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  چکیده
و از سوي دیگر داراي  مؤثرهاي  ترین اقتصاد جهان که از سویی برخوردار از فناوري بزرگ عنوان بهجمهوري خلق چین 

جمهـوري   شود که همواره در سیاست خارجی ، از جمله کشورهایی محسوب میحوزه تمدنی متفاوت از غرب است
روابط  ،فسیلی نیاز رو به افزایش چین به منابع انرژيافزون بر این،  .ایران از جایگاه ممتازي برخوردار بوده است اسالمی

گرایانه آمریکا از دیگر عواملی هستند که در  هاي یکجانبه مخالفت چین با سیاست همراه بهتاریخی دوستانه ایران و چین 
روابط دو رسد  می نظر بهن وجود با ای. را تسهیل کنند روابط راهبردي ایران و چینتکوین توانند  می رسد می نظر بهظاهر 
 اي گونه به ،هایی بوده است نحوه تفکر رهبران نسل چهارم و پنجم چین همواره دستخوش فراز و نشیب واسطه بهکشور 

پژوهش با مفروض گرفتن ایـن نکتـه کـه روابـط     این . هاي انرژي و اقتصاد محدود شده است که این روابط در حوزه
کوشد  می ،اي یافته است در حوزه انرژي طی سالهاي پس از جنگ سرد افزایش قابل مالحظه بویژهاقتصادي ایران و چین 

هاي  هاي ناشی از این رویداد را با تمرکز بر مطالعه منابع و اسناد چینی مربوط به انتخاب تهدیدات و فرصتامکانات و تا 
آمیز در سیاست خارجی چین مـورد بررسـی و    حدر دوره موسوم به خیزش صل 21در قرن چین المللی  استراتژیک بین

هاي نوین چین واجد چه میزان ظرفیـت اسـتراتژیک    سنجش قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که ایران در انتخاب
هـاي   آمـار و داده  گیـري از  المللی پس از جنگ سرد و با بهره است؟ مقاله ضمن بررسی نگاه چین به نظام و امنیت بین

در دکتـرین خیـزش   مات معرفتی و راهبردي ارسد الز می نظر به« :ضیه را مورد بررسی قرار خواهد داد کهاین فر ،مستند
آمیز چین، با وجود بازتولید عناصر هویتی و معرفتی مستقل از غرب، مانع از تحقق سطح عالی روابط بین جمهوري  صلح

   .»بود اسالمی ایران و جمهوري خلق چین در کوتاه مدت و میان مدت خواهد
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  مقدمه -1
 مسأله مستلزم فهم چند هاي آینده المللی چین طی دهه بین هاي استراتژي کلی هاي جهت درك

 مورد توجه قرار گیرد؛ باید دولت چین استراتژیک هاي فهم انتخاب و قضاوت مهم است که در
 با اقتصادي توسعه فهم ارتباط ملی، منافع با ایدئولوژي فهم چگونگی ارتباطبه بیان بهتر 

در توسعه چین و  گرا برون و گرا هاي درون نگرش بررسی ارتباط دفاعی چین، ساز و ساخت
 روابط در پیشرفت حال در کشورهاي با پیشرفته کشورهاي ارتباطات سرانجام سنجش میزان

توان  می روابط این درك درست و بررسی هستند که با از جمله اصول استراتژیکی خارجی
 نظر بهبر این اساس  .چین را شناسایی کرد خارجی سیاست رفتار راهبرد راهنماي اساسی اصول

 هاي بررسی واقعیت از باید ملی منافع با ایدئولوژي و فهم میزان ارتباط بررسی رسد در می
 براي را که آنچه جامعه چین هر آنکه در حال حاضر بویژه .کرد آغاز موجود در جامعه چین

و افکار عمومی نیز بر این باور  کند مینفی  شدت به ،این کشور زیان آور تلقی شود ملی منافع
 ,Li shao(صورت پذیرد عبور آنها از یا شود و شکسته یا باید است که موانع تحقق منافع ملی

و  حاکمیت حفظ و اقتصادي توسعه ملی چین منافع ترین اي هسته ؛ در همین حال)670 :2005
کشور  اتحاد و حاکمیت حفظ و »اساسی منافع«در واقع  اقتصادي و توسعه است چین اتحاد

 که شرایطی که صورتی در رهبران چین دیدگاه از. دهد می این کشور را تشکیل» حیاتی منافع«

 و کردن مدرنیزه روي بر را تمرکز همواره باید نیاید وجود به ،کند می تهدید را کشور بقاي
 نیز همواره دفاعی ساز و ساخت کشور، پیشرفت فرایند داد در همین حال، در قرار نوسازي

 دنیا ارتش بزرگترین از که کشوري عنوان به رود و چین می شمار به حساس مسأله یک

مورد توجه قرار داده است و اگرچه هزینه  را همواره دفاعی نیروي گسترش است برخوردار
ها و زمان  میزان دقیق این هزینه اما ،فزاینده در حال رشد است صورت بهنظامی دولت چین 

انتخاب استراتژي  مسأله مورد استفاده از این تجهیزات نظامی هنوز نامعلوم است؛ در
 به شدن رسد داخل می نظر بهنیز  چین اقتصادي توسعه فرایند در گرایی یا برون گرایی درون

 خارجی گذاري سرمایه افزون روز گسترش خارجی، تجارت وقفه بی گسترش ی،الملل بین بازار

؛ مجموعه موارد مذکور منجر به باشد می اجتناب غیرقابل همگی خارجی هاي سرمایه جذب و
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موازینی هاي آینده بر چه  المللی چین طی دهه شود که راهبردهاي بین طرح این پرسش می
چگونه  21المللی چین در قرن  استوار است و در عین حال جایگاه ایران در راهبردهاي بین

هاي مستند و همچنین با  آمار و داده خواهد بود؟ مقاله در پاسخ به این پرسش با استناد به
ضمن هاي چینی  در بررسی نظریات استراتژیستروش تحلیل گفتمانی هاي  آموزهگیري از  بهره

چین، این فرضیه را مورد  استراتژیک هاي نوین آمیز چین، انتخاب دکترین خیزش صلحرسی بر
 آمیز صلحدکترین خیزش مات معرفتی و راهبردي ارسد الز می نظر به«آزمون قرار خواهد داد که 

چین، با وجود بازتولید عناصر هویتی و معرفتی مستقل از غرب، مانع از تحقق سطح عالی 
وري اسالمی ایران و جمهوري خلق چین در کوتاه مدت و میان مدت خواهد روابط بین جمه

آمیز چین به سرعت این کشور  این فرضیه بر پایه این مفروض قرار دارد که خیزش صلح .»بود
را از ابرقدرت اقتصادي به ابرقدرت سیاسی تبدیل خواهد کرد؛ از منظر پیشینه پژوهش، در 

اي مورد  روابط ایران و چین را با تمرکز نظري یا از زوایاي ویژه مورد آثار و مقاالتی که تاکنون
بررسی روابط ایران و چین، ایجاد چارچوبی «توان به مجموعه مقاالت  می ،اند بررسی قرار داده

هاي  اشاره کرد؛ این کتاب که حاصل همایش مشترك مرکز بررسی» براي مدیریت روابط
 از معدود آثار علمی عات وزارت امور خارجه استیک ریاست جمهوري و دفتر مطالژتااستر

از ابعاد گوناگون روابط دو کشور را مورد بررسی قرار داده است اگرچه سرعت است که 
الملل بسیاري از مقاالت  بین تحوالت جمهوري خلق چین و همچنین روند تغییرات در نظام 

و ایران، شرکاي کهن در جهان  کتاب چین«مندرج در این کتاب را غیرقابل استناد کرده است؛ 
. در زمینه روابط ایران و چین به زبان انگلیسی است فرد منحصر بهنیز اثري  1»پساامپریالیست

الملل دانشگاه  بین  استاد روابط) 2007( 2»جان گارور«کتاب مذکور که از سوي پروفسور 
اي  کند که روابط ویژه این ادعا را مطرح می نگاشته شده استو متخصص مسائل چین جورجیا 

این کتاب هر چند . گیري است در حال شکلایران و چین از منظر پیشینه تمدنی بین دو کشور 
در زمان نشر بازتاب زیادي بین صاحبنظران مسائل ایران و محافل دیپلماتیک آمریکا داشته 

                                                        
1. China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World 
2. John. W. Garver 
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حکم نظري است اما در حال حاضر با توجه به شتاب تحوالت چین و ایران فاقد جایگاه مست
از دیگر ) Omidvarnia,1990(» چین و خاورمیانه«کتاب  .براي تبیین روابط دو کشور است

نگاشته شده است و  بر جایگاه ایران تأکیدکه در مورد سیاست خارجی چین با  آثاري است
همچنان که پیش از این نیز اشاره شد سرعت تحوالت چین موجب شده است بخشی از 

وجود ارزش تاریخی از لحاظ راهبردي و تحلیلی به میزان قابل مالحظه  مباحث اثر مذکور با
 1»الملل ایران و چین تالش براي بقا در نظام بین« .غیرکاربردي یا غیرقابل استناد تلقی شود

است که  آمریکا 2»لوییس ویل«در دانشگاه » زاد سعید یوسفی«کارشناسی ارشد  نامه پایانعنوان 
گیري از  از آن دفاع شده است و با بهره 3»آندرو اسکوبل«و تحت هدایت  1997در سال 

 جمهوري خلق چینهاي رئالیستی، گسترش روابط و ائتالف جمهوري اسالمی ایران و  آموزه
الملل تعمیق  فشارهاي نظام بین  واسطه گرایانه تلقی کرده است که به اقدامی واقع مثابه بهرا 

