیشتر خواهد شد و این تأمین فشار بر چین در نظام بین

های تروریستی و تكفیری در  های اخیر ت ابل با گروهك ترکیه و عربستان است. در سال

های  بر همكاری منط ه خاورمیانه یكی از ن اط قوت ایران در عرصه امنیتی بوده و عالوه

های اخیر بوده ر در  المللی ر که مصداق آن برگااری رزمایش نظامی در سال امنیتی بین

تواند به همكاری با چین بپردازد. حضور جنبش اسالمی  سط  داخلی نیا ایران می

ترکستان شرقی در افغانستان امن اینكه تهدیدی برای امنیت افغانستان است، ترس 

شود. بازگشت مجدد این گروه جنبش اسالمی  وب میبارگی برای کشور چین نیا محس

چند منافع چین خارج از قلمرو  بار آورد؛ هر ترکستان شرقی به کشور معضالت امنیتی به

توان به حمله  این کشور نیا مورد تهدید این گروه واقع شده است که برای نمونه می
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بنابراین همكاری راهبردی ایران و چین در قالب وابستگی مت ابل دوسویه خواهد بود.  

های امنیتی  های ایران و چین درزمینه انرژی و ترانایت ایران، همكاری بر همكاری عالوه

اندازی  زمینه انرژی حضور چین در ایران برای راه قابل اجرا است. دردوطرفه نیا 

های نفتی قابل توجیه خواهد بود؛ این مواوع  های تبدیلی نفت خام به فراورده شرکت

تواند به ایجاد وابستگی مت ابل  های اخیر می فروشی نفت در سال بر رفع چالش خام عالوه

بر این تكمیل دایره  منفی طرفین کمك کند. عالوه های ناشی از تراز اقتصادی و رفع چالش

گذاری چین برای  واسطه سرمایه های اقتصادی به تأمین فراورده نفتی، انرژی و سایر فعالیت

ایران قابل اجرا است. به عبارتی چین در قبال استفاده از ثبات سیاسی و امنیتی ایران برای 

رب آسیا ر از جمله ایران، عراق و سوریه ر دسترسی به بازارهای آسیای میانه و کشورهای و

 گذاری در این زمینه خواهد پرداخت. های فعلی و سرمایه به ایجاد و ت ویت زیرساخت

ای از  توان چارچوب ساده ها و الگوی معمای زندانی، می با استفاده از نظریه بازی 

، درصورت 2جدول روابط ایران ر چین را با توجه به مطالب مطرح شده نشان داد. مطابق 

وقوع سناریوی همكاری برای هر دو کشور در قالب الگوی وابستگی مت ابل، هر دو کشور 
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ترتیب برای چین و  به B+eو  A+eاز این همكاری سود برده و عایدی دو کشور برابر با 

ایران خواهد شد. درصورت خواست یك طرم برای همكاری و عدم همكاری طرم 

یابد که این کاهش برای کشوری  ور نسبت به حالت اول کاهش میم ابل، منافع هر دو کش

دلیل انتااب  که به طور طبیعی بیشتر است. چرا کند به که راهبرد همكاری را انتااب می

کند. در نهایت، اگر هر دو کشور راهبرد عدم  راهبرد همكاری هاینه بیشتری را ت بل می

متضرر خواهند شد. اگر فرض کنیم میاان همكاری را انتااب کنند، هر دو به یك میاان 

ارر در این حالت برابر با میاان ارر در حالتی است که یكی از طرفین راهبرد همكاری و 

دیگری عدم همكاری را انتااب کند، در این صورت برای هر دو کشور بهینه آن است که 

همكاری را انتااب  که اگر یكی از طرفین راهبرد عدم راهبرد همكاری را انتااب کنند. چرا

 دست خواهد آورد. ی نسبت به حالت همكاری بهتر کمکند، عایدی 

سمت همكاری توسط  ها و فروض مطرح شده فوق، توازن به بنابراین با توجه به گااره 

دو کشور حرکت خواهد کرد. نتیجه همكاری دو کشور ایران و چین نیا یك قاعده برد ر 

کند. نتایج حاصل شده از الگوی ساده فوق، با  را تأمین میبرد خواهد بود که منافع طرفین 

مبنای این مطالعات، همكاری اقتصادی ایران و چین  خوانی دارد. بر مطالعات دیگر هم

 (.20: 1390فر،  زاده و طالبی بر منافع ملی طرفین است )قاای ای برد ر برد مبتنی رابطه

