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  2001-2010عمل گرایی مرحله اي در روابط ایران و چین 

  ابراهیم متقیدکتر  - سمیرا طابنده

  

  )13/8/1389:   و تاریخ تصویب23/5/1389: تاریخ دریافت(

  

دهیچک

 تاکنون همچنان) 1970اواخر دهه(جهت گیري و رویکرد چین از آغاز دوران اصالحات در این کشور 

با تداوم تسلط این استراتژي کالن بر حیات . قرار داشته است» قتصادي و ثبات سیاسیتوسعه ا«بر 

سیاسی چین در هر دو عرصه داخلی و خارجی، طبیعتا چارچوب رفتاري این کشور در این عرصه ها 

در عرصه سیاست خارجی، این استراتزي کالن دو الزام را براي سیاست . توسط آن تعیین می شود

در حوزه هاي منطقه (تقویت ثبات در محیط امنیتی چین ) الف :عریف و تبیین کرده استخارجی چین ت

منابع اقتصادي (جذب منابع بین المللی الزم جهت پیشبرد فرایند توسعه اقتصادي ) ب) اي و بین المللی

  ). و سیاسی

                                                          
 بررسی تحلیلی روابط سیاسی« عنوان با سمیرا طابنده الملل بین روابط ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته مقاله این- 

.است متقی ابراهیم دکتر ماییراهن با  »2001اقتصادي جمهوري اسالمی ایران و چین پس از یازده سپتامبر
 ایران کرج، الملل، بین روابط گروه کرج، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوي.
 عضو هیآت علمی دانشگاه تهران.
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روند براي بر این اساس، از منظر چین، کشورهایی که داراي پتانسیل هاي اقتصادي کمک به این 

در این راستا، جمهوري اسالمی ایران،  .چین هستند، در  اولویت توجه سیاستمداران این کشور قرار دارند

از .  کشوري که داراي ذخایر غنی نفت و گاز است می تواند برآورد کننده نیازهاي چین باشدبه عنوان

ران و چین ، نظم مورد نظر ایاالت دیگر سو، در حوزه نظام بین الملل، هر دو کشور جمهوري اسالمی ای

در این چارچوب، این دو کشور می توانند . متحده را نپذیرفته و تالش دارند تا این نظم را تغییر دهند

بنابراین، مقاله زیر ابتدا با . مکمل یکدیگر محسوب شده و حوزه هاي همکاري خود را گسترش دهند

 چگونگی ظهور قدرت هاي جدید پرداخته است و در بررسی نظام بین اللملل جدید، به چارچوب نظري

به الگوي مناسبات جمهوري اسالمی 2001ادامه با تبیین اولویت هاي سیاست خارجی چین پس از

  .   می رسد2001ایران و چین پس از

  

  واژگان کلیدي

  ایران، روابط اقتصادي، روابط سیاسی.ا.دوران بی قطبی، سیاست خارجی چین، ج

  

  مقدمه 

این کشور داراي فرهنگ غنی و تمدنی کهن بوده و بیشترین .  بزرگترین کشور جهان استچین

هاي هاي اخیر در نظام بین الملل که با شاخصهتحوالت دهه. جمعیت جهان را در خود جاي داده است

جهانی شدن، منطقه گرایی و توجه جدي به رشد اقتصادي همراه بوده است شرایط جدیدي را براي چین 

 بویژه پیامدهاي -گیري از تحوالت نظام بین المللچین پس از پایان جنگ سرد، با بهره. م زده استرق

در واقع، چین . ترین کشورهاي جهان تبدیل شود توانسته به یکی از پویاترین و متحول- جهانی شدن

ویایی سریع، کشوري است که بیشترین تاثیرات را از فرایند جهانی شدن گرفته است و به دنبال این پ

هاي پیدا و پنهان اوال، جایگاه این کشور در منطقه و جهان به سرعت ارتقا یافته است و ثانیا، چالش

چین براي . جدیدي را پیش روي کشورهاي قدرتمند جهان خصوصا ایاالت متحده آمریکا قرار داده است

بین الملل نیازمند بازتعریف هویت یافتگی و کسب موقعیت و جایگاه در خور در نظام استمرار رشد، توسعه
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 یک اقتصاد کمونیستی و توجه به سیاست اقتصادي درهاي باز بود که با گذار از مسیر به عنواناقتصادي 

  . توسعه به سرعت به این نیاز پاسخ گفت

گیري از مدل توسعه آسیایی و مهمترین عامل آن یعنی تعامل با در واقع رمز موفقیت چین بهره

هاي موجود خود در گیري از همه توان و مولفهکه، چین توانست با بهرهبه طوري. انی استاقتصاد جه

جمهوري . قاره کهن و برقراري روابط نزدیک با غرب موجب تامین منافع اقتصادي و امنیتی خود شود

در منطقه ) المللیاي و بینمنطقه(اسالمی ایران، نیز به عنوان کشور داراي اهمیت فزاینده 

اي المللی و منطقهراه حوادث بین ئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه همواره در چهارژ

به طوري که فضاي روابط میان کشورها و مناطق مختلف جهان بر مناسبات آن با دیگر . قرار دارد

- مدرن از سابقه چین در دوران- اگرچه روابط ایران. اي می گذاردکشورها و مناطق جهان تاثیر گسترده

هاي اخیر به طور عمده متاثر از اي بیش از سی سال برخوردار است، اما گسترش سریع آن در سال

 دو شریک مهم در بعد به عنوان براي سال هاي متماديایران وچین . متغیرهاي مختلفی بوده است

پیدا کرده کشور ین دو افزایش قدرتی که ا با توجه به د ،نشومحسوب میو ژئواکنومیک ژئواستراتژیک 

 چالشی براي ایاالت متحده به عنواناند این دو کشور هاي اخیر داشتهدر طی سال  کهوگسترش نفوذي

  . شوندمحسوب می

و هستند هاي خاصی برخوردار پیچیدگی این دو کشور در ساختار خود از پیشرفت وبه نظر می رسد، 

هاي اقتصادي صی بر روابط تاریخی گسترده وضرورتتکیه خاها نیز متاثر از این ساختار روابط آن

هرگز از یک ها همکاريبا این حال این . هاي سیاسی در تشکیل نظام سیاسی چند قطبی داردگرایشو

همپیمانی فراتر نرفته است وحتی می توان آنرا تجسم بخش مجموعه اي از منافع مشترك بین دو طرف 

، فروپاشی سلسله هاي پادشاهیدر باب را ب تاریخی مشابهی ایران دراینکه تجار چین و. توصیف کرد

اي آمریکا و  همچنین این دو کشور در باب حضور منطقه با یکدیگر مشترك هستند،پشت سر گذاردند

ایران بر این باورند که نظام   چین ومقامات اکثر .تبعات ناشی از آن مالحظات امنیتی مشترکی دارند

مالحظات  بیشتر این رو بسیار غیر منصفانه است از ،پایه سلطه قدرت هاستفعلی حاکم در جهان که بر 

در جهت افزایش مناسبات چین بدین ترتیب ، . معطوف داشته اند به ارتقا جایگاه و روابط و توجه خود را

چین با این اقدام خود .  است برآمدهیافتن جاي پایی در منطقه یک قدرت منطقه اي و به عنوانبا ایران 
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میدوار است که به شکل آرام وخزنده اي به چالش با نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه و در کنار آن در ا

این مهم از طریق تالش هاي دیپلماتیک توانست به پکن در این راستا آفریقا و آمریکاي التین بپردازد، 

توسعه شبکه فعالیت یران، کشورهاي منطقه بویژه جمهوري اسالمی ابین ارتقا مناسبات وتقویت روابط و 

هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی  روابط ایران و چین در طول سال .نایل آیدها و سرمایه گذاري ها 

