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دفاعی ایران و چین در دورۀ
سنجش روابط
ِ
ِ
ریاستجمهوری حسن روحانی
مسعود رضائی 1،سعید وثوقی

2

چكيده
امضای برجام که به نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای ایران پایان داد ،به پیشبینیهای
ِ
دفاعی ایران و چین منجر شده است .از همینرو ،پرسش اصلی
فزایندهای در مورد آینده روابط
مقاله بر این پایه استوار است که فضای پس از توافق هستهای برای روابط ایران و چین در قلمرو
نظامی دربردارنده چه ابعاد و ویژگیهایی است؟ آیا این تحول منجر به ارتقای روابط به سطح
راهبردی میان دو کشور خواهد شد و شاهد مناسبات جدید دفاعی میان دو طرف خواهیم
بود؟ در پاسخ ،اشاره میشود که فضای پسابرجام ،صرفًا متضمن ایجاد نظمی جدید در روابط
ِ
راهبردی
دو کشور است که با مجموعهای از فرصتها و توافقات ،تنها سلسله مشارکتهای
دوجانبه را مستحکمتر کرده و قادر است به نظم جدید در روابط دو کشور دوامبخشد؛ و این
الزمًا به معنای اتحاد راهبردی نیست .از همینرو ،تأکید میشود که به با وجود متغیرهایی چون
ایاالت متحده آمریکا ،عربستان سعودی و اسرائیل ،و همچنین به جهت تفاوت در اولویتها
و تفاوت در نیازهای دو کشور در سطوح کالن مورد اشاره ،روابط نظامی و دفاعی دو کشور
پیشرفت چندانی به خود نخواهد دید.
کلیدواژهها :برجام ،ایران ،چین ،نظامی ،جاده ابریشم ،خاورمیانه ،ژئوپلتیک ،آمریکا ،اسرائیل
 .1دکتری روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان؛ رایانامهmsd.rezaei@yahoo.com :

 .2استادیار روابط بینالملل دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهs.vosoughi@ase.ui.ac.ir :
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حمایت همهجانبه واشنگتن از صدام و همچنین کشورهای ﻏربی و عربی در طول هـشت سال
جنﮓ علیه جمهوری اسالمی ایران ،برجستهترین رویدادی بود که باعﺚ شد مقامات و
تﺼمیمگیران در تهران ،برای حفﻆ بقا و در راستای امنیتسازی ،خود را ملزم به کسﺐ
ِ
توانمندیهای ِ
بازداشتن سایر کشورهای متخاصم از حمله
کافی نظامی کنند و حداقل برای
و تجاو ِز دوباره ،از یکسو در جهت اقتدار ِ
نظامی ملی گام بردارند؛ و از طرف دیگر ،تالﺵ
کنند با کشور چین به عنوان تنها عضو دائم شورای امنیت که امکان تعامل سیاسی و خرید
تسلیحات از آن وجود داشت ،مناسبات خود را به سطح راهبردی گسترﺵ دهند .نیاز رو به
افزایش چین به منابﻊ انرژی فسیلی ،عدم وجود پیشینه منفی در مناسبات تاریخی ایران و چین
و همچنین طرح دکترین نگاه به شرﻕ در سیاست خارجی ایران به همراه مخالفت چین با
سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا پس از جنﮓ سرد ،از جمله عواملی هستند که ﻇاهرﴽ
ِ
راهبردی ایران و چین را برای تﺼمیمگیران در تهران میسر و
قابلیت ارتقای روابط دفاعی و
امکانپﺬیر میسازند .از آن مقطﻊ تا پایان دولت دهم ،به جهت خاﺹ بودن رفتار ایران در عرصه
بینالمللی ،تنگنای راهبردی ایران در منطقه و جهان و همچنین ﻏلبه رویکردهای ایدئولوژیک
بر واقﻊگرایی در سیاست خارجی کشور ،جمهوری اسالمی ایران برای تأمین بخشی از اهداف
ملی خود در سطوح منطقهای و بینالمللی ،نزدیکی به چین را بهگونهای روزافزون در کلیت
سیاست دفاعی و راهبردی ،واجد اهمیت اساسی دیده است .از طرفی ،از زمان پیروزی انقالﺏ
اسالمی تاکنون ،آنچه مناسبات ایران و چین را در وضعیتی پایدار حفﻆ نموده ،روابط مبتنی بر
احترام به حاکمیت ملی ،عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و استقالل در سیاست خارجی
آنها بوده است .به همین جهت ،موضﻊ پکن در قبال گسترﺵ همکاری با تهران ،تا حدودی در
ِ
خارجی بلندمدت این کشور و اصول بنیادین آن همراستا است.
پرتو سیاست
بر این اساﺱ ،از  2٠1٣م ،روابط ایران و چین در مسیر عملگرایانهتری قرار گرفته است.
در مارﺱ  2٠1٣م ،با تشکیل دوازدهمین کنگره ملی خلق ،دولت شی جینپینﮓ ٣در چین
روی کار آمد و در ژوئن همان سال نیز دولت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری
پیروز شد .این روند با شروﻉ متفاوت مﺬاکرات هستهای میان ایران و شش قدرت جهانی
دستخوﺵ تغییرات شگرفی شد .سﭙس توافق هستهای در ژوئیه  ،2٠1٥مشروعیتبخشی به
روابط بین ِ
المللی ایران و چین را به دوران پیش از بحران هستهای و تحریمهای ناشی از آن
سوﻕ داد؛ بهنحوی که بحﺚ روابط راهبردی دو کشور در رسانهها و محافل سیاسی جهانی
بررسی و گمانهزنی شد .با وجود این ،الگوی رفتار چین در سیاست بینالملل بیش از آنﻜه
3. Xi Jinping

در رابطه با ﻛشورهای انقالبی تعریﻒ شود ،تابعی از شاخﺺهای گسترﺵ همﻜاری با نظام،
ِ
راهبردی چین در روند همﻜاری با ایاالت
و همچنین ناشی از ضرورتهای رفتار اقتﺼادی و
متحده و سایر ﻛشورهای خاورمیانه است .از همینرو ،مقاله حاضر با نگاهﻰ واقﻊگرایانه و
انتقادی ،تمرکز خود را به دوره جدید روابط دفاعیـراهبردی ایران و چین در دوران روحانی
قرار خواهد داد و با دستمایه قرار دادن شواهد و متغیرهای موجود ،فرضیه ِ
بحﺚ موجود را نیز
ِ
کنونی چین و همچنین ویژگی رفتار
حول این محور قرار خواهد داد که با وجود مالحظات
و سیاست خارجی ایران ،هیﭻگونه مطلوبیتی برای چین در همﻜاری دفاعی پیشرفته و اتحاد
راهبردی با ایران نمیتوان متﺼور بود.

 .2چارچوب مفهومی

4. Hu Hintao
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در  2۰۰۳م و همزمان با روی کار آمدن هو جینتائو ۴در چین ،فروﺵ تسلیحات و ارتباطات
ِ
امنیتی چین با ایران به دلیل فشار و ادعای ایاالت متحده در مورد حمایت ایران از تروریسم و
ِ
ساختگی بحران هستهای ،کاهش یافت .به همین خاطر بود که جینتائو ــ رئیسجمهور
ایجا ِد
پیشین چین ــ در دوره زمامداری دولتهای نهم و دهم در ایران ،هرگز اراده و عالقهای برای
ِ
سردی
سفر به تهران نشان نداد .در واقﻊ ،شرایط ایران به لحاﻅ بینالمللی ،طی آن دوره ،باعﺚ
ِ
مناسبات سیاسی و سﭙس ِ
جهانی خود،
نظامی دوجانبه شده بود که چین را به تأسی از مالحظات
از عدم پرداخت هزینه سیاسی نزدیکی به ایران ترﻏیﺐ مینمود .ازهمینرو ،چین در آن مقطﻊ
هیﭻگونه همکاری استراتژیک با ایران نداشت؛ تا زمانیکه ایران توافقنامه »برنامه جامﻊ اقدام
مشترﮎ« (برجام) را امضا کرد و برخی از تحریمهای سازمان ملل متحد و آمریکا علیه کشور
برداشته شد .بههمین جهت ،درست ده سال تعامالت نظامی ارتش خلق چین با نیروهای مسلح
ایران محدود یا متوقﻒ شد .از این منظر» ،مناسبات ایران با چین در حوزه دیﭙلماسی دفاعی در
میان کشورهای جهان ،تنها در جایگاه  ۵۶قرار داشت و سطح تعامالت نظامی و دفاعی دو کشور
طی سالهای  2۰۰۳تا  2۰1۳م ،تنها شاه ِد یک تماﺱ دریایی (حضور ناوگروه ایرانی در سواحل
چین) و  11جلسه میان مقامات ارشد نظامی دو کشور بود (Allen, Saunders & Chen,2017:
 .)57اما زمانی که تحریمها لغو شد ،چین تالﺵ نمود همکاری استراتژیک با ایران را در دستور
کار قرار داده و دیﭙلماسی دفاعی دو کشور رونق گرفت.
بنابراین ،نخستین شرﻁ الزم براﻯ سازماندهﻰ مناسبات راهبردی و دفاعﻰ میان کشورها،
وجود اراده مشترﮎ برای ایجاد روابط متعادل سیاسﻰ است ،که این امر در خﺼوﺹ ایران و
چین پس از برجام و البته با وجود شرایط و نگاهِ مطلوﺏ بینالمللی نسبت به کشور در دولت

