
مشارکت استراتژیک، شیوه چینی برای حداکثری کردن منافع

علی رسولی

د 

 سند همکاری های استراتژیک جامع ایران و چین موافقانی اندک ولی پرشور و مخالفانی بسیار و

موافقان این سند معتقدند ایران موفق شده به دستاوردی قابل توجه برای تداوم سیاست. مصمم دارد  

.مقابله با آمریکا دست یابد و این سند راه را برای خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه باز خواهد کرد  

 آن ها معتقدند که چین با امضای این سند تصمیم  گرفته به حوزه نفوذ حیاتی آمریکا در خاورمیانه

ً. ایران شود« هم پیمان استراتژیک»وارد شود و معادالت را برهم بریزد و  موافقان عمدتا  

علی خامنه ای را به عنوان راه نجات ایران در بن بست بین المللی کنونی« استراتژی نگاه به شرق»  

.می دانند

 در نقطه مقابل، مخالفان می گویند امضای این سند راه را برای نفوذ چین در ایران و قرار

همچنین. گرفتن ایران در اقمار آن کشور باز می کند و سبب از دست رفتن استقالل می شود  

 عدم توازن قدرت و توان اندک چانه زنی ایران با چین را به عنوان دلیلی بر تسلط اقتصادی

.این کشور بر منابع ایران می دانند

 اما نگاه چین به این سند استراتژیک چیست؟ آیا ایران تنها کشوری است که چنین سندی را 

 با چین امضا کرده و آن چنان که موافقان امیدوار یا مطمئن هستند، این کشور کمربند خود

را برای رویارویی با آمریکا سفت کرده است؟

تعامل با جهان در حال تغییر: مشارکت استراتژیک مدل چینی

 کشور و سه اتحادیه منطقه ای سند مشارکت استراتژیک امضا کرده است. این۴۹چین با 

:سندها نام های مختلفی دارند ولی به طور کلی به سه دسته و سه سطح تقسیم می شوند 

• ،مشارکت جامع

• مشارکت استراتژیک

• .و مشارکت استراتژیک جامع



چین با.  میالدی در قرن گذشته و با برزیل آغاز شد۹۰تدوین و امضای این اسناد از دهه   

 برخی کشورها مانند فرانسه چهار سند مشارکت استراتژیک جامع با عناوین مختلف امضا

 کرده و این اسناد با کشورهای مختلف از پرآشوب ترین ها مانند افغانستان تا رقبایی مانند

.آمریکا امضا شده است

 در ادامه و با بررسی اسناد امضا شده با کشورهای مختلف و دسته بندی آن ها مشخص

.خواهیم کرد که چین از سند مشارکت استراتژیک چه می خواهد و برایش چه معنایی دارد  

:به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد که

• آیا چین به دنبال تغییر معادالت بین المللی و برقراری نظم نوین جهانی است؟

• آیا مشارکت استراتژیک به معنای هم پیمانی استراتژیک است؟

•  و آیا چین حاضر است به صورت نیابتی هزینه  نزاع کشوری دیگر را در

 اختالفات ژئوپلیتیکی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی با کشورهای قدرتمند جهان

بپردازد؟

توجه به آداب دیپلماتیک، تفاوت در محتوای اسناد

 به جز سند مشارکت جامع چین و ایران که با امضای وزرای خارجه دو کشور رسمیت

 یافت، همه اسناد مشارکت استراتژیک توسط رئیس جمهوری یا نخست وزیر این کشور امضا

، تنها«آداب دیپلماتیک چینی»فعال در فضای پیچیده . و به صورت عمومی اعالم شده است  

بعد از ایران فقط در مورد. سند مشارکت با ایران است که در پایین ترین سطح امضا شده  

 امضای اسناد با آفریقای جنوبی و آنگوال، به جای رئیس جمهور و نخست وزیر، معاون

.رئیس جمهور این اسناد را امضا کرد

 بیشتر اسناد مشارکت استراتژیک با انتشار بیانیه های مشترک و در جریان سفر رهبران

تنها در زمان ارائه سند استراتژیک با کانادا در جریان سفر. ارشد به امضا رسیده است  

 هوجین تائه، رئیس جمهور سابق چین به کانادا، بیانیه امضای سند، دو متن با تفاوت شکلی و