نده به بررسی شد؛ مهمترین نقد اثر مذکور صرفنظر از مرور زمان، تالش تعمدي نویس خواهد
الملل و تجاهل نسبت به بسیاري از تحوالت  بین ها در نظام چینی  جویانه ابعاد سیاست مواجهه

 & Sajjadpour(مقاالت کاظم سجادپور. براي آزمون فرضیه است چین سیاست خارجی

Shariati, 2011( غفاري و مسعود)Ghaffari & Shariati, 2008( در فصلنامه ژئوپلتیک از 
مان مباحث نظري و عملیاتی در روابط ایران و چین منتشر دیگر آثاري است که براي تبیین توأ

شده است که عدم استفاده آثار مذکور از منابع دست اول چینی شاید از مهمترین نقاط ضعف 
بر  مؤثرکه به بررسی عوامل » روابط معاصر ایران و چین« آنها تلقی شود؛ در همین حال، کتاب

 شمار بهروابط ایران و چین از زاویه دید کارشناسان چینی پرداخته است، از معدود آثاري 
این کتاب با مرور تحوالت داخلی . رود که در این زمینه به زبان چینی منتشر شده است می

ازوکار سیاست خارجی دو کشور پرداخته و در ات این روند بر ستأثیربه بررسی  ایران و چین
هایی را نسبت به چگونگی روند تداوم در روابط ایران و چین ارائه  بینی عین حال پیش

ترین نوآوري این پژوهش را  بر اساس آنچه گفته شد اصلی .)Yang & Ji, 2013(دهد می
                                                        
1 . Sino-Iranian Relations (1979-1992): Surviving In the International System. 
2 . Louisville 
3. Andrew Scobell 
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و  1»ادراك«بیشتري  توان استفاده از منابع دست اول چینی دانست که با دقت به مراتب می
سازد و در  سازان چین را نسبت به تعامل با ایران مشخص می تصاویر ذهنی رهبران و تصمیم

هاي موجود مبتنی بر بررسی میدانی نظرات شماري از  عین حال برخالف بسیاري از پژوهش
 سیاست خارجی این کشور در حزب کمونیست پردازان مدرسان سیاست خارجی چین و نظریه

 .گران چینی مقیم غرب است و نه تحلیل چین

  روش تحقیق -2 
هـاي توصـیفی، تـاریخی و     شناسـی نگرشـی و مبتنـی بـر روش     بر اساس روش پژوهش حاضر

هـا و اسـناد اسـت و نحـوه      تحلیلی پسارویدادي و بررسی موردي و تحلیلـی برخـی گـزارش   
اي بـا   مطالعـات کتابخانـه  گردآوري اطالعات با استفاده از مصاحبه با برخی صاحبنظران چینی، 

بر منابع دست اول، کاوش منابع اینترنتی، استفاده از اخبار معتبر، استفاده از منـابع دسـت    تأکید
المللی و برخـی مراکـز آمـاري در دو     اول و در عین حال بررسی آمار برخی از مراکز معتبر بین

ل و پاسـخ بـه پرسـش در    با توجه به فرضیه اصلی، سیر تبیین مسـای . کشور ایران و چین است
ساز در سیاسـت خـارجی چـین،     هاي گفتمان مؤلفهنخست بر مبناي بررسی بندي مقاله  صورت

هاي استراتژیک نوین چین و در نهایت سنجش ظرفیت استراتژیک ایـران   سپس بررسی انتخاب
 .با عنایت به دو مورد پیشین خواهد بود

 مبانی نظري  -3

  خلق چین آمیز صلحخیزش   هاي نظري دکترین بنیان
منحصر ساز در سیاست خارجی چین منجر به ایجاد هویت  هاي گفتمان مؤلفهاز آنجایی که برخی 

تواند زوایاي مهمـی از   ها می مؤلفهبررسی این  ،اند براي سیاست خارجی این کشور شده فرد به
قاله در ادامه را تحلیل کند؛ این م 21هاي استراتژیک چین در قرن  انتخاب بندي صورتچگونگی 
  . کنند آمیز چین ایفاي نقش می هایی خواهد پرداخت که در دکترین خیزش صلح مؤلفهبه بررسی 

                                                        
1. Perception 
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  فرهنگ سیاسی چینی -1-3
و در عین حال چندین  فرد منحصر بهبررسی فرهنگ سیاسی چین بیانگر دیدگاه خاص و 

هزارساله مردمان چین به جهان پیرامونی است؛ بر اساس این نگرش مردم چین خود را 
تواند امنیت  وسعت سرزمینی می واسطه بهکنند که از سویی  متمایز از دیگران تصور می» جهانی«

و خودکفایی کشور را تضمین کند و بر خالف کشورهاي کوچک دیگر متکی به تجارت 
به مردم این کشور  1»در مرکز جهان بودن چین«ی یا استثمار نباشند؛ از این منظر تفکر خارج

احساس امنیت و خودکفایی داده است و مهمترین نگرانی در فرهنگ سیاسی چین برقراري 
ها همواره اتحاد  که چینی اي گونه بهي کشورگشایی و جنگجویی است جا بهاتحاد داخلی 

چین  خود بهبر مبناي این نگاه . دهند داخله در امور دیگران ترجیح میداخلی را به مراتب بر م
و مردم چین بر این باورند صلح و  کند میامنیت جهانی تلقی  مثابه بهامنیت داخلی کشور را 

در همین  .)Li shao, 2005: 530(امنیت جهانی با امنیت داخلی چین ارتباطی ناگسستنی دارد
شود، داراي وحدت  نژاد مختلف را شامل می 56تنوع فرهنگی که حال، کشور چین با وجود 

دیگر، یکی شدن  عبارت به. کند توجه هر ناظر خارجی را جلب میکه نظیر است  کمفرهنگی 
ظاهر افراد و یکسان شدن واقعی فرهنگ در سرزمین چین که کشوري پهناور و داراي تنوع 

 شمار بهرهنگ سیاسی چین زیاد آب و هوایی است، به منزله جنبه برجسته ف
در همین حال، فرهنگ سیاسی چین نیز به مانند فرهنگ . )Fitzgerald, 2005: 14(آید می

اي است که آن را از فرهنگ سیاسی دیگر کشورها و  عمومی این کشور داراي مختصات ویژه
اي ه مطالعات پژوهشگران چینی و غربی، زمینه. سازد حتی کشورهاي همسایه چین متمایز می

محور  دوستانه و عدالت از باورهاي انسان متأثررا  چینسیاسی بر تفکر و فرهنگ  مؤثراصلی 
 توصیف 2»موهیسم«فلسفه مدار و نظم محور  هاي قانون و ارزش »تائویسم«و  »بودیسم«مکاتب 

؛ با این وجود آنچنان که قریب به اتفاق پژوهشگران مسائل چین معتقدند مهمترین کنند می
هاي مکتب  بینی و آموزه گذار در فرهنگ سیاسی چین را باید مربوط به جهانتأثیرعامل 

                                                        
1.中国天下主义 (Chinese World Doctrine) 
2. Mohism or Moism 
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ترین قوانین  مهم مشتمل بر(یا کتاب آیین  2»لی جینگ«شش کتاب . دانست 1»کنفسیوس«
یی «یا کتاب تاریخ، 4»شوجینگ«یا کتاب شعر، کتاب  3»نگجی یهش«، کتاب )کنفوسیوس

یا  7»چون چیو«یا کتاب موسیقی و سرانجام کتاب  6»یائوجینگ«یا کتاب تقدیرات، 5»جینگ
کنفسیوس است، از جمله آثاري است که پیروان   بهار و خزان که به روایتی تنها نوشته  سالنامه

از د نتوان هاي مذکور نیز می دهند و هر یک از کتاب مکتب کنفسیوس آن را مورد توجه قرار می
ابعاد بیانگر بخش مهمی از  ،کنند خواننده القا میآن حیث که احساس سربلندي و وظیفه را به 

 ). Ch'u & Chai, 2007: 65-70(فرهنگ سیاسی چین باشد هاي  و آرمان

بررسی مفهوم کنفسیوس باید به گفتمانی بندي  در صورتهاي مورد توجه  در رابطه با آرمان
 11»کوچک صلح«یا  10»هسیائوکانگ«و یا  9»هماهنگی بزرگ«یا  8»دا تونگ«اصطالح دو 

شود  کمال مطلوب در شرایطی محقق می  پرداخت؛ چرا که مطابق باورهاي کنفسیوسی جامعه
هاي کوچک که ناگزیر جنگ را در پی خواهد داشت راه را  تجربیات حاصل از هماهنگیکه 

کنفسیوس با ترسیم این شرایط آرمانی تصریح  ).Chao,1980: 38(براي هماهنگی هموار سازد
  : کند می

شود که  منزلگاهی می مثابه و نظم کامل چیره شود، جهان به» هماهنگی بزرگ«هنگامی که «
به اوج ها  ، صلح بین انسانگیرند مردان باتقوا، زمام امور را در دست می. متعلق به همگان است

در اعتالي جامعه دارند مردان و زنان نقشی   شود و همه محرومان دستگیري می از. رسد می
هاي شرور و تبهکار نظیر  انسان...  گذارد ار مجالی براي خودخواهی و بیکاري باقی نمیروح ایث