  :مراحل ذیل را طی کرده است

  ):1363 سال اواخر تا( مؤثر مرحله عدم ارتباط .1

  ): تا پایان جنگ تحمیلی ( سیاسی -مرحله برتري روابط نظامی  .2

  ): 74تا پایان سال (اقتصادي -برتري روابط سیاسیمرحله  .3

  ): 1379تا زمستان سال (سیاسی -مرحله برتري روابط اقتصادي .4

  عمل گرایی اقتصادي .5

در . باشیم شاهد توسعه این روابط می2001هاي بعد از سال در بررسی روابط ایران و چین طی سال

 2001در ژانویه سال . از کشورهاي یکدیگر ادامه یافتاین دوره بازدیدهاي مقامات عالی رتبه دو طرف 

از ایران بازدید نمود و سال ) رئیس جمهور فعلی چین(نیز هو جین تائو، معاون رئیس جمهور وقت چین 

گرمی روابط . ، جیانگ زمین، رئیس جمهور وقت چین، از ایران بازدید به عمل آورد2001بعد در آوریل 

هاي مشترك دو کشور از تبعات تسري سیاست قدرت در  وره مبتنی بر نگرانیمیان ایران و چین در این د

صحنه بین المللی و همچنین نیاز چین به برخورداري از روابط باثبات با کشورهاي اسالمی به لحاظ 

در چین و در پی » سینگ کیانگ«همجواري با آنها و به ویژه در خصوص وضعیت استان مسلمان نشین 

، ایران 2005در ماه جوالي  .طلبان استان مزبور به عمل می آمد ه از سوي جداییهایی بود کتالش

همراه با هند و پاکستان به عضویت ناظر در سازمان همکاري شانگهاي درآمد که چین عضو مهم و از 

حمایت چین از عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مزبور از . گرددبنیانگذار آن محسوب می

بنابراین، بررسی . می شودرخی ناظران بین المللی نمایانگر تلقی راهبردي چین از ایران ارزیابی سوي ب

تواند راهبردهایی براي آینده این روابط داشته روابط رو به گسترش این دو کشور قدرتمند آسیایی می

مهوري  اقتصادي ج- مناسبات سیاسی:  در این پژوهش به این پرسش پاسخ خواهیم داد که.باشد

   چه روندي داشته است؟2001اسالمی ایران و چین پس از 
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اي ضتر شدن فدر این راستا، فرضیه براین مبنا قرار می گیرد که پس از یازدهم سپتامبر با امنیتی

 یک قدرت نوظهور، مناسبات سیاسی ایران و چین به سمت به عنواننظام بین الملل و ظهور چین 

در مقابل آمریکا سوق پیدا کرد و در حوزه اقتصادي ) اي ین الملل و منطقهدر سطح نظام ب(سازي موازنه

  .گسترده اقتصادي چین در بازار ایران انجامید نیز به افزایش مناسبات و حضور

   چین- زیرساخت هاي تئوریک و عمل گرایی در روابط ایران -1

محیط ذهنی ) الف: رتند از سیاست خارجی کشورها تحت تاثیر دو عامل عمده شکل می گیرد که عبا

محیط عینی که خود شامل دو بخش محیط ) که همان ارزش ها و تصورات سیاستگذاران است ب

ها، ارزش. است) اي و محیط جهانیشامل محیط منطقه(الملل و محیط بین) شرایط داخلی کشور(داخلی 

ي آنان مطلوب است، تاثیر می گذاران بر آنچه که انجام دادنش براهاي ملی سیاستتصورات و نگرانی

تعیین کننده آن چیزي است که دولت ها قادر به انجام ) داخلی، منطقه اي و جهانی(گذارد ، اما محیط 

که شرایط سیستمی نامیده می شوند، از دو ) منطقه اي و جهانی(شرایط محیط بین المللی . آن هستند

د؛ نخست اینکه شرایط سیستمی در اغلب موارد طریق بر رفتار و سیاست خارجی دولت ها تاثیرمی گذار

مطابق نظریه کنت والتز . باشندوجود آورنده فرصت ها میه ها و در برخی موارد ببوجود آورنده محدودیت

، این رواز . ها داردکننده بر رفتار خارجی دولتدهنده و حتی تعیینساختار نظام بین الملل نقشی شکل

  )53: 1383 سجادپور،( .لل موجب تغییر در رفتار خارجی دولت ها می گرددتغییر ساختار نظام بین الم

به طور کلی، منظور از نظام بین الملل آن است که رفتار واحدها متاثر از نظام است، نه رفتار نظام متاثر 

یک نظام بین الملل زمانی بوجود می آید که دو یا چند کشور روابط مناسب میان خود . از واحدها باشد

 براي نظریه پردازان ، تعاریف زیادي را. ایجاد کنند و اثرات کافی بر تصمیمات یکدیگر داشته باشند 

  :مفهوم نظام ارائه داده اند

  هاي سیاسی هاي مربوط به پدیده چارچوبی نظري براي کد گذاري داده– 1

  فرضی اي از متغیرهاي سیاسی و اي از روابط یکپارچه و مبتنی بر دسته مجموعه– 2

  اي از روابط میان متغیرهاي سیاسی بین المللی و  مجموعه– 3

  )129: 1385 حاجی یوسفی،.(اي از متغیرهاي متعامل مجموعه– 4
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از مجموعه این مباحث می توان به این نتیجه رسید که ساختار نظام بین الملل یکی از عوامل اصلی 

چرا که با تحول . باشدالت سیاست بین الملل میموثر بر رفتار دولت و در واقع کانون اصلی درك تحو

در اشکال و فرم هاي نظام بین الملل الزامات، مقدورات و محذورات جدیدي بروز می کند که می تواند 

-ها و به طور کلی دادهدر صحنه سیاست بین الملل، رفتارها، جهت گیري. بر رفتار کشورها تاثیر گذارد

در . ول زمان نظام هاي بین الملل به اشکال گوناگون ظاهر شده اندهاي سیاست خارجی همچنین، در ط

هر زمان متغیرهایی مورد تاکید بوده است که بر کارکرد آن نظام و رفتار دولت ها تاثیر بسزایی گذاشته 

در این میان الگوهاي رفتاري چین و جمهوري اسالمی ایران نیز از این اصل ) 83: 1383، کرمی( .است

هاي آینده بر رفتار هاي گذشته و سالنیست و ساختار و اشکال نظام بین الملل چه در سالمتقن خارج 

  . آنها تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت

، نظام بین الملل شاهد تغییر و تداوم در ارکان و 2001وقوع حوادث تروریستی یازده سپتامبر با

ه  رتباط با قدرت، توزیع آن و بازیگران جدید بچنین تداوم و تغییري رویکردهاي مختلفی در ا. ساختار بود

در چهان پسا یازدهم سپتامبر،از منظر ریچارد هاس ما شاهد دوران بی قطبی هستیم . وجود آورده است

فرید . سازدهاي تک قطبی، دوقطبی و چندقطبی متحول میهاي آن، نظام را به سمت نظامکه پویش

 بین الملل است که جهان پسا یازدهم سپتامبر را جهانی زکریا یکی دیگر از متفکران حوزه روابط

توماس فریدمن نیز با . نامد و در آن نقش قدرت هاي چالشگر را مهم ارزیابی می کندپساآمریکایی می

 رویکرد خود به جهان پسایازدهم سپتامبر، نظام بین الملل را به عنوان »جهان مسطح«انتخاب مفهوم 

رویکردهاي  .داندچون جهانی شدن، نظام بین الملل مسطح میهمیح گر به دلیل وجود نیروهاي تسط

این نظریه پردازان را درباره ویژگی هاي نظام بین الملل پس از یازدهم سپتامبر به مبسوط توضیح داده 

  . می شود

  

   روابط ایران و چین در فضاي ساختار بی قطبی-الف

رئیس شوراي » 2ریچارد هاس«دیدگاهی است که این .  آمریکا پایان یافته است1»لحظه تک قطبی«

                                                          
1- Unipolar Moment
2- Richard Haas
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آنچه ایاالت متحده براي تفوق خود :عصر بی قطبی«روابط خارجی آمریکا در مقاله خود تحت عنوان؛ 