 محتوایی داشت که آن هم به دلیل عجله برای تنظیم بیانیه و ترجمه نادرست برخی عبارات

.رخ داد

البته ممکن است. امضای سند با ایران تنها نمونه بدون بیانیه مشترک در کل این اسناد است  

  شی جین پینگ به ایران را در حکم همان۱۳۹۴برخی بیانیه مشترک در پایان سفر سال 

.روال دیپلماتیک درنظر بگیرند



شرکای استراتژیک چین در قاره های آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا

  سند استراتژیک بررسی شده، در همه آن ها به تجارت، سرمایه گذاری۴۰از میان بیش از 

از( مصر، آنگوال و ترکیه)در همه به جز سه سند . و همکاری اقتصادی اشاره شده است  

نام برده شده است که نشان از اهمیت این موضوع و نگرانی های« چین واحد»سیاست   

.ارضی چین دارد

از سین کیانگ( مغولستان)از تبت نام برده شده و یکی ( با هند و مغولستان)در دو سند   

در همه اسناد به جز دو سند. یاد شده است( استان محل سکونت اقلیت مسلمان ایغور)  

اصل احترام، همراهی یا همکاری در سازمان ملل در متن( امارات متحده عربی و ترکیه)  

  موضوعات جهانی مانند مقابله با تروریسم و عدم اشاعه سالح های هسته ای. ذکر شده است

برخی از موضوعات.  اغلب اسناد وجود دارد و همچنین تبادالت فرهنگی یا مردمی، در  

.اشاره شده در اسناد مشارکت استراتژیک، بیشتر مختص روابط میان دو کشور است  

 مسائل مرزی در اسناد امضا شده با همسایگان، حقوق بشر در اسناد امضا شده با کشورهای

 غربی و همکاری نظامی در اسناد امضا شده با کشورهای از لحاظ سیاسی نزدیک تر یا

.مهم تر وجود دارد

  نهاد بین المللی به صورت رسمی منتشر۳ کشور و ۴۸اسناد مشارکت استراتژیک چین با 

.شده است و تنها سند مشارکت با ایران محرمانه باقی مانده است

سازوکار مشارکت استراتژیک چین چگونه است؟

.انعقاد برخی از مشارکت های استراتژیک به درخواست سایر کشورها انجام شده است  

در. روسیه و ایاالت متحده خود به جین پیشنهاد دادند که این اسناد میان دو کشور امضا شود  

 سال های گذشته تعداد بیشتری از کشورها درخواست امضای این سند را با چین ارائه

پس از این جهت امضای سند با. کرده اند و چین تقریباً به همه آن ها جواب مثبت داده است  

.ایران به عنوان موردی عجیب و خارق العاده در مناسبات بین المللی نیست

 امضای اسناد مشارکت استراتژیک تا زمانی که سازوکار اجرایی آن عملیاتی نشده باشد،

برخی از اسناد تا حتی یک دهه در حد سند باقی مانده اند و عمالً. چندان اهمیتی ندارد  

.صورت اجرایی نگرفته اند

 غالباً پس از امضای اسناد مشارکت استراتژیک، کمیته های مشترکی در دو کشور ایجاد

 می شود که راه توسعه مناسبات اقتصادی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری یا

.بهره برداری اقتصادی را تعیین می کند



 در ایران هم به موازات امضای سند، کمیته های مختلفی زیر نظر علی الریجانی به عنوان

 نماینده علی خامنه ای، تشکیل شده است که نشانه تمایل شدید ایران برای اجرای هرچه

.سریع تر این سند است

 در امور سیاسی، نظامی و امنیتی، عمومی ترین سازوکار، برقراری خط تماس مستقیم میان

.دو کشور و تدوین یک برنامه منظم برای دیدار کمیته های سیاسی، نظامی و امنیتی است

 برای امور اجتماعی و فرهنگی، از جمله اقدامات، برگزاری جشنواره های فرهنگی،

.تبادالت آموزشی یا کنفرانس های مشترک است

مورد ویژه روسیه

مکانیسم های ایجاد شده با. مشارکت های استراتژیک به روش های مختلف نهادینه می شوند  

. کشور است۵۱روسیه وسیع ترین نوع در میان 

، سند۱۹۹۶ دو کشور در سال ۱۹۹۱پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال   