25

سنجش روابط دفاعی ایران و چین در دوره ریاستجمهوریحسن روحانی

26

یازدهم مسیر مناسبی را طی نموده است .در همین راستا و با وجود زدود ِن شرایط ایرانهراسی
بود که رئیسجمهوری چین (شی جینپینﮓ) ،به همراه معاونان ،نخستوزیر ،شش وزیر و
ششﺼد بازرگان چینی پس از چهارده سال در بهمن  1٣٩٤به ایران سفر کرد؛ و در دیدار با
روحانی و آیتاﷲ خامنهای ،میان طرفین ،فﺼل جدیدی از روابط با چشماندازی  2٥ساله در
پرتو »مشارکت جامﻊ استراتژیک« ٥در زمینههای متنوعی از جمله سیاسی ،اقتﺼادی و نظامی
رقم زده شد.
حال با توجه به پیشرفتهای رﺥ داده در روابط ایران و چین ،این سئوال مطرح میشود که
در آینده و میانمدت ،سطح روابط دو کشور از چه جایگاهی برخوردار خواهد شد و چگونه
میتوان نو ِﻉ روابط دو کشور را مشخﺺ نمود .در پاسخ باید گفت که عمومًا روابط عالی
ﻛشورها به ترتیﺐ در سه سطح قابل تعریﻒ است )1 :اتحاد راهبردی  )2مشارکت راهبردی
و  )٣همﻜاری راهبردی (رضائی» .)٩٨ :1٣٩٤ ،اتحاد راهبردی« ٦،عالیترین سطح روابط دو
ِ
تعریﻒ وجود تهدید یا تهدیدهای مشترﮎ برای دو
کشور را در برمیگیرد که اساسًا ناﻇر به
یا چند کشور است ،به ترتیبی که کشورهای مشمول این اتحاد ،نگاهی یکسان به چالشها
و یا تحوالت جهانی دارند و در مقابل تضمین امنیت یکدیگر ،برای دفاﻉ و حمایت متقابل
متعهد میشوند .اما »مشارکت راهبردی« ٧وضعیتی را نشان میدهد که دو یا چند کشور با
همکاری یکدیگر ،به تعامل بلندمدت میان خود براساﺱ عوامل سیاسی ،اقتﺼادی ،اجتماعی و
تاریخی میپردازند .چنین مشارکتی در ادبیات روابط بینالملل ،کمتر بعد امنیتی را در قیاﺱ با
اتحاد راهبردی شامل میشود و ممکن است در مقاطعی بسته به مقتضیات شرایط و موضوﻉ،
به صورت موردی ،همکاری دفاعی و نظامی در قالﺐ آن نیز محقق شود ٨.نهایتًا »همکاری
راهبردی« ٩نیز مشمو ِل سطحی نازلتر از موارد فوﻕ است که عمومًا در پرتو همکاریهای
جامﻊ اقتﺼادی و قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه تعریﻒ میشود که الزامًا مسائل امنیتی را
ِ
دفاعی ایران و چین در
به یدﮎ نمیکشد .بنابراین ،در این مقاله نشان خواهیم داد که مناسبات
دوره روحانی و پس از توافق هستهای نیز ،با وجود معضل قطعیت در سیاست خارجی ایران،
مالحظات جهانی چین و همچنین نقش و اثرگﺬاری متغیرهای ایاالت متحده آمریکا ،عربستان
سعودی و اسرائیل ،از شرایط الزم برای تعریﻒ در چارچوﺏ اتحاد راهبردی برخوردار
نخواهد شد.
5. Comprehensive Strategic Partnership” )quan-mian zhanlüe huoban guanxi, 全面战略
(伙伴关
6. strategic alliance
7. strategic partnerships

ِ
راهبردی گزینشی ایران و ترکیه در کردستان عراﻕ است.
 . ٨بارزترین نمونه آن ،مشارکت

9. strategic cooperation

 .3بافت تاریخی سطﺢ مبادالت تسلیحاتی

10. Hua Kuo-feng
11. Deng Xiao-ping
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میدانیم که همکاری نظامی پیشرفته چین و ایران همواره دارای چالشهای پیچیدهای بوده است.
در این رابطه ،الزم و ضروری است نخست بافت تاریخی موضوﻉ را ارزیابی و شناسایی کنیم.
 1٧شهریور  ،1٣٥٧هوآ کوفنﮓ 1٠در صدر هیئت رئیسه حزﺏ کمونیست چین در قالﺐ یک
سفر دورهای پس از رومانی و یوگسالوی به تهران سفر کرد و با محمدرضا پهلوی در خﺼوﺹ
ِ
احتمالی طرفداران مسکو
مسائل مختلفی از جمله اهداف توسعهطلبانه شوروی همچون کودتای
ِ
تندروهای ِ
حامی شوروی
در افغانستان ،ناآرامی در پاکستان و همچنین اشغال جنوﺏ یمن توسط
بحﺚ و تبادل نظر کردند ( .)Branigin,1978: 1-7اما انقالبیون از چین رنجیدهخاطر شدند و
این سفر را به عنوان حمایت پکن از شاه تلقی کردند ( .)Ismaei,1986: 216با وقوﻉ جنﮓ
ایران و عراﻕ و همچنین به همت نخستین سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین در ،1٣٦1
روابط دو کشور بهبود یافت و روابط سیاسی ترمیم شد .با وجود این ،چین در قبال جنﮓ ایران و
عراﻕ سیاست دوگانهای در پیش گرفته بود .سیاست اعالمی و رسمی پکن ،بیطرفی و سیاست
اِعمالی آن تقویت بنیه نظامی و ایجاد نوعی توازن میان دو کشور درگیر جنﮓ بود .دولت دنﮓ
شیائوپینﮓ 11که روابط نوپایی را با آمریکا و دنیای ﻏرﺏ در آﻏاز دهه  1۹۸۰م برقرار کرده
بود ،بههیﭻوجه مایل نبود بهخاطر حمایت از جمهوری اسالمی ایران در مقابل عراﻕ ــ که از
پشتیبانی ﻏرﺏ برخوردار بود ــ این مناسبات را تخریﺐ کند .چین در پیشبرد سیاست اجرایی
خود قرارداد فروﺵ سالح به بغداد را چند ماه پس از شروﻉ جنﮓ ایران و عراﻕ به امضا رساند
که به موجﺐ آن هزاروسیﺼد دستگاه تانک  T-59ساخت دهه  ،1۹۵۰آتشبار توپخانه و نفربر
زرهی به مبلﻎ یک میلیارد دالر به عراﻕ تحویل داده شد (تیمرمن .)٣11 :1٣٧٣،در ماههای پایانی
سال  1۳۵۹و ششماهه اول سال  1۳۶۰و تشدید بحران داخلی در ایران ،چین مناسبات خود را
با عراﻕ تقویت نمود و موافقت کرد برای بهکارانداختن کوره اتمی ،اورانیوم ﻏنیشده به این
کشور تحویل دهد (.)Kelsey,1990
با آﻏاز پیشرویهای ایران در جبهههای جنﮓ در ششماهۀ دوم سال  1۳۶۰و در سال
 ،1۳۶1مناسبات ایران و چین گسترﺵ یافت و به دنبال سفر یک هیأت ایرانی به چین تفاهمنامه
همکاری تجاری و نظامی بین دو کشور امضا شد .از مفاد این تفاهمنامه ایجاد چهار کارخانه
اسلحهسازی برای تولید موشک ،مهمات و لوازم یدکی در ایران بود .عالوهبراین ،چین متعهد
شد تجهیزات نظامی از قبیل موشکهای ضدهوایی و ضدکشتی ،قطعات توپخانه ،لوله توﭖ و
تفنﮓ و مهمات به ایران بفروشد (رویدادها و تحلیل .)1٤-1٣ :1٣٦1،چند ماه بعد در آوریل
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( 1۹۸۳بهار  )1۳۶2چین و جمهوری اسالمی ایران قراردادی رسمی بالﻎ بر یک میلیارد و
سیﺼد میلیون دالر برای فروﺵ سالح امضا کردند .چین در این قرارداد ملزم شد تعداد 1٠٠
فروند هواپیمای جنگی  ،J-6تانکهای  ،T-59قطعات یدکی توﭖهای  1۳۰م .م .و سالحهای
سبک را طی سه سال در اختیار ایران قرار دهد (شفیعی .)٥٧ :1٣٨1،چین رسمًا اجازه صدور
موشکهای  Styxبا برد هشتاد کیلومتر را در سال  1۹۸۴به ایران صادر کرد .به گزارﺵ منابﻊ
ﻏربی ،در مارﺱ  1٩٨٥م طی قراردادی بین تهران و پکن ،جمهوری خلق چین متعهد شد یک
میلیارد و ششﺼد میلیون دالر اسلحه شامل  1٤فروند هواپیمای  J-6و  ،J-7دویست دستگاه
تانک  ،T-59توﭖهای صدوسی ،موشکانداز ضد تانک ،موشک کرم ابریشم ( )HY-2و
12
موشکهای کروز  C-801به ایران تحویل دهد.
در جریان سفر هاشمی رفسنجانی ــ رئیس وقت مجلس شورای اسالمی  -در تیر 1۳۶۴
به پکن نیز ،طرفین در مورد فروﺵ موشکهای زمین به زمین چینی از نوﻉ »اسکاد« به توافق
رسیدند (رویدادها و تحلیل .)1٥ :1٣٦1 ،در واقﻊ ،از همین سال بود که خرید سالحهای سنگین
ِ
محتوایی قابل توجهی در جبهههای جنﮓ عراﻕ به
زمینی و هوایی از چین آﻏاز شد و تأثیری
وجود آورد که در قالﺐ آن چین تانک ،رادار ،موشک کروز ،شناورهای گشتی و دیگر
سالحها را در اختیار ایران گﺬاشت .چین طبق قرارداد منعقده متعهد شد  ٤٠فروند موشک
زمین به زمین در اختیار ایران قرار دهد ،مشروﻁ به اینکه ایران تا تحویل کامل موشکها از
کاربرد آنها خودداری کند و موضوﻉ را پنهان نگه دارد 1٥ .فروند از این موشکها تا مهر
 1۳۶۴تحویل ایران داده شد (رویدادها و تحلیل .)1٥ :1٣٦٤ ،در سال  ،1٣٦٥سومین محموله
از سالحها و تجهیزات خریداریشده از چین ،شامل  1٨فروند هواپیمای ( J-7مشابه میﮓ
 )21در اختیار سﭙاه پاسداران انقالﺏ اسالمی قرار گرفت و آموزﺵ خلبانان و کارشناسان سﭙاه
در چین آﻏاز شد (رویدادها و تحلیل .)22 :1٣٦٥،در آﻏاز سال  ،1۳۶۶چین  ٣٠فروند جنگنده
بمﺐافکن  Shenyang J-6و  Shenyang J-7و  ٨٠فروند موشک کرم ابریشم و  ٤٠فروند
موشک زمین به زمین از نوﻉ  Scud-Bاز طریق کره شمالی به ایران فرستاد (.)Gill,1998: 61
در مجموﻉ ،طی سالهای دفاﻉ مقدﺱ ،چین دو سوم کلیه تجهیزات نظامی ایران را تأمین
میکرد و بزرﮒترین تامینکننده تسلیحات ایران بود (.)Garver,2006: 80-82
همزمان ،چین با فراهم آوردن انواﻉ سامانههای تسلیحاتیکه از نظر »ضد دسترسیـممانعت
منطقهای« 1٣برای جمهوری اسالمی ایران مفید بودند ،در گسترﺵ این قابلیت ،نقشی کلیدی
 . 12در این زمینه ،رﮎ به :مرکز مطالعات و تحقیقات جنﮓ .1٣٧٩ .تنبیه متجاوز .تهران :انتشارات مرکز
مطالعات و تحقیقات جنﮓ ،چاﭖ  .1ﺹ.1۸۵
(13. Anti-Access /Area-Denial )A2/AD