                                                        
1.Confucius 
2.Li jing 
3.Shih jing 
4.Shu jing 
5.Yi jing 
6.Yue jing 
7.Chun qiu 
8.Da Tong 
9.Great Harmony or Grand Unity 
10.Hsiao-K'ang 
11.Small Peace 
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ها صبح و شب نیازي به قفل و زنجیر  نیست خواهند شد و درهاي خانهدزدان و راهزنان 
 ,Yi(»اینها مختصات جهان آرمانی است جهانی که اشتراك منافع حاکم است .نخواهد داشت

2005: 189.(   
، در واقع هاي کنفسیوسی در آموزه آنچه گفته شد، چگونگی تحقق کمال مطلوببر اساس 

چیزي » سیاست«آنکه از منظر کنفسیوس،  بویژه، از سیاست است فرهنگ سیاسی چینفهم 
مهم   توان به سه قاعده از این منظر می ).Chao,1980: 41(بخشد است که به امور سامان می

  .در گفتمان کنفسیوسی اشاره کرد 3»رن«  و قاعده 2»شو«  ، قاعده1»لی«

از طریق توجه به  و رود می شمار بهاصالح جامعه در گفتمان کنفسیوسی پایه » یل«ي  عدهقا
. )Koller, 1985: 267(یابد حاکمیت میاعتدال اجتماعی  یوعن» مهر برادرانه« یا همان »یل«

تقوا و فضیلت پادشاهان گفتمان کنفسیوسی در ارتباط با فرمانروایان نیز بر این باور است که 
در برابر پادشاهان، مطیع شوند و مانند گیاهان هافراد شود تا  وجب میمانند باد است و م

بدین ترتیب در مرکز گفتمان کنفسیوسی فقط نظمی پایدار  ).Yi, 2003: 31(سرفروآورند
بتواند بر مبناي قواعد عدالت عمل کند و از زورگویی و اعمال ظالمانه مبري رود که  می شمار به

به دیگران هم کنی  تحمیل نمی خود بهکه  آنچه«ناظر بر این معناست که  نیز» شو«  قاعده .باشد
 »شو«بر مبناي قاعده تظام امور و حسن روابط بشري مطابق گفتمان کنفسیوسی، ان »تحمیل مکن

-Fung, 1997: 43(شود یم افراد جامعه، محققدر رابطه میان و لطف  یمهربانیت و با رعا

تحت » دیگران«بخش دیگري از گفتمان کنفسیوسی به اهمیت احترام و دوست داشتن  ).44
کند رن تا بدانجا اهمیت دارد  کنفسیوس در این رابطه تصریح می. پردازد می »رن«عنوان قاعده 

در   ارزشکنفسیوسی،  هاي بدین ترتیب به موجب آموزه. ارزش است که بدون آن زندگی بی
 هاي چینی بر اساس خدمت فرد به دولت، والدین و سپس خود است و این خدمات، خانواده

مجموعه این باورها  ).Hopfe, 180-181(»شوند محسوب میراستین گرایی  عصاره ملی
گذارد که در  یشامدرن به نمایش مینهادي درونی شده و پ عنوان بهفرهنگ سیاسی چین را 

                                                        
1. Li 
2. Shu 
3. Ren 
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الوصول را  ها حکم یک جعبه سیاه اسرارآمیز و در عین حال سهل چینی تشریح و تبیین رفتار
سو  دهنده رفتارهاي انسانی خاص است که از یک داراست؛ از این منظر فرهنگ چین پرورش

و از سوي دیگر با نفی سوداگري و سودطلبی،  پذیر است ایستا، انزواطلب، اخالقی و تطبیق
با این ). Wang Fei, 2003:160(کند ایستادگی در راه هدف و تبعیت از رهبر را توجیه می

بینی  در جهانمیز و تقدیرگرایی آ ، همزیستی مسالمتکاري وصف در کنار توصیه به محافظه
آنکه  بویژهاسی چین غافل شد؛ نباید از عناصر عملگرا در فرهنگ سیرسد که  می نظر بهچینی 

ماهیت تدافعی این فرهنگ که دیوار چین نیز مبین آن است، عملگرایی را بیش از پیش 
حدي است که به ادعاي  اعتقاد به عملگرایی در باورهاي چینی به. سازد ناپذیر می اجتناب

نند که ک آثار خود اذعان می رالد، اکثر قریب به اتفاق متخصصان مسائل چین درج فیتس
اي  کلی مردمی هستند که فقط پایبند جنبه عملی نظریات هستند و اگر نظریه طور بهها  چینی«

وب فایده محس روش زندگی بی عنوان بهسودمند نباشد، آن را در زندگی آنان 
فرهنگ ملی و کهن هاي  در این راستا توجه به آموزه .)Fitzgerald, 2005: 118-119(»کنند می

براي فهم برخی از  2»سون ز«نوشته  1»هنر جنگ«از جمله کتاب معروف  وجنگی چینیان 
سال پیش از میالد  500این کتاب که حدود  .زوایاي فرهنگ سیاسی چین قابل تعمق است
شود، حاوي  هاي بزرگ افسري جهان تدریس می نگاشته شده و در حال حاضر نیز در دانشکده

در » سون ز«. گذارد بیش از پیش به نمایش میهاي فرهنگ چینی را  مطالبی است که ظرافت
هنگامی که . برسیم نظر بهتوانیم حمله کنیم، باید غیرفعال  هنگامی که می«: نویسد این کتاب می

توانیم نزدیک باشیم باید به  نزدیک هستیم باید وانمود کنیم که دور هستیم و هنگامی که نمی
هاي دشمن  دیریت، نقش بر آب کردن طرحبهترین م .....دشمن بفهمانیم که نزدیک هستیم

در سیاست فقط برنده شدن مهم نیست، بلکه هنر برنده شدن، بدون دردسر ... است 
فرهنگ سیاسی چین همچنین با توصیه اکید به انتخاب ). McCaulay, 2009: 25(»است

توان از قدرت  دشمنان نیرومند براي پیشرفت، بر این باور است توانمندي یک فرد را می

                                                        
1. Art of  War  
2. Sun Zi [孙子] 
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رسد  می نظر بهاز مجموع آنچه گفته شد  ).Pye & Leites, 1970: 4( وي دریافتدشمنان 
ارجی این کشور بندي سیاست خ قابل توجهی را در صورت چین نقشکهن فرهنگ سیاسی 

همواره رهبران چین نیز نشان دهنده این نکته است که آنان  مروري بر مواضع. ایفا کرده است
بهره هایشان  هایی نظیر کنفسیوس براي تعمیق و استحکام پیام آمیز شخصیت حکمت از سخنان

سیاه «واقعگرا نظیر  شدت بهیات نظر به توان  میهاي اخالقی  البته در کنار آموزه .گیرند می
نظریه سیاه « ، یا همان 1»شو هوهی«شود ابتدا  توصیه می به رهبران نیز اشاره کرد که» زمخت
یک سیاستمدار چین  3»لی زونگ او«و از سوي این اثر که در قرن گذشته . را بخوانند 2»زمخت

اي از فنون و ترفندهاي  منتشر شده، مجموعهنوشته در  4»پادشاهی چینگ«در دوره سلسله 
در را ابزار اصلی براي موفقیت » قلب سیاه«و  »پوست کلفت« که ستا ورزي کالسیک سیاست

در مواقع ضروري همچون دیواري مستحکم این نظریه، پوست کلفت بنابر. داند حکمرانی می
سالح دیگر هم، داشتن قلبی سیاه و  شود باعث مصونیت در برابر احساس تقصیر یا شرم می

؛ با براي آسیب رساندن به دیگران سخت شده باشدی نامرئی و نامحسوس صورت بهاست که 
مخت و قلب سیاه، در زکه اگر این پوست شود  این وجود در این نظریه همواره یادآوري می

گرفته شود اقدامی رذیالنه و اگر در راستاي منفعت عمومی باشد،  کار بهپیشبرد منافع شخصی 
رسد عناصر نظري در  می نظر بهدر مجموع  .)Li Zong, 2004(اقدامی شرافتمندانه خواهد بود 

سیاست  بندي صورتدقیق بیانگر چگونگی  طور بهتواند  فرهنگ سیاسی چین هرچند نمی
توجه ویژه به ظرایف اخالقی و در عین حال توصیه به رذایل در  واسطه بهاما  ،خارجی باشد

مند و متمدن در  و در عین حال تاریخ صورت لزوم، بیانگر تداوم سنتی با جاذبه و دافعه
پساذهن رهبران چین است که نسل به نسل به آنان منتقل شده است و تجربات آنان را 

 .اي افزوده است انباشتی به میزان قابل مالحظه صورت به

                                                        
厚黑学 
2. Thick & Black Theory 
3. Li Zong Wu    [李宗吾]  
4. Qing Dynasty 
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  چینی ایدئولوژي سوسیالیسم -2-3
سوسیالیسـم  « آمیـز چـین، ایـدئولوژي    در دکتـرین خیـزش صـلح   مهم بسیار هاي  مؤلفهیکی از 

هاي مارکسیستی در خوانش چینی است که با وجود تحوالت و تغییرات  یا همان آموزه 1»چینی
را در فهـم سیاسـت خـارجی چـین دارد؛      سـزایی  بهعمیق ایدئولوژیکی در چین، فهم آن نقش 

تبعیت از اصول مارکسیسـم را موجـب هـدایت خلـق چـین      که رهبران چین نیز همواره  بویژه
 هاي ذهنی مارکسیسم با این وجود مارکسیسم در باور رهبران چینی فقط در چارچوب .دانند می

دارنـد   تأکیدشود و رهبران چین همواره بر این نکته  محدود نمیهاي غیرچینی  در قرائت بویژه
و معضـالت جامعـه دسـت     مسألهها به حل  شرایط اجتماعی و واقعیتدقیق که باید با مطالعه 