 

.الگویبازیایرانوچین2جدول

  ایران

همکاری همکاریعدم

A-e, B(2)A+e, B+e (1) چین همكاری 

A-e, B-e(3)A, B-e (4) عدم همكاری 

 پژوهشگر. مأخذ:

 

هایی در ایران و چین در رأس کار  دهد جدا از اینكه چه دولت الگوی فوق نشان می 

جانبه و رابطه برد ر برد حاکم بر این  دلیل منافع دوطرفه حاصل از همكاری دو باشند، به
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طور طبیعی راهبرد همكاری را در الگوی وابستگی مت ابل با یكدیگر  منافع، ایران و چین به

حضور هر متغیر بیرونی مانند جنگ تجاری ایا،ت متحده با چین یا  اتااذ خواهند کرد.

تواند از جهت زمانی  سوی ایا،ت متحده برای ایران صرفاً می های اقتصادی از اعمال تحریم

طور کامل متوقف  تواند آن را به و دامنه همكاری، بر این روند طبیعی تأثیرگذار باشد، اما نمی

های یازدهم و  ن روند شكل گرفته در حوزه سیاست خارجی دولتتوا کند. با این الگو، می

خوبی توای  داد. هرچند در ابتدای دولت یازدهم، توسعه روابط با اروپا  دوازدهم را به

عنوان اولویت اصلی اقتصادی و سیاسی دولت در دستور کار قرار گرفت؛ اما در ادامه،  به

ویژه با چین، در  اهبرد، توسعه روابط با شرق بهدلیل منافع اندك اقتصادی مرتبط با این ر به

بار،  ای که برای اولین گونه عنوان راهبرد اصلی مورد توجه قرار گرفت به دولت دوزادهم به

ساله ایران و چین تدوین شد. این همان مواوعی است  25نامه راهبردی  نویس تفاهم پیش

تحول در روابط با »قرار گرفت که: نویس روزنامه دنیای اقتصادی  که مورد اشاره سرم اله

ترین میراث سیاست خارجی دولت  آمیا، در حال بدل شدن به مهم صورتی تناقض چین، به

 )روزنامه دنیای اقتصاد(.« فعلی ایران است

توان نوعی اتحاد طبیعی دانست؛ از اباارهای مهم  ایجاد روابط راهبردی بین ایران را می 

رها وجود تهدیدات مشترك، عال ق و منافع مشترك، گرایی کشو اتحاد طبیعی و هم

های تمدنی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایا است  اشتراکات فرهنگی، وابستگی

کند. وجود اشتراکات  ( که درزمینه ایران و چین صدق می141: 1391نیا و زرقانی،  )حافظ

کره شرقی، برخورداری از  نیم ماتلف از جمله م ابله با هژمونی آمریكا، قرار گرفتن در

های اقتصادی آمریكا و امكان  تمدن کهن، ادراك وجود تهدید مشترك در زمینه تحریم

دهد.  طور طبیعی ایران و چین را در کنار یكدیگر قرار می برقراری روابط مت ابل اقتصادی به

انند به تعمیق تو طور طبیعی می ترین چالش به واقع کشورهای ایران و چین با داشتن کم در

دیگر با مطالعه روابط راهبردی چین و اتحادیه  سوی روابط خود در ابعاد ماتلف بپردازند. از

که شروع  طوری اروپا در چند دهه اخیر متوجه تدریجی بودن این فرایند خواهیم شد؛ به

مین تأیید ه 1991های طرفین پس از  نامه فرایند با مشارکت سازنده بوده و اسناد و مواف ت
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مواوع است. نتیجه این تواف ات بسترسازی مشارکت فراگیر و در انتها مشارکت راهبردی 

گیری روابط راهبردی دو کشور ادراك مشترك  فراگیر شده است. نكته دیگر در شكل

 (.85-84: 1396طرفین برای کسب منافع بیشتر بوده است )سازمند و ارووانی، 

 

 گيري نتيجه. 5

دهی روابط دوجانبه میان کشورهاست. در  ترین الگوهای شكل مهم وابستگی مت ابل، از

های داخلی  این الگو، تكیه دو طرم بر رفع نیازهای طرم م ابل با استفاده از مایت

شود. در این حالت،  عنوان محور توسعه روابط اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می به