(14. Command and Control )C2
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را ایفا کرده است .تمرکز ایران بر منابﻊ ضد دسترسی حاکی از آن است که ایران برای مقابله
با جنﮓ نامتقارن علیه دشمنی بهمراتﺐ قویتر مانند آمریکا که دارای چابکی ،سرعت و
تاکتیکهای »فرماندهی و پایش« 1٤ﻏیرمتمرکز در کنار جنﮓافزارهای پیشرفته ضدکشتی و
ضد هواپیمایی است ،همواره برای دفاﻉ از منافﻊ خود در خشکی و دریا عالقهمند به کسﺐ و
دریافت تکنولوژی و تسلیحات چینی بوده است .برای اولین بار ،در اواخر دهه  1۹۸۰م بود
که ایران شروﻉ به واردکردن موشکهای ضدکشتی از چین کرد (Wisconsin Project,
 .)January-February 1997بنا بر برخی از منابﻊ ،ایران همچنین  1۰۰الی  2۰۰موشک
کروز ضد کشتی  )aka Ying Ji-81, Eagle Strike-81( C801را از چین در بین سالهای
 1۹۸۷تا  1۹۹۴وارد کرده است .در  1۹۹1م ،ایران خواستار  1۵۰موشک کروز  C802بود
( ،)Gill,1998: 58ولی زمانی که ایران این موشک ضدکشتی را در سال  1۹۹۶مورد آزمایش
قرار داد ،با فشار سنگین دولت کلینتون ،پکن تنها  ۷۵فروند از این موشکها را به ایران منتقل
کرد ( .)Rezaei,2014: 124با وجود این ،منابﻊ نظامی آمریکایی در سال  1۹۹۷گزارﺵ دادند
که چین پانزده قایق مجهز به  C802نیز به ایران تحویل داده است .در نمایشی از کارایی این
تسلیحات ،حزﺏاﷲ لبنان برای حمله به ناوشکن اسرائیل در سواحل لبنان در طول جنﮓ 2۰۰۶
با نیروهای اسرائیلی از موشک  C802استفاده کرد و فرﺽ بر آن است که حزﺏاﷲ موشک
را از ایران دریافت کرده است (.)Haaretz, July 15, 2006
ایران عالوه بر دریافت سامانههای موشکی ضدکشتی از چین ،از طراحیهای متعدد
موشکهای چینی بهعنوان الگوی سامانه موشکی ضدکشتی ساخت داخل استفاده نموده
است که برخی از آنها با کمک چین در ایران ساخته شدهاند .این موارد شامل »موشک
ضدکشتی دوربرد نور« که گفته میشود شکلی از  C801و  C802است (Naval Weapons,
» .)Oct 9,2010موشک ضدکشتی کوثر« که برای اولین بار در  2۰۰۴م ساخته شد ،مبتنی
بر سامانههای موشکی  TL-10 C701است (» .)Space War, May 31,2004موشک
ضدکشتی دوربرد رعد« که در  2۰۰۴م از آن پردهبرداری شد ،ﻇاهرﴽ شکلی از موشک
کرم ابریشم  HY-2با برد مﺆثر تقریبًا  ۳۶۰کیلومتر است (.)Space War, January 25, 2004
»موشک ضدکشتی نﺼر« نیز تا حدود زیادی مبتنی بر سامانه موشکی  C704چین است (UPI,
» .)April 23, 2010موشک ضدکشتی قادر« که در سال  2۰11از آن رونمایی شد ،بسیار
به سامانههای موشکی  C802و  C803چین شباهت دارد ( .)Eshel,2011از طرفی» ،سامانه
موشکی ﻇفر« نیز که در اوایل  2۰12تولید شد و موشکی ضدکشتی و هدایتشونده است به
نظر مبتنی بر سامانههای موشکی  C704و  C705است ( .)Emirzadeh,2012ایران همچنین
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قایقهای موشکانداز را از چین دریافت کرده است .بین سالهای  2۰۰۰و  2۰۰2م ،پکن شمار
نامعلومی از قایقهای موشکانداز دوبدنه  C-14ــ کاتاماران ــ (معروف به گربههای چین) را به
جمهوری اسالمی فروخت .این قایقها قادرند موشکهای کروز ضد کشتی  C701را پرتاﺏ
کنند ( .)Isenberg, 2012در  2۰۰۶م ،پکن قایقهای گشت  MK-13مجهز به موشکهای
ضدکشتی و اژدر را برای استفاده نیروهای دریایی سﭙاه پاسداران انقالﺏ اسالمی به تهران انتقال
داد ( .)US Congressional Research Service, Fall 2009ایران همچنین چندین قایق
تندرو »هودانﮓ« 1۵را در اواسط دهه  1۹۹۰م از چین دریافت کرده است (.)Gertz, 1996
از طرفی گفته میشود ایران در زمینه مین دریایی نیز وامدار چین است .ایران تقریبًا ۳۰۰۰
تا  ۵۰۰۰مین دریایی در اختیار دارد ،از جمله مینهای کﻒنشین موشکی  EM11و EM52
ساخت چین که به گونهای طراحی شدهاند تا از کﻒ دریا در واکنش به عالمت صوتی یا
مغناطیسی کشتی به اهداف در کﻒ دریا شلیک کنند ( .)Wood, February 27, 2012با
اینحال ،کمک نظامی چین به ایران تنها به ارتقای قابلیتهای ضد دسترسی دریایی محدود
نمیشود؛ بلکه این کشور در توسعه موشکهای زمین به هوا و زمین به زمین نیز به ایران
کمک کرده است ،همچنین در اواخر دهه  1۹۸۰م ،چین سامانههای موشکی ضد هواپیمایی
زمین به هوا ( HQ2که خود این موشکها نسخهای از سامانههای  SA-75شوروی است)
را به ایران فروخت .این سامانه برای صادرات بهعنوان موشک زمین به زمین  M7تغییر نام
یافت و در  1۹۹2م ،ایران نسخه اصالحشده  HQ2/M7را با اسم تندر  ۶۹به تولید انبوه رساند
(.)Rezaei,2014: 123
بخشی از پیشرفت موشکی ایران نیز مرهون همکاری آن با چین است ،برای نمونه،
موشکهای »نازعات  ۶و  «1۰نیز در دهه ٨٠با کمک چین ساخته شده و در دهه  ،٩٠موشکهای
زلزال  1و  2با کمک چینیها جایگزین آن شد؛ اما »زلزال «٣-مستقال توسط متخﺼﺼان ایرانی
طراحی شد و موشک »خلیﺞ فارﺱ« مشابه مدل  DF-21Dچین است .در  2۰1۰م ،گزارﺵهایی
مبنی بر احتمال عقد قراردادی از طرف ایران برای دریافت موشکهای ضد هواپیمایی HQ9
چینی منتشر شد .این موشکها مبتنی بر سامانه تسلیحاتی  S-300روﺱ و در بسیاری از موارد
ِ
شبیه سامانه موشکی
پاتریوت آمریکایی است ( )Strategy Page, February 12, 2010که
البته در همان سال تحت تأثیر فشار آمریکا و قطعنامه تحریمی  1۹2۹شورای امنیت منتفی شد.
ِ
روزرسانی سختافزارها و دکترین نظامی
در مجموﻉ ،میتوان گفت که چین در به
جمهوری اسالمی؛ کمکهای فنی و انتقال فناوری نظامی برای تولید موشکهای مختلﻒ و
سامانههای هدایت آنها؛ کمک به توسعه سالحهای متعارفی مانند موشکهای زمین به هوا،
15. Houdong

هوا به زمین و ضدکشتی و همچنین کمک به تولید هواپیماهای نظامی ،سیستمهای راداری و
ناوچههای موشکانداز؛ تحویل فوالدهای ویژه و برخی ابزار و ماشینآالت رایانهای و قطعات
برای ساختن موشکها و سالحهای دیگر؛ ارائه آموزﺵ به شماری از پرسنل کلیدی نظامی برای
استفاده از سامانههای پیشرفته؛ و نهایتًا کمکهایی در زمینه دقت سامانه هدایت موشکهای
بالیستیک و نیروی رانش آنها با استفاده ازسوخت جامد نقش اساسی و تعیینکنندهای داشته
است که به طریق اولی ،حضور جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان یک قدرت نظامی در
خاورمیانه ،بهویژه در عرصه ضد دسترسی تسهیل نموده است .با وجود این و همانگونه که
اشاره شد ،این دست همکاریهای نظامی و تسلیحاتی میان دو کشور از  2۰۰۳م و همزمان با
آﻏاز بحران هستهای ایران متوقﻒ شد و این کاهش ارتباﻁ نظامی که با افت مناسبات سیاسی نیز
همراه بود ،کم و بیش تا  2۰1۳م ادامه یافت.