ما بایـد  «: نویسد  در این ارتباط می و» کتاب سرخ«بنیانگذار چین نوین، در  نعنوا بهمائو . یافت
و بدین منظـور اتکـاي    دهد بیابیم علت و روابط داخلی حوادثی را که در پیرامون رخ می

بلکه باید بـر پایـه    .روح کتب جایز نیست به تصورات ذهنی، هیجانات آنی و کلمات بی
  ).Mao, 1977: 256-257(» عینی موجودند تکیه کرد طور بهواقعیاتی که 

مارکسیسم حاوي هزاران « :کرد وي همچنین با ارائه تفسیري موسع از مارکسیسم تصریح می
 & Chang( »بایـد بـه جنـگ ارتجـاع شـتافت     : شود حقیقت است که در این نکته خالصه می

Halliday, 2005: 27.(  ینی را بتوان باوري منعطـف  رسد، مارکسیسم چ می نظر بهبدین ترتیب
هـاي   ضمن ادغـام بـا برخـی از آمـوزه    دانست که ارتدکس  از مارکسیسمپراگماتیست قرائتی و 

هـاي شـایان    هاي مارکسیسـم در دیگـر نقـاط جهـان تفـاوت      با آموزه ،کنفسیوسی و کهن چینی
تصــحیح معتقدنــد کــه نگــرش پراگماتیســت آنــان  رهبــران چــین نیــز همــواره. تــوجهی دارد

 شـود و کمونیسـم   محسوب می کمونیستیهاي  روشها و  و سوءرفتارهاي آموزه ها برداشت سوء
آنچنان که اشاره شد، ایدئولوژي مارکسیسم چینـی  . توان در چین سراغ گرفت واقعی را فقط می
و یـا تعریـف دقیقـی از آن    کـرد  توان حدود و ثغور آن را مشخص  درستی نمی با وجود آنکه به
آنان با استمداد از ع کنونی نیز سرلوحه عملکرد رهبران چین قرار داشته است و ارائه داد تا مقط

                                                        
1. 中国特色社会主义, (Socialism with Chinese Characteristics) 
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هـاي مناسـب بـا     حل کوشند راه هاي کنفسیوس و نظریات سیاسی کهن چینی همواره می اندیشه
رهبر تجدیدنظرطلب وقـت   1»دنگ شیائو پینگ«در این راستا . مشکالت کنونی چین ارائه دهند

ار نظري قابل تعمق و ضمن اظهار وفاداري به اصـول مارکسیسـم   ، در اظه)1989-1981(چین 
، شکار کند، مهم نیست که سیاه یا سفید باشـد را  ها تواند موش گربه تا زمانی که می«: معتقد بود

   ).Hao & su ,2005: 225(»!آن گربه خوبی است
و در  2001از دیگر رهبـران چـین نیـز در ژوئیـه     ) 2002- 1989( 2»جیانگ زمین«از سوي دیگر 

آستانه هشتادمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین و در آستانه کنگره شانزدهم ایـن حـزب بـا    
گیري جدیدي را مطرح و پیشنهاد کـرد کـه بـر     هاي مارکسیسم نظریه و نتیجه استناد به برخی آموزه

فـق،  حدي گسترش یابد که عضویت آن براي کارفرمایان مو اساس آن حزب کمونیست چین باید به
 ,Whitney(و کسانی که صاحب تولیدات در بخش غیردولتی هستند، آزاد شـود   بخش خصوصی

 »سوسیالیسـم ملـی  «توان بیشتر نـوعی   در مجموع اگرچه مارکسیسم چینی را امروزه می .)2001:98
بـراي  ایـدئولوژي   عنـوان  بـه کنـد، اعتقـاد چینیـان     اي که همچنان جلب توجه می تلقی کرد اما نکته

هـاي مارکسیسـتی تجزیـه و     و این نکته است که مسائل باید با توجـه بـه روش  توصیف این پدیده 
 هـا اعتقـاد دارنـد    شـود کـه چینـی    بـدین ترتیـب مالحظـه مـی     ).Melamed, 2005(تحلیل شوند 

 و در مواجهـه بـا  تاریخی تجربیات  واسطه بهعلمی و فکري   مجموعه عنوان بهایدئولوژي مارکسیسم 
هاي گوناگون ورزیده شده است، بر این اسـاس همچنـین اسـتفاده از برخـی      اندیشه انتقادينگرش 

اقتصادي نه فقط دلیلی بر دست کشـیدن از مارکسیسـم و سوسیالیسـم محسـوب     جدید هاي  روش
نیـز در  » هـوجین تـائو  «در این راسـتا  . آورد نها را فراهم میآهاي  شود، بلکه امکان تحکیم بنیان نمی

برگـزار شـد، نظریـه     2012کـه در دسـامبر سـال    تاحیه هجدهمین کنگره ملی خق چـین  مراسم افت
سـند   وعلمـی   انـداز  چشـم را لنینیسم، تفکر مائوتسه دونگ و تئوري دنگ شـائوپینگ   - مارکسیسم

غیرقابل انحراف تفکـر   صورت بهباید کرد چین  تأکیدتوصیف و در دراز مدت  چینراهنماي کشور 
  .)Xinhua,17/11/2012(را دنبال کند »شخصیت چینی هاي سوسیالیسم با ویژگی«

                                                        
1. Deng Xiaoping 
2. Jiang Zemin 
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  چینیشیوه تولید  -3-3
آمیـز چـین     هاي سازنده دکتـرین خیـزش صـلح    مؤلفهتوان یکی دیگر از  شیوه تولید چین را می

در نیم قرن گذشته موجب شده است تـا الگوهـاي    بویژهتحوالت قرن بیستم دانست؛ هر چند 
متنوع تخصیص کار و تولید در کشور چین به منصه ظهور رسـد امـا بـا ایـن وجـود در یـک       

 وهـاي اقتصـادي     ریـزي  توان الگوي مختلطی از شیوه تولیـد را در برنامـه   بندي کالن می تقسیم
مبتنـی بـر   «چهـار الگـوي    هاي معاصر کشور چین شناسایی کرد که بر پایه همزیسـتی  سیاست
ـ  «و الگوي » اقتصادهاي محلیمبتنی بر «، الگوي »آمرانه دولتی«، الگوي »خانواده ازار مبتنی بـر ب

همزیستی این چهار الگوي تولیـد کـه در    ).Wang Fei, 2003: 190-226(استوار است »ملی
چـین  خلـق   جمهـوري بندي و استمرار و دوام نهادهـا در   از صورت ،بودن فرد منحصر بهعین 

میلیون نفر  850 کنند، افزون بر آنکه بزرگترین نیروي کار جهان به استعداد بیش از حکایت می
ضمن افزایش میزان تولید به ارتقاي سـطح  دهد، تاکنون توانسته است  را تحت پوشش قرار می

در همـین حـال الگـوي    . زندگی و افزایش کیفیت کاالهـاي تولیـدي ایـن کشـور منجـر شـود      
نیـز   شود نام برده می 1»سوسیالیسم دیوانساالر«ستی آمرانه دولتی که از آن تحت عنوان سوسیالی

مشـغول   خـود  بـه دو الگوي تولید دیگر با نسبت مشـابه، جمعیـت کـارگري چـین را      همراه به
در مورد الگوي آمرانه دولتی در چین که کار از سوي دولت و ). 192: 1382وانگ، ( اند ساخته

هاي سیاسی تخصـیص   هاي اقتصادي و بر مبناي تصمیم از طریق ابزارهاي اجرایی مطابق نظریه
و  طلـب  اشاره به این نکته ضروري است کـه ایـن الگـو بـا وجـود رویکـرد انحصـار       یابد،  می

هـاي اصـالحی کـه از     سیاست واسطه به باشد، ادهاي دولتی متداول میدر اقتص ستیز که استقالل
هـا کـارگر    میلیـون  تـأمین ضـمن   آغاز شد، توانسته اسـت یالدي در این کشور م 70دهه  خراوا

 ,Bonavia(را در توسعه و موفقیت بیش از حد انتظار بازار چین ایفا کند سزایی بهنقش شهري 

نیز برنامه  1987نشست حزب کمونیست چین در سال در همین حال و در سیزدهمین  ).1982
ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی طرح شد که بر مبناي این راهبرد و در  »سه گام« راهبردي

                                                        
1. Bureaucratic Socialism  
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، ارزش کل تولیـدات داخلـی دو برابـر شـده و     1990تا سال  1981گام اول، مقرر شد از سال 
ارزش کـل   20تا پایـان قـرن    1991گام دوم، از سال . مسئله خوراك و پوشاك مردم حل شود

شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسـد   1990تولیدات داخلی ملی دو برابر سال 
، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلـی چـین بـه    21و سرانجام در گام سوم تا اواسط قرن 

درنیزاسـیون اساسـاً   سطح کشورهاي نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفـه شـده و م  
، چـین اساسـاً مدرنیزاسـیون را تحقـق     2050شود تا سـال   بینی می بر این مبنا پیش. تحقق یابد

  Gungwu(بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود

&  Wong, 2002: 212(. گیري از این شیوه تولید  در حال حاضر جمهوري خلق چین با بهره
 تریلیون دالر برسـاند  11 خود را به رقم 1»تولید ناخالص داخلی اسمی«تا میزان  توانسته است

روند افزایشی تولید ناخالص داخلـی   1شماره نمودار  .که از این حیث رتبه دوم جهان را دارد
  :دهد چین را از زمان اصالحات اقتصادي در این کشور نشان می

  2014 -1979روند رشد تولید ناخالص داخلی چین : 1شماره نمودار 

 
 
 

 

 

 

Source: World Development Indicator Reports & IMF figures (Different Years). 