 مشارکت و هماهنگی استراتژیک جامع را تدوین کردند، اما سازوکارهای مشارکت تا سال

  شکل نگرفت چرا که در این دوره زمانی سیاست خارجی روسیه به سمت غرب۲۰۱۳

.معطوف بود

، سازوکاری محکم و چندوجهی برای اجرای سند مشارکت میان دو۲۰۱۳پس از سال   

 کشور ایجاد شد که شامل دیدار سالیانه روسای جمهور چین و روسیه، ایجاد خط تلفن مستقیم

.برای ارتباط آنی میان روسای جمهور، نخست وزیران و همچنین سران پارلمان است  

 همچنین سازوکار و برنامه زمانی جلسات منظم نخست وزیران چین و روسیه تدوین شده

.است که موضوعات امنیتی، انرژی، مشارکت  اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد

 از لحاظ تدوین سازوکار و اجرای آن، سند مشارکت و هماهنگی استراتژیک جامع میان

 چین و روسیه، در صدر همه اسناد قرار می گیرد که نشان از رابطه ویژه دو کشور و

.اهمیت آن دارد

شرکای استراتژیک چین در اروپا

اتحادیه کشورهای)آسه آن -اتحادیه اروپا و چین-سازوکارهای مشارکت استراتژیک چین  

برگزاری اجالس مشترک ساالنه با اتحادیه اروپا و. نیز برجسته است( جنوب شرق آسیا  

  و حتی پیش از امضای سند مشارکت استراتژیک آغاز شده۱۹۹۰آسه آن در اواخر دهه 

  به تدریج مکانیسم۲۰۰۳چین و اتحادیه اروپا از زمان ارتقا روابط خود در سال . بود



  حوزه را شامل می شود و شامل یک سطح۵۰همکاری ای ایجاد کردند که اکنون بیش از 

)، گفتگوی استراتژیک سطح باال (۲۰۰۸)عالی و منظم از گفتگوهای اقتصادی و تجاری 

است( ۲۰۱۱)و یک گفتگوی سطح باال بین مردم ( ۲۰۱۰ .

 همان گونه که توضیح داده شد، سازوکارهای اجرایی سند و سطح و گستره برقراری این

 .سازوکارها از امضای خود سند مهم تر است و معموالً به تدریج رخ می دهد

 چین و آسه آن نیز سازوکار گسترده ای برای اجرای سند مشارکت استراتژیک ایجاد کرده اند

. کمیته ویژه بین دولتی است۴۰جلسه سالیانه در سطح وزرا و بیش از ۱۲که شامل 

 به جز سند مشارکت استراتژیک با روسیه، اتحادیه اروپا و آسه آن، بقیه مشارکت های

.استراتژیک چین به سازوکارهای سطح باال و گسترده این چنینی مجهز نیستند

 روابط دیپلماتیک بین چین و کره جنوبی به عنوان همسایه بسیار مهم این کشور، هنوز در

  تدوین۲۰۰۸سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور در سال . سطح نسبتاً پایینی است

  بر تدوین سازوکاری گسترده برای اجرای این سند۲۰۱۳شده است و سران در دیدار سال 

قرار بود سازوکار اجرای این سند شامل برقراری دیدارهای منظم میان. توافق کرده اند  

 رهبران دو کشور، بازدیدهای متقابل وزرا، ایجاد خط تلفن مستقیم میان وزرای امور

این سازوکارها به رغم تأکید. خارجه و برگزاری جلسات استراتژیک در سطوح باال باشد  

.چندباره هنوز ایجاد نشده است

شرکای استراتژیک چین در آسیا

 چین با دو کشور رقیب ایران در منطقه یعنی امارات متحده عربی و عربستان نیز در سال

در بیانیه مشترک در زمان امضای سند.  سند مشارکت استراتژیک امضا کرده است۲۰۱۲  

 با عربستان به بازدیدهای متقابل، مشاوره های سیاسی و هماهنگی استراتژیک دو کشور

این بیانیه مشابه آن چیزی است که با امارات متحده. به ویژه در حوزه انرژی تأکید شده است  