  . در مجله فارین افرز ارایه کرده است1»انجام خواهد داد

جه ااي موتردهاساس این دیدگاه، نظام بین الملل در قرن بیست و یکم با تحوالت و تغییرات گس بر

رسد در این به نظر می. چراکه قدرت در این قرن بیشتر به سمت توزیع تمایل دارد تا تمرکز. شده است

الملل کاهش یافته و در مقابل  بازیگران اصلی نظام بینبه عنوانها  ملت-عصر نفوذ و تاثیرگذاري دولت

با افزایش بیشمار بازیگران غیردولتی و ساختار این قرن .بازیگران غیردولتی جدیدي ظهور کرده باشند

در دو دهه پیش چارلز کراتهامر وضعیت . بازتوزیع قدرت میان دولت ها و این بازیگران تعریف شده است

-در آن دهه تفوق آمریکا واقعی به نظر می. تبیین کرد» لحظه تک قطبی«نظام بین المللی را با واژه 

از . کنند سال را لحظه خطاب می20خواهد کشید و در تاریخ  سال طول 20 یا 15اما این تفوق . رسید

ثبات است و نظام بین الملل همواره با منظر واقع گرایان کالسیک، تک قطبی، وضعیتی کامال گذرا و بی

قابل پیش بینی » 2قطببی«شود و حرکت آن به سمت یک نظام تحوالت جدیدي متحول می

,Haas(.است الملل و به ویژه الگوهاي رفتاري دگاهی، ویژگی نظام بینمطابق چنین دی )44 :2008

هاي بزرگ مطابق با هاي بزرگ همواره با رقابت و ترس از یکدیگر تعریف می شود و قدرتقدرت

کنند و کسب منافع ملی تا حدود زیادي وابسته به کنترل سرشت خود در پی منافع ملی خود حرکت می

هاي متمادي آمریکا نقش  و سرمایه است، جریانی که براي سالجریان کاال، خدمات، افراد، انرژي

  .اساسی و عمده در آن بازي می کرد

یک ساختار .سازدها را نیز دچار تحول میقطبی، دیپلماسی دولتاز این منظر، دوران و ساختار بی

 .نی برخوردار نیستقطب نه تنها در برگیرنده بازیگران متعدد است بلکه از ساختار ثابت و قابل پیش بیبی

هاي بین قطبی به صورت نظامدر چنین شرایطی نظام بین الملل متحول و متغیر خواهد بود و ساختار بی

قطبی نظام جهانی و در وضعیت ساختار بی .المللی تک قطبی، دوقطبی و چندقطبی عمل خواهد کرد

هاي گذشته که در دههچرا.دهدمی المللی اتحاد و ائتالف نیز اهمیت خود را از دست ادغام نظام بین

رسد در یک پیش فرض ائتالف و اتحاد، تهدیدات قابل پیش بینی  و تعهدات بوده است که به نظر می

                                                          
1- The Age of Non-polarity: What Will Follow U.S. Dominance
2- Non-polarity
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قطب چنین وضعیتی کمتر پیش خواهد آمد و روابط در چنین فضایی بیشتر شرطی و انتخابی ساختار بی

,Haas(.است ها دیگر را به صورت متحدان و یا ا کمتر دولتهقطب دولتدر یک ساختار بی )63 :2008

در این بین، دیپلماسی، مشوق . سازي امري دایمی استرقباي صرف طبقه بندي خواهند کرد و ائتالف

ادغام «قطبی درجه باالتري از از این رو، ساختار بی. ها در وضعیت عدم توافق خواهد بودهمکاري

 جانبه ها با بسط چند در واقع یک هسته و یا گروهی از دولت. راجهت بسط ثبات ایجاد می کند1»جهانی

چنین وضعیتی را ریچارد هاس . دارندقطبی را به حرکت وا میجویانه موتور ساختار بیگرایی همکاري

 یکپارچگی -می نامد که به مدیریت نظام جهانی و افزایش ادغام 2»جمعی یا مشتركقطبی دستهبی«

,Haas(.جهانی می انجامد 2008: 68(
  

 در جهان پسا آمریکایی چین- روابط ایران- ب

جهان « استاد دانشگاه ییل و عضو شوراي روابط خارجی آمریکا در کتابی تحت عنوان 3»فرید زکریا«

هاي جدیدي تبیین کرد که توانست الملل را با شاخص، نظام بین2008 در سال 4،»پسا آمریکایی

از منظر وي، جهان طی پانصد سال گذشته شاهد سه . را تحلیل کندتحوالت جدید در قرن بیست و یکم

اولین . هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بوده استجابجایی ساختاري در قدرت و توزیع آن در حوزه

. گردد که گستره تغییرات آن تا قرن هجدهم طول کشیدمی تحول در توزیع قدرت به قرن یازدهم باز

 را در علوم و فناوري، تجارت و سرمایه داري به وجود آورد که در عین 5»تهمدرنی«این فراگرد قدرت، 

هاي پایانی قرن هجدهم رخ داد دومین تحول در سال. حال موجبات تسلط سیاسی غرب و تداوم آن شد

هاي گذشته آمریکا طی سال . یک قدرت جدید بین المللی بودبه عنوانو آن ظهور ایاالت متحده آمریکا 

د، سیاست، علوم و فرهنگ جهانی مسلط بوده و طی بیست سال گذشته این تفوق بر تاریخ بر اقتصا

                                                          
1- Global Integration
2- Concerted  Nonpolarity
3- Fareed Zakaria
4 - Post- American World
5 - Modernity
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اینک ما در سومین دوره تحول در توزیع قدرت در «از دیدگاه فرید زکریا .مدرن را در اختیار داشته است

,Zakaria(.عصر مدرن به سر می بریم 2008: 9(
این بازیگران جدید . ها به بازیگران  جدید است دولتیکی از وجوه این دوران نوین، انتقال قدرت از

در جهان جدید، سلسله مراتب . گیرندها و بازیگران غیردولتی را در برمیو در حال ظهور، طیفی از دولت

هایی نظیر؛ سازمان تجارت جهانی و اتحادیه سازمان. قدرت، تمرکزگرایی و نظارت ضعیف شده است

هاي مردم نهاد در مسیر هاي چند ملیتی جدید و سازمانشرکت. دتر شده انداروپایی بیش از پیش قدرتمن

ها در  ملت-در چنین فضایی، قدرت دولت) 7: 1388 زکریا،.(گسترش و افزایش نفوذ خود قرار گرفته اند

جهات مختلف بازتوزیع شده است و از تاثیر سنتی قدرت ملی، چه از لحاظ اقتصادي و چه نظامی، کاسته 

یکصدسال پیش، نظامی . هاي پیشین خود تفاوت کامل داردنظام نوپدید بین المللی با نظام. ستشده ا

هاي ها و جنگها، رقابتاي از قدرت هاي اروپایی، با ائتالفچندقطبی وجود داشت که از سوي مجموعه

از بسیاري در پی پایان چنین نظمی، نظام دوقطبی دوران جنگ سرد فرارسید که . شددائمی جابجا می

با «از منظر فرید زکریا . هاي منطقه اي همراه بودجهات باثبات و در عین حال وجود دوابرقدرت، با تقابل

پایان جنگ سرد ما با نوعی جهان آمریکایی روبرو هستیم که در وضعیت تک قطبی اقتصاد جهانی و 

 قدرت در حال - اعی، فرهنگی صنعتی، مالی، آموزشی، اجتم–اما در سایر ابعاد .»نظامی  قرار دارد

جهان پسا «زکریا ساخت بندي این تحوالت را با واژه . بازتوزیع و فاصله گرفتن از تفوق آمریکایی است

  )Zakaria, 1998: 88(. بیان می کند1»آمریکایی

ناپلئون در . چین از جمله کشورهایی است که در جهان پسا آمریکایی فرید زکریا حضور پررنگی دارد

چین .»بگذارید چین بخوابد، چون وقتی برخیزد، جهان را تکان خواهد داد«:  معروف گفته استکالمی