  هاي تحقیق یافته -4
نخست باید به این پرسش  رسد که می نظر به 21هاي راهبردي چین در قرن  براي درك گزینه

است و  مواجه المللی بین محیط چه با خود اقتصادي سریع توسعه فرایند در پاسخ داد که چین

                                                        
1. Nominal Gross Domestic Production 
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کند؟ با عنایت  برابر تهدیدات جهانی حفاظتدر  خود امنیتی و اقتصادي منافع از باید چگونه
 خیزش« عنوان دکترین تحت چین داخل و خارج در اخیر يسالها در که مهمی به موضوع

چین  آمیز صلحطرح موضوع خیزش  اینکه از جدا توان گفت می است، شده مطرح 1»آمیز صلح
 محیط یک رسد رهبران جمهوري خلق چین نیاز به می نظر به ،تا چه میزان کاربردي است

 در بحث به هنگام موقعیت این به توجه با. اند درك کرده خوبی بهبراي پیشرفت را  آمیز صلح

 اینکه نخست: گرفت نادیده را موضوع دو توان نمی چین یالملل بین استراتژیک هاي گزینه مورد

 سپس آنکه اگر موفق عمل کند و آمیز صلح خیزش تا چه میزان خواهد توانست در روند چین

برگزیند؟ در پاسخ به  باید را استراتژیکی هاي گزینه چه باشد داشته آمیز صلح خیزشی چین
 به متمایل شدت بههاي چینی  اکثریت استراتژیست رسد دیدگاه می نظر به هاي مذکور پرسش
 این هاي لیبرالیستی دارند؛ نگاه مراتب کمتري است و در این بین تعداد به هاي رئالیستی آموزه

 است، شده بندي صورتی الملل بین  مرج در نظام و هرج وجود بهاساس اعتقاد  بر که ها دیدگاه

 کاربرد و ملی امنیت منافع بر چین، خارجی هاي استراتژي انتخاب مورد در تفکر هنگام به

معاونان مرکز تحقیقات سیاست از  2»تنگ شو یان«مثال  عنوان به. کنند می تأکید نظامی نیروي
 میان چین و سایر کشورها روابط راهبردي پایه اولین ملی منافع که است معتقد خارجی چین،

شود  دارد؛ بر مبناي این نگاه همچنین استدالل می قرار دوم جایگاه در اقتصادي منافع و است
 متکی اقتصادي نیروي بر سپس و کشور دفاعی نیروي در وهله نخست به ملی منافع که حفظ

بین  را طرفه دو استراتژیک روابط تواند به تنهایی نمی نزدیک اقتصادي است و روابط
 شود که تعمیق روابط کشورهاي جهان تقویت کند؛ بر این اساس همچنین استدالل می

 الزامی رابطه سرد جنگ از بعد با سایر کشورها چین در عین حال اقتصادي و استراتژیک

 منافع حفظ در مؤثر طور به تواند نمی اقتصادي قدرت تاریخی، تجارب اساس بر ت ونداشته اس

ها با اشاره به فرازهایی از تاریخ چین همچنین  این قبیل استراتژیست. کارآمد تلقی شود ملی

                                                        
1.China's Peaceful Rise [中国和平崛起] 
2. Yan Xue Tong [阎学通] 
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در طول تاریخ  ،است بوده برخوردار اي پیشرفته اقتصاد از که مرکزي مناطق کنند استدالل می
 قرار بودند ضعیف اقتصاد اما قوي نظامی قدرت داراي که شمالی اقوام تجاوز مورد چین بارها

 منافع حفظ براي نظامی نیز اقتصادي، قدرت قدرت به موازات افزایش است و بنابراین گرفته

این فرضیه که  تأییداز سوي دیگر نیز در . )Yan, 2003: 17-18(باید افزایش پیدا کند امنیتی
قدرت نظامی باید به موازات قدرت اقتصادي در چین افزایش یابد با اشاره به جمالتی از 

 و اقتصادي ماندگی عقب فقر«شود اگر چه در دوره موسوم به  بنیانگذار چین نوین استدالل می
 نظامی توانایی به نیاز که سکنه از خالی شهر راهبرد امنیتی از توانست می چین 1»کشور علمی

 توانایی ناگزیر اقتصادي بزرگ موفقیت آوردن دست به از بعد کند، اما استفاده ندارد باالیی

انتقال یابد و چین باید بتواند ضمن تسلط  کشور هاي دروازه از باید به بیرون دشمنان با مقابله
در مقوله  بویژهمرزها  از خارج خود در اقتصادي بر دریاها و گسترش نیروي دریایی از منافع

شود از دیدگاه این راهبرد هرگونه  ترتیب مالحظه می بدین. پاسداري کند به منابع صادرات
 همراه نباشد پیشرفته افزایش قدرت نظامی با مدت کوتاه در تواند نمی اقتصادي قدرت افزایش

و  پیشرفت هاي بنیان عنوان به نظامی توسعه صنایع مستلزم توسعه فناورهاي پیشرفته که چرا
است و حفظ  ارضی تمامیت مستلزم حفظ اقتصادي توسعه خواهد بود؛ به بیان بهتر پیشرفت

بر . )Li Ji, 2004: 13-17(مستحکم است دفاعی قدرت تمامیت ارضی خود نیازمند داشتن
 مرکز ارشد مشاور و جنگ هنر مطالعات مرکز رئیس 2،»جون جی لی «این اساس آنچنان که 

 محاصره در کشوري که عنوان بهچین  :کند می اشاره چین المللی بین استراتژیک مطالعات

 پیشرفت مسیر باید طرف یک قرار گرفته است از اي هاي جهانی و منطقه قدرت استراتژي

 مقابل در را خود حفظ توانایی باید طرفی از و نکند تهدید را دیگران و بپیماید را آمیز صلح

 به نسبت چین تاریخی مردم و با توجه به آگاهی منظرافزایش دهد؛ از این  دیگران تجاوز

 فاصله کردن کوچک و جهان در معادالت نظامی ضمن تغییر چین باید کشور، دفاع از اهمیت

اقتصادي را در پرتو توسعه نظامی پیگیري کند؛ در همین  پیشرفت نظامی خود با سایر کشورها،
                                                        
1. Economically Poor & Culturally Blank [一穷二白] 
2. Li Ji Jun [李际均] 
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 مورد در پکن، فضاي و هوا دانشگاه کاستراتژی تحقیقات مرکز استاد 1»مو ون جانگ«حال 

 قوانین همچنان امروز به تا الملل  بین سیاست قوانین است معتقد چین استراتژیک هاي انتخاب

 صورت تبادل از خارج و زور بر تکیه با نفسه فی کشورها بین در ثروت است و انتقال جنگل

 باید است فشار تحت و بوده مواجه خطر با وقفه بی که امروز دنیاي سیاست در گیرد؛ می

را براي مواجهه تمام عیار با جهان بیرونی داشته  و قوي خیزش نیرومندانه یک آمادگی
 وجود نیز تر افراطی هاي دیدگاه رئالیستی، این منطق اساس بر ؛)Zhang, 2004: 78-92(باشیم

مواضع  الملل دانشگاه پکن، ضمن اتخاذ استاد روابط بین 2 »وي پن«دارد براي مثال 
 گلوله شلیک و ماشه کشیدن بدون آمیز صلح تحقق خیزش است هاي تهاجمی معتقد رئالیست

 »ها بره« است بر آن حاکم جنگل قوانین که دنیایی رود و در می شمار به زیبا آرزوي یک تنها
 که کند می تأکیدوي همچنین بر این نکته  .کنند علم قد »شیران« مقابل در که بود نخواهند قادر

خیزشی  هرگز جهان پیش، سال پانصد و هزار دو دنیاي به برگشت در نه و امروز دنیاي نه در
تجهیز نظامی و  مرج و آشفتگی، و سرشار از هرج دنیاي در است و ندیده خود به آمیز صلح
گر ارشد چینی همچنین بر این باور  است؛ این تحلیل اصل شدن به انواع تسلیحات یک مجهز

است و جمهوري خلق چین  نداده» هدیه«این کشور  به کسی را اي چین منطقه است که قدرت
توانسته است به این » جنگ«و  »خون« بهاي علیه دشمنان به مقاومتی جنگ سال هشت با

هاي تهاجمی تاکنون منجر به  ؛ مجموعه این قبیل نگرش)Pan, 2003(مهم دست یابد جایگاه
ي که بودجه نظامی چین فقط طی ده نحو بهه است افزایش شدید بودجه نظامی دولت چین شد

 150میالدي به بیش از  2000میلیارد دالر در سال  14برابر شده است و از  10سال گذشته 
روند افزایشی بودجه نظامی چین را  2شماره نمودار  .رسیده است 2015میلیارد دالر در سال 

  .دهد نشان می 2015تا  2000ي سالهاطی 
  

                                                        
1. Zhang Wen Mu [张文木] 
2. Pan Wei [潘维] 
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  2015 - 2000روند رشد بودجه نظامی چین : 2شماره  نمودار
  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Stockholm International Peace Research Institute Reports & China News Agencies 

 نظریات به بیشتر است که مورد اشاره قرار گرفت مبتنی بر نظراتی باال در راهبردهایی که
مختلف  هاي درجه از هاي قدرت مؤلفهکاربست  بر تأکید در است و اگرچه رئالیستی متمایل