دیپلماسی نوین دفاعی
 .4دامنۀ
ِ

 .1٧برای آگاهی بیشتر ،رﮎ:

16. Sun Jianguo

- Chinese admiral visits Iran. wants closer defense cooperation. Wed Oct 14, 2015. available
at: http://www.reuters.com/article/us-china-iran-idUSKCN0S907Q20151015
18. Chang Wanquan

 .1٩برای آگاهی بیشتر ،رﮎ:

- http://uk.reuters.com/article/uk-china-iran-idUKKBN0DL0DU20140505, May 5, 2014 China
aims to boost military relations with Iran, and Xinhua: May 5, 2014. http:// news. xinhuanet.
com/ english/ china/ 2014-05/05/ c_ 133311149. htm
20. Changchun
21. Changzhou
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باوجود محافظهکاری در سیاست کالن چین نسبت به ایران ،پس از روی کار آمدن روحانی
و موفقیت مﺬاکرات هستهای ،مقامات پکن تﺼمیم گرفتند روابط نظامی و دفاعی خود با ایران
را احیا کنند .در همین راستا ،در  1٥اکتبر  2٠1٥سرلشکر فیروزآبادی ــ رئیس وقت ستاد کل
نیروهای مسلح ایران ــ در تهران میزبان دریاساالر »سان جیانگو« 1٦ــ جانشین رئیس ستاد کل
ارتش جمهوری خلق چین ــ بود و دو طرف یک تفاهمنامه نظامی امضا کردند .پیشنویس این
تفاهمنامه در زمینههای دفاعی ،آموزشی ،فنی ،اطالعاتی ،سایبری و مبارزه با تروریسم بود 1٧.در
می  2٠1٤م نیز ،حسین دهقان ــ وزیر وقت دفاﻉ جمهوری اسالمی ایران ــ به چین سفر کرد و با
1٨
تعدادی از مقامات نظامی و سیاسی این کشور دیدار نمود .در همین ارتباﻁ »چانﮓ وانکوان«،
وزیر دفاﻉ چین اعالم کرد 1٩که کشورﺵ خواستار همکاریهای نظامی نزدیکتر با ایران است.
21
ِ
ناوشکن ِ
چینی »چانگچون« 2٠و ناوشکن »شانگزو«،
در سﭙتامبر همان سال نیز ،برای اولین بار دو
به مدت چهار روز وارد بندرعباﺱ شدند و به تمرینهای مشترﮎ نظامی با ایران پرداختند
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( .)LaGrone, 2014این اولین حضور کشتیهای نظامی چین در بندری از ایران از زمان
پیروزی انقالﺏ اسالمی بوده است .از طرفی ،در اکتبر  ،2۰1۴حبیﺐاﷲ سیاری ــ فرمانده نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ــ برای نخستینبار و به دعوت فرمانده نیروی دریایی
ارتش خلق چین »وو شنگلی« 22بهطور رسمی از چین دیدار و گفتگوهای مهمی را در خﺼوﺹ
مسائل امنیت دریایی ،مبارزه با دزدی دریایی در شاﺥ آفریقا و خلیﺞ عدن و همکاریهای نظامی
و فنی در قلمرو دریایی انجام دادند ( .)PLA Daily, October 23, 2014اکنون با خروﺝ ایران
از فﺼل هفتم شورای امنیت ،مناسبات آنها تا حدودی مشروعیت بینالمللی هم پیدا کرده
است ( .)Singh, 2014افزون بر موارد فوﻕ ،سفر وزیر دفاﻉ چین به ایران در  1٤نوامبر ،2٠1٦
تفاهمنامه نظامی اکتبر  2٠1٥م در ایران را به موافقتنامه نظامی تبدیل نمود .در ادامه همین روند،
در  2٥خرداد  1٣٩٦نیز برای دومین بار ،یک ناوگروه چینی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش
در بندرعباﺱ پهلو گرفت که این ناو گروه شامل دو ناو جنگی  Changchunو  Gin Zhouو
همچنین یک شناور پشتیبانی با نام  Chao Huبود .در همین چارچوﺏ ،ایران تنها کشور بزرﮒ
و قدرتمند خلیﺞ فارﺱ است که با آمریکا متحد نیست و مسیرهای دریایی و زمینی آن اهمیتی
حیاتی برای چین دارند .چینیها هوشمندانه میدانند که تقویت دیﭙلماسی دفاعی با ایران با وجود
ِ
اعتمادی شخﺺ آیتاﷲ خامنهای نسبت به توسعه روابط ایران با ﻏرﺏ ،متضمن
حساسیتها و بی
حفﻆ منافﻊ آنها در این محور ژئواستراتژیک است .با اینحال ،این مهم ،الزامًا به معنای تعمیق
روابط دفاعی و نظامی نیست.
برای نمونه ،در اوت  2٠1٥م ،اخباری مبنی بر تمایل ایران برای خرید دهها فروند
هواپیماهای جنگنده از نوﻉ  Chengdu J-10در قالﺐ قراردادی میلیارد دالری مطرح گردید
( .)Ermito, 2015در صورت تحقق ،این همکاری به این معنا است که ایران قادر خواهد بود
ِ
تسلیحاتی خود همچون جتهای جنگنده و سامانههای دفاﻉ هوایی (که
برخی از نیازمندیهای
بهشدت فرسوده و از کارایی اندکی برخوردارند) را تأمین و در ِ
مقابل خریدهای کالن نظامی
کشورهای خلیﺞ فارﺱ ،توازن ایجاد کند .احتماالً سفر  2نوامبر  2٠1٥امیر سرتیﭗ خلبان
»حسن شاه صفی« ــ فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ــ به چین و دیدار با »ما
ژیائوتیان« 2٣ــ فرمانده نیروی هوایی این کشور ــ در همین راستا بوده است .در جریان این مالقات،
ژیائوتیان تأکید کرد که چین خواهان افزایش همکاری با نیروی هوایی ایران است .این مقام ارشد
چینی با تأکید بر اینکه به تدریﺞ همکاری دو کشور در زمینه نیروی هوایی در حال بهبود یافتن
است ،تﺼریح کرد» :ما امیدواریم که این همکاریها به یک سطح به جلو پیش برود« .در این در
22. Wu Shengli
23. Ma Xiaotian

(24. CATIC )China National Aero-Technology Import & Export Corporation
(25. NRIET )Nanjing Research Institute of Electronics Technology
(26. XAC )Xi’an Aircraft Industrial Corporation
(27. FACRI )Flight Automatic Control Research Institute

 .2٨بنگرید به :خبرگزاری فارﺱ» .1٣٩٤ .دیدار و گفتگوی فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران و چین در
پکن« ،قابل دسترﺱ در 11] ۱۳۹۴۰۸۱۱۰۰۱۰۲۰=http://www.farsnews.com/printable.php?nn :آبان[.
(29. Shanghai Cooperations Organization )SCO
30. Dmitry Mezentsev
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سفر چهار روزه ،فرمانده نیروی هوایی ایران از شرکت »کاتیک« 2٤از شرکتهای زیر مجموعه
سازمان هوافضای چین و »نریت« 2٥شرکت فعال در حوزه الکترونیک هوایی و همچنین مرکز
کنترل و دفاﻉ هوایی در شهر پکن بازدید نمود ( .)OE Watch, 2015: 7در این سفر همچنین
امیر شاهصفی با سفر به شهرهای »جی نان« و »شی ان« ضمن حضور در لشکر  1٩هوابرد
چین و دانشکده مهندسی نیروی هوایی این کشور ،از شرکتهای »ژاﮎ« 2٦و »فاکری« 2٧نیز
دیدن کرد 2٨.حسن شاهصفی در این سفر ،بازدیدی نیز از کارخانههای تولید جنﮓافزارها و
تجهیزات هوایی چین داشت .طبق برخی گزارﺵها ،ایران دسترسی به ساختار پهﭙادUS RQ-
 170آمریکا را که در دسامبر  2٠11م در ایران ناپدید شده بود با چین به اشتراﮎ گﺬاشته
است ،و در سایه این روابط ،جایگزینی جنگندههای پیشرفته با جنگندههای قدیمی اف  1٤و
فانتومهای اف  ٤را میتوان دید ( .)OE Watch, 2015: 7در مجموﻉ ،چین دارای بزرﮒترین
ارتش جهان از نظر تعداد نیروی حرفهای (دو میلیون و سیﺼد هزار نفر) است (Globalfire
 )Power, 2016و ﻇرف یک دهه اخیر بهخاطر صرف هزینه و فعالیتاﺵ در جهت نوسازی
نظامی و گسترﺵ توانمندیهای نیروهای متعارف و ﻏیرمتعارف خود ،هم بهلحاﻅ آرایش
زمینی ،توان دریایی ،قابلیتهای هوایی و همچنین برنامه موشکی و سایبری ،توجه فزایندهای
را در عرصه جهانی به خود جلﺐ کرده است.
به لحاﻅ امنیتی نیز ،به نظر میرسد چین و ایران هر دو به تضعیﻒ نظم بینالمللی موجود
به رهبری آمریکا متعهد هستند .چین نهادهای امنیتی و اقتﺼادی منطقهای ایجاد کرده است
که با نهادهای تحت تسلط آمریکا و متحدانش رقابت میکنند ،و ایران هم مایل است در
آنها فعاالنه مشارکت و عضویت داشته باشد» .سازمان همکاریهای شانگهای« 2٩یکی از
مهم ِ
ترین این نهادها است .بر همین اساﺱ» ،دیمیتری مزنتسﻒ« ٣٠دبیرکل این سازمان گفت
موفقیت برجام ،زمینه را برای عضویت کامل جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری
صریح مقامات روسی نیز از این امر
شانگهای فراهم کرده است ( .)Weijian, 2015اﻇهارات
ِ
حکایت داشته است ( .)Sputnik, Jun 3, 2015امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترﮎ
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دو کشور ،تحوالت خاورمیانه و مبارزه با افراﻁگرایی و گروههای تروریستی دیگر موضوعات
مشترکی است که ایران و چین در آن دارای منافﻊ مشترﮎ امنیتی و نیاز متقابل به یکدیگر
ِ
حداقلی همکاری دو کشور در
برای دستیابی به راهحلی همهجانبه و پایدار هستند .الگوی
موضوﻉ سوریه نیز قادر است نزدیکی دیدگاه طرفین و وجود زمینههای متنوﻉ همکاری امنیتی
در تحوالت منطقهای را ارتقا دهد .از دیگر سو ،ﻇهور اتﺼاالت دیجیتال ،ماهیت مناقشه و
رقابتهای بینالمللی را تغییر داده است .با توجه به اینکه »آژانس امنیت ملی آمریکا« جنﮓ
ِ
سایبری هدفمندی را علیه اهدافی از تاسیسات هستهای ایران گرفته تا شبکههای فرماندهی
چین انجام میدهد ( ،)Singer,2015برای خنﺜیسازی ِ
نسبی تهدیدات سایبری ،دو کشور برای
همکاری ،انگیزه و دالیل مشترکی در این قلمرو خواهند داشت.
افزون بر آن ،اتحاد آمریکا با شورای همکاری خلیﺞ فارﺱ ،تا حدودی یک رژیم امنیتی
سازگار با منافﻊ واشنگتن در خاورمیانه را تضمین کرده است .با اینحال ،خلیﺞ فارﺱ بهطور
کامل و ایمن در مدار آمریکا نخواهد بود؛ تا زمانی که جمهوری اسالمی مخالﻒ حضور آمریکا
در منطقه است .ایرا ِن مجهز به سختافزارهای نظامی نسبتًا پیشرفته چینی (بهویژه قابلیتهای
ضددسترسی) برای جلوگیری از تسلط این منطقه جغرافیایی توسط ایاالت متحده ،به چین این
امکان را میدهد تا ایران به نیابت از آن ،این سلطه را به صورت کنترل شده (و نه وقوﻉ بحران
و جنﮓ) به چالش بکشد و تمرکز واشنگتن را به منطقه اقیانوﺱ آرام منحرف کند .بنابراین،
در دوره حسن روحانی نیز ،دور نگه داشتن تهران از واشنگتن ،به نفوﺫ جهانی و وزن راهبردی
چین کمک میکند .در واقﻊ ،بیجهت نیست که گفته میشود آینده تمام آسیا به این بستگی
دارد که ایران نهایتًا به کدام طرف متمایل خواهد شد ( .)Karaganov, 2008: 42-46با وجود
چنین منطقهایی برای همکاری و تالﺵ برای ارتقای سطح مناسبات به شکل فراگیر و راهبردی،
مالحظاتی بر روابط دو کشور حاکم است که جمهوری اسالمی ایران نمیتواند جمهوری خلق
چین را به مﺜابه یک متحد راهبردی در نظر بگیرد.