سند مشارکت استراتژیک میان چین و این دو کشور در زمره اسنادی. عربی نیز اعالم شد  

 قرار می گیرد که برای رفع دغدغه های چین برای سیر نگاه داشتن اشتهای تمام نشدنی

.صنایع این کشور به انرژی ارزان و پایدار تدوین شده است

 در مورد سند مشارکت استراتژیک با ویتنام، الئوس و کامبوج، سازوکار حضور در

 ضیافت های رسمی و غیررسمی هم در نظر گرفته شده است که منعکس کننده ارتباط

.تاریخی و ایدئولوژیک میان حزب کمونیست چین و احزاب کمونیست در این کشورها است



 با کشورهای غربی، سازوکار گفتگوهای حقوق بشری درنظر گرفته شده است که این

 سازوکار تنها به این کشورها اختصاص دارد و با هیچ کشور درحال توسعه چنین

.سازوکاری تعریف نشده است

چین. همان گونه که گفته شد، ایجاد سازوکارهای همکاری استراتژیک می تواند زمان بر باشد  

  هیچ۲۰۰۶ آغاز کردند اما تا سال ۱۹۹۳و برزیل مشارکت راهبردی خود را در سال 

  کمیته عالی هماهنگی و در۲۰۰۶در سال . سازوکار مشخصی برای این سند تعیین نشد

. کمیته گفتگوهای استراتژیک ایجاد شد۲۰۰۸سال 

 شایان ذکر است که چین سازوکارهای سطح باال و پیچیده ای را برای گفتگو با کشورهایی

 ایجاد کرده است که گرچه سند مشارکت استراتژیک با آن ها امضا شده ولی در عمل رقبا یا

به عنوان مثال گفتگوی استراتژیک و اقتصادی چین و. دشمنان استراتژیک چین هستند  

  آغاز شده، هر ساله برگزار می شود و ریاست مشترک آن۲۰۰۹ایاالت متحده که از سال 

 نیز بر عهده معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، و مشاور وزیر امور خارجه از یک

چین و ژاپن نیز. سو و وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا از سوی دیگر است  

 ساالنه گفتگوهای مختلفی از جمله یک مذاکره در سطوح عالی برگزار می کنند که محور آن

.مسائل اقتصادی و استراتژیک است

چرا چین سند مشارکت استراتژیک امضا می کند؟

 در وهله نخست و به صورت سنتی، پکن از مشارکت های استراتژیک برای تنظیم روابطش

، چین فقط سه سند مشارکت استراتژیک۱۹۹۰در دهه . با قدرت های بزرگ استفاده می کرد  

با برزیل، روسیه و ایاالت متحده: منعقد کرده بود .

 امضای سند مشارکت استراتژیک با برزیل با عجله انجام شد و بیش از یک دهه خاک

امضای این سند را می توان به عنوان تالشی برای اصالح چهره چین پس از. خورد  

  میالدی،۹۰در اصل در دهه .  تفسیر کرد۱۹۸۹سرکوب اعتراضات تیان آن من در سال 

چین آرزو دارد روابط پایدار و. توجه و تمرکز واقعی پکن بر روسیه و ایاالت متحده بود  

«انطباق»و « پیش بینی پذیری»دوستانه خود را با جهان در حال تغییر حفظ کند و قدرت   

.خود را در برابر تغییرات سیاسی بین المللی در باالترین سطح نگاه دارد

 نمی توان اهداف چین از امضای سند مشارکت استراتژیک را تنها به جنبه سیاسی و یا

مجموعه ای از دغدغه های جهانی، منطقه ای و داخلی سبب می شود یک. اقتصادی فرو کاهید  



برای نمونه در سند مشارکت با هند موضوع ممنوعیت. سند با کشور دیگر به امضا برسد  

.فعالیت تبتی ها مورد توجه قرار گرفته است که نشان از نگرانی داخلی چین دارد

و( ۲۰۱۳)، تاجیکستان (۲۰۱۲)، ازبکستان ( ۲۰۱۱)در اسناد امضا شده با مغولستان   

طرفین متعهد شده اند که به کشور ثالثی اجازه نخواهند داد تا در قلمرو( ۲۰۱۳)قرقیزستان   

به جز این همکاری امنیتی،. آن ها فعالیت نظامی و یا سیاسی علیه یکدیگر صورت بگیرد  

 وجه مهم اسناد امضا شده با این کشورها، تضمین ساخت و نگهداری از خط لوله گاز

.عبوری از آسیای میانه است که برای امنیت انرژی چین حیاتی است

 در برخی دیگر از مشارکت های استراتژیک موضوع تولید و حمل ونقل آسان و کم مخاطره

از جمله در اسناد امضا شده با کشورهایی مانند. کاالهای چینی در محور سند قرار دارد  

بر همین. آفریقای جنوبی، پاکستان، سریالنکا و کامبوج این موضوع اهمیت حیاتی دارد  

 اساس است که چین توسعه و اداره سه بندر از چهار بندر بزرگ خارج از کشورش را به

و( میانمار)، کیائوکپیو (سریالنکا)، هامبانتوتا (پاکستان)بندر گوادر . دست گرفته است  

در تجارت چین با جهان« رشته های مروارید»را به عنوان ( بنگالدش)چیتاگونگ   

هم اکنون( به استثنای چیتاگونگ در بنگالدش)می شناسند و اداره و توسعه سه تا از این بنادر   

.و براساس سازوکارهای سند مشارکت استراتژیک، در اختیار چین است

در بین نزدیک. هدف دیگر چین از مشارکت استراتژیک، توسعه ابزارهای مالی خود است  

  در تالش برای بین المللی کردن واحد۲۰۰۸ توافقنامه مبادله ارزی که چین از سال ۲۰به 

 پول خود امضا کرده، اکثریت قریب به اتفاق آن ها به جز ایسلند، بلژیک و سنگاپور با

.کشورهایی امضا شده که با چین مشارکت استراتژیک دارند

 به صورت خالصه، چین از امضای اسناد مشارکت استراتژیک به عنوان راهی برای

امضای هر. برقراری دیپلماسی چندجانبه و توسعه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده می کند  

 سند برای طرف چینی بر مبنای اقتضای ویژه در روابطش با آن کشور یا نهاد بین المللی

۲۰۴۹ و ۲۰۲۰است و همه این اسناد قرار بوده و هست که راه چین را برای هدف گذاری   

.این کشور باز کند

 در عمل در هیچ کدام از سازوکارهای مشارکت استراتژیک چین با کشورهای مختلف،

در حقیقت مشارکت. موضوع مداخله نظامی در صورت بروز بحران تعیین نشده است  

از جمله چین. استراتژیک چین در امور نظامی بیشتر با کشورهای غربی معنا می یابد  

 تالش کرد این سازوکار را با اتحادیه اروپا و کشورهای غربی ایجاد کند تا به تحریم خرید



بازار جهانی صنایع نظامی برای چین هنوز. تسلیحات چینی در این کشورها پایان دهد  

 ناگشوده و دور از دسترس است و چین تالش می کند کلید آن را با مذاکره با غربی ها به

.دست آورد و نه با توسعه فروش تسلیحاتش به کشورهایی مانند ایران

کشوری که گرچه. در میان مشارکت های استراتژیک چین، افغانستان هم به چشم می خورد  

 منابع معدنی آن برای چینی ها قابل توجه است ولی بدون مشارکت استراتژیک هم

مشارکت با افغانستان تنها به دلیل نگرانی چین از. می توانستند به این منابع دست یابند  

 بی ثباتی منطقه ای و گسترش ناامنی های این کشور به دیگر شرکا در آسیای میانه و پاکستان

.امضا شد

 بزرگ تر و متنوع تر کردن دایره شرکای استراتژیک، هم اکنون در قلب دیپلماسی جهانی

راهی کم هزینه برای حفاظت از سرزمینش به عنوان هسته اصلی و. چین قرار دارد  

.حداکثری کردن منافع در کشورهای پیرامونی

 در طول چند دهه گذشته، چین به صورت قابل توجهی در استفاده از قدرت سیاسی و

مشارکت های. اقتصادی خود مهارت داشته است؛ روش صبر، کم حرفی و تأثیرگذاری  

.استراتژیک اصلی ترین ابزار چین برای دستیابی به این اهداف بوده است

 چین در طول تاریخ معاصر خود از جنگ یا رویارویی جدی با قدرت های بزرگ به جد

حتی درگیری های مرزی با هند و روسیه را در محدوده کنترل شده نگاه. اجتناب کرده است  

به بیان دیگر نه بیش از حد هیجان زده می شود و نه گزینه های خود را محدود. داشته است  