 و امور سأر در امنیتی منافع دادن قرار بر در مجموع اما است تدافعی و تهاجمی برخوردار
 .ورزد می تأکید است کشور هاي استراتژي اجراي در گیرنده تصمیم گزینه نظامی، نیروي اینکه

نیز بخشی دیگر و  هستند لیبرالیسم به متمایل که هایی دیدگاه رئالیستی، دیدگاههاي جز به
اند؛ این  مشغول ساخته خود به 21هاي چینی را در قرن  هرچند کمتر از استرتژیست

 حذف یالملل بین هاي استراتژي را در نظامی ضرورت تقویت نیروي ها اگرچه استراتژیست

 نظام در شرکت ضرورت و و اهمیت شدن جهانی ی،الملل بین محیط بر بیشتر اما کنند نمی

 خیزش توان می شدن جهانی سایه در که باورند این بر ها دیدگاه این ورزند؛ می تأکید المللی بین

 با اقتصاد و نه شدن جهانی روند در شرکت و تواند با ادغام و چین می بخشید تحقق را چین

 مدیر 1»هوا هونگ من«در این راستا  .محقق کند خود را هاي انقالبی توان نظامی، آرمان گسترش

 طول در به این نکته که با اشاره چین، ملی دانشگاه الملل بین سیاسی مطالعات انجمن اجرایی

                                                        
1. Men Hong Huo [门洪华] 
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راهبرد  و 1»راهبرد بحران آفرینی«نظیر  هایی گزینه با اغلب و پیشرفت کشورها خیزش تاریخ،
 چالش کشوريدر موقعیت  تواند نمی چین: کند میتصریح  مواجه هستند، 2»موج سواري«

میالدي این کشور  1970 تا 1950 طی دهه آنکه بویژه .برانگیز و تجدیدنظرطلب قرار گیرد 
هایی  پیگیري چنین راهبردهایی آن هم بدون جلب کمک کشورهاي دیگر دچار آسیب واسطه به

هاي متمایل به  در همین حال برخی استراتژیست .)Men, 2003: 90(فراوان شده است
 خیزش براي شدن هاي حاصل از جهانی و فرصت اقتصادي بر محیط تأکیدلیبرالیسم ضمن 

کنند  تشبیه می شدن جهانی امواج در بزرگ تجاري کشتی یک به چین این کشور را آمیز صلح
به آن محول شده  دارند نیاز آن به دنیا مختلف موریت حمل کاالهایی را که کشورهايأم که

 خود منافع به ببرد بین از را کشتی این بخواهد که کشوري است بر اساس این استدالل هر

 دیگر کشورهاي براي آن شود حرکت بزرگتر کشتی این هرچه بالعکس و زد خواهد آسیب

اولویت بر این باورند  ها در عین حال داشت؛ این طیف از استراتژیست خواهد بیشتري منفعت
هاي دریاي  و طوفان اقتصادي عظیم خطر امواج با شدن مواجه همچنان اصلی کشتی چین

 را اقتصادي ساختار همواره باید خود قدرت توسعه مسیر در و چین اقتصاد جهانی است

آینده جهان هنوز چندان  هرچند نگاه و برنامه رهبران چین براي .دهد قرار خود هدف عنوان به
 نظر به کند میتوان آنچنان که کسینجر نیز به درستی اشاره  می در مجموع شفاف نیست اما

هاي سهمگینی حتی مقابل  رسد به موازات رشد اقتصادي و نظامی چین، چالش می
ترین رهبران چین براي انتخاب جنگ یا صلح قرار  ترین و خوش طینت دوراندیش

 .)Kessinger, 2011: 601(گیرد

  تجزیه و تحلیل -5
چـین   ن پاسخ دهد ناظر بر این نکته است کهآکوشد تا به  مهم دیگري که این مقاله میپرسش 

 نظـر  بـه نگرد؟ در راستاي پاسخ به این پرسـش   المللی می ناي بی مسأله عنوان بهچگونه به ایران 

                                                        
挑战略 
2.搭便车战略 
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تواند به میزان قابل توجهی  المللی پس از جنگ سرد می فهم نگرش چین به امنیت بین رسد می
سـنتی   طـور  بـه و امنیتـی چـین    سیاست خارجی .ایران باشد مسألهوه نگرش چین به بیانگر نح

لمللی قـرار داشـته اسـت و دولتمـردان     ا رهیافت عدم مداخله در مسائل بین تأثیرتاکنون تحت 
اند که با پرداختن به مسایل داخلی تـوان   هاي مختلف تاریخی بیشتر ترجیح داده چینی در دوره

از این منظـر بسـیاري از متخصصـان    . جهانی مصروف کنندهاي  کشمکشکمتري را در عرصه 
ملت و دولت  گرایی و دورنگري مسائل چین بر این باورند که دیوار چین نماد انزواطلبی، درون

  ). Liping, 2009 & Scobell, 2002(چین بوده است
اي  هاي منطقـه  بحرانشود، چین تمایل کمتري را به مداخله در  بدین ترتیب همچنین مالحظه می

رسـمی   صـورت  بـه و نه فقط در دوره جنگ سرد بلکه پس از آن نیز تـاکنون   دهد از خود نشان می
هـاي   اي از کشـورهاي جهـان پیمـان    هاي نظامی نشده است و هیچ گاه با مجموعـه  بندي وارد بلوك

انقـالب فرهنگـی چـین در    در این راستا حتی با وجود آنکه . امنیتی و دفاعی به امضا نرسانیده است
امـا رهبـران چـین بـه سـرعت       ،منجر به اتخاذ استراتژي انزواطلبانه از سوي چـین شـد   1966سال 

مجموعـه  . دریافتند که با تداوم این راهبرد قادر به تحقق اهداف انترناسیونالیستی انقالب خود نیستند
کشـوري   مثابـه  بـه این دوران  این کشور را در يها در سیاست خارجی چین که به تعبیر این تناقض

باید بـا  بندي رساند که  رهبران پکن را به این جمع تدریج بهفاقد سیاست خارجی ترسیم ساخته بود 
سیاسـت خـارجی خـود مبـادرت     بنیـادین  المللـی بـه تغییـر     در نظر گرفتن هنجارها و الزامات بین

سـتراتژي جدیـد سیاسـت    ا 1970بدین ترتیب در دهه  ).Booth & Wright, 1978: 37-57(کنند
نیـل بـه سـطح مطلـوبی از امنیـت بـراي        ،خارجی چین پیرامون سه محور نیل به توسعه اقتصـادي 

در راسـتاي  و  شـد  الملل متمرکز جلوگیري از تهاجم شوروي و تقویت و نفوذ چین در عرصه بین
دنگ شیائو پینگ در جریان دوازدهمین کنگره حزب کمونیسـت کـه در سـپتامبر     ،تداوم این راهبرد

سه وظیفه مهـم   ،درهاي باز  و لزوم اتخاذ سیاست» انقالب دوم«ضمن اعالم  ،برگزار شد 1982سال 
براي نوسازي سوسیالیسـم، کوشـش بـراي وحـدت سـرزمین       کوشش 1980  مردم چین را در دهه

دنـگ   ).Wang,1995: 109(ی و حفظ صـلح جهـانی عنـوان کـرد    طلب مادري و مخالفت با توسعه
هیچ کشوري در جهـان بـا درهـاي    «بر این نکته که  تأکیددر دفاع از سیاست درهاي باز با  همچنین
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ها را باز کنیم چرا که بـا   نباید پنجره برخی معتقدند که«: اظهار داشت ،»پیشرفت کند ،تواند بسته نمی
 ،ها را باید گشود اما ما معتقدیم پنجره ،شوند یر حشرات وارد اطاق میمگس و سا ،ها باز شدن پنجره

توان گفـت   در مجموع می ).Ma & Adams, 2013: 311(»و در همان حال با حشرات مبارزه کرد
المللی و  کاهش تنش در محیط بیناي را به  مقارن با پایان جنگ سرد، توجه ویژه بویژهچین رهبران 

انـد   المللی معطوف کـرده  کشورها و همچنین رعایت الزامات و هنجارهاي بینتوسعه روابط با دیگر 
و ضـرورتی   چـین ی خـارج  استیسموجود در  عملگراییاز  آشکاريتوان بیان  که این توجه را می

در این رهیافت که اکنون نیـز از سـوي رهبـران    . برخاسته از اصالحات اقتصادي این کشور دانست
دولت چین با حضور فعاالنـه در   ،با جدیت در حال پیگیري است نسل چهارم جمهوري خلق چین

کیـد مـداوم بـر اصـول     أنیروهاي پاسدار صلح سازمان ملـل متحـد و ت  المللی و از جمله  مجامع بین
را در عرصـه جهـانی بـه نمـایش     طلـب   کوشد تا چهـره کشـوري صـلح    آمیز می همزیستی مسالمت

و دفاعی و امنیتـی   سیاست خارجیاصل دیگري که در راهبردهاي ). Zhou, 2005: 52-72(گذارد
در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس قابل مشاهده است، اقتصاد محور بـودن و رئالیسـتی    بویژهچین 

هـاي   هـا از نگـرش   و فاصله گرفتن تـدریجی ایـن سیاسـت   چین امنیتی  - هاي دفاعی بودن سیاست
امنیتـی   - هـاي دفـاعی   با توجه به این دو اصل، سیاست. ستایدئولوژیکی بنیانگذاران انقالب چین ا