ه بلكه سط  تعامل دو طرم را وابستگی نه تنها منجر به ایجاد اعف در روابط نشد

عنوان کشوری موفق و توسعه یافته توانست با تكیه بر جذب  دهد. چین، به ارت ا می

های داخلی با حفظ ساختار سیاسی  گیری از مایت گذاری خارجی و بهره سرمایه

اقتدارگرایش، روند رشد بلندمدت را برای اقتصاد خود فراهم آورد. با این وجود، 

اقتصادی پایدار برای چین مستلام دسترسی پایدار این کشور به منابع  استمرار رشد

ای در جغرافیای داخلی است. در  انرژی، خطوط امن ترانایتی و کاهش تنش فرقه

م ابل، ایران با برخورداری از منابع فراوان انرژی، محوریت ژ وپلیتیك در ترازیت 

م جدید، نفوذ و اهمیت فراوان در جهان المللی، قرار گرفتن در راه ابریش ای و بین منط ه

گوی نیازهای  تواند پاسخ اسالم و منط ه خاورمیانه به لحاظ سیاسی و امنیتی، می

دهی زنجیره  راهبردی چین در سه حوزه ذکر شده باشد. همچنین نیاز ایران به شكل

ابع های ترانایتی و دسترسی به من ارزل در صنایع پایین دستی انرژی، تكمیل زیرساخت

دهی فرایند توسعه اقتصادی  مالی ارزان نیا در ن طه م ابل، نیازهای ایران برای شكل

سو با بلوك ورب وارد  سوم از انرژی وارداتی چین از کشورهای هم است. حدود دو

شود. بنابراین، درصورت هرگونه تنش اقتصادی یا سیاسی بین چین و ایا،ت متحده،  می

فشاری ازسوی ایا،ت متحده علیه چین مورد استفاده قرار  عنوان اهرم این وابستگی به

ای بارگ، برای حفظ صادرات خود نیازمند  عنوان صادرکننده خواهد گرفت. چین، به
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دسترسی به خطوط ترانایتی امن است که در شرایط افاایش تنش با ورب، بتواند ارسال 

حضور اقلیت مسلمان  کا،های صادراتی از مسیر این خطوط را تضمین کند. همچنین،

گرای تندرو در این منط ه،  های اسالم قابل توجه در شمال شرق چین و فعالیت گروه

ران با های قومی و مذهبی در جغرافیای سیاسی چین شده است. ای سبب ایجاد تنش

لیتیك مناسب در منط ه آسیای وربی، دسترسی به خطوط برخورداری از موقعیت ژ وپ

آسیای میانه، شرق اروپا و آسیای شرقی، برخورداری از منابع انرژی ترانایتی اتصال 

های  ها تجربه مبارزه با گروه های اسالمی و سال فراوان، نفوذ درجغرافیای فعالیت گروه

دهی یك مشارکت راهبردی بلندمدت است.  تكفیری و تندرو، بهترین گاینه برای شكل

رابطه راهبردی بلندمدت را تضمین  دهی یك کیفیت ساختار سیاسی چین، امكان شكل

حابی که در آن، قدرت سیاسی بین دبیرکل و دفتر  کند. نظام سیاسی اقتدارگرای تك می

جمهور، در برابر  عنوان ر یس ای که دبیرکل حاب به گونه دا می حاب ت سیم شده به

 گوست، این امر سط  مناسبی از کارامدی را برای این کشور دفتر دا می حاب پاسخ

کار انتااب دبیرکل و اعضای دفتر دا می که از طریق  و فراهم آورده است. ساز

های بلندمدت در این کشور را  گیرد، استمرار سیاست حابی صورت می های درون کمیته

سوی حاب دنبال  ها از که خطوط کلی سیاست کند. چرا روم تغییر افراد امانت می به

شود. استفاده از  دی در این خطوط منجر نمیشده و صرم تغییر فرد به تغییر راهبر

بر اینكه منافع  بر همكاری عالوه دهد رابطه مبتنی ها نشان می الگوهای ساده نظریه بازی

ای برای دو کشور ایران و چین به دنبال دارد، موجب تعادل طبیعی  اقتصادی گسترده

زایی چون  و برون گر شود. در این میان، حضور متغیر مداخله روابط دو کشور نیا می

کند یا به  ایا،ت متحده، صرفاً، ازنظر زمانی رسیدن به این تعادل طبیعی را تسریع می

 اندازد. تأخیر می
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