 .5تردید در اتحاد راهبردی

قبل از هر چیز ،باید به این نکته توجه کرد که اساسًا ِ
چین معاصر ،منشأ روانی اتحاد را
رد میکند .در این ارتباﻁ دیدگاه جالﺐ »خو جین« ،دانشیار مﺆسسه اقتﺼاد جهانی و سیاست
در پکن در نوﻉ خود قابل تأمل است ٣1.فارﻍ از این بحﺚ کلیدی ،چینیها میدانند که تقویت
 .٣1در این زمینه ،رﮎ به منبﻊ چینی:

当代中国拒斥同盟心理的由来 2016年02月24日：《国际经济评论》)京(2015年第5期
作者：徐进 , http://pol.cssn.cn/zzx/gjzzx_zzx/201602/t20160224_2880590.shtml

ائتالف با ایران ممکن است از طرف آمریکا مشکالتی برای آنها به همراه داشته باشد .این
مشکالت هم ابعاد اقتﺼادی دارد و هم ابعاد امنیتی .بهعالوه ،روابط فزاینده امنیتی با ایران (حتی
با وجود عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای) ممکن است موجﺐ ناکام ماندن تالﺵهای
چین برای گسترﺵ همکاری اقتﺼادی با دیگر کشورهای منطقه ،بهویژه رژیم اسرائیل و
کشورهای عضو شورای همکاری خلیﺞفارﺱ (بهویژه عربستان سعودی) شود که هر دو ایران
را رقیﺐ ِ
اصلی خود میدانند .درست است که ایران یکی از تأمینکنندگان مهم نفت چین
محسوﺏ میشود؛ اما عربستان همچنان منبﻊ نخست و مهم واردات نفت خام چین است .با
توجه به رقابت این کشورها و ایران بر سر نفوﺫ منطقهای ،ممکن است چین بهطور موازی نیز
همکاریهای امنیتی و دفاعی خود را با آنها تقویت کند که این رویداد ،قطعًا خوشایند ایران
نخواهد بود .لﺬا همکاری با ایران ،حتی برای کشورهایی که به نظر میرسد منافﻊ مشترکی با
ایران دارند ،عمومًا دشوار است .لﺬا در اینجا به برخی از متغیرهایی اشاره میشود که بر روابط
ِ
دفاعی ایران و چین محدودیت وارد میکند.

(32. Iran Libya Sanction )ILSA
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 .1 .5نقشآمریكا
روابط نظامی چین و ایران راهبردیترین و مبهمترین بخش از روابط دو کشور است که
همواره حساسیت و مخالفت آمریکا را به دنبال داشته است .بنابراین ،یکی از مهمترین عواملی
که موجﺐ محدودیت در روابط دفاعی ایران و چین میشود ،به نقش ایاالت متحده آمریکا
برمیگردد و اهمیتی که پکن برای حفﻆ ِ
روابط خود با واشنگتن قائل است .بهطور نمونه ،با
تداوم افزایش تهدیدها در خاورمیانه ،واشنگتن به صورت ویژهای نگران هرگونه ارتباﻁ چینیها
با ایران است .تالﺵهای پکن برای گسترﺵ پیوندهای مستمر نظامی ،سیاسی ،و حتی اقتﺼادی با
ِ
بلندپروازی ایران در خاورمیانه گردد،
تهران ،اﻏلﺐ به عنوان امری که میتواند موجﺐ گسترﺵ
نگریسته میشود .افزون بر آن ،آمریکا نخستین و بزرگترین شریک تجاری این کشور به حساﺏ
میآید که تنها در شش ماهه نخست سال  ،2٠1٧رقمی حدود  ٣٦٠میلیارد دالر تجارت را
تجربه کردهاند که این حجم از مراودات تجاری و اقتﺼادی ،ساالنه به بیش از  ٦٠٠میلیارد دالر
میرسد .رقمی که  12برابر تجارت چین با ایران است .طی دو دهه اخیر ،موضوﻉ تایوان نیز با
ایران یک ارتباﻁ مجازی پیدا کرده است که در روابط چین با آمریکا نقش ایفا میکند .بهطور
نمونه ،چین در اکتبر  1۹۹۷از ساخت دو نیروگاه  ۳۰۰مگاواتی و یک رآکتور آﺏ سنگین
 2۷مگاواتی در ایران (که واشنگتن آن را با هدف تولید پلوتونیوم ارزیابی میکرد) کناره
ِ
گرفت ( .)Garver, 2006: 164-165مهمترین ِ
تحریمی »ایلسا« ۳2علیه
دلیل آن ،عالوه بر رژیم
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جمهوری اسالمی ایرانیران که محدودیتهایی را برای روابط سایر کشورها با تهران بههمراه
داشت ،موضوﻉ به متغیر تایوان در روابط چین و آمریکا برمیگشت که در قبال تعهد واشنگتن
در خﺼوﺹ عدم فروﺵ تسلیحات نظامی به تایوان ،پکن نیز متعهد به کنارهگیری از همکاری
هستهای و تسلیحاتی با ایران گردید ( .)Mackenzie, 2010: 10این موضوﻉ همچنان به قوت
خود باقی است .با اینحال ،واشنگتن از اهرمهای سیاسی و فشار نهادهای اقتﺼادی نیز در
مواجهه با فعالیتهای پکن برای نزدیکی به تهران برخوردار است که این کشور را مجبور
میکند در مراودات نظامی و دفاعی با ایران احتیاﻁ پیشه کند.
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 .2 .5جایگاه عربستان سعودی
سفر تاریخی ملک عبداﷲ پادشاه عربستان به پکن در ژانویه  2٠٠٦م ،روابط دو کشور را که
عمدتًا به انرژی و تجارت متمرکز بود ،در مسیر تکامل سیاسی قرار داد .از آن پس ،سعودیها
تالﺵ کردند با ارتباﻁ نزدیکتر و البیگری ،چین را با ﻏرﺏ در تحریم ایران همگام کنند.
قطعنامه  1٦٩٦در ژوئیه همان سال به عنوان اولین قطعنامه علیه برنامه هستهای و موشکی ایران
به تﺼویﺐ رسید .در  2٠٠٧م ،نیز چین موشک بالستیک  DF-21را که حاضر نشد به ایران
بفروشد ،در اختیار عربستان گﺬاشت .در حالیکه احتماالً چینیها ترجیح میدهند از اختالفات
ِ
کرسی دائمی در شورای
سیاسی و جنﮓ سرد تهران و ریاﺽ دور بمانند ،قدرت اقتﺼادی آن و
امنیت سازمان ملل ،باعﺚ شده است که این کشور برای ایجاد توازن بین ایران و عربستان دچار
مشکل شود .در واقﻊ ،بیش از هر چیز ،انگیزههای سعودیها برای تحکیم رابطه اقتﺼادی خود
با چین ،به کسﺐ و جلﺐ امتیاز سیاسی از پکن در خﺼوﺹ مسائلی مانند ایران برمیگردد.
از طرفی ،میدانیم که عربستان سعودی بزرﮒترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
همچنین ،خاورمیانه برای چین بیشتر از ایاالت متحده بهعنوان تأمینکننده نفت مهم است .سه
کشور از چهار صادرکننده برتر نفت به ایاالت متحده در نیمکره ﻏربی (کانادا ،مکزیک و
ونزوئال) هستند که حدود  ٥٠درصد از کل واردات نفت ایاالت متحده را تشکیل میدهند و
عربستان سعودی از سال  ،2٠1٠به تنهایی تقریبا  ٨درصد کل تقاضای ایاالت متحده را تأمین
میکند (.)Global Security, 2017
از همینرو ،همزمان با توافق هستهای و پیشبینی در مورد احتمال همکاری نظامی ایران و
چین ،رابطه چین و عربستان سعودی نیز بهطور قابل توجهی گرمتر شده است .در این راستا،
دو کشور در  2٤آگوست  2٠1٧م ٦٠ ،قرارداد و یادداشت تفاهم را به ارزﺵ  ٧٠میلیارد دالر
امضا کردهاند .براساﺱ آژانس خبری چین ،شینوهوا» ،این موافقتنامهها شامل سرمایهگﺬاری،
تجارت ،انرژی ،خدمات پستی ،ارتباطات و فعالیتهای مرتبط با امور رسانهای است« .در همین

 .3 .5متغیر اسرائیل
اگر فاکتور اسرائیل در ناکامی و یا تضعیﻒ روابط راهبردیـ دفاعی چین با ایران به اندازه
متغیر آمریکا نباشد ،کمتر از آن نیست؛ چرا که تقویت مناسبات با اسرائیل ،جایگاه ویژهای در
ِ
راهبردی چین در منطقه خاورمیانه دارد؛ لکن به جهت اهمیت حفﻆ روابط
تﺼمیمگیریهای
با کشورهای اسالمی ،اخبار و گزارﺵهای آن در رسانههای چین انعکاﺱ چندانی نمییابند.
33. One Belt, One Road )OBOR( initiative
(34. China Aerospace Science and Technology Corporation )CASC
35. King Abdulaziz City for Science and Technology
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راستا ،مقامات چینی معتقدند سند چشم انداز  2٠٣٠عربستان که در سال  2٠1٦م ــ بهعنوان
یک استراتژی ملی مطرح گردید ،و به شدت وابسته به نفت است ــ به خوبی با طرح موسوم به
ابتکار »یککمربند ،یکجاده« (اوبور) ٣٣که در سﭙتامبر  2۰1۳م توسط شی جینپینﮓ مطرح
شده است مطابقت مطابقت دارد ( .)Gao, 2017در این چارچوﺏ ،چین میداند که مسیر
ِ
همکاری جدی عربستان سعودی
دریای سرﺥ برای تکمیل جاده ابریشم دریایی ،شدیدﴽ به
وابسته است .همین واقعیت ،محدودیتهای جدی برای در نظر گرفتن مالحظات عربستان
نزد مقامات پکن ایجاد میکند و به طریق اولی تعدیلکننده روابط نزدیک نظامی چین با
ایران بهشمار میرود .از سوی دیگر ،در طرح جاده ابریشم دریایی ،جمهوری اسالمی ایران
بزرﮒترین تهدید برای عربستان به شمار میرود .لﺬا چین در تالﺵ است تا با حفﻆ توازن در
روابط بین ایران و عربستان به اهداف موردنظر خویش نائل گردد؛ تا جایی که انعقاد توافق ده
ساله با تهران برای افزایش سطح تجارت فیمابین تا  ۶۰۰میلیارد دالر از این منظر قابل توجیه
است (.)Motevalli, 2016: 3-4
از طرفی ،گسترﺵ حوزه نفوﺫ ایران در جنﮓ یمن تا خلیﺞ عدن و دریای سرﺥ تا حدودی
باعﺚ نگرانی دولت چین برای تضمین امنیت دریایی جاده ابریشم شده است .بنابراین ،دولتمردان
پکن تﺼمیم گرفتند تا همگام با عربستان ،از دولت در تبعید یمن حمایت کنند و اولین پایگاه
دریایی برونمرزی را با همکاری عربستان در جیبوتی احداﺙ نمایند که از لحاﻅ راهبردی در
خلیﺞ عدن و دریای سرﺥ بسیار حائز اهمیت است .در این میان ،عقد توافقنامه احداﺙ کارخانه
پهﭙادسازی در عربستان میان »شرکت دولتی علم و فناوری هوافضای چین« ٣٤با همکاری »مرکز
علوم و فناوری ملک عبدالعزیز« ،)Spencer,2017( ٣٥نشانه دیگری از تمایل پکن و عربستان
برای توسعه همکاری راهبردی با هدف کنترل اقدامات ایران در کریدور خلیﺞ عدن و دریای
سرﺥ و نیز ایجاد تغییرات اساسی در ترتیبات امنیتی آسیا -خاورمیانه است .بنابراین ،مقامات
عربستان با ایجاد وابستگی با چین ،روابط تهران – پکن را در حد توان تعدیل میکنند.
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عمومًا ،دامنه همکاری چینیها با اسرائیل ،حوزههای متعددی را در برمیگیرد و ابعاد آن طیﻒ
وسیعی از موضوعات اقتﺼادی ،سیاسی ،فرهنگی ،علمی و به ویژه نظامیـ امنیتی را شامل
میشود .یکی از مهمترین بخشهای همکاری گسترده پکنـتلآویو ،همکاریهای نظامی
و انتقال تکنولوژی اسرائیل و کشورهای ﻏربی به چین است .جالﺐ آنکه آﻏاز این همکاری
در فوریه  1٩٧٩م و همزمان با انقالﺏ در ایران رﺥ داد .در این مقطﻊ ،یک هیئت عالیرتبه
شامل »گابریل گیدور« ٣٦،مدیر اجرایی صنعت هوافضا ،و نمایندگان ارشد وزارتخانههای
امور خارجه و دفاﻉ این رژیم مخفیانه به گوانژو چین سفر کردند و پایههای روابط نظامی دو
طرف را بنا نهادند ( )Katz and Bohbot,2017که تاکنون نیز ،روزانه بر دامنه این ارتباطات
افزوده شده است .تجهیزات الکترونیکی ،ماهوارههای ارتباطی و جاسوسی ،ابزارهای اپتیکی و
خنککنندههای مورد نیاز در فناوریهای موشکی ،بخشی از نیازهای روزافزون چین در حوزه
دفاعی و فنی است که تنها از طریق اسرائیل قادر به تأمین آنها است .در این میان ،بر کسی
پوشیده نیست که یکی از مهمترین شروﻁ اسرائیل برای تعمیق این جنبه از روابط ،حفﻆ فاصله
چین از ایران در پروژههای نظامی و هستهای بوده است .مروری بر سیاستهای چین در قبال
ایران از سال  2۰۰2م ،تعه ِد مقامات پکن نسبت به مالحظات تلآویو در خﺼوﺹ ایران را نشان
میدهد .در باﺏ این اهمیت ،همین بس که »ماتان ویلنای« ٣٧که یک ژنرال عالیرتبه و وزیر
دفاﻉ ملی رژیم اسرائیل بود ،در سال ( 2٠12یعنی اوﺝ گمانهزنیها در خﺼوﺹ حمله نظامی
اسرائیل به تأسیات هستهای ایران) به عنوان سفیر در پکن منﺼوﺏ شد که خوشحالی مقامات
پکن را بهواسطه امکان تعمیق همکاریهای نظامی با اسرائیل در پی داشت (Kumaraswamy,
.)2012
همزمان ،آمریکا همواره نگران بوده است که روابط گرم اسرائیل و چین موجﺐ انتقال
فناوری پیشرفته نظامی از سوی اسرائیل به چین شده و ضمن افزایش توان نظامی چین در
منطقه آسیاـپاسیفیک ،خطر انتقال فناوری پیشرفته یاد شده به ایران نیز مهیا گردد ٣٨.اما اسرائیل
نیز همچون آمریکا ،برای مدیریت روابط چین با ایران از ابزار تایوان و اخیرﴽ ویتنام بهره
میبرد .ضمن اینکه بهرهبرداری از البی و نفوﺫ اسرائیل در بهبود روابط پکن ـ واشنگتن ،مانﻊ
36. Gabriel Gidor
37. Matan Vilnay

 .٣٨برای نمونه ،در سال  2٠1٣م ،دولت آمریکا ،اسرائیل را به عدم پایبندی به تعهدات دوجانبه امنیت نظامی
متهم کرد که برخی از فناوریهای نظامی آمریکائی را در اختیار چین گﺬاشته است .ﻇاهرﴽ اسرائیل این
معامله را در تالفی سیاستهای اوباما در نزدیکی به ایران و پﺬیرفتن توافق هستهای با تهران در ژنو  ٣انجام
داده بود؛ اما موﺝ انتقادها به دولت نتانیاهو به اندازهای باال گرفت که »مائیر شالیت« ( )Meir Shalitرئیس
دایره مراقبت از صادرات امنیتی وزارت دفاﻉ اسرائیل از سمت خود استعفا داد .در اینباره رﮎ:
- Dvorin, Tova. 2013. Report: US Furious at Israel Equipment Transfer to China, Israel National News, Dec 22, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175404

 . ۴2برای آگاهی بیشتر در این خﺼوﺹ ،رﮎ:

39. Gansu
40. Qinghai
41. Ningxia

- China’s Agricultural Technology and Equipment sector – Prepared for MOITAL & IEICI
November 2010, Presented to: The Israel Ministry of Industry Trade & Labor and Israel Export & International Cooperation Institute. pp 11-31
(43. Sino-Israel Global Network and Academic Leadership )SIGNAL
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از آن میشود که چین با فراﻍ بال ،همکاریهای مﺆثر و تعیینکننده دفاعیـراهبردی با ایران
داشته باشد .به همین منظور ،بهرهبرداری از کارت جمهوری اسالمی ایران از سوی پکن در
روابط با تلآویو با هدف کسﺐ فناوری پیشرفته در زمینههای مختلﻒ (به خﺼوﺹ نظامی)
و بهرهبرداری از البی اسرائیل در بهبود روابط پکن ـ واشنگتن ،نمیتواند در ارتباﻁ با مسئله
ایران دور از ﺫهن باشد .از طرفی ،فاکتور اسرائیل در اعمال فشار به چین در جهت کاهش
همکاریهای کره شمالی ـ ایران نیز مطمحنظر قرار دارد.
اسرائیل همچنین در اجرای پروژههای تأمین آﺏ ،ساخت جزایر مﺼنوعی ،انرژیهای پاﮎ
و البته توسعه کشاورزی در مناطق مختلﻒ چین به ویژه در ایالت مسلماننشین »شینجیانﮓ« و
»گانسو« ۳۹و همچنین در »چینگهای« ٤٠و ننینگشیا« ٤1جایگاه بسیار فعال و اثرگﺬاری دارد ۴2.افزون
بر موارد فوﻕ ،روابط اسرائیل و چین در زمینههای علمی و فرهنگی در قالﺐ مﺆسساتی چون
»سیگنال« ٤٣ابعاد بسیار گستردهای دارد ( .)Curtis, 2015هدف عمده سیگنال ،تقویت روابط
راهبردی ،دیﭙلماتیک ،فرهنگی و اقتﺼادی چین و اسرائیل از طریق تعامالت طوالنی مدت
علمی است .این برنامه بر این پایه استوار شده که چین مشتاﻕ است از طریق برنامههای پیشرفته
کارآفرینی و نوآورانه اسرائیل و دستاوردهای فرهنگی و علمی آن بهرهمند شود .عالوه بر تجربه
کالﺱ درﺱ ،دانشجویان چینی در معرﺽ یادگیری فرهنﮓ ،جامعه و سرزمین اسرائیل قرار
میگیرند و در سفرهای منظم به اسرائیل و شرکت در سمینارها ،کنفرانسها و کارگاههای
آموزشی ،و همچنین در مورد تاریخ یهودیان و هولوکاست بیش از پیش میآموزند (Kadesh,
 .)2015اکﺜر دانشگاههای اسرائیلی نیز در حال حاضر ،به آموزﺵ مطالعات چین مشغولند.
برای نمونه ،از  2۰۰۷م ،دانشگاه تلآویو یک موسسه کنفوسیوﺱ راهاندازی کرده که به زبان و
فرهنﮓ چینی فعالیت مستمر دارد .در سﭙتامبر  2۰1۳م نیز یک مرکز تحقیقاتی مطالعات اسرائیل
توسط دانشگاه تلآویو در دانشکده امور بینالملل دانشگاه جیائوتونﮓ در شانگهای تأسیس
شده است که فعالیتهای فرهنگی و علمی دو کشور را ارتقا داده است .اگر این دست مناسبات
گسترده ،ارتباﻁ دولتـ دولت را به ملتـ ملت تعمیم دهد ،طبیعتًا در آیندهای نه چندان دور،
افکار عمومی چین به طور عام و جامعه علمی این کشور به طور خاﺹ نسبت به ایران اسالمی
دستخوﺵ تغییر خواهد شد .بنابراین ،بعید است که پکن مشارکت اقتﺼادی و سیاسی مهم با
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واشنگتن و یا همکاری گسترده علمیـآموزشی و نظامی خود با اسرائیل را به خاطر توسعه روابط
دفاعی و راهبردی به خطر اندازد .افزون بر آن ،پکن به مدت طوالنی یک سیاست خارجی
مستقل را در پیش گرفته است که به طور کلی از تعهدات مبتنی بر اتحاد اجتناﺏ میکند .در
مقابل ،این کشور در دوره جینپینﮓ ،فعاالنه ساخت و راه ِ
اندازی یک شبکه جهانی را در
دستور کار قرار داده است که با ایجاد  ٧2شکل مختلﻒ از همکاری با ٦٧کشور و پنﺞ سازمان
منطقهای ،در عمل ،ایده مشارکت به جای اتحاد را پیگیری میکند ٤٤.بر این اساﺱ ،لزوم تدابیری
برای متوازن کردن روابط با چین ،امری مهم و اجتناﺏناپﺬیر است.
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 .4 .5قطعنامۀ  2231شورای امنیت
در اینجا محدودیت دیگری که بر روابط نظامی ایران و چین میتوان متﺼور بود ،ناﻇر به
رژیمهای بینالمللی کنترل تسلیحات و همچنین قطعنامه  22۳1شورای امنیت است .مﺜ ً
ال ،چین
نیز به نوبه خود متعهد به رعایت دستورالعمل »رژیم کنترل فناوری موشکی« ۴۵است که انتقال
قطعات و فناوریهایی را که میتواند در موشکهای کروز و بالستیک دوربرد استفاده شود
محدود میکند« ( .)Medeiros, 2007: 97-174از طرفی ،با لغو شش قطعنامه تحریمی علیه ایران
در جریان مﺬاکرات هستهای و محور قرار گرفتن قطعنامه جدید  ،22٣1قطعنامه مﺬکور مالﮎ
عمل چین در خﺼوﺹ فرایند و روند ﻛسﺐ مجوز تامین محﺼوالت نظامی به ایران از طریق
ﻛسﺐ رضایت شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود .بخشی از محدودیتهای این قانون برای
دورهای تا سال  1٣٩٩و برخی دیگر تا سال  1٤٠2مقرر شده است .برای نمونه ،آمریکا فعاالنه با
همپیمانان خود مانند انگلیس و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل تالﺵ خواهند کرد تا مانﻊ
ِ
نخست توافق هستهای شود.
رﺃی دادن به فروﺵ سالحهای متعارف اصلی به ایران در هشت سا ِل
دوم ،آمریکا قویًّا تحریمهای باقیمانده علیه ایران را به اجرا درخواهد آورد ،که میتواند شامل
جرائمی برای شرکتهای چینیای باشد که برخالف قانون تحریمهای ایران و نیز قانون کاهش
ِ
دیﭙلماسی
تهدید ایران عمل میکنند .بهعالوه ،آمریکا با فشار کنگره ،البی اسرائیل و همچنین
دالر عربستان سعودی ،تالﺵ خواهد کرد چین را تشویق کند تا از فروﺵ سالحهای پیشرفته
به ایران خودداری کند .مﺜ ً
ال ،طرح تحریمهای جدید ایران موسوم به  S.722یا »قانون مقابله با
اقدامات بیثباتساز ایران« که  2٣مارﺱ  2٠1٧از سوی سناتور باﺏ کورکر ارائه شد ،و مجلس
 .٤٤در این باره رﮎ:

- Toast by Foreign Minister Wang Yi at New Year Reception for 2015, December 11, 2014.
available at:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1218740.shtml
(45 . Missile Technology Control Regime )MTCR

سنای آمریکا با اکﺜریت قاطﻊ ،آن را در  1٥ژوئن تﺼویﺐ کرد ٤٦،به جهت نظام تنبیه ،مجازات
و جریمههای پیشبینی شده برای افراد حقیقی و نهادهای فعال در همکاری با نیروهای مسلح
ایران ،به طریق اولی و در همین چارچوﺏ ،دامنه مالحظات چین در همکاری نظامی با ایران را
گسترﺵ خواهد داد .در واقﻊ ،برای مقامات سیاسی در پکن اینطور استدالل میشود که چنین
ِ
خارجی بیپرواتر تشویق کند،
فروﺵهای تسلیحاتی میتواند ایران را در اجرای یک سیاست
که ممکن است اعتبار تامین نفت چین را به خطر بیندازد و منافﻊ مرزی چین در ثبات منطقهای
را تهدید کند .در چنین شرایطی ،اسرائیل ،عربستان ،امارات متحده عربی و ترکیه نیز تشویق
خواهند شد تا از پکن چنین مطالباتی داشته باشند .بنابراین با توجه به مالحظات متعدد چین که
در اینجا به بخشی از آنها اشاره شد ،این کشور بعید است به دنبال نوعی از روابط دفاعی با ایران
به سبک اتحاد نظامی ﻏربی باشد.

 .٤٦برای آگاهی بیشتر از جزئیات این قانون ،رﮎ:

- S.722 - Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of 2017, 06/15/2017. available at:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/722/text
47. Neighborhood Diplomacy
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 .5 .5عدم تقارن
در روابط ایران و چین یک واقعیت مهم وجود دارد که همچنان طی دو دهه گﺬشته ،حل نشده
باقی مانده است .آن مشکل »عدم تقارن« است .عدم تقارن به دو وضعیت اشاره دارد )1 :تفاوت
اولویتها  )2تفاوت نیازها .منظور از تفاوت اولویتها ،آن است که چین بهلحاﻅ اهمیت ،در
ِ
دفاعی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و این اهمیت،
اولویت نخست سیاست خارجی و
فوریت امنیتی دارد .در شورای امنیت ملل متحد و در مورد جلوگیری ،تأخیر و محدودیت برای
قطعنامههای ضد ایرانی و نیز تأمین نیازهای دفاعی کشور ،چین جایگاه مهمی نزد ایران دارد.
اما در سوی دیگر ،موضوﻉ متفاوت است .ایران برای چین یک اولویت عمده نیست .مﺜ ً
ال ،شی
جینپینﮓ در کنفرانس هجدهم حزﺏ کمونیست اعالم کرد که این کشور در قالﺐ فعال ِ
سازی
»دیﭙلماسی همسایگی و مجاورت« ۴۷،اولویت نخست خود را در همه ابعاد با کشورهای همسایه
و مجاور در آسیای شرقی دنبال خواهد کرد و سﭙس گسترﺵ روابط با کشورهای عمده در حال
توسعه همچون روسیه ،مکزیک ،آفریقایجنوبی و هندوستان را در اولویت قرار خواهد داد
( .)Swaine, 2015: 6منظور از تفاوت نیازها ،آن است که توجه چین به ایران ،بیشتر از هر چیز
به خاطر مسائل دوجانبه (بازارهای ایران) و سﭙس نیاز به نقش مﺜبت منطقهای است .اما در سطح
جهانی رﺃی وتوی چین و نقش تأخیری و محدودساز آن در شورای امنیت برای ایران اهمیت
زیادی دارد .در مسائل دوجانبه هم نیازهای فنی و نظامی ایران حائز اهمیت است .از اینرو،
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اگرچه دو کشور در حوزه اقتﺼادی نقش مکملی دارند ،اما در سایر حوزهها دارای عدم تقارن
در همکاری هستند که خود محدودیت در روابط دفاعی را ایجاد میکند .در واقﻊ ،نیاز چین به
ایران بهگونهای نیست که الزامی برای پکن ایجاد کند و در نتیجه به اقتضای شرایط و منافﻊ آن،
در روابط خود با ایران تجدید نظر کرده است .یعنی ایران در این راستا تالﺵ بیشتری از خود
به نمایش گﺬاشته است تا این روابط از کشوری ثالﺚ اثر نﭙﺬیرد و روابط دوجانبه را براساﺱ
الگویی مبتنی بر مشارکت جامﻊ و در سطح راهبردی ترسیم و تعقیﺐ کند.
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 .6 .5معمای قطعیت
یکی از دیگر مشکالتی که در روابط دفاعی و امنیتیی ایران و چین وجود دارد» ،معمای قطیت
ِ
دشمنی پایدا ِر تهران با
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران« است .بدین مفهوم که
واشنگتن و برخی از کشورهای ﻏربی ،همواره این پیام را به قدرتهای شرقی همچون چین
و روسیه ارسال کرده است که تهران در عرصه بینالمللی فاقد گزینههای قابل اتّکا بوده در
موقعیت انزوا ،قدرت چانهزنیهای معمول را ندارد .لﺬا ،تحت هر شرایطی محکوم به نزدیکی
محتاﺝ ِ
دائمی
با این کشورها است .این موضوﻉ باعﺚ میشود که چین فکر کند ایران مدیون و
ِ
این کشور است .با وجودی که پکن انرژی و موقعیت ژئوپلتیک ایران را نمیتواند نادیده بگیرد
و در آینده ،احتماالً ایران مهمترین کشور در خاورمیانه برای چین و طرح زمینی جاده ابریشم
خواهد بود ،اما همین معضل قطعیت ،از انگیزههای سیاسی و راهبردی چین برای جلﺐ رضایت
تهران و ارائه امتیازهای تعیینکننده کاسته است.
در نظر بگیریم که درست پس از برجام که دولت روحانی از عالقه خود برای نزدیکی به
ﻏرﺏ و رسانههای بینالمللی از امکان ِ
آشتی احتمالی ایران و آمریکا سخن میگفت؛ بسیاری
از مقامات کشورها یا نمایندگان آنها به تهران آمدند تا فرصت بازگشت ایران به اقتﺼاد
جهانی را مغتنم بشمارند .در این میان ،چین نیز از این قاعده مستﺜنی نبود .شی جینپینﮓ
اولین رهبر جهان بود که بالفاصله پس از اجرای برجام به ایران سفر کرد .وی در بدو ورود در
مقالهای که در روزنامه ایران نوشت ،از ضرورت احیای جاده ابریشم سخن گفت و با عضویت
ایران در »سازمان همکاری شانگهای« موافقت کرد .اما چند ماه بعد ،یعنی زمانی که حاکمیت
در ایران با قاطعیت این پیام را به دنیا مخابره کرد که »ما با آمریکا تنها در موضوﻉ هستهای
گفتگو میکنیم ،و به هیﭻوجه رابطه با واشنگتن بهبود نخواهد یافت« ،همین پیام قطعیت ،باعﺚ
شد پکن از موضﻊ ِ
قبلی خود در خﺼوﺹ همکاریهای دفاعی با تهران و همچنین حمایت از
ایران در پیوستن به سازمان شانگهای عقﺐنشینی کند .عدم حمایت چینیها از تبدیل عضویت
ایران و طرح این موضوﻉ از سوی »وانﮓ یی« ،وزیر خارجه این کشور که پکن قﺼد دارد

 .6نتیجه
بهطور ﻛلی ،شواهد عملی در رفتار دیﭙلماتیﻚ چین بیانگر آن است ﻛه این ﻛشور در محیطهایی
مانند خاورمیانه و خلیﺞفارﺱ از الگوی موازنه منطقهای در فروﺵ تسلیحات بهره میبرد.
توازنگرایی منطقهای در دوران جنﮓ ایرانـعراﻕ دارای دو سطح منطقهای و بینالمللی بود.
این امر نمادی از مدیریت بحران براساﺱ منافﻊ ،اقدامات تاﻛتیﻜی و الگوهای متوازنﻛننده
بوده است و پس از برجام نیز به فرﺽ پایبندی ایران به قطعیت در سیاست خارجی ،بیوقفه
تداوم خواهد یافت .با این تفاوت که در دوره روحانی ،تا حدودی وزن ﻛنونی ایران در عرصه
بینالمللی و متعاقبًا روابط ایران با چین تقویت شده است .بر این اساﺱ ،به نظر میرسد ایران
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ِ
نارضایتی
در وهله اول روند پیوستن هند و پاکستان به این سازمان را در دستور کار قرار دهد،
جدی ایران را به دنبال داشت ( .)Reuters, 2016در واقﻊ ،دولت روحانی مایل بود فضای
روانی عدم قطعیت پس از توافق را حفﻆ کند و از فرصتهای سیاسی به وجود آمده در
راستای کسﺐ منافﻊ ملی بهرهبرداری حداکﺜری کند ،که این کار با عدم اجماﻉ داخلی میان
نهادهای حکومتی ،نظامی و و دولتی با موفقیت همراه نشد .از طرفی ،نگرانی چینیها از تأثیر
ِ
رسمی ایران به سازمان ،همچون اتخاﺫ موضﻊ حمایتی ایران در قبال نهضت
منفی عضویت
اسالمی تاجیکستان به عنوان همسایه بالفﺼل چین ،روابط گسترده چین و آمریکا ،عدم اطمینان
چینیها از فرایند سیاسی و اقتﺼادی پس از برجام و نوﻉ روابط ایران با آمریکا بهویژه در دوران
ترامﭗ ،نارضایتی چین از نزدیکی مناسبات ایران و هند بهویژه توافق سهجانبه میان ایران ،هند و
افغانستان در زمینه توسعه بندر چابهار ،و جایگاه نامشخﺺ و مبهم ایران در طرح جاده ابریشم،
از جمله دالیل و زمینههایی است که انگیزههای الزم چین را از همکاری دفاعی و حمایت از
تبدیل عضویت ایران از عضو ناﻇر به اصلی در شانگهای کم کرده است (.)Rezaei, 2016
بنابراین ،چینیها عمومًا برای ایران تعریﻒ مشخﺼی دارند ،و آن اینکه با جلوگیری از فشار
مضاعﻒ به ایران ،امنیت مسیر انتقال انرژی از منطقه خلیﺞ فارﺱ حفﻆ شود ،و به موازات آن
ِ
نزدیکی ایران به ﻏرﺏ حاصل نگردد؛ بهخﺼوﺹ اگر این نزدیکی ،پیامدهای
نیز ،موفقیتی در
ِ
منفی تعیینکنندهای برای چین بههمراه داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که خاورمیانه و موقعیت
ِ
راهبردی ایران ،ابزارها و امکان نرمافزاری بیشتری در اختیار ایران برای مشارکت با ﻏرﺏ قرار
میدهد که چین تا حد زیادی فاقد آن است .در عین حال ،چینیها طی نزدیک به چهار دهه،
برای ِ
تبدیل »نقطهضعﻒـتهدید« به »نقطهقوتـفرصت« ،شناخت عمیقی نسبت به ایران پیدا
کردهاند .این شناخت باعﺚ چندوجهیشدن سیاست خارجی پکن در قبال تهران شده است
که تنها روابط دفاعی و نظامی محدود با ایران را تعریﻒ کرده است.
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و چین در دوره جدید نیز ،برای تقویت مناسبات دفاعی و نظامی ،نیازمند ایجاد »روابط متعادل
سیاسﻰ« هستند .بدین مفهوم که گسترﺵ و تقویت پیوندها و مناسبات دو کشور؛ عمومًا تابعی
از فضای مساعد بینالمللی و همچنین متغیر ایاالت متحده آمریکا ،عربستان و اسرائیل بوده که
در پرتو آن ،امکا ِن تحقق بستر مناسﺐ برای سایر حوزههای همکاری موضوعیت یافته است.
در نتیجه ،چشمانداز  2٥سالهای از مشارکت جامﻊ راهبردی که بهتازگی در زمینههای متنوعی
از جمله سیاسی ،امنیتی و اقتﺼادی در دستور کار قرار گرفته است ،نیازمند تشکیل گروههای
متعدد کاری و باز کردن گونهای از مکانیسم گفتگویی است که باید به »دیالوﮒ استراتژیک«
ﻛارﻛردﻯ دو کشور باشد تا
سازماندهﻰ سازوﻛارهاﻯ حقوقﻰ ،نهادﻯ و
منجر شود و معطوف به
ِ
ِ
قبل از هر اقدامی ،اطمینان حاصل شود که در هر شرایطی ،این روابط همچون گﺬشته از کشور
سوم و چهارم اثر نخواهد پﺬیرفت .در این راستا ،اکنون رابطه ایران و چین از سطح و مرحله
ِ
گرایش جدید چین به
سوم به مرحله دوم یعنی مشارکت راهبردی رسیده است .نظر به آنکه
دیﭙلماسی مشارکت جامﻊ راهبردی در ارتباﻁ با جمهوری اسالمی ایران ،انعکاسی از معادالت
ﻏرﺏ آسیا و نقش محوری ایرا ِن پس از برجام است؛ بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران نیز باید
سیاستگﺬاریها و سطح انتظارات خود را مطابق با این مرحله از روابط دوجانبه تنظیم کرده
و از اتخاﺫ تﺼمیمات فراتر از این حوزه اجتناﺏ ورزد .در مقابل ،روابط گسترده با دنیا موجﺐ
میشود تا سطح همﻜاری دفاعی و نوﻉ آن با ﻛیفیت بیشتری از سوی چینیها همراه شود .یعنی
به هر میزان ﻛه روابط ایران با جامعه جهانی متوازنتر و گستردهتر باشد ،روابط نظامی و ِ
دفاعی
ایران و چین هم تعاملیتر و دوجانبهتر خواهد بود .لﺬا در بهترین حالت ،چین در مقابل فشار
آمریکا و مواضﻊ عربستان و اسرائیل علیه ایران کشوری تعدیلکننده به شمار میرود و نه الزامًا
خنﺜیکننده .از این منظر هم ،هموزن کردن روابط با ﻏرﺏ ،واجد اهمیت مضاعﻒ است.
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