هـاي   سیاسـت  هـا کـه داراي   اي از بازیگران و دولـت  چین در خاورمیانه و خلیج فارس با مجموعه
چینـی  هاي  و دیپلماتاي است  ، داراي روابط گستردهمتقابل و حتی متعارض هستند امنیتی و دفاعی

هـاي   با طرفین متخاصم در منطقـه بـدون ایجـاد حساسـیت    اند  هکید بر اصل اقتصاد توانستأبا ت بویژه
بدین ترتیب آنچنان که متخصصان مسائل داخلی چـین  . را برقرار سازنداي  روابط فعاالنه ،دیپلماتیک

مقـارن بـا پایـان جنـگ سـرد، مفهـوم        بویژهکه  شود مالحظه میکنند،  اذعان می 1»جیا لیپینگ«نظیر 
در برداشت رهبـران چـین از مقولـه امنیـت شـده       3»امنیت نظامی«جایگزین مفهوم  2»امنیت فراگیر«

است و اگرچه هنوز موضـوعاتی نظیـر عوامـل ایـدئولوژیک و نظـامی، نقـش مهمـی را در اذهـان         
ی فزاینـده و  صورت بهسازي  در فرایند امنیتنقش عوامل اقتصادي اما کند،  سیاستمداران چینی ایفا می

                                                        
1. Xia Liping 
2. Comprehensive Security 
3. Military Security 
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ایـن قبیـل    رسـد  مـی  نظـر  بـه ترتیـب،   بدین ).Liping, 2009: 107(زایش استدر حال اف شدت به
جایگـاه جمهـوري   . دهـد  مالحظات، نگرش سیاستگذاران چین معاصر را نیز در قبال ایران نشان می

تـوان در چـارچوب    ، مـی جمهوري خلق چـین رهبران نسل چهارم  سیاست خارجیاسالمی را در 
بهتر پایـان جنـگ سـرد و     عبارت به. گراي رهبران این کشور تفسیر کرد عملاقتصادي هاي  سیاست
تحـوالت داخلـی    همـراه  بـه  ،هایی که در مقیاس وسیع در جغرافیاي سیاسی جهان رخ داد چرخش

رهبران چین، موجب شد تا چین راهی بـه مرکـز   هاي سوم و چهارم  منبعث از روي کار آمدن نسل
 تـأمین امنیت ملـی و   تأمیندا کند و به این منطقه از دو منظر آسیاي مرکزي، غرب و جنوب آسیا پی

در همین حال، بررسی جایگاه ایـران در سیاسـت    .)Djallil, 2011: 228- 229(امنیت انرژي بنگرد
خارجی چین پس از جنگ سرد و از منظر دیپلماسی دوجانبه دو کشور نیز بیانگر این نکته است که 

اند اما مناسبات آنها فقـط در حـوزه اقتصـادي     هر چند دو کشور روابط قابل قبولی با یکدیگر داشته
ر مروري بر حجم حجم مبادالت طرفین کـه در آسـتانه   بهت عبارت به. افزایش قابل توجه داشته است

میلیارد دالر رسید و ایـن   10به حدود  2005میلیارد دالر بوده است در پایان سال  3 حدود 21قرن 
رونـد حجـم    3شماره نمودار . شود میلیارد دالر برآورد می 50نیز کمتر از  2015رقم در آستانه سال 

تحـوالت حاصـل    تأثیردهد که  میالدي نشان می 2000آغاز سال  مبادالت تجاري ایران و چین را از
در آن  2011نیـت در سـال   هـاي شـوراي ام   و آغـاز تحـریم   2009از بحران اقتصاد جهانی در سال 
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  2000 -2015 روند مبادالت تجاري ایران و چین: 3نمودار شماره

  

Source: Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, (wwwfmprc.gov.cn) 
ایران و گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن . ا.وچین، گمرك ج هاي اتاق بازرگانی ایران  گزارش

  .ي متفاوتسالهاتهران در 
آمیز  علیه برنامه صلح آمریکاهاي پیشنهادي  آنچنان که اشاره شد، راي مثبت چین به قطعنامه

، بیانگر این نکته است که روابط تهران و پکن با 2007و  2006ي سالهاطی  راناي ای هسته
پایدار راهبردي هاي  مؤلفهوجود افزایش مناسبات تجاري و اقتصادي همچنان از پیوندها و 

این در حالی است که یکی از مسائل مهم دیپلماتیک براي رهبران نسل . استمانده بهره  بی
 عبارت به. شود چهارم چین در حوزه مناطق غربی، تضمین ثبات و امنیت انرژي محسوب می

هاي راهبردي فراروي جمهوري خلق چین  بهتر امنیت انرژي در شرایط موجود، یکی از چالش
ت انرژي به یکی از اهداف راهبردي این کشور در عرصه و تضمین امنی تأمینرود و  می شمار به

و  چین طی چند سال گذشتهبه خارجی ورود سرمایه آنکه  بویژه. المللی مبدل شده است بین
ي گذشته سالهامردم چین زندگی مرفهی نسبت به موجب شده است سازي،  توسعه خصوصی

این  تأثیر. به روز بیشتر شود آورند و عالیق آنها به خرید وسایل نقلیه شخصی روز دست به
هاي پشتیبانی سنگینی را در اکتشاف،  ها، دولت چین را مجاب کرده است، برنامه شاخص

هاي  برنامه تأمینبینی و  خیز پیاده کند که با توجه به پیش حفاري و توسعه در مناطق متعدد نفت
هاي  فرامرزي را نیز جدا از برنامه اتدر دست اقدام و صنایع پایین دستی، دولت چین اقدام

ترین  امنیت انرژي، مهم تأمیننیاز فزاینده چین به از این منظر  .داخلی تدارکات دیده است
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تولیدکنندگان نفت  بویژهکننده انرژي جهان،  تأمینعامل ایجاد پیوندهاي راهبردي با کشورهاي 
نرژي در کشور چین به میزانی است که بر این اساس اهمیت مقوله ا. آید می شمار بهخاورمیانه، 

توسعه اقتصادي  تواند با ایجاد مشکالت جدي در مسیر هرگونه اخالل در جریان انرژي می
شماره نمودار . گذارد يات منفی عمیقی بر جاتأثیراین کشور بر امنیت ملی توام شود و چین، 

 .دهد نشان می 2014تا  2000ي سالهاچین را طی  روند رو به تزاید مصرف نفت 4

     2000 -2014 )هزاربشکه در روز(روند افزایش مصرف نفت در چین : 4نمودار شماره
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: BP Annual Energy Review 2014 

ي سالهابررسی آمار مصرف گاز و زغال سنگ چین نیز بیانگر این نکته است که طی فاصله 
سنگ در این کشور سه برابر شده  مصرف زغالبرابر و  7مصرف گاز در چین  2015تا  2000
مجموعه این عوامل تاکنون نیز منجر . )BP Annual Energy Review Report, 2014(است

کارگیري دیپلماسی فعال براي برقراري اتصاالت زیربنایی با  به آن شده است تا چین ضمن به
اي نفتی چینی را در ه کشورهاي دارنده انرژي در منطقه، شرایط الزم براي حضور شرکت

ید ؤمجموع مواردي که بدان اشاره شد م. گذاري و توسعه میادین نفتی منطقه فراهم آورد سرمایه
امنیت ملی  تأمیناین نکته است که هر چند ایران و چین با توجه به منافع مشترکی که در راستاي 

 رسد می نظر بهرك شوند، اما هاي مشت اي از همکاري در آینده وارد حوزه دنتوان دارند، همچنان می
بخشی از انرژي مورد نیاز  تأمین بویژهمحدود به مسائل اقتصادي و هاي مذکور  دامنه همکاري
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با چین، حدود و ثغور این قبیل  آمریکاچین از سوي ایران است و در نهایت نیز روابط راهبردي 
تا به امروز پکن هیچ تمایلی از خود براي آنکه آنکه  بویژه. ها را مشخص خواهد کرد همکاري

ها  چینیالبته در عین حال باید توجه داشت که . ژاندارم منطقه خلیج فارس شود نشان نداده است
چین  دارند و اقیانوس هند انگیزهاي آشکاري در تقویت حضور خود در دریاي چین جنوبی و

ا براي حضور دریایی خود در منطقه خلیج عنوان یک قدرت در حال رشد، تالش روز افزونی ر هب
مسافت طوالنی انتقال نفت از منطقه خلیج فارس به چین  آنکه بویژه .دهد فارس نشان می

در مان توأبراي تقویت روابط با ایران براي افزایش حضور این کشور تمایل تواند منجر به  می
دستیابی چین تواند از سویی  چرا که گسترش رابطه با ایران می و خلیج فارس شود رکزيآسیا م

نفت  تمیزان تکیه بر واردااز سوي دیگر و کند سهیل تبه منابع انرژي موجود در دریاي خزر را 
واردات نفت  امنیتانتقال یافته از طریق دریا از منطقه خلیج فارس را کاهش دهد و از این طریق 

با این وصف، بررسی، سنجش و تحلیل محتواي  .)Madsen, 2007: 28(را تضمین کندچین 
 در که از منظر رهبران فعلی چین، ایران اظهارات مقامات رسمی دولت چین بیانگر این نکته است

داراي ابعاد  آن اي هسته شود که پرونده محسوب می دنیا در برانگیز بحث کشور یک حاضر حال
 در خود هاي و همکاري تجارت گسترش در چین و ایران بنابراین یتی است ونالمللی و ام بین

 یکدیگر داخلی امور در دخالت عدم و متقابل اعتماد تساوي، به احترام رعایت ضمن انرژي زمینه