کشوري است که توانسته خود را با تحوالت جدید و نیروهاي آن یعنی جهانی شدن و ملی گرایی همسو 

 2»ادغام همکاري جویانه جهانی«به تبع آن چین توانست با وجود این نیروهاي جدید به سمت . کند

  . حرکت کند

                                                          
1- Post-American World
2- Global Cooperative Integration 
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 درصد 70چین با ادغام در اقتصاد جهانی، درهاي اقتصاد خود را به جهان باز کرد وامروزه با نسبت 

تجارت به تولید ناخالص داخلی، این کشور در ردیف یکی از بارزترین اقتصادهاي جهان قرار داده 

بزرگترین تولیدکننده .داراستهمچنین، چین بزرگترین ذخایر ارزي جهان با یک و نیم تریلیون دالر .است

و دومین مصرف کننده بزرگ است، باالترین میزان پس انداز را دارد و از حیث هزینه هاي نظامی دومین 

از منظر فرید زکریا، اگرچه چین تا سال هاي آتی جایگزین آمریکا . کشور بزرگ محسوب می شود

هان مبدل شده چالشگر عمده قدرت آمریکا نخواهد بود اما در زمینه هاي مختلف به دومین کشور مهم ج

با وجود چنین تحوالتی، درك چین از منافع خود  )99: 1388 زکریا،. (در عصر پسا آمریکایی خواهد بود

چین . در حال حاضر نگرش سیاست خارجی چین به جهان کامال اقتصادي است. نیز در حال تغییر است

اساس منافع تجاري و اقتصادي خود سنجیده و عمل گسترش مناسبات با کشورهاي مختلف جهان را بر

در دوره جدید خیزش مسالمت آمیز چین براساس معیارهاي اقتصادي و تجاري تعریف گردیده . می کند

اما از دیگر سو، اهمیت مناسبات چین با هرکشوري در جهان تحت الشعاع  روابط آن با تنها یک . است

پیامدهاي چالش چین براي آمریکا نیز بیش از سایر کشورها . د قرار دار- ایاالت متحده آمریکا-کشور

به لحاظ تاریخی، وقتی بزرگترین قدرت جهانی در برابر چالش قدرتی نوظهور قرار می گیرد، .خواهد بود

روابط اقتصادي آمریکا و چین در وضعیت وابستگی . روابط هردو کشور مالحظات زیادي خواهد داشت

روش محصوالت خود محتاج بازار آمریکاست و آمریکا نیز نیازمند چین جهت چین براي ف. متقابل است

 1»نابودي قطعی متقابل«این نیاز متقابل در عصر جدید، معادل مفهوم . تامین منابع مالی خود است

راي مالحظات سیاسی، آمریکا و چین به سمت اتحادي نانوشته جهت حفظ ودر حوزه سیاسی . است

در حوزه نظامی نیز، چینی ها به نابرابري نظامی واقفند و به صورت یک  . می روندثبات بین المللی پیش

این کشور در حال حاضر به دنبال پیشرفت .  در برابر ایاالت متحده ظاهر شده اند2»ابرقدرت نامتقارن«

 هدف چین در سیاست خارجی نه منازعه«در نهایت اینکه . در فناوري هاي نظامی و اینترنت محور است

,Zakaria)( ».که اجتناب از منازعه است چین به دنبال توفیق واقعی در حوزه هاي راهبردي  85 :2008

  .یریت شرایط و ضرورت ها خواهد بوداست که مستلزم مد

                                                          
1- Mutual Assured Destruction
2- Asymmetrical SuperPower
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  : چین- متنوع سازي ارتباط هاي چندبعدي در روابط ایران-ج

یاي جهانی شده در قرن دن: دنیا مسطح است«توماس فریدمن در آخرین کتاب خود تحت عنوان؛ 

جهانی که . کند توصیف می2»جهان مسطح«نظام جهانی در قرن بیست و یکم را یک  1»بیست و یکم

  . گانه جدید، دوران سه گانه جهانی را شکل و تکامل بخشیده استبا نیروهاي ده

  از دیدگاه فریدمن، در تاریخ سه دوران بزرگ جهانی شدن وجود داشته است؛

 که کریستف کلمب سفر اکتشافی دریایی خود را آغاز کرد و دنیاي قدیم و جدید را 1492از  دوران اول،

دورانی که دنیا را از مقیاس بزرگ به .  میالدي به طول کشید1800رودروي هم قرار داد و تا سال

ل موضوع جهانی شدن، کشورها و نیروهاي انسانی آنها بود، به این معنی که عام. مقیاس متوسط رساند

 فرایند یکپارچگی جهانی، زور بازو و نیروي عضالت، قدرت اسب، قدرت کلیدي تغییر و نیروي محرکه

که اغلب انگیزه هاي (در این دوره کشورهاو دولت ها . باد و در اواخر دوره قدرت بخار در یک کشور بود

در دوره اول .  پیشرو بودنددر ادغام و یکپارچگی جهان) مذهبی و یا امپریالیستی یا هردو را باهم داشتند

جایگاه کشور در رقابت و فرصت هاي جهانی : جهانی شدن، پرسش اساسی دولتها این بود

  کجاست؟چگونه می توانم جهانی شوم و از طریق کشورم با جهان همکاري کنم؟

ود دوران رک« میالدي طول کشید و با 2000 تا1800دوران دوم جهانی شدن دوم، این دوران تقریبا از 

در این جهان از مقیاس متوسط به مقیاس کوچک .، جنگ جهانی اول و دوم دچار وقفه هایی شد3»بزرگ

ي یکپارچگی جهانی از کاهش در دوران دوم جهانی شدن، عامل اصلی تغییر و نیروي محرکه. رساند

ش هزینه هزینه حمل و نقل و در اثر کاربرد موتور بخار و راه آهن و در نیمه دوم این دوران کاه

ارتباطات راه دور، در اثر گسترش تلگراف، تلفن و کامپیوتر شخصی، ماهواره، کابل فیبر نوري و نگارش 

در این دوران، تولد وبلوغ اقتصاد جهانی، به این معناکه حرکت کاال و . اولیه وب جهانی تقویت شد

ید و فروش جهانی کاال و نیروي اطالعات از قاره اي به قاره دیگر به حدي برسد که بازار جهانی، با خر

 موتور بخار و - نیروي محرکه این دوران، اختراعات جدید سخت افزاري. کار شکل بگیرد، تحقق یافت

                                                          
1- The World Is Flat: The Globalized World In the Twenty-Century
2- Flat World
3 - Great Depression
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جایگاه مناسب : پرسش بزرگ این دوران این بود.  بود- راه آهن اوایل دوره، تلفن و کامپیوتر اواخر دوره

,Friedman( رصت ها بهره گرفت؟فز شرکت در اقتصاد جهانی کجاست و چگونه می توان ا 2000:12(  

در دوران سوم جهانی شدن، جهان از مقیاس .  وارد دوران کامال جدیدي شد2000اما جهان در سال

دوره (، کشورها بودند،نیروي جهانی شدن )دوره اول(نیروي جهانی شدن.کوچک به ریز تقلیل یافته است

ران جهانی شدن، قدرت جدیدي است که افراد براي ها، اما نیروي محرکه سومین دو، شرکت)دوم

هاي کوچک توانایی و قدرت اي که به افراد و گروهپدیده. همکاري و رقابت جهانی به دست آورده اند

توماس فریدمن چنین روندي را . می بخشد و به آنها امکان می دهد به آسانی و بدون مانع، جهانی شوند

به فرد (تفرم دنیاي مسطح، محصول همگرایی کامپیوترهاي شخصیپل.می نامد» پلتفرم جهان مسطح«

با کابل نوري و نرم افزارهاي گردش ) این امکان را می دهد که خالق پیام خود به صورت دیجیتال باشد

,Friedman)(.کار است در » جهان مسطح«این اساس، ده پویش جهانی وجود دارد که  بر، 2000:48

  :کنددوران جدید را ایجاد می 

  فروریختن دیوار برلین .1

  :ابداع وب و نت اسکیپ .2

   1نرم افزار گردش کار .3

  »ارسال اطالعات دیجیتال« .4

  2آوت سورس .5

  3آف شور .6

  زنجیره تدارکات .7

  4سورس کردن -این .8

  

                                                          
1- Work Flow Software
2- Outsource
3- Offshore
4- Insourcing
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  1فورم کردن -این .9

دال تغییرات و هاي جهانی هاي دیجیتال، متحرك، شخصی و مجازي این پویش 2»تقویت کننده« .10

  .می کند» قرن بیست و یکم را مسطح«تحوالت بزرگی شد که از منظر فریدمن 

  

   اولویت هاي چین پس از یازده سپتامبر-2

نقش هر دولتی در عرصه بین المللی به واسطه قدرت نظامی و اقتصادي، سطح توسعه علمی و 

هاي کیفی مردم، گرایش سیاست  ویژگیوضعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولتیک، اندازه، و فناوري، منابع،

این عوامل توانایی یک دولت را جهت بسیج همه . شودخارجی و داخلی و نظامی آن کشور مشخص می

المللی و مشارکت در عرصه تعامالت جهانی انعکاس می منابع و توانش براي توسعه اجتماعی، نفوذ بین

 کشور براي کسب آناستراتژي  هرکشوري،یسیاست خارجدراین راستا، ) 353: 1380قوام،( .دهند

ي ابتکار عمل آن کشور یا واکنش به ابتکار عمل  باشد، دربرگیرنده اهداف ملی برحسب منافع ملی می

که می سیاست خارجی کشورهاي مختلف بر اساس منافع ملی آنها متفاوت است  .دیگر کشورهاست

ها بیشترین میزان منافع را جهت تجمیع توانایی بازوي اجرایی و دیپلماتیک هرکشوري به عنوانتواند 

  ) 1006: 1381 حاجی یوسفی،( .کسب کند

 یکی ازکشورهاي قدرتمند جهان از قابلیت هاي بسیار مهمی برخوردار است که این به عنوانچین 

تحلیل روندهاي موجود حکایت از آن دارد که . قابلیت ها بیشتر در حوزه اقتصادي تبلور یافته است

سیاست خارجی چین . راتژي اقتصادي چین با مسیر سیاست خارجی جدید این کشور هم سویی دارداست

از یک سو، در چارچوب مفهوم ساختار تک قطبی، چین درصدد مقابله علیه . داراي ویژگی خاصی است

طقه نیروهاي هژمون خواه و معارضه در مقابل تمایل آمریکا مبنی بر سلطه جهانی و یا آرزوي رهبري من

از سوي دیگر، واقیعت آن است که در . اي از سوي کشورهاي بزرگ نظیر هند، ژاپن و روسیه است

مرحله فعلی از توسعه، چین در وضعیتی نیست که با دولت هایی که محدودیت هایی را براي سیاست 

لمللی بنابراین، نخست در اندیشه ایجاد یک محیط بین ا. خارجی پکن ایجاد می کنند،رقابت نمایند

                                                          
1- Informing
2- Steroids
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مطلوب براي حفظ همزیستی مسالمت آمیز با رهبران جهانی بود و در مرحله بعد نیازمند کسب منافع 

در مجموع سیاست خارجی نوین ) 18: 1386شریعتی نیا،.(اقتصادي  است تا مبنایی براي مصالحه باشد

بین المللی، افزایش چین، مبتنی بر توسعه نظامی،ایجاد روابط مشارکت آمیز با آمریکا، سرمایه پذیري 

صادرات کاال و مشارکت در اقتصاد بین المللی است که از طریق سازوکارهاي دیپلماسی چندجانبه 

  .صورت می گیرد

  

  2001 روابط جمهوري اسالمی ایران و چین پس از -3

اي که به سرعت در حال رشد می باشد،  یک قدرت فرامنطقهبه عنوانظهور و قدرت گرفتن چین 

اي براي این کشور در آینده نظام گران مسایل استراتژیک جایگاه ویژهاست بسیاري از تحلیلسبب شده 

چین پس از جنگ سرد، استراتژي کالن خود را بر رشد اقتصادي گسترده بنا . بین الملل در نظر بگیرند

ترین اصل سیاست خارجی چین حفظ و تداوم این رشد مهم. کرده است و توانسته به این مهم دست یابد

این کشور سعی دارد الگویی جدید از توسعه صنعتی را معرفی کند و در عین حال این امر . اقتصادي است

این امر سبب شده .را به شیوه هاي استفاده از قدرت نرم و استفاده از ابزار دیپلماتیک تعقیب می کند

برقدرت جدید در حال ظهور زده و این کشور را تهدیدي جدي براي است همه تحلیلگران سخن از ا

چین از همه ابزارهاي در اختیار خود در جهت افزایش رشد .غرب و به خصوص ایاالت متحده بدانند

 سیاست خارجی .کند تا بتواند مولفه هاي قدرت خویش را به حداکثر برساندمی اقتصادي خویش استفاده 

بر در فضاي پس از این رخداد تاکید بر چندجانبه گرایی است به گونه اي در آن چین پس از یازده سپتام

مراکز قدرت باهم رقابت و همکاري می نمایند تا تعادل نظام حفظ گردد در فضاي جدید بین المللی که 

 درصد در 9رشد ساالنه بیش از (چین رشد فوق العاده اقتصادي را آغاز نموده و تداوم بخشیده است 

 2005 میلیارد دالر در سال2/26 به 1996 میلیارد دالر در سال879 و با تولید ناخالص داخلی که )سال

رسیده است، تبدیل به چهارمین اقتصاد برتر جهانی گردیده است، طبیعتا نقش عمده نیز در مناسبات 

ه است مجموعه این شرایط سبب شد.هور جهانی شده استدا نموده و تبدیل به یک قدرت نوظقدرت پی

  )3: 1386گوهري مقدم، . (تا اهمیت فوق العاده استراتژیکی براي چین قائل شد
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ترین تحوالت سیاست خارجی ایران گمان یکی از مهمرسد بسط روابط با چین بی، به نظر میاین رواز 

هنگی ها در حوزه هاي اقتصادي، سیاسی و فرروابط ایران و چین در این سال. در سالیان اخیر بوده است

اکنون چین مهم ترین شریک اقتصادي ایران است و در صحنه بین .به سرعت گسترش یافته است

المللی هم نگاه مثبتی به سیاست هاي جمهوري اسالمی ایران دارد و از آنجایی که چین به یک 

 در ابرقدرت در حال ظهور تبدیل شده، مناسبات با این کشور از اهمیت فراوانی برخوردار شده است که

  . خواهیم داشت2001 اقتصادي جمهوري اسالمی ایران و چین پس از -ادامه تحلیلی بر روابط سیاسی

         

   روابط اقتصادي جمهوري اسالمی ایران و چین-4

، هاها و نظرات مختلفی را پیرامون ظرفیتهاي اخیر، دیدگاهسیر پرشتاب روابط ایران و چین در سال

در ادامه این بخش تالش می کنیم . روابط و نیز آینده آن پدیده آورده استمحدودیت ها و چهارچوب 

از . ران و چین را مورد بررسی قرار دهیمیحوزه هاي ظرفیت ساز روابط اقتصادي جمهوري اسالمی ا

ساز بخش اقتصادي روابط دو کشور است که با تاکید ترین حوزه ظرفیتمنظر نویسنده، حوزه انرژي مهم

  . مورد بررسی قرار می گیرد2001 دو کشور در نظام بین الملل پس از بر تعامالت

  

   چین- نقش انرژي در روابط ایران-الف

شک، چین در میان کشورهاي آسیایی با داشتن باالترین مصرف و نرخ رشد مصرف و همچنین بی

نرژي مورد نیاز تري در قبال تضمین تامین اهاي جديترین رشد اقتصادي، نگرانیبرخورداري از سریع

اقتصاد خود دارد، زیرا دستیابی به منابع انرژي عاملی اساسی در تضمین تداوم توسعه اقتصادي به مثابه 

هاي اخیر، افزایش سریعی در مصرف رشد اقتصادي سریع چین در سال. انتخاب استراتژیک چین است

  تا1995 بین سال هاي به عنوان مثال، مصرف نفت این کشور. انرژي این کشور موجب شده است

رشد مصرف . میلیون بشکه در روز رسیده است8/05 یعنی یک دهه بیش از دوبرابر شده و به2008

 با پیشی گرفتن از ژاپن به دومین مصرف 2003چین به قدرت صورت گرفت که این کشور در سال

اراي ذخایر نفتی و  چهارمین کشور دبه عنواندر سوي دیگر ایران . کننده نفت در جهان تبدیل شد
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دومین کشور منابع گازي و نیز موقعیت ارتباطی این کشور بین دریاي خزر و خلیج فارس همواره مورد 

  .توجه چین می باشد

. قلمداد می شونددر حقیقت دو کشور ایران و چین در دو سوي آسیا از نظر اقتصادي مکمل یکدیگر

به نوبه خود یکی از بزرگترین تولید ژي دارد و ایران نیزکشور چین روز به روز نیاز بیشتري به مصرف انر

. امنیت انرژي و امنیت تولید و عرضه آن بسیار مهم استاز نظر دو طرف، .کنندگان نفت و گاز است

نه چندان دور، امنیت تولید و عرضه نفت و گاز تا حد زیادي در گرو شاید بتوان ادعا نمود در آینده

دارد و پاك همچنین چین براي توسعه خود نیاز به انرژي  .ران و چین استایهاي راهبردي همکاري

کنندگان عمده  تا حد زیادي در گرو مصرف گاز است که ایران یکی از بزرگترین تولیدپاكانرژي این

  . چین استپس می توان گفت سال هاي آتی ، سال هاي مشارکت طالیی ایران و. آن است

بین دو دولت هاي ر بخش انرژي با امضاي تفاهم نامه مهم همکاريهاي ایران و چین دهمکاري

: هاي زیر قرار دارددر سند تفاهم شده میان دو دولت موارد مهمی از جمله محور. نهایی شده است

هاي دو طرف در عرصه  معنی که همکاريبدین؛ همکاري بلند مدت ایران و چین در زمینه نفت و گاز

جریان صادرات نفت ایران به چین و خرید نفت توسط  ساله خواهد بود و30  تا25همکاري هاي انرژي 

 از ایران،(LNG)خرید ساالنه ده میلیون تن گازطبیعی. گردیدچین از ایران بصورت بلند مدت تضمین

در  ده میلیون تنی گاز مایع به ایران از سوي چین یک تصمیم راهبردي تلقی می شود وواگذاري بازار

خواهد  سال ادامه25افق شرکت هاي دو طرف، این صادرات از یکی دو سال آینده آغاز و تا توصورت

واگذاري امتیاز توسعه برخی میدان هاي نفتی همچنین دولت ایران با )  667: 1386شریعتی نیا، (.داشت

گ نفتی امتیاز توسعه یکی از میدان هاي بزرتا تعهد متقابل، موافقت نموده است که به چین، در یک

هاي این تصمیم براي دو طرف از اهمیت زیادي بر خوردار است و شرکت. به چین واگذار نماید خود را

به میدان نفتی چین با این تصمیم ضمن دسترسی به چاه هاي استراتژیک منطقه نفتی خلیج فارس،

 620له اي به طول از سوي دیگر دو کشور در باره ساخت خط لو. رقابت بین المللی پاي خواهند گذاشت

مایل در خاك ایران براي اتصال خطوط نفت قزاقستان و چین از طریق دریاي خزر به توافقات مقدماتی 

 چین را امضاي یادداشت تفاهم نفت و گاز در - اما شاید بتوان مهم ترین تحول در روابط ایران. رسیدند

  . دانست)  میالدي2004 (1383سال
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براساس ( میلیارد دالري براي توسعه میدان نفتی یادآوران100 با امضاي این یادداشت تفاهم

 میلیون تن گاز طبیعی 250و خرید )  درصد خواهد بود51یادداشت تفاهم فوق، سهم چین در این طرح

انعقاد چنین . مایع، گام نخست در انعقاد بزرگ ترین قرارداد در تاریخ نفت و گاز ایران برداشته شد

همچنین،  ایران در ژانویه .  از جایگاه ویژه ایران در امنیت انرژي چین استموافقتنامه هایی حاکی

عودي به اولین تامین کننده نفت چین تبدیل سبا پشت سرگذاشتن عربستان )  خورشیدي1385(2006

 درصد از نفت وارداتی چین را تامین کرده 14ایران به طور میانگین  ،2001در طول سال هاي پس از.شد

   )920: 1386 ،سنبلی.(است

  

   چین-  نقش مولفه هاي تجاري در روابط ایران- ب

جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک کشور در حال رشد تالش کرده است تا ضمن رعایت و حفظ 

اصول و موازین خود گسترش روابط با کشورهاي دوست را در اولویت کاري خود قرار دهد و در این 

 در حال رشد، همواره در سیاست خارجی ایران مورد توجه بوده عرصه چین به عنوان بزرگترین کشور

 افزایش سریع حجم تجارت دوجانبه به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی تعامالت اقتصادي میان دو .است

کشور در سال هاي اخیر، نشان از قابلیت هاي باالي حوزه اقتصاد به عنوان یکی از ظرفیت هاي روابط 

  .دو کشور دارد

 2007  تا1994 برابر شدن حجم تجارت دوجانبه در طول یک دهه از سال21ین مدعا شاهد ا

ر و که یک شرکت چینی در مناقصه صد1995 از اوایل سال.  میلیارد دالر رسید20میالدي این حجم به 

 بهره گیري از آنها روز شد، ایران با شرکت هاي چینی براي میلیون دالر پی2,6یک ژنراتور برق به ارزش 

 نیز چینی ها توانستند طراحی و ساخت یک 1996در سال .براي طرح هاي توسعه اي خود آشنا شد

 وزیر نیروي جمهوري اسالمی 2001 در اوایل سال . به دست گیرندرا مگاواتی 10نیروگاه دیگر برق 

 در. ایران قراردادهایی را با شرکت هاي چینی براي ساخت نیروگاه هاي برق سیمره و ایالم بست

 شرکت صنایع ملی نیروگاهی چین همکاري با وزارت نیروي ایران جهت ساخت یک 2001آگوست

 میلیون دالر می 143نیروگاه سیکل ترکیبی در تاکستان را آغاز کرد که ارزش نهایی این قرارداد به 

  )287: 1387 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،( .رسید
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.  هاي تجاري میان جمهوري اسالمی ایران و چین استکشاورزي یکی دیگر از حوزه هاي همکاري

 در جریان دیدار وزیر کشاورزي چین از ایران توافقاتی در زمینه همکاري هاي علمی و 1993در سال

 شرکت 1995در اوایل سال. پژوهشی گندم و ماهیان آبزي و حضور متخصصان چینی در ایران انجام شد

 به ارزش یک میلیون دالر صادر کردند همچنین چینی ها براي هاي چینی به ایران پمپ هاي درون آبی

 چینی ها با فعالیت در صنایع کشتی 1990در سرتاسر دهه .حضور در صنایع شکر ایران ابراز تمایل کردند

 1997براین اساس، بین سال هاي .سازي ایران، تالش کردند تا صنایع کشتی هاي ایران را مدرن سازند

 کشتی 31هاي چینی و شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران قرارداد ساخت  میان شرکت 2000تا 

در اواخر . میلیون دالر تخمین زده می شود800 تا700تجاري بسته شد که ارزش تقریبی قرار داد بین 

 هزار تنی به توافق رسیدند که پیش از این 300 کشتی 5 میالدي ایران و چین براي ساخت 1999سال

 2002 براي ساخت کشتی دریافت نکرده بودند که اولین کشتی در سال راقراردادي ها چنین یچین

,Garver(.تحویل ایران شد 2006: 145(  

 درصدي نسبت به سال 42 میلیارد دالر رسید که رشد 7 به رکورد 2004روابط ایران و چین در سال

 به یک میلیارد 2004التجارت غیرنفتی بین دوکشور نیز در س.  میالدي داشت2003گذشته آن یعنی

 10 حجم تجارت دو کشور به 2008همچنین در سال.  دوبرابر شد2005دالر رسید که این رقم در سال

براساس آمارهاي منتشر شده، حجم مناسبات تجاري ایران و چین در پایان سال .میلیارد دالر رسید

ین شریک تجاري جمهوري  میلیارد دالر رسید و اکنون چین به بزرگتر23 میالدي به حدود 2009

. اسالمی ایران در منطقه آسیا و یکی از بزرگترین شرکاي تجاري ایران در سطح جهانی تبدیل شده است

خالصه می شود، اما روابط دو ) نفت وگاز(هرچند حجم عمده اي از روابط ایران و چین دربخش انرژي 

یران به چین نیز در سالجاري رشد قابل کشور در سایر زمینه هاي اقتصادي از جمله صادرات غیرنفتی ا

  )6: 1382سلطانی، ( .مالحظه اي یافته است

 درصدي 47 به چین از رشد 88اساس آمارهاي منتشر شده، صادرات غیر نفتی ایران در سال  بر 

 میلیون دالر کاالي ایرانی 669 دو میلیارد و 2009 ماهه سال 11برخوردار بوده است به گونه اي که در 

 میلیون 819این رقم در مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود یک میلیارد و . ین صادر شده استبه چ

مهمترین اقالم صادراتی به چین شامل پروپان . دهد  درصدي را نشان می47دالر بوده است که رشد 
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نیوم و مس مایع، سنگ آهن، پلی اتیلن، بوتان مایع، متانول، پارا اکسیلن، سنگ مرمر، گل گوگرد، آلومی

هاي  هاي مسافري، لودر، میله اي، پروفیل آهنی یا فوالدي، واگن اقالمی چون تراکتورهاي جاده. است

آهنی یا فوالدي، لوله حفاري براي استخراج نفت یا گاز و لوکوموتیو برقی از جمله کاالهاي صادراتی 

,Garver)(.چین به ایران بوده است 2006: 146  

  

  )میلیون دالر(1995- 2003 ایران و چینتجارت: 1جدول شماره 

موازنه 

  ایران    

درصد افزایش تجارت دو 

  طرف     

  کل 

  تجارت   

واردات 

  ایران 

صادرات 

  ایران      

  سال

16-  21  448  232  216  1995  

168-  29-  316  242  74  1996  

148  197  938  395  543  1997  

147-  24  1163  655  508  1998  

158  19  1384  613  771  1999  

827  73  2397  758  1612  2000  

1226  33  3182  978  2204  2001  

1173  3-  3093  960  2133  2002  

460  80  5554  2547  3007  2003  

)http://www.cbi.ir(  
  

   همکاري نظامی جمهوري اسالمی ایران و چین-ج

طریق کمک هاي امنیتی و نظامی بخشی از اهداف چین براي سال هاي متمادي تالش داشته تا از 

 از طریق فروش 1990 تا اواسط دهه1980چین در سال هاي دهه.سیاست خارجی خود را تضمین کند

تسلیحات و انتقال تکنولوژي نظامی خصوصا در زمینه موشک هاي بالستیک سعی در اعمال نفوذ در 

 تا با استفاده از دیپلماسی دفاعی و ظرفیت چین در سال هاي اخیر نیز تالش داشته .کشورها داشت
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چین دیپلماسی دفاعی خود را از . سازي و فروش تسلیحات متعارف اهداف خود را به پیش ببرد

 گسترده کرده و با کشورهاي زیادي اجالس نظامی مشترك برگزار می کند از جمله این 2001سال

  )2879: 1388 متقی،( . و آفریقاي جنوبی اشاره کردکشورها می تواند به پاکستان، ایران، تایلند، عربستان

از آن . تعامالت نظامی ایران و چین در دوران پس از انقالب  و به ویژه در دوران جنگ شکل گرفت

آنچه این . هنگام تاکنون تعامالت دو کشور در این عرصه پیوسته روبه گسترش و تعمیق بوده است

ذار در روابط دو کشور مطرح می سازد، محدودیت هاي ایران در تعامالت را به عنوان یک متغیر تاثیرگ

تامین نیازهاي تسلیحاتی خود از یک سو و لزوم افزایش مستمر توان دفاعی کشور با توجه به تحوالت 

باعث شده است تا » انقالب در امور نظامی«وقوع . است» انقالب در امور نظامی«نظامی جهان به ویژه 

ن کشورها سریع تر از گذشته گسترش یابد و در این میان، کشورهایی مانند ظامی میان تشکاف قدر

ایران که از محدودیت هاي جدي بین المللی در تامین نیازهاي نظامی خود روبه رو هستند به ناگزیر باید 

  )86: 1382نیا،  امیدوار(.دبراي کاهش این شکاف استفاده نمایاز هر روزنه و فضایی 

به عنوان یک ظرفیت در روابط ایران و چین روشن می » تعامالت نظامی«اینجاست که اهمیت 

با پایان جنگ .همکاري هاي نظامی ایران و چین پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافت. گردد

و شکست عراق نیازمندي هاي نظامی ایران تغییر کرد و ایران با افزایش بودجه نظامی خود شرکاي 

تعامالت نظامی را نیز افزایش داد و در این میان چین گرچه نقش ثانویه در تعامالت تجاري در حوزه 

در این میان .نظامی ایران داشت اما هنوز اهمیت فراوانی در تامین نیازمندي هاي نظامی ایران داشت

 در جریان دیدار معاون 1990در سال . چین رقباي دیگري همچون روسیه و کره شمالی پیش رو داشت

 از ایران و مذاکره با وزیر دفاع 1»ژنرال جیانگ هوا«تکنولوژي و صنایع دفاعی چین  یسیون علم،کم

ایران اکبر ترکان قرارداد ده ساله مبادالت تکنولوژیک نظامی بسته شد در این میان همکاري هاي 

ترکان به ر ـاکب) 1991( ر همان سالـسپس در اکتب. موشکی بخش اصلی این توافقنامه را شکل می داد

وده ـ ب1971 چین از سال- چین سفر کرد که این اولین سفر وزیر دفاع ایران از زمان برقراري روابط ایران

  )Gutler, 2005: 55(.است

  

                                                          
1- General Jiang Hua
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   چین با اهداف مبادالت نظامی-ایران .ا .دیدار در سطح رسمی مقامات ج: 2جدول شماره

  هللا خامنه اي از چینیت اآگفتگوي مقامات نظامی در جریان دیدار    1989 می

  دیدار معاون کمیسیون علم،تکنولوژي و صنایع دفاعی چین از ایران  1990ژانویه 

  دیدار وزیردفاع ایران از چین  1990 اکتبر

  دیدار رئیس کمیسیون علم،تکنولوژي و صنایع دفاعی چین از ایران  1991 مارس

  یراندیدار نماینده معاونت لجستیک ارتش چین از ا  1991اکتبر 

  دیدار معاون پشتیبانی وزارت دفاع ایران  1992سپتامبر 

  دیدار جانشین رئیس ستاد مشترك نیروهاي مسلح ایران از چین  1992سپتامبر 

  دیدار وزیر دفاع چین از ایران  1992اکتبر 

  سفر فرمانده سپاه پاسداران به چین  1993ژانویه 

  نسفر معاون وزیر دفاع ایران به چی  1993جوالي 

   ایران به چین1»نمایندگان استراتژیک«سفر گروه   1993اگوست 

  دیدار رئیس دانشگاه  نیروي دریایی ایران از چین  1993آگوست 

  سفر وزیر دفاع ایران به چین  1996آگوست 

  دیدار وزراي دفاع ایران و چین در جریان سفر رئیس جمهور ایران به چین  2000ژوئن 

  لوم، تکنولوژي و صنایع دفاعی چین به ایرانسفر وزیر ع  2000دسامبر 

,Garver(دیدار فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران از چین   2003اکتبر  2006: 171(  

میان سال هاي 

  2003 تا 1982

 میلیارد دالر سالح هاي متعارف صادر کرده که 3 ، 8چین به ایران  

  . میلیون دالر بوده است171متوسط هر سال 

  

  و موضوع هسته اي ایران چین -د

هاي اتمی جهان از حدود سه  چین به عنوان یکی از اعضاي دائمی شوراي امنیت و یکی از قدرت

                                                          
1- Strategic Representatives
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. دهه قبل تبدیل به یک ابر قدرت اقتصادي در جهان را از اهداف راهبردي اصلی خود قرار داده است

که شامل ایجاد ثبات و هاي خاصی را اتخاذ نموده است  چین در جهت نیل به هدف مذکور سیاست

هاي بزرگ دیگر و همچنین توسعه روابط صلح آمیز با کشورهاي همسایه و  برقراري روابط با قدرت

سیاست مزبور در عین حال می تواند اهداف چین را . کشورهاي مناطق همجوار مانند ایران می باشد

ن نیازهاي رشد اقتصادي آن کشور براي دسترسی الزم و کافی به منابع طبیعی به ویژه انرژي براي تأمی

اي ایران، مواضع چین به عنوان یک قدرت بزرگ در ارتباط با  در خصوص پرونده هسته. فراهم نماید

، جایگاه آژانس بین المللی انرژي اتمی و شوراي )تی .پی .ان(اي  سیاست عدم اشاعه تسلیحات هسته

سیاست چین در قبال پرونده ) 27: 1385وینگلی،(.باشد امنیت سازمان ملل متحد حائز اهمیت می

هاي این کشور در خصوص ضرورت احترام به استقالل  اي ایران تا حد قابل مالحظه اي از دیدگاه هسته

همچنین چین با برخی نگرانی هاي موجود در غرب در مورد  .گیرد و حق حاکمیت کشورها نشئت می

زمانی (. کشورهاي اسالمی اشتراك نظر داردخطر انتقال فن آوري هسته اي از سوي ایران به سایر

چنین به نظر می رسد که در سیاست چین در قبال پرونده هسته اي ایران سه دسته ) 25: 1385نیا،

  :هاي آن کشور بر اساس آن به تصمیم گیري می پردازند مالحظات اساسی وجود دارند که مقام

یک قدرت منطقه اي مشرف بر خلیج فارس و چین به روابط بلندمدت خویش با ایران به عنوان ) الف

   .نهد دریاي خزر و همچنین به عنوان منبعی مهم براي تأمین انرژي خویش در آینده ارج می

خواهد که در مسیر رسیدگی به  چین در تعامل گسترده تجاري و بازرگانی با آمریکا و اروپاست و نمی) ب

ت پیشبرد اهداف راهبردي آن کشور براي تبدیل شدن اي ایران به روابط مزبور که در جه پرونده هسته

. اي وارد شود باشد لطمه به یک ابرقدرت اقتصادي می

نماید تا ضمن پشتیبانی از  اي ایران سعی می هاي خود در قبال پرونده هسته گیري چین در موضع )ج

 و در حال ظهور اي وجهه آن کشور به عنوان یک قدرت مسئول اصول پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته

اما روند پرونده هسته اي ایران در شوراي امنیت، چین را ) 1022: 1387شاکریان، ( .دچار خدشه نگردد

آراي چین در این . وادار به انتخاب کرد و نهایتا تصویب چهار قطعنامه با راي مثبت این کشور همراه بود

 این کشور ایفاي  و چین زد و نشان داد کهقطعنامه ها، مهر پایانی بر مباحث مربوط به ائتالف ایران

چین حتی . در نظام بین الملل آمریکا محور را برسایر گزینه ها ترجیح می دهد» لسهامدار مسئو«نقش 
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 برآمد و به ویژه معامالت پس از تصویب تحریم ها، در پی محدودسازي روابط اقتصادي خود با ایران

بانک هاي چین که عمدتا دولتی اند، به تدریج از گشایش . ساختدو کشور را با تضییقاتی روبه رو بانکی 

نکته پراهمیت آنکه این محدودیت هاي بانکی به . اسناد اعتباري براي بازرگانان ایرانی خودداري کردند

در حوزه . دلیل فشار آمریکا و منافع گسترده تر بانک هاي چینی در ایاالت متحده صورت گرفت

به عنوان پایه روابط دو کشور نیز چینی ها با تشدید بحران هسته اي ایران، عمال قراردادهاي نفت و گاز 

براین مبنا می توان گفت، در . وارد اجراي این قراردادها نشدند و سیاست انتظار را در پیش گرفتند

یف موضوع هسته اي، چینی ها روابط دوجانبه خود با ایران را در چارچوب روابط دوجانبه با آمریکا تعر

  ) 134: 1388 شریعتی نیا،.(می کنند

  

  جمع بندي

روابط جمهوري اسالمی ایران و چین پس از انقالب اسالمی در ایران با روابطی کند اما روبه تصاعد 

در این دوره . آغاز شد، با آغاز جنگ تحمیلی و نیاز ایران به تسلیحات این روابط وارد مرحله جدیدي شد

محدود شده بود اما با پایان جنگ و لزوم بازسازي ایران پس از جنگ این روابط به  حوزه هاي نظامی 

در . روابط عالوه بر همکاري هاي نظامی به حوزه هاي اقتصادي، هسته اي و تجاري نیز تسري پیدا کرد

این دوره پایه هاي گسترش روابط با امضاي توافقنامه ها و تفاهم نامه هاي سیاسی و اقتصادي فراهم 

ا وقوع حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر و اعالم جنگ علیه تروریسم، سیاست هاي یکجانبه ب .گردید

گرا و امنیتی سازي نظام بین الملل در دستورکار ایاالت متحده قرار گرفت که کشورهاي مختلف جهان 

 قدرت چین با در عین مخالفت با چنین روندي، به عنوان یک. به ادامه چنین روندي واکنش نشان دادند

در سوي دیگر، وضعیت چین . بزرگ تالش کرد در درون نظام بین الملل موجود تغییراتی را ایجاد نماید

 کشوري که از منظر اقتصادي به رشد قابل توجهی دست یافته بود و به دومین کشور بزرگ از به عنوان

وند همچنان ادامه داشته نظر تولید ناخالص داخلی رسیده بود، سیاست هایی را دنبال کرد که تا این ر

باشدو ضرورت هاي ادامه رشد اقصادي ایجاب می کرد تا در درون اقتصاد جهانی حضور فعال داشته 

روابط  تامین می کند،را در این راستا چین تالش کرد تا با کشورهایی که امنیت انرژي این کشور . باشد

 کشوري که قادر است این ضرورت عنوانبه در این میان جمهوري اسالمی ایران . خود را گسترش دهد
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همچنین جمهوري اسالمی ایران . براي چین تسهیل کند، مدنظر نخبگان این کشور قرار گرفترا و الزام 

چنین شاخص . هم راستا با چین منتقد سیاست هاي ایاالت متحده در جهان و منطقه به شمار می آید

به سرعت 2001وابط خود را پس از یازدهم سپتامبرهایی این دو کشور را در کنار هم قرار داد تا ر

روابط جمهوري اسالمی ایران و چین در حوزه هاي سیاسی و اقتصادي با افزایش بسیار . گسترش دهند

صورت گرفت به طوریکه چین یکی از کشورهاي عمده طرف معامله با ایران به ویژه در حوزه هایی که 

در این فصل تالش شد تا .  از کشورهاي دیگرنبود، تبدیل گردیدایران به دلیل تحریم قادر به تامین آن

 همکاري )انرژي و تجارت (روابط جمهوري اسالمی ایران و چین  در چارچوب شاخص هاي اقتصادي

 یک موضوع سیاسی، به صورت کمی و کیفی بررسی به عنوانهاي نظامی و موضوع هسته اي ایران 

  . گردد
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