.به رویارویی مستقیم و لجاجت می  کند

.چین از این استراتژی بیشترین منافع اقتصادی را در سال های گذشته به دست آورده است  

 اتحادیه اروپا و آسه آن شرکای تجاری برتر چین هستند و سرمایه گذاری مشترک و

.گسترده ای انجام داده اند

 پروژه های نفت و گاز با همکاری روسیه و همچنین شرکای استراتژیک در آسیای میانه

تا حد( برزیل، ونزوئال، آرژانتین)و آمریکای التین ( قزاقستان ، ازبکستان ، ترکمنستان)  

عالوه بر آن،. زیادی پیشرفت کرده اند تا به تقاضای انرژی خروشان چین پاسخ داده شود  

 در منطقه پرآشوب خاورمیانه امارات متحده عربی و عربستان گرچه به صورت نیم بند ولی

پیوستن ایران و بعدتر عراق. در مسیر مشارکت استراتژیک در حوزه انرژی قرار دارند  

  را الاقل در حوزه انرژی۲۱به این مجموعه می تواند رویای توسعه شتابان چین در قرن 

.تعبیر کند



چین متحد و هم پیمان هیچ کشوری نمی شود

حمایت« عدم اتحاد»در میان قدرت های بزرگ، چین تنها کشوری است که از سیاست   

این درسی است که چین از تجربه ناموفق و پرهزینه اتحاد شوروی در هم پیمانی با. می کند  

گرچه هم اکنون در محافل دانشگاهی چین. کشورهای اروپای شرقی آموخته است  

 زمزمه هایی برای تغییر این سیاست و تشکیل قطب هم پیمان برای تغییر نظم جهانی به گوش

 می رسد ولی این نظریه پردازی تنها در سطح علمی باقی مانده و هیچ مابه ازای خارجی در

.دیپلماسی جهانی چین ندارد

 چین به صورت ویژه توسعه اقتصادی خود را مرهون پشت کردن به اتحاد استراتژیک با

پس از انقالب چین و زمانی که تصور می شد که چین. شوروی در زمان جنگ سرد می داند  

 و اتحاد جماهیر شوروی یک اتحاد استراتژیک در مقابل قطب سرمایه داری ایجاد می کنند،

 چین بر ناسیونالیسم کمونیستی تکیه کرد و از قضا به سرعت وارد تنش  های مرزی با

  تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی۱۹۶۹از سال « دامانسکی»مناقشه . شوروی شد

. سال بر روابط آن ها تأثیر جدی گذاشت۳۲به مدت 

 این در حالی بود که شوروی خواستار ایجاد یک اتحاد استراتژیک با جمهوری خلق چین

جدال بی پایان جزیره دامانسکی وضعیت خطرناکی  .امری که چین از آن سرباز زد. بود  

 در مرزهای دو کشور ایجاد کرد و با افزایش شدید هزینه های نظامی بی حاصل، نقش مهمی

.در به هم زدن توازن مالی شوروی داشت

 برای درک تأثیر عظیم این مناقشه بر بحران مالی شوروی تنها ذکر این نکته کافی است که

۱۵ تنها ۱۹۶۵تعداد نیروهای نظامی شوروی در مرزهای آسیایی اش با چین که در سال   

این تنش بی حاصل یک چهارم.  لشگر افزایش یافت۵۰ به ۱۹۸۲لشگر بود تا سال   

 هزینه های نیروی هوایی شوروی و یک هفتم مصارف نظامی این کشور را به خود

.اختصاص می داد

  میالدی سیاست نزدیکی به غرب و رفع تنش با آمریکا را در پیش گرفت و۷۰چین از دهه 

 ترجیح داد در جنگ سرد بی طرف بماند و سیاست بازسازی اقتصادی اش را مبتنی بر

پس از حمله شوروی به افغانستان نیز چین در بلوک کشورهای. ناسیونالیسم چینی پیش ببرد  

  که سیاست تنگنای مالی شوروی با افزایش عرضه نفت از۸۰غربی جای گرفت و در دهه 

 سوی عربستان و سقوط قیمت در بازار دنبال می شد، چین منافع اقتصادی خود را مبتنی بر

.نفت ارزان پایه گذاری کرد



هم زمان با قدرت گرفتن. ویتنام نمونه دیگری از نگاه چین به اقتصاد و ژئوپلیتیک است  

 دنگ شیائو پینگ پس از مرگ مائو، این کشور در پاسخ به اتحاد استراتژیک ویتنام و

 شوروی، ادعاهای سرزمینی در خلیج تونکین و دو مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی را

.محور برخورد با ویتنام قرار داد

 موضوع این دو مجمع الجزایر و خلیج تونکین در زمان حیات مائو نیز سبب سردی روابط

 دو کشور شده بود ولی در زمان دنگ شیائو پینگ و با اعزام نیروی نظامی به

 مجمع الجزایر اسپراتلی تنش نظامی میان دو کشور هم اوج گرفت که تا زمان فروپاشی

.اتحاد جماهیر شوروی ادامه داشت

 به بیان دیگر گرچه به صورت اصولی و پس وقایع جنگ ویتنام، این کشور می توانست

 متحدی استراتژیک برای چین باشد ولی دسترسی به منابع انرژی دریای چین و تسلط بر

 کوتاه ترین خطوط کشتیرانی برای دستیابی به کامبوج، میانمار، تایلند و هند اولویت چین

گربه باید»این بازتابی از همان سیاست معروف دنگ شیائو پینگ بود که می گفت . بود  

».موش بگیرد، حال چه فرقی می کند سیاه باشد یا سفید

 مثال روابط چین و شوروی نشان می دهد که چین حتی با کشور قدرتمندی همچون شوروی

در« اتحاد راهبردی»نیز حاضر به اتحاد استراتژیک و هم پیمانی نشد و اساساً سیاست   

نمونه ویتنام نیز بازتابی از نگاه چین به پیمان های. سیاست خارجی چین جایی ندارد  

.اقتصادی و پرهیز از روابط پرهزینه است

خامنه ای از چین چه می خواهد؟

سال ها است از سوی علی خامنه ای و مشاوران او در« نگاه به شرق»راهبرد یا استراتژی   

برمبنای این استراتژی، مجموعه کشورهایی که به نوعی. امور بین الملل تبلیغ می شود  

 منافعی مغایر با آمریکا و کشورهای پیرامونی اش دارند به عنوان متحد ایران در سطوح

.مختلف مد نظر قرار می گیرند

 بر این اساس پاکستان، هند، سوریه، عراق، ونزوئال و یمن در کنار دو قدرت جهانی چین و

  جمهوری اسالمی تالش می کند فرض شده و« شرق دیپلماتیک»روسیه به عنوان 

 مجموعه ای از همکاری های اقتصادی، امنیتی، مالی، نظامی و سیاسی با این کشورها داشته

.باشد

 هدف این استراتژی آن است که ایران در تعامالت و مذاکراتش با کشورهای اروپایی و یا

 حتی آمریکا، تکیه گاهی مطمئن برای خود داشته باشد و توازن قدرت در چانه زنی ها حفظ



  خامنه ای برای مقابله با این استراتژی در یک دهه گذشته به عنوان مدل مورد عالقه. شود

.غرب توصیف شده است

 براساس آنچه حامیان مشارکت راهبردی ایران و چین در رسانه های رسمی اعالم کرده اند،

 این تصور در میان مقام های جمهوری اسالمی وجود دارد که چین و بعدتر روسیه در صدد

 تشکیل یک قطب جهانی در مقابل آمریکا هستند و ایران می تواند با حضور در این قطب

.جدید خود را در برابر فشارهای آمریکا مصون سازد

 تاکنون هیچ نشانه ای از عزم چین و روسیه برای رویارویی مستقیم با آمریکا و آغاز یک

نگاه چین به مشارکت استراتژیک با ایران دورتر و. جنگ سرد دیگر وجود ندارد  

در چین همچنان.  سندی که با دیگر طرف های بین المللی امضا کرده نیست۵۲گسترده تر از   

 در بر روی پاشنه منافع می گردد و قرار نیست سیاست صبوری و پرهیز از تنش کنار

.گذاشته شود

 سازوکارهای اجرایی سند مشارکت استراتژیک که در آینده تدوین می شود به ما تصویر

عجالتا می توان گفت که اگر مقام های. روشن تری از اهداف دو کشور نشان خواهد داد  

ی فرض کرده اند که قرار است«متحد»و « هم پیمان»جمهوری اسالمی چین را   

 صورتحساب منازعه چهار دهه گذشته با آمریکا را به جای آن ها بپردازد باید در

.تصوراتشان تجدیدنظر کنند

۱۴۰۰فروردین    

ازسایت زمانه