 را آن و کرده استفاده خود روابط در سیاسی زنی چانه برگ عنوان به اقتصاد و انرژي مسأله از نباید

شود که  بر این مبنا همچنین استدالل می .کنند تبدیل دیپلماتیک اقدامات ابزاري براي پیشبرد به
 گرفتار از و باشند داشته را خود اصول باید ایران با انرژي تجارت گسترش در چینی هاي شرکت

به  همچنین. کنند اجتناب چین وجهه به زدن ضربه و ایران» المللی بینامواج سیاسی «در  شدن
بیش  خود امنیت موضوع به باید ایران با انرژي تجارت گسترش در این کشور باور رهبران چین

در نظام  ایران برانگیز مناقشه موضوعات هاي  گرداب در شدن گرفتار از و کند توجه از گذشته
چین براي ورود به این در حالی است که  ).Wang & Yang, 2008: 112(الملل بپرهیزد بین

قانون (. است متعددي مواجه قانونی و مشکالت قرارداديبا موانع ایران نیز بخش باالدستی 
یی که قراردادهاانعقاد از طریق توانند  هاي چینی فقط می و شرکت) 82و  81اساسی، اصل
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 شمار به »هاي خدمتی قرارداد«ود و در حقیقت ش نامیده می »بیع متقابل«بنام قرارداد   اصطالح به
گونه مالکیتی براي پیمانکاران اعم   این قراردادها هیچمطابق  .صنعت نفت ایران شود وارد ،روند می

مالی، مطالعه  تأمینتنها به از داخلی و خارجی در نظر گرفته نشده است و مشارکت طرف قرارداد 
هرگونه  ي مذکوردر قراردادهااز سوي دیگر از آنجایی که . ندک مخزن و مدیریت طرح تنزل پیدا می

هاي بزرگ  در حالی که برخی از شرکترسد  می نظر به، ت خارجی استهزینه اضافی بر عهده شرک
هاي متوسط و  نفتی، توان انجام تعهدهاي قراردادهاي بیع متقابل را دارند، براي بسیاري از شرکت

 و هاي بیع متقابل وجود ندارد اي و هزینه خطرپذیري روش کوچک توانایی انجام تعهدهاي سرمایه
ایران را و گاز  بخش نفتعرصه رو تنها یک یا دو شرکت اصلی نفتی چین، توان حضور در  از این

خواهند بهره  بیران هاي چینی از دستیابی به بخش باال دستی نفت ای و سایر شرکت شتداخواهند 
  .)Yang Tao, 2011: 55-58(ماند

  گیري نتیجه -6
و  نفوذ اعمال و المللی بین مسائل در چینحضور  براي مهم مناطق از یکی خاورمیانه منطقه
نیز بر  ایران و چین روابط؛ در این میان، نوسانات شود می محسوب 21نمایی این کشور در قرن  قدرت
گذار تأثیر شورک نآ استراتژیک منافع یافتن تحقق میزان و چین اي خاورمیانه هاي سیاستاعمال 

قالب نظریه  در ایران با دوستانه هاي همکاري و روابط گسترش و حفظ ترتیب بدینخواهد بود و 
 در امنیت ایجاد بویژه و المللی بین و اي منطقه مسائل در چین نقش ایفايبراي » نوار و جاده ابریشم«

با این وصف سنجش ظرفیت راهبردي . است برخوردار سزایی به اهمیت از چین اطراف بزرگ محیط
 چین و ایران رابطه اساسی تعریفآمیز چین بیانگر این نکته است که  ایران در روند خیزش صلح

 امنیت تضمین مهم منبع یکفقط  ایران بین این در و چرخد می» نفتی تجاري شریک«ر محو حول

هاي استراتژیک  چیدمان انتخاب بر این اساس مطالعه و بررسی ؛شود می محسوب چینبراي  انرژي
و  آمریکاقدرتمند جهان نظیر  شورهايید این نکته است که گسترش رابطه با کؤم 21چین در قرن 

 شود و این ارتباط نیز با و در سطح نخست محسوب می »کلیدي«اتحادیه اروپا براي رهبران چین 

هاي راهبردي  دوم اولویتو در سطح  »ضروري«نظیر ژاپن و روسیه  قدرتمند همسایه کشورهاي
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نظیر هند، برزیل و آفریقاي  پیشرفت حال در کشورهاي شود است؛ بر این اساس همچنین مالحظه می
 در حکم کشورهاي صاحب ذخایر عظیم انرژي نیز و »پایه«جنوبی براي راهبردهاي چین در حکم 

 چهارم سطح در چین و ایران روابطشود  بدین ترتیب مالحظه می .شوند محسوب می »عرصه«

 اول سطح کشورهاي به توانست نخواهد و ایران هرگز دارد قرار چین خارجی روابط استراتژي

 درمقاله نشان داد، هاي  یافته؛ از سوي دیگر همچنان که برسد چین خارجی روابط در شده تعریف

 چین قرار دارد؛در نقطه تعادل بین اثربخشی و استراتژیک بودن براي  چین و ایران روابط حاضر حال

 اقتصادي، و فنی ايه  همکاري کاال، و انرژي تجارت بر عمدتاًروابط دو کشور  که معنی بدین

 امنیت و ملی اقتصاد منافع بر و شده متمرکز ها زمینه دیگر و انرژي زمینه در مستقیم هاي گذاري سرمایه

 تقویت و عمومی قدرت افزایش دنبال بهتوان خوشبین بود که  ؛ اگرچه میورزد می تأکید اقتصادي

 دو و شده متمایل بودن استراتژیک برتا حدودي  نیز چین و ایران روابط چین، آمیز صلح خیزش روند

با این وجود . دهند افزایش را المللی بین مسایل بر تأثیر قدرت خود روابط تقویت طریق از کشور
 این و پذیرفته ضمنی طور به را خاورمیانه منطقه در آمریکاتقدم  حق که شرط پیش این با باید چین

 احتیاط با و کند استفاده فرصت عنوان به ایران مسائل فصل و حل از کشد، نمی چالش به را حق

 در. دهد افزایش را صلح دیپلماسی در چین کاریزماي قدرت و شود خاورمیانه مسائل وارد تدریج به

 و نفتی هاي همکاري و شود می محسوب چین انرژي امنیت تضمین مهم منبع یک ایران بین این
 مؤثر انرژي شدن قطبی چند مورد در چین استراتژي در جدید وضعیت ایجاد در چین و ایران گازي

از مجموع آنچه گفته شد، ظرفیت استراتژیک ایران با فرض تداوم روند موجود از سوي . بود خواهد
سناریوي نخست ناظر . سناریو قابل پیگیري استکم سه  دستجمهوري اسالمی، براي چین در قالب 

باقی خواهد ماند و  آمریکاالملل همچنان طی دو دهه آینده در کنترل  بین بر این نکته است که نظام
آمیز، نخواهد نظام  هاي راهبردي لیبرالیستی و صلح گزینش واسطه بهچین ضمن انتقاد به وضع موجود 

هایی نظیر گسترش  رسد هر چند فرصت می نظر بهسناریو  بر اساس این. چند قطبی را محقق کند
پنهانی چین با ایران و تالش و تمایل چین براي دستیابی به منابع انرژي ایران  آشکار وهاي  همکاري

گرفتن ایران المصالحه قرار  وجهتهدیدات تداوم این وضعیت اما از سوي دیگر،  وجود خواهد داشت،
توان متصور شد این  سناریوي دیگري که در مورد چین می. خواهد بود الملل بین هاي نظام در بازي
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تکاملی، همچنان  اهمیت هم واسطه بهطی دو دهه آینده ضمن دستیابی به مدارج قدرت،  است که چین
بدیهی است . در دستور کار قرار خواهد داد الملل نظام بیندر را هاي قدرت  همکاري کامل با قطب

ان حامل بیشترین تهدید و کمترین فرصت خواهد بود و با مفروض گرفتن تداوم این سناریو براي ایر
وضع موجود، با تحقق این سناریو جایگاه ایران در سیاست خارجی چین به مراتب تنزل پیدا خواهد 
کرد و افزون بر این رقباي ایران در منطقه خواهند توانست با کمک چین، جایگاه بهتري را در 

طلب و  هژمونیتوان ایجاد چین  سرانجام آخرین سناریوي موجود را می. بیابندالملل  بین نظام
که بر اساس این  الملل دانست بین در نظامگرایان تهاجمی چینی  هاي واقع منبعث از نگرشجو  مواجهه

ایجاد  آمریکاهاي غربی از جمله اروپا و  اي را در برابر قدرت تواند موازنه سناریو نیز اگرچه چین می
رسد تحت این  می نظر بهکند و با آسودگی بیشتري به همکاري با ایران مبادرت کند اما از سوي دیگر 

تر  ایران تنگ سیاست خارجیفارس فضا را براي  سناریو امکان اینکه چین با دخالت در منطقه خلیج
بدین ترتیب  .اهد بودسازد و ایران را وادار به پذیرش برخی از منویات پکن سازد، دور از ذهن نخو

براي چین واجد ظرفیت جدي  ایران در قالب هر یک از این سه سناریو لزوماًشود  مالحظه می
 .استراتژیک نخواهد بود

  قدردانی -7
الملل در دانشگاه  هاي آقاي پروفسور لی شینگ، استاد روابط بین نویسندگان از راهنمایی 
و » تربیت مدرس«هاي  پژوهشی دانشگاه هاي معاونت و حمایت )پکن(» نرمال بیجینگ«
  .، کمال قدردانی و تشکر را دارند»شهیدبهشتی«
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