
   

  
  

  محور مقاومت گاهیو جا طیبر شرا نیو چ رانیا يراهبرد يهمکار رینقش و تأث
   1 يعابد فهیعف

  
  
  

  
  30/03/1399پذیرش نهایی:  تاریخ                     10/03/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
 یخارج استیس در س جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی، مفهوم مقاومتاز بدو تأسی

هـای سیاسـی، المللـی، ایـران بـا صـرف هزینـه یافته است. به باور نـاظران بین مهمی جایگاه رانیا
سازی کرده و با بسط ایـدئولوژیک آن در منطقـه،  انسانی، اقتصادی و نظامی، این مفهوم را عملیاتی

ی مجموعه انسانی، سازمانی و عقیدتی را در اختیـار گرفتـه اسـت کـه از آن بـه عنـوان رهبری معنو
طور که در دو دهه اخیر محور مقاومـت از ارکـان قـدرت  شود. بنابراین همانمحور مقاومت یاد می

ای جمهوری اسالمی ایران بوده است، در آینده نیز ممکن است این وضعیت تداوم یابد. یکی منطقه
ساله ایـران و چـین، تقویـت محـور مقاومـت در آینـده  ٢٥ها درباره پیامدهای قرارداد زنیاز گمانه

شود با بررسی سناریوهای متنوع دربـاره آینـده محـور مقاومـت در است. در این پژوهش تالش می
آزمایی شود. بنای مقالـه حاضـر ایـن  زنی راستهای راهبردی ایران و چین، این گمانهپرتو همکاری

نگـری و پژوهشی شامل تحلیل روندها، پس های تحلیلی و آیندهه با به کارگیری ترکیب روشاست ک
سناریونویسی، راهبردهـای سـاخت آینـده مطلـوب تبیـین شـود. مفـروض ایـن مقالـه همبسـتگی 

  متغیرهای مستقل و وابسته موضوع مورد پژوهش است.

  واژگان کلیدي
  یندههای راهبردی، مقاومت، آایران، چین، همکاری

  

                                                                                                                                         
  انقالب، دانشگاه شاهد یاسیمطالعات س یدکتر یدانشجو. ١

 81ـ 98؛ صفحات 1399بهار  ،81، پیاپی 1، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
ـ ژئواکونـومیکی و  ـ فرهنگـی، ژئوپلیتیکی در دکترین امنیت ملی ایران، به دلیل مالحظات تاریخی

همواره جایگاه مهمی داشته است. در ایـن میـان انه یخاورم یتیط امنیمحـ مذهبی،  گفتمان انقالبی
رویکرد خصمانه برخـی  های ضد ایرانی دشمنان، به ویژه آمریکا و جایگاه منطقه در پیشبرد سیاست

کشورهای عربی و سنی منطقه به جمهوری اسالمی ایران، نقشـی مهـم در تمرکـز ایـران بـر منطقـه 
محـور  یتـیمجموعـه امنای جمهـوری اسـالمی ایـران، داشته است. از ایـن رو، در پدافنـد منطقـه

ان رابطـه یـا قـراردادی بنابراین نه تنها ایران، بلکه هر کشوری که با ایر ١جایگاه مهمی دارد.مقاومت 
نگاهی هم به پیامد آن بر جریان مقاومت دارد و نتیجه احتمالی را با اهداف کالن  کند، نیممنعقد می

های ایران کند. به همین دلیل، نقش و جایگاه این مسئله در قرارداد همکاریامنیتی خود ارزیابی می
تهران و پکن بر محور مقاومـت یکـی از های راهبردی و چین باید لحاظ شود، چون پیامد همکاری

 نیـز چـین و ایـران توافق به غربی ناظران رویکرد و رود؛ چنان که نگاه های مهم آن به شمار میجنبه
 
ً
  ٢.نیست رابطه این دوجانبه ابعاد درباره و اقتصادی صرفا

 ) کـه طـی آن۲۰۱۶( ۱۳۹۴جمهوری چین به ایران در سال  پینگ، رئیس جین سفر دو روزه شی
را  »ایـران اسـالمی جمهـوری و چـین خلـق جمهوری جامع های همکاری برنامه«دو کشور بیانیه 

شـد؛ ارزیـابی مـی ۱+۵ای ایران و گروه نامه هسته ای عادی پس از امضای توافق امضا کردند، نشانه
) ۲۰۲۰( ۱۳۹۹در ســال  »چــین و ایــران مشــترک هــای همکاری ســاله ۲۵ برنامــه«امــا بــا طــرح 

ها بر سر این مسئله افزایش یافت که این رابطه ممکن است مسیر اجراسازی یک شـراکت زنی گمانه
هـا احتمـال تحقـق سـناریوی  ترین دلیل ایـن بحث را طی کند. مهم سازی جهانی راهبردی و بلوک

تجمیع اراده سیاسی و انقالبی ایران در برابر آمریکا به پشتوانه حمایـت اقتصـادی چـین و تضـعیف 
توانـد  مریکا علیه جمهوری اسالمی ایران بـود کـه عـالوه بـر پیامـدهای دوجانبـه، میهای آتحریم

تـرین نمـود گفتمـان انقالبـی  المللی هم داشته باشـد؛ در حـالی کـه مهم ای و بین پیامدهای منطقه
  جمهوری اسالمی ایران در منطقه، حمایت از محور مقاومت است.

ای شکل گرفت، تداعی منطقه های رخداد بستر که حدود دو دهه پیش در مقاومت محور مفهوم
نظامی منطقـه اسـت کـه دو هـدف همسـو  را دنبـال  های نظـامی و شـبهنام بازیگران دولتی و گروه

                                                                                                                                         
ــام١ ــی و اله ــی آدم ــاورزی . عل ــدم،  کش ــاه«مق ــه جایگ ــی مجموع ــور امنیت ــت مح ــت در مقاوم ــارجی سیاس  خ

 ،۱۴ش ،٤س  ،)پژوهشــی ـ  علمــی( اســالم جهــان سیاســی مطالعــات فصــلنامه ،»ایــران اســالمی جمهــوری
  .١٩-١ ، صص۱۳۹۴تابستان 

٢. Puneet Talwar, "China Is Getting Mired in the Middle East", Foreign Policy, ١٧ Aug. 
٢٠٢٠, available online fllowed by https://foreignpolicy.com/ ٢٠٢٠/٠٨/١٧/ china-is- 
getting- mired-in-the-middle-east/ 

https://foreignpolicy.com/
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کننـد و از سـوی دیگـر مخـالف  کنند: از یک سو با استقرار باثبات رژیم صهیونیستی مقابله می می
میانـه هسـتند و در عـین حـال رابطـه سیاسـی، ـ صهیونیستی در خاور ـ عربی استقرار نظم آمریکایی

 اسـالمی اقتصادی و امنیتی با یکدیگر در راستای تحقق اهداف مذکور دارند. از ایـن رو جمهـوری
یمـن  در سوریه،  انصارالله فلسطین از دو دهه پیش و در مقاومت های گروه لبنان و الله حزب ایران،

شـناخته  منطقـه در اسـالمی  مقاومـت محـور ایاعض عراق در دهه اخیر به عنوان حشد الشعبی و
ای و نقـش ایران به دلیل گفتمـان انقالبـی، قـدرت منطقـه اسالمی شوند. در این میان جمهوری می

هـای مهمی که در تشکیل، هماهنگی، پشتیبانی مادی و معنوی و سیستماتیک کردن عملکرد گـروه
  شود. مقاومت شناخته می محور عضو ترین مذکور دارد، به عنوان تئوریسین و مهم

 بـه فـارس خلـیج حاشـیه نشـین سنی کشورهای از ائتالفی گیری شکل اسالمی، انقالب از پس
این محـور پـس . کرد مقاومت محور چارچوبی با دهی به ترغیب به شکل را ایران عربستان، رهبری
سـتی و روزه لبنـان، شکسـت رژیـم صهیونی ۳۳عراق و سپس جنگ  شیعی دولت آمدن کار از روی

  ١.یافت مضاعف الله در لبنان، اقتداری تثبیت موقعیت حزب
های تروریستی مثـل داعـش و بر این اساس به زعم بسیاری از تحلیلگران، ایجاد و تقویت گروه

، عـراق یعیدولت بشـار اسـد و دولـت شـ یسرنگونشکل دادن به جنگ داخلی در سوریه با هدف 
در واقـع  اسـرائیل بـود. یتـیب امنیضـر افزایشت و محور مقاوم ضمنی فیتضعراهبردی به سوی 

و حمایـت از انصـارلله در  ، نقـش فعـال در عـراقسوریه در خاکدفاع  چارچوبران در یا سیاست
    ل و غرب است.یاسرائ محور مقاومت و تقابل با عربستان، یتیامن راهبرددر چارچوب  یمن،

نگرانـه، الزامـات پژوهی پـس ش آینـدهشود بـا اسـتفاده از روبنابراین در این پژوهش تالش می
راهبردی تحقق سناریوی مطلوب جمهوری اسالمی ایران بررسی و تبیین شود. به باور مؤلف، نقش 

، عالوه بـر نتـایج ضـمنی محور مقاومت و تأثیر همکاری راهبردی ایران و چین بر شرایط و جایگاه
. سیاسـت ۱. از جملـه ایـن مسـائل های دو کشور، منوط به چند مسئله استبرنامه جامع همکاری

  . رویکـرد چـین بـه محـور مقاومـت؛۳. روند روابط یا تقابل چین و آمریکا؛ ۲ای چین؛  خاورمیانه
. نقش و تأثیر همکاری راهبردی ایران و چـین بـر وضـعیت اقتصـادی ایـران و کـاهش فشـارهای ۴

  سیاسی و امنیتی بر تهران است. 

  روش پژوهش 
  یها نـدهیآ از دهیـچیپ ای مجموعـه درک مطلوب مستلزم از آنجا که ساخت آینده

ً
ممکـن و احتمـاال

                                                                                                                                         
  . آدمی و کشاورزی مقدم، پیشین. ١
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 بسـط و جادیا یبرا یتواند فرصتلحاظ کردن همه سناریوها می نامطلوب یا تا حدی مطلوب است،
ایـن مقالـه بـه ق در یـ. روش تحقرو فراهم کنـد شیپ یها چالش با ییارویرو یبرا راهبردها نیبهتر

های اکتشافی و هنجاری است. بر این اساس از ترکیب نه آن، تلفیقی از روشنگارا دلیل ماهیت آینده
  .است و سناریونویسی استفاده شده ١نگریپس های تحلیل روندها، رویکردروش

هـا و الزامـات تحقـق آن و سـناریوهای نگری، سناریوی مطلوب، ویژگیبر اساس رویکرد پس
 و یاکتشـافی و هنجـار ت دوگانـهیـماه لیـدل بـه ینگـر شـود. پسنامطلوب و رقیب نیز تبیین مـی

 یبـرا کردهایرو نیبهتر از یکی نان،یاطم عدم طیشرا گرفتن نظر در و مطلوب یها ندهیآ بر دشیتأک
   های احتمالی است.چالش با ییارویساختن آینده مطلوب و رو

 یـک عنوان به سازانگذاران و تصمیم آینده برای سیاست نگری، مهیا کردن تصاویر پس از هدف
 روندهاسـت، امـا بینی حاصل تجزیه و تحلیـل شکل دادن به روندهاست. رویکرد پیش برای زمینه
 نگـریپـس ٢.بـرد می کـار بـه تدوین راهبردها منظور به را هنجاری آینده اندازهای چشم نگری،پس

 می کـههنگـا. و مشخص باشد ابهام گونه هر از دور روشن و آینده اهداف کاربردی است که زمانی
  تر است.سناریونویسی کاربردی استفاده از متدولوژی باشند، نامشخص و متناقض اهداف

 چهـار وجود دارد، این روش مستلزم انجـام نگریپس مختلفی که به رویکردهای در کل مطابق
شـود کـه شـامل تعریـف آینـده مسئله تبیین مـی به راهبردی گیریاول جهت گام مهم است. در گام

 هـایاهـداف کلـی، محـدودیت در این مرحله .است گذاری و هدف هنجاری وضاتمطلوب، مفر
انـداز چشـمدر گـام دوم، . شـودمشخص می سناریوها نوع و زمان و مکان، تعداد تجزیه و تحلیل،

گیرد که در واقع مرحله اصلی فرآینـد اسـت. در گـام سـوم آینده مطلوب مورد بحث قرار میآینده و 
انـداز آینـده، شناسـایی  مسیرهای برگشـت از چشـم دهد. به عبارت دیگرمیاز آینده رخ  نگریپس
تجـویز شـوند. در گـام آینـده مطلـوب  برای نیل بههای بهبود حالت فعلی ها و راهروشتا  شوند می

  ٣.دنشوارائه میسازی آینده مطلوب  های الزم برای پیادهمداخله چهارم و آخر نیز
شـود، نگری از تحلیل روند نیز استفاده مـیتقویت رویکرد پساز آنجا که در این پژوهش برای 

گیرد. در واقع بـر اسـاس روش  ای چین انجام مییک تحلیل موازی نیز از روندهای سیاست منطقه
هـا، اهـداف پکـن در شود و اولویت ای چین بررسی میتحلیل اثر روند، پیشینه سیاست خاورمیانه

 دهه پیشرو بر این اولویت ههمنطقه، و تأثیر روندهای جاری در د
ً
هـا و اهـداف های اخیر و احتماال

گیرد. این تحلیل موازی به برآورد دقیق راهبرد مؤثر برای ساخت آینده مطلـوب  مورد بررسی قرار می

                                                                                                                                         
١. Backcasting 
٢. J.B. Robinson, "Future under Glass — A Recipe for People who Hate to Predict",  

Futures, October ١٩٩٠. 
٣. K. H., Dreborg, "Essence of Backcasting", Futures, ١٩٩٦ ,٢٨, pp. ٨٢٨-٨١٣. 
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  کند.های راهبردی ایران و چین کمک میبرای محور مقاومت در سایه همکاری
شود. مفـروض ایه چند مفروض اصلی نگاشته میاین مقاله بر پذکر این نکته ضروری است که 

سازان جمهوری اسالمی ایران، اول این است که مطابق روند و اهداف اعالمی و غیراعالمی تصمیم
ان یـم یهمبسـتگتقویت محور مقاومت، آینده مطلوبی برای ایران است. مفروض دیگر به تبع این، 

هـای این همبستگی با توجه بـه مؤلفـه انداز شماست و بر این اساس چوابسته  ریر مستقل و متغیمتغ
  گیرد.مربوط مورد تبیین و تحلیل قرار می

  سناریوهاي احتمالی
آنچه بررسی سناریوهای احتمالی درباره آینده محور مقاومت در پرتـو قـرارداد راهبـردی جمهـوری 

عیـت ممکـن اسـت کند این است کـه در واقتر می گرایی را مهم چین و در کل شرقبا اسالمی ایران 
توانـد جـز آینـده مطلـوب کند. آینده احتمـالی مـیآینده، آن آینده مطلوبی نباشد که ایران دنبال می

نتیجه بودن  های نامطلوبی چون تضعیف محور مقاومت یا از بین رفتن این محور، یا بیشامل آینده
بی کـه جمهـوری ها برای تقویت محور مقاومت هم باشـد. در واقـع بـرای سـناریوی مطلـوتالش

  توان این سناریوهای رقیب را هم در نظر گرفت. کند، میاسالمی ایران دنبال می
  توان مطرح کرد:به طور کلی چهار سناریو درباره آینده احتمالی محور مقاومت می

  سناریوی اول و سناریوی مطلوب، تقویت محور مقاومت و هژمونی این محور بر منطقه است.
ثی این است که محور مقاومت موفقیتی در ارتقای جایگـاه خـود در منطقـه سناریوی دوم و خن

  نداشته باشد.
  سناریوی سوم و نامطلوب، تضعیف احتمالی محور مقاومت است. 
  سناریوی چهارم و بدترین سناریو، از بین رفتن محور مقاومت است.
گیرد، با توجه چین قرار میاما زمانی که این سناریوها در پرتو قرارداد جمهوری اسالمی ایران و 

ها و فشارهای آمریکا بر ایران، و از سوی دیگر، نقش و اهمیت محور مقاومـت به کاهش اثر تحریم
رسد احتمال سناریوهای نامطلوب تا حدی کاهش یابد. با ایـن حـال بایـد در برای ایران، به نظر می

 در جریـانی و کنشـگری زمانی،سـا گفتمـانی، هـایالیه و اشکال دارای مقاومت نظر داشت محور
هـای قـدرت های قدرت محور مقاومت، شاخصترین شاخص مهم. است ایمنطقه و ملی سطوح

نرم یعنی رهبری، پشتوانه مردمـی، پشـتوانه سیاسـی، عقیـدتی و ایـدئولوژیک اسـت، هـر چنـد از 
د؛ های قدرت سخت مانند قدرت مالی، تجهیزات و تسلیحات جنگی نباید صرف نظر کـرشاخص

و نقش گروه حشـد الشـعبی در  ۲۰۰۶روزه  ۳۳الله لبنان در پیروزی در جنگ  چنان که نقش حزب
ها در سـطح ملـی و موجب افزایش قدرت سیاسی این گروه ۲۰۱۴شکست داعش در عراق از سال 
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  ای را هم تقویت کرده است.ای شده و به همین نسبت گفتمان مقاومت در سطح منطقهمنطقه

  وبسناریوي مطل ـ
سناریوی تقویت محور مقاومت، سناریوی مطلوب جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت. تحقـق ایـن 
سناریو در گرو تقویت سیاسـی، اقتصـادی، نظـامی و امنیتـی محـور و در مقابـل تضـعیف جنـاح 

ها و مطالبـات مهـم جمهـوری ـ صهیونیستی است. به عبارت دیگر یکی از پرسش ـ عربی  آمریکایی
گرایی ذیل تأمین منافع سیاسـی، اقتصـادی،  قرارداد راهبردی با چین یا در کل شرقاسالمی ایران از 

ای پـس از انقـالب نظامی و امنیتی کشور، تقویت محور مقاومـت اسـت؛ زیـرا رونـدهای منطقـه
ای تنگاتنـگ   اسـالمی رابطـه انقالب گفتمان و مقاومت به ویژه محور منطقه امنیت اسالمی ایران با

 شـناختی هستی امنیـت نیـز برپایـه اسـالمی ملی جمهوری . عالوه بر این، امنیتایجاد کرده است
دهـد، ژئوپلیتیـك و های ضد ایرانی آمریکا نشـان مـیانقالب قرار دارد. در نتیجه چنان که سیاست

  ١دارد. مستقیم تأثیر ایران اسالمی ملی جمهوری امنیت ساحت بر مقاومت محور وضعیت
ای کنشگرانی در