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موازنة نرم؛ نگاه چینی به تقابل ایاالت متحده امریکا با جمهوری اسالمی ایران
محمد عباسی1
حسین بابایی2

چکیده:
دو کشــور ایران و چین از امکانات بالفعل و بالقوة وسیعی برای گســترش مناسبات خود برخوردارند. در 
این میان رابطه چین با ج.ا.ا و شــیوة تعاملی آن با ایاالت متحده دارای اهمیت و قابل بررســی است. روابط 
ایران با چین به گونه ای روزافزون در کلیت سیاســت خارجی ایران اهمیت می یابد. برخی هم پوشانی ها در 
سیاســت خارجی دو کشــور، مبادالت اقتصادی، نظامی و همکاری در حوزه انرژی، عوامل توسعه بخش 
روابط دو کشــورند. از دیگر ســو، انتخاب راهبردی چین و روابط همکاری جویانه این کشور با قدرت های 
غربــی، به ویژه ایاالت متحدة امریکا، عوامل محدودکنندة این روابط به شــمار می آیند. ازاین رو، به ســبب 
بررسی میزان پاسخگویی این تعامل بر تهدیدات امنیتی - نظامی غرب در مناقشة غرب با ج.ا.ا؛ نویسندگان 
مقاله با اتکا به نظریة موازنة نرم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی؛ پس از طرح بنیان های نظری بحث، 
شاخص های الگوی مفهومی ادبیات نظری را به منظور بررسی، تأیید یا رد فرضیة اصلی در قالب پرسشنامة 
محقق ســاخته با اعتبــار موردقبول »آلفای کرونباخ )93.(« به 123 نفر اعضــای جامعة نمونه منتخب از 
180 نفر اعضای جامعة آماری متشکل از دیپلمات ها و استادان و مجریان سیاست خارجی، امنیت ملی و 
نظامی آگاه در امر موضوع تحقیق که دارای تحصیالت دســت کم کارشناسی ارشد بوده و از زمان تشکیل 
پروندة هسته ای تا سال 1392 به طور مداوم یا حداقل سه سال )مدت تقریبی یک مأموریت ثابت( در این 
موضوع دخیل بوده اند، انتخاب کرده اند. نتایج بحث کاماًل گویای این امر اســت که رویکرد راهبردی چین 
در رابطه با ایاالت متحده؛ موازنة نرم با تأکید و اولویت بر حوزة اقتصاد بوده و کلیة تعامالت می باید بر این 
اساس تعریف شود. ازاین رو، طبیعی است که در نگاه چینی به ایران نمی توان به جز هماهنگی هوشمندانة 
دیپلماتیــک، همکاری های محدود نظامی، همکاری در ســازمان های منطقــه ای و بین المللی و همکاری 

اقتصادی، آن هم با مالحظات خاص انتظار داشت که کلیة این موارد نیز عناصر موازنة نرم هستند.
کلیدواژهها: نگاه چینی، ایاالت متحدة امریکا، موازنة نرم، سیاست خارجی، امنیت.
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مقدمه
وســعت، جمعیت، تمدن و فرهنگ دیرینــة چین، همواره باعث تأثیر ژرف تحوالت این کشــور 
بــر تحــوالت منطقه و حتی دنیا بوده و توجهات بســیاری را به خود جلب کرده اســت. چین از 
زمان های قدیم کشــوری بزرگ، پرجمعیت، دارای اقلیت های قومــی متعدد، نیروی تولید زیاد و 
همچنین دارای تضادها و درگیری های داخلی و بین المللی در عرصه های مختلف بوده اســت که 
درنتیجــة این تجربیات، نه تنها در تمدن چین مجریان راهبردی بزرگی پدید آورده؛ بلکه شــمار 
زیادی از اندیشــمندان و متفکران راهبردی را نیز پرورده اســت که تفکر و اندیشــة آن ها مورد 
بهره برداری دولت مردان این کشــور و کشورهای دیگر بوده است. روابط دو کشور ایران و چین از 
زمان امپراتوری های باســتان دو سرزمین برقرار گشته اســت. طی دوره های مختلف تاریخ، دچار 
فرازوفرودهایی شــده و به جایگاه کنونی رسیده اســت )خلیلی،1382: 12(. با توّجه به ظرفیت های 
موجود در گســترش روابط بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، همچون 
گذشــته این همکاری و رابطه در سطوح مختلف به شکل گســترده تری ادامه خواهد یافت و در 
شرایط موجود با توجه به عضویت دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهترین فرصت 
برای جمهوری اســالمی ایران اســت که بتواند از این روابط در جهت کاهش فشــارهای موجود، 
حداکثر بهره برداری را بنمایــد و هم چنین فرصتی که برای چین در تداوم این رابطه وجود دارد، 

تأمین انرژی و هم چنین در دست داشتن بازار مصرفی ایران در سطحی گسترده است.
بیانمسئله

دو کشــور ایران و چین از امکانات بالفعل و بالقوه وســیعی برای گسترش مناسبات خود، به ویژه 
روابط بازرگانی و اقتصادی برخوردارند. روشــن اســت که جمهوری اســالمی ایــران با توجه به 
وســعت خاک، تنوع آب وهوا، جمعیت زیاد، تســلط بر سرزمین های وسیع و منابع غنی در شمال 
خلیج فارس و دریای عمان، دارا بودن زیرســاخت های فکری و مادی الزم برای پیشرفت صنعتی و 
ویژگی های دیگری از این پس، بیش از دیگر کشــورهای خاورمیانه از امکانات الزم برای گسترش 
روابط بازرگانی اقتصادی و فنی با چین برخوردار اســت. از طرف دیگر کشور چین با طراحی پنج 
اصــل احترام متقابل به حاکمیت ارضی، تجاوز نکــردن، مداخله نکردن در امور یکدیگر، برابری و 
منافع متقابل و هم زیســتی مســالمت آمیز به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی خود از زمان 
اصالحــات تاکنون )قاضی زاده و طالبی فــر، 1390: 112( و همچنین به علت برخــورداری از امکانات 
سیاســی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی و تجربیات ارزشــمند که در طول سال ها مبارزات داخلی 
و نیز مبارزه با اســتعمارگران خارجی به دست آورده؛ امروزه به صورت یک قدرت بزرگ در عرصة 
جهانی تلقی می شود. در این میان رابطة چین با ج.ا.ا و شیوة تعاملی آن با کشورهای غربی؛ به ویژه 
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در موضوع پروندة هسته ای در قالب 1+5 دارای اهمیت و قابل بررسی است. چین به عنوان یکی از 
اعضای دائمی شــورای امنیت که از حق وتو برخوردار است و در ضمن در میان قدرت های بزرگ 
نزدیک ترین روابط را با جمهوری اسالمی ایران دارا ست، یکی از تأثیرگذارترین قدرت ها در پروندة 
هســته ای ایران تلقی می گردد. حال دغدغة ذهنی نویســندگان مقاله ناظر بر این است که کشور 
چین در تعامل با ج.ا.ا و همچنین گسترة وسیع روابط خود با ایاالت متحدة امریکا ترجیحات خود 

را چگونه سامان دهی می کند و کدام نظریة علمی   می تواند این رفتار را تبیین نماید؟
ضرورتواهمیتتحقیق

برخــی پیش بینی ها حاکی از این اســت که طی دو دهة آینده آمریــکا و چین حدود 60 درصد 
از قــدرت اقتصــادی و 80 درصد قدرت نظامی جهان را در دســت خواهند گرفت. روابط ایران با 
چین به گونه ای روزافزون در کلّیت سیاســت خارجی ایران اهمیت می یابد. برخی هم پوشــانی ها 
در سیاســت خارجی دو کشــور، مبادالت اقتصادی و نظامی و همــکاری در حوزه انرژی، عوامل 
توســعه بخش روابط دو کشورند. از دیگر ســو انتخاب راهبردی چین و روابط همکاری جویانة این 
کشــور با قدرت های غربی، عوامل محدودکنندة این روابط به شمار می آیند. اهمیت این نوشتار از 
این امر ناشی می شود که با بررسی عوامل محدودکننده و توسعه بخش روابط چین و ایاالت متحدة 
امریکا می توان راهکارهای اجرایی را مشخص نمود تا از خطای شناختی و اتکای نابجا پرهیز نموده 
و با نگاه برد- برد به منافع مشــترک؛ متناسب با جایگاه راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک دو طرف؛ 

بتوان تعامل نزدیک بین ایران و چین را توسعه داد.
هدفتحقیق

هدف اصلی مقاله آشکارســاختن قدرت نظریة موازنة نرم در بررســی رفتار کشور چین در تقابل 
ایاالت متحدة امریکا علیه ج.ا.ا است.

سؤالوفرضیه
ســؤال اصلی مقالة حاضر بدین قرار است که با توجه به کارنامة دیپلماتیک و برنامه های راهبردی 
چین برای تدارک نظم مناســب جهانی؛ در مناسبات و مناقشات ایران – ایاالت متحده؛ این کشور 

از چه وزنی برخوردار است و اصلی ترین همگرایی تجاری و همسویی سیاسی با چین چیست؟
در پاســخ به پرسش یادشــده، این فرضیه درخور آزمون و احیاناً تأیید است که طی دو دهة اخیر 

کشور چین در عرصة فراملی، سه تلقی و راهبرد زیر را در پی گرفته است:
مدیریت تنش با امریکا و پرهیز از رویارویی به سبک روسی؛	 
اولویت شراکت و امنیت اقتصادی از طریق راهبرد پیوند3؛	 

3. Ingagment

موازنة نرم؛ نگاه چینی به تقابل ایاالت متحده امریکا با ج.ا.ایران 
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مسئولیت پذیری حقوقی در قبال مقابله با گسترش سالح های کشتارجمعی در 	 
سطح جهان.

به اقتضای ســه راهبرد یادشده به نظر می رسد بنیادی ترین کارکرد و نقش چین در اقدامات 
ضــد ایرانی امریکا را می توان در تعدیل شــدت عمل امریــکا و تضمین مالحظات اقتصادی 

خالصه نمود.
بررسیادبیاتمرتبطباموضوع

آثاری در قالب کتاب، مقاله در ارتباط با موضوع این پژوهش نوشته شده که می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: در کتاب »مالحظات راهبردی چین در قبال ایران هسته ای و نظام بین الملل« معاونت 
پژوهش های روابط بین الملل مجمع تشــخیص مصلحت نظام، عنوان شده پرونده هسته ای ایران 
پرونده ای است که قدرت ها و طرف های بین المللی زیادی را در خود درگیر کرده است. چین یکی 
از قدرت های مهم بین المللی است که در این پرونده به ایفای نقش می پردازد. مالحظات راهبردی 
- امنیتی چین در تعامالت بین المللی، پیوندهای کنونی موجود میان تهران و پکن و بررسی نقش 
ایاالت متحده در روابط میان ایران و چین از مهم ترین سرفصل های این گزارش است که به صورت 

اخص در زمینه مناقشة هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است.
در کتاب »رویکرد قدرت های بزرگ به موضوع هسته ای ایران«، آقای رحمان قهرمان پور و همکاران 
عنوان نموده اند که از زمان مطرح شــدن موضوع هسته ای جمهوری اسالمی ایران در سال1382، 
قدرت های بزرگ؛ یعنی اتحادیه اروپا، امریکا، روســیه و چین بیشترین نقش را در این موضوع در 
ســطح بین المللی داشــته اند تا جایی که به نظر می رسد امکان تحرک  بازیگران منطقه ای در این 

مورد به کم ترین میزان رسیده است.
چارچوبنظریبحث:نظریهموازنه

تالش ها برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین الملل به بیش از پانصد سال پیش بازمی گردد؛ از 
این منظر، شــاید هیچ نظریه ای به قدمت نظریه موازنه قوا نتوان یافت. افزون بر این موازنة قوا در 
حوزة مطالعات بین الملل و سیاســت خارجی بسامد بسیار فراوانی داشته است. در پی این اهمیت 
و پیشینه است که عده ای نظریة موازنة قوا را شناخته شده ترین و احتماالً مؤثرترین نظریة موجود 

 (Hass, 1953:37)..برای توضیح ماهیت روابط بین الملل از قرن 16 به بعد دانسته اند
نبود موازنة ســخت در برابر آمریکا پس از جنگ ســرد و شکل نگرفتن اتحادهای نظامی در میان 
قدرت های بزرگ رویکردهای رئالیســتی و به خصوص نظریة موازنة قوای ساختاری )نئورئالیسم( 
را با پرســش مهمی مواجه کرده اســت. کنت والتز در پاسخ به این انتقادات عنوان می دارد که ما 
هنوز باید منتظر ظهور رفتارهای  توازن بخش در برابر آمریکا باشیم؛ اگرچه شاید این امر با تأخیر 
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رخ دهد(Waltz,2000, 14) . والتز در پاســخ به آن دســته از اندیشــمندانی که به سیطره و برتری 
امریکا در نظام جهانی اعتقاد دارند و شــکل گیری اقتدارگرایانة امریکا را امری محتوم می پندارند 
و درنتیجه در پی قالب های فکری مناســب برای این شرایط برآمده اند، دو علت را برای ناپایداری 
نظام تک قطبی بیان می کند؛ اوالً قدرت های مســلط وظایف متعددی را در فراسوی مرزهای خود 
پذیرفته اند که آن ها را در درازمدت تضعیف می نماید. ثانیاً به دلیل اینکه قدرت مســتقل از اراده 
تهدیدزاست حتی درصورتی که یک نیروی سلطه گر با مدارا و مالیمت رفتار کند، بازهم دولت های 
دیگر در مورد رفتار آینده آن هراسناکند؛ درمجموع از نظر والتز عصر تک قطبی امریکا عصری گذرا 
و ناپایدار خواهد بود؛ اما تصمیمات ایاالت متحده در تعیین اینکه تحوالت آیندة سیاست بین الملل 
 (Waltz,1979: 58). همراه با صلح خواهد بود یا رقابت های بسیار شدید، نقش مهمی را بازی می کند
تفکر رئالیســتی، در نقطه مقابل لیبرال ها، »موازنه« و رفتار توازن بخش را به عنوان ویژگی حتمی 
و »اجتناب ناپذیر« سیاســت بین الملل تلقی می نماید. بااین حال هر دو تفکر غالب سنتی سیاست 

بین الملل روی این نکته تأکید دارند که موازنه معلول سیاست های تهاجمی اقتدار بالقوه است.
تحول در مفهوم قدرت و وضعیت پیچیدة کنونی سیاســت بین الملل، شــرایط بســیار سختی را 
در حوزة عمل و نظر به وجود آورده اســت. باوجود تمامی نظریه های اشــاره شده هنوز نارضایتی 
از الگوهای نظری در تحلیل شــرایط جاری بین المللی وجود دارد. در پاســخ به این وضعیت، در 
تازه ترین نوآوری نظری، نظریة موازنة نرم مطرح شده که بر دو عامل واپایشی و بازدارندگی حریف 
تأکیــد می نماید. این ها، مجموعه تالش های اخیر اســت که نظریه پــردازان بحث موازنة قوا برای 

افزایش قدرت تبیینی این نظریه در مطالعة جنگ و صلح صورت داده اند.
کالین المان4* معتقد اســت؛ موازنه، یک سیاســت توازن جویی طراحی شــده برای بهبود و افزایش 
توانمندی ها در راســتای دنبال کردن مأموریت های نظامی و به منظور بازداشتن و شکست یک دولت 
دیگر اســت (13	Elman,2002: 10). راندل شویلر نیز موازنه را این گونه تعریف می کند: موازنه به معنای 
ایجاد یا تراکم قدرت نظامی از طریق بســیج داخلی و افزایــش توانمندی ها یا اتحادهای خارجی در 
راســتای جلوگیری و بازداشتن دیگران از تصرف سرزمین یا تســلط سیاسی و نظامی یک دولت به 
وســیله یک قدرت یا ائتالف خارجی اســت (Levy,2004: 32−40). مفهوم موازنة نرم ناظر به وضعیتی 
است که در آن بازیگران از طریق مجموعه اقداماتی نظیر ایجاد فهم محدود مشترک امنیتی، هماهنگی 
هوشمندانة دیپلماتیک، همکاری های نظامی محدود و به کارگیری ظرفیت های سازمان های بین المللی 
در محدودســازی حریف و شکل دهی به نتایجی مخالف ترجیحات وی تالش می کنند؛ به عبارت دیگر 
موازنه نرم زمانی رخ می دهد که دولت ها به صورت عمومی توافقات و فهم امنیتی محدود خود با دیگران 

4* Colin Elman
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را به منظور موازنه با یک دولت تهدیدآمیز یا قدرت در حال خیزش به هم پیوند بزنند. استفن والت در 
توضیح بحث موازنة نرم می نویسد: موازنة نرم، تنظیم آگاهانة کنش دیپلماتیک به منظور به دست آوردن 
نتایجی برخالف میل قدرت مســلط است ).127	Walt,2005: 126) بر اساس این تعریف می توان گفت؛ 
موازنة نرم محدود کردن حریف در تحمیل خواسته های خود به دیگران است. در همین راستا تعریف 
دیگری نیز از موازنة نرم ارائه شــده که عبارت است از: موازنة نرم اغلب بر اساس یک همکاری و توافق 
 (Paul,2004, تسلیحاتی محدود، یک همکاری در مناطق مختلف یا نهادهای بین الملل انجام می پذیرد
(23. نظریة موازنة نرم بر دو مؤلفة غیرنظامی و محدودسازی قدرت استوار است. در این رابطه نیز جودیت 

 (Kelly,2008,( کلــی5* »نبود همکاری های راهبردی« را به عنوان موازنة نرم غیرنظامی تعریف می کند
.49	42 مطالب مربوط به مباحث موازنة قوا را می توان به شکل جدول زیر خالصه کرد:

تعریفنظامیغیرنظامی

موازنة سخت غیرنظامی
انتقــال فناوری هــای راهبردی به 

هم پیمانان
کمک های اقتصــادی راهبردی به 

هم پیمانان

موازنة سخت نظامی
موازنة نظامی داخلی: مســابقه تســلیحاتی با بسیج 

نظامیان
موازنة نظامی خارجی: شکل دهی به اتحادها

ســخت  موازنة 
قدرت  )افزایش 
یــک دولت در 
دولت های  برابر 

رقیب(

موازنة نرم غیرنظامی
تحریم های اقتصادی

نبود همکاری های راهبردی

موازنة نرم نظامی
فروش تسلیحات به دشمن یک دشمن

تالش برای واپایش تسلیحات و ایجاد رژیم های مرتبط 
برای واپایش دشمن

موازنة نرم
قدرت  )کاهش 
نسبی رقبا برای 
امنیت  افزایش 

خود(
جدول1:گونهشناسیراهبردموازنهقوا

موازنةنرمچینیدرقبالآمریکا
فروپاشی شوروی الگوی روابط راهبردی چین و آمریکا را از دهة 1990 به بعد تغییر داد. چین از 1990 
به بعد، به عنوان یکی از بازیگران مهم سیاست بین الملل مطرح شد. رشد چشمگیر این کشور در این 
مقطع زمانی باعث شد سیاستمداران و پژوهشگران، پرسش پیرامون چین و آیندة آن را به عنوان پرسش 
راهبردی قرن بیست ویکم مطرح کنند. پژوهش های بسیاری با ارائة آمار و استدالل ثابت می کنند چین 
از ویژگی های یک قدرت بزرگ برخوردار است. از منظر موافقان قدرت بزرگ بودن چین، اقتصاد پایة 

5. * Judith Kelly
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قدرت ملی اســت و رشد اقتصادی چین از اوایل دهه 1980 میالدی خیره کننده بوده است. این رشد 
اقتصادی سریع، امکانات فراوانی را برای ارتقای قدرت نظامی چین فراهم آورده است که افزایش سریع 
بودجة نظامی این کشور در سال های اخیر گواهی بر آن است. بنابراین انتظار منطقی آن است که توان 
نظامی چین در ســال های آتی به سرعت رشد یابد. رشد توان نظامی چین، اهداف این کشور در نظام 
بین الملل را نیز گســترش می دهد. این گسترش به طور طبیعی با موانعی از سوی قدرت های مسلط 
روبرو خواهد شــد(Ikenberry, 2008). طبیعتاً این وضعیت چالشی را در سطح نظام بین الملل به وجود 
خواهد آورد. افزایش ســهم خواهی قدرت نوظهور، ارکان نظم مستقر بین المللی را به چالش کشیده، 
قدرت های حافظ وضع موجود را وادار می کند تا نسبت به واپایش و مدیریت آن اقدام نمایند. به منظور 
فهم شیوه های تحلیلی روابط راهبردی امریکا و چین، الزم است تا قبل از ورود به این نکته توجه شود 
که بر اساس دیدگاه والتز هراس قدرت های ثانویه در نظام باعث شکل دهی به موازنه می شود و از این 
منظر هراس چین )و سایر قدرت های بزرگ دیگر( از چیرگی ایاالت متحده امریکا بر نظام جهانی؛ موجب 
شکل گیری موازنه می شود. درنتیجه، از این رهگذر چگونگی موازنة امریکا مطابق شکل گیری ائتالف های 

بین المللی )با مشارکت چین(، دارای اهمیت است.
فروش تســلیحات چینی و همکاری نظامی با دیگر کشــورها از این حیث که باعث افزایش نفوذ 
سیاســی و همچنین افزایش ضریب امنیتی چین می شود، بســیار برای این کشور دارای اهمیت 
اســت. برای مثال: همکاری نظامی چین با پاکستان در دهة 1980 و 1990 شامل انتقال دانش و 
فناوری هســته ای و فروش موشک های مختلف به این کشور در حقیقت می تواند گامی در جهت 
یک بازدارندگی راهبردی یا موازنه در برابر هند در جنوب آســیا ارزیابی شــود و همچنین هدف 
چین از شکل دادن به همکاری های نظامی با عربستان سعودی و سوریه نیز در جهت افزایش وزن 
و نفوذ سیاسی این کشور در خاورمیانه بوده است یا به نظر می رسد سیاست چین در قبال پروندة 

هسته ای ایران در همین راستا قابل تأمل باشد:
یک. چین به روابط بلندمدت خویش با ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای مشرف بر خلیج فارس 

و دریای خزر و همچنین به عنوان منبعی مهم برای تأمین انرژی خویش در آینده ارج می نهد.
دو. چین در تعامل گســترده تجاری و بازرگانی با آمریکا و اروپاســت و نمی خواهد که در مســیر 
رســیدگی به پروندة هســته ای ایران به روابط یادشده که در راستای پیشبرد اهداف راهبردی آن 

کشور برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است، لطمه ای وارد شود.
ســه. چین در موضع گیری های خود در قبال پروندة هسته ای ایران سعی می کند ضمن پشتیبانی 
از اصول پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای وجهة آن کشور به عنوان یک قدرت مسئول و در 
حال ظهور، دچار خدشــه نگردد. بر این اساس، چین در موضع گیری های خود در رابطه با بررسی 
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پروندة هسته ای ایران بر حل مسالمت آمیز این مسئله تأکید دارد.
اقداماتموازنهایامریکادرقبالچین

حامیان راهبرد مهار که بیشــتر در بیــن مکتب واقع گرایی هســتند، معتقدند که چین به زودی 
به عنوان یک چالشگر اساسی برای منافع آمریکا در شرق آسیا ظهور می کند و رقابت بین دو قدرت 
بــزرگ چین و آمریکا اجتناب ناپذیر خواهد بود. ازاین رو برای توقف خیزش چین و آمادگی برای 
ســتیز با چین، مقامات آمریکایی باید همان راهبرد مهاری را که ایاالت متحده در برابر شــوروی 
سابق اتخاذ کرده بود، در مقابل چین اتخاذ کند (36	Bernstein and Munro,1995:28)؛ اما حامیان 
سیاست تعامل از چشم اندازی لیبرالی معتقدند که چین می تواند از طریق فرایند اجتماعی شدن، 
در جامعة بین المللی هضم شــود و اتخاذ راهبرد موازنة قــوا در برابر چین ضرورتی ندارد؛ چراکه 
وابستگی متقابل اقتصادی مســلماً ایجاد ثبات در نظام هایی را تضمین می کند. ایاالت متحده نیز 
باید از طریق سیاســت تعامل هم در زمینة اقتصادی و هم در زمینة مســائل راهبردی، چین را 
به درگیری بیشــتر در جامعة بین المللــی وادار کند (.103	Mahbubani,1995: 80) آن دســته از 
پژوهشــگرانی را که به راهبردهای مهار اعتقاد دارند می توان در حوزة نرم و ســخت نیز جا داد. 
طرفداران موازنة سخت معتقدند که ایاالت متحده امریکا باید به وسیلة تقویت قدرت نظامی خود و 
گسترش شکاف قدرت بین این کشور و چین، تالش نماید تا مبادرت به مهار چین نماید. از طرف 
دیگر معتقدان به موازنة نرم، معتقدند امریکا باید از طریق تحلیل قدرت چین مانع از رشد جایگاه 
این کشور در سلسله مراتب نظام بین الملل شود. در مقابل این دیدگاه، معتقدان به تعامل با چین 
بر این باورند که رشــد روابط اقتصادی و جذابیت های این حوزه می تواند خیزش چین را بدون به 

چالش کشیدن اساسی برتری و تسلط امریکا مدیریت کند.
فروپاشــی شــوروی عماًل باعث شد تا پژوهشــگران سیاســت بین الملل از مفاهیمی چون جهان 
تک قطبی و یا تفوق و برتری امریکا سخن به میان آورند. سیاستمداران این کشور نیز با این پندار 
که جهان از یک مرکز قدرت برخوردار است، بر آن شدند تا راهبرد مناسب را طرح ریزی و به اجرا 
درآورند. فرصت به وجود آمده جوالنگاه اندیشة تازه محافظه کارانی شد که از مدت ها قبل، ریاست 
آمریکا بر جهان را نوید داده بودند. کانون این تفکر- که بین نظریه پردازان پنتاگون از بیشــترین 
پذیرش برخوردار بود- تثبیت و گســترش اقتدار امریکا در نظام بین الملل بود. تحقق این مهم در 
گرو جلوگیری از ظهور هرگونه رقیب قدرتمند بود. در سال 2001 امریکا اعالم کرد که این کشور 
در پی حفظ موازنة قوایی اســت که پس از جنگ ســرد به وجود آمده اســت. این وضعیت نسبی 
قدرت، شــرایط مطلوبی را برای امریکا در مناطق حساس بین المللی چون آسیای جنوب شرقی و 
به ویژه خلیج فارس و خاورمیانه به وجود آورد. هرگونه چالش در این مناطق که به تغییر موقعیت و 
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وضعیت تناسب قدرت موجود بینجامد، درنتیجه مقابله با چین، واپایش و مهار این کشور و نحوة 
تنظیم روابط با آن از عمده ترین موضوعات محسوب می شوند. گزینه های امریکا در مقابله با چین 
عبارتند از: درگیرسازی دیپلماتیک و اقتصادی چین، ترغیب و تشویق کشورهای منطقه به موازنة 
چین، استفاده از ظرفیت ها و توانایی های منطقه ای، موازنة دور از ساحل و جلوگیری از دسترسی 

چین به فناوری برتر نظامی.
امریکا از زمان آغاز سیاســت اصالحات و درهای باز در چین )1978( درگیرســازی دیپلماتیک و 
گســترش روابط اقتصــادی را به عنوان ابزار مهم کنترل و مدیریت این کشــور موردتوجه قرار داده 
اســت. بر این اساس، آمریکایی ها تالش زیادی داشته اند تا از طریق ایجاد منافع اقتصادی و افزایش 
تجارت و ســرمایه گذاری خارجی؛ مبادرت به واپایش و مدیریت رفتار سیاست خارجی چین نمایند. 
حجم گســتردة روابط اقتصادی بین دو کشور نیروها و سازمان های بسیار زیادی را درگیر ساخته و 
عماًل ســاختار تصمیم گیری را دارای پیچیدگی زیادی کرده است. این امر باعث شده تا تصمیمات 
از یــک منطق خاص پیروی کرده و زمینة اتخاذ تصمیمات عجوالنه و غیر برنامه ریزی شــده از بین 
برود. درگیرســازی همه جانبة چین از طریق واردکردن آن در شبکه ای از مبادالت و روابط پایدار و 
بلندمدت، موجب ایجاد پیوندهای عمیق آن با ایاالت متحدة امریکا و جامعة بین المللی شده و زمینة 
بازتعریف مناطق و هویت این کشــور فراهم می گردد. افزون بر این، فعال ســازی چین در نهادهای 
بین المللی و متعهدســازی این کشور به سازمان ها و رژیم های بین المللی از اهداف مهم آمریکایی ها 
به حساب می آید. هدف اصلی آمریکا از فروش تسلیحات به تایوان پرداختن به راهبردی موازنة نرم با 
چین و تضعیف و تحلیل بردن توانمندی نظامی و جایگاه و قدرت نســبی این کشور در تنگه تایوان 
است. یکی از مقامات آمریکایی فروش تسلیحات به تایوان را این گونه توجیه می کند که »موازنة قوا 
در تنگه تایوان به نفع چین در حال تغییر اســت« و ایــاالت متحد می خواهد این تعادل و توازن را 
برگرداند )Garrison,2005:85). ولی با توجه به شکاف قدرتی که بین ایاالت متحده و چین وجود دارد 
و همچنین با توجه به افزایش وابستگی های متقابل اقتصادی و هزینه بر شدن موازنة سخت نظامی، 
آمریکا در تالش اســت تــا این امر را از طریق اتخاذ راهبرد موازنة نرم به انجام برســاند. اگرچه که 
استفاده از موازنة سخت شاید در آینده و با توجه به خیزش چشمگیر چین و تهدیدی که این کشور 

برای منافع آمریکا می تواند داشته باشد نیز چندان بعید به نظر نمی رسد. 
روشاجرایپژوهش

روش تحقیق توصیفی _ علّی اســت و برای روش گردآوری اطالعات از دو شــیوة کتابخانه ای و 
میدانی بهره گرفته شده و از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و اعتبار معتبر و امکانات کتابخانه ای 
و اینترنتی به عنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده شده و نتیجه با روش کیفی )استداللی( و کّمی 
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)آمار توصیفی( تحلیل شده است.
جامعةآماری:

در دنیای پر تحول و پرشتاب امروزی آمار از آن جهت که ابزار مهمی برای توصیف و تحلیل داده، به ویژه 
در زمینه های پژوهشی، اســت، یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری و از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. )مؤمنی، 1386: 1( جامعة عبارت است از مجموعه ای از اعضاء افراد و اشیایی که دست کم دارای یک 
ویژگی مشترک باشد. )خورشیدی،1386: 132( با توجه به ماهیت و سطح تحقیق و لزوم آشنایی نسبی 
جامعة آماری با مباحث تحقیق، نیاز است از جامعة آماری کاماًل تخصصی استفاده شود؛ ازاین رو جامعة 
آماری پژوهش حاضر برابر جدول زیر از بین دیپلمات ها و استادان و مجریان سیاست خارجی، امنیت 
ملی و نظامی آگاه در امر موضوع تحقیق که دارای تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد بوده و از زمان 
تشکیل پرونده هسته ای تا سال 1392 به طور پیوسته یا دست کم سه سال )مدت تقریبی یک مأموریت 

ثابت( در این موضوع دخیل بوده اند، انتخاب شده و تعداد آن بالغ بر 180 نفر است:

تعداد/ حوزة فعالیتردیف
نفرات

10کارشناسان شورای عالی امنیت ملی در حوزة هسته ای و آگاه به نقش چین1

25کارشناسان عالی و خبرگان مرتبط در وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران2

25دیپلمات های ایران در کشور چین از سال 1382 تاکنون به ویژه وابستگان نظامی3

10دیپلمات های ایران در سازمان ملل و مقر اروپایی سازمان ملل4

10دیپلمات های ایران در سازمان انرژی اتمی5

10کارشناسان عالی و خبرگان امر در سازمان انرژی اتمی ایران6

20کارشناسان عالی و خبرگان امر در وزارت دفاع7

20استادان و دانشجویان مرتبط با موضوع در داعا، دانشگاه مالک اشتر و امام حسین )ع(8

15مسئوالن عالی و خبرگان مرتبط از آجا از جمله معاونت اطالعات9
5مسئوالن مرتبط و خبرگان در وزارت اطالعات10

10صاحب نظران و خبرگان مرتبط با موضوع11

180جمع جامعة آماری
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نمونة آماری:
الف - با اســتفاده از فرمول تعیین حجم نمونة کوکران و احتساب مفروضه های این فرمول که در 

آن q=p=0/5 و d=0/05 و t=1/96 است، محاسبه می شود.

)1(11 2

2

2

2

−+
=

d
pqt

N

d
pqt

n

با توجه به حجم جامعة آماری، حجم نمونة تقریباً 122/81 حاصل شده که تعداد 123 نفر منظور 
گردید.

ب ـ بــا روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی، اعضای جامعة نمونه از بین جامعة آماری 
انتخاب گردید.

ج ـ به دلیل محقق ســاخته بودن پرسشنامه، روایی ســنجه از طریق صوری مورد تأیید نخبگان 
مرتبــط با موضوع قــرار گرفت و پایایی ابزار گردآوری داده ها نیــز از طریق آلفای کرونباخ )93.( 

محاسبه شد که حاکی از اعتبار باال و پذیرفتنی پرسشنامه است.
Reliability Coefficients
N of Cases =    110.0   N of Items = 20    Alpha =.9348

تجزیهوتحلیل
در یک جمع بندی از مجموع بیســت سؤال بســتة می توان به خوبی به رویکرد چین به موازنة نرم 

پی برد.

درصدموضوعسؤال

استفادة چین از حق وتوی خود علیه غرب؛ چه میزان متأثر از محاسبات راهبردی 1
91/8و سیاست داخلی خود بوده است؟

2
در روابط راهبردی چین و غرب به چه میزان راهبرد تعامل جایگزین راهبرد مهار 

90شده است؟

غرب به ویژه آمریکا چه میزان در مباحث اقتصادی و تجاری سازمان یافتة با چین 3
85/4در رقابت هستند؟

4
چین چه میزان با غرب به ویژه آمریکا در مباحث مرتبط با مدیریت امور بین الملل، 

78/2مانند امور هسته ای ایران همکاری می کند؟
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5
تداوم همکاری چین با ایران، چه میزان متأثر از نگرانی چین از این مطلب است 

که در آینده غرب ممکن است در مسیرهای دسترسی چین به انرژی اخالل ایجاد 
کند؟

82/7

رهبری چین چه میزان درصدد به چالش کشاندن منافع راهبردی غرب به ویژه 6
64/5آمریکا است؟

67/3هسته ای شدن ایران چه میزان به نفع منافع راهبردی چین است؟7

8
تحریم های بین المللی علیه ایران، چه میزان تداوم راهگشای شرکت های چینی در 

80/9ایران است؟

86/4کشور چین چه میزان با ایران همکاری هسته ای دارد؟9

تداوم تحریم های بین المللی علیه ایران، چه میزان به نفوذ چین در ایران کمک 10
78/2می کند؟

90کشور چین چه میزان از هسته ای شدن کشور ایران استقبال می کند؟11

12
تاکنون در بحث اعمال فشار بر کشور ایران در حوزة هسته ای، چین به چه میزان 

88/2با غرب همراه شده است؟ 

13
سیاست اصالحات و درهای باز در چین؛ چه میزان باعث دوری منازعات منطقه ای 

93/6و بین المللی شده است؟

87/3اقتصاد در سیاست نوین چین به چه میزان حائز اهمیت است؟14

15
چین در تعامالت تنش آلود ایران و غرب به ویژه آمریکا، به چه میزان تاکنون تالش 

82/8نموده تا نقش موازنه گرانه را ایفا کند؟

16
مقامات چینی چه میزان خواستار انعطاف ایران در روابط راهبردی خود با غرب 

80/9برای تأمین منافع ایران در صحنة بین المللی هستند؟

17
غرب و آمریکا چه میزان در تالشند تا چین خارج از مباحث شورای امنیت روابط 

81/8خود با ایران را تنظیم نکند؟

73/7نگاه و فهم مشترک امنیتی بین مسئوالن ایرانی و چینی چه میزان وجود دارد؟18

هماهنگی هوشمندانة دیپلماتیک بین ایران و چین در مقابله با آمریکا چه میزان 19
80وجود دارد؟

20
نقش وابستگان نظامی جمهوری اسالمی ایران در هماهنگی هوشمندانه 

83دیپلماتیک چه میزان است؟
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بحثونتیجهگیری
قابلیت و برنامه های چین؛ بر تحوالت منطقه و حتی دنیا تأثیری ژرف داشــته و همواره توجهات 
بســیاری را به خود جلب کرده اســت. روابط دو کشور ایران و چین طی دوره های مختلف تاریخ، 
دچار فرازوفرودهایی شــده و به جایگاه کنونی رســیده اســت. با توجه به ظرفیت های موجود در 
گسترش روابط بین دو کشــور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، مانند گذشته این 
همکاری و رابطه در ســطوح مختلف به شکل گسترده تری ادامه خواهد یافت. چین به عنوان یکی 
از اعضای دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است و در ضمن در میان قدرت های بزرگ 
نزدیک ترین روابط را با جمهوری اسالمی ایران داراست، یکی از تأثیرگذارترین قدرت ها در پروندة 
هســته ای ایران تلقی می گردد. روابط ایران با چین به گونه ای روزافزون در کلیت سیاست خارجی 
ایران اهمیت می یابد. برخی هم پوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور، مبادالت اقتصادی و نظامی 
و همکاری در حوزة انرژی، عوامل توســعه بخش روابط دو کشورند. از دیگر سو، انتخاب راهبردی 
چین و روابط همکاری جویانة این کشــور با قدرت های غربــی، عوامل محدودکنندة این روابط به 
شــمار می آیند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع نفت و گاز، روحیــة جهانی و جهان مداری و مبارزه با 
سلطة غرب به ویژه امریکا از سوی جمهوری اسالمی ایران باعث شده است که بعد از انقالب؛ غرب 
به ویژه امریکا تهدیدات گسترده و روزافزونی را از جنگ گرفته تا تحریم های گوناگون، برای مقابله 
با پیشــرفت های ایران از جمله پیشرفت چشم گیر در حوزة دستیابی به فناوری هسته ای طراحی 
و اجرا نماید. در شــرایط کنونی کشور چین که جزو مهم ترین شرکای جمهوری اسالمی ایران در 
کلیة عرصه ها ازجمله نظامی اســت؛ متناســب با جایگاه راهبردی و امنیتی و کد ژئوپلیتیک خود 
با ایران اســالمی در تعامل نزدیک است؛ ازاین رو به سبب بررسی میزان پاسخگویی این تعامل بر 
تهدیدات امنیتی - نظامی غرب در مناقشــة غرب با جمهوری اسالمی ایران نویسندگان با اتکای 
نظری به نظریة موازنة نرم؛ این فرضیه را با اســتفاده از روش تحقیق توصیفی- علّی مورد بررسی 
قرار دادند: »طی دو دهة اخیر کشــور چین در عرصة فراملی، ســه تلقــی و راهبرد زیر را در پی 

گرفته است:
مدیریت تنش با امریکا و پرهیز از رویارویی به سبک روسی- 
اولویت شراکت و امنیت اقتصادی از طریق راهبرد پیوند- 
مسئولیت پذیری حقوقی در قبال مقابله با گسترش سالح های کشتارجمعی در سطح جهان- 

به اقتضای سه راهبرد باال به نظر می رسد بنیادی ترین کارکرد و نقش چین در اقدامات ضد ایرانی 
امریکا را می توان در تعدیل شــدت عمل امریکا و تضمیــن مالحظات اقتصادی خالصه نمود.« و 
پس از طرح بنیان های نظری بحث، شاخص های الگوی مفهومی ادبیات نظری را به منظور بررسی، 
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تأیید یا رد فرضیة اصلی در قالب یک پرسشــنامه با اعتبار موردقبول »آلفای کرونباخ )0/93(« به 
123 نفر اعضای جامعة نمونه منتخب از 180 نفر اعضای جامعة آماری متشــکل از صاحب نظران 
این حوزه ارائه دادند. نتایج بحث در حوزة آماری کاماًل گویای این امر اســت که رویکرد راهبردی 
چین در رابطه با غرب؛ موازنة نرم با تأکید و اولویت بر حوزة اقتصاد بوده و کلیة تعامالت می باید 
بر این اســاس تعریف شــود. گرچه آرای اندیشــمندان گویای خیزش آشکار چین طی یک یا دو 
دهة آینده اســت؛ اما نباید ازنظر دور داشت که الزمة این خیزش را گسترش روابط امنیتی چین 
با غرب و به ویژه ایاالت متحدة امریکا تعریف نموده اند؛ ازاین رو طبیعی اســت که در نگاه چینی به 
ایران نمی توان به جز هماهنگی هوشمندانة دیپلماتیک، همکاری های محدود نظامی، همکاری در 
سازمان های منطقه ای و بین المللی و همکاری اقتصادی آن هم با مالحظات خاص انتظار داشت که 

کلیة این موارد نیز عناصر موازنة نرم هستند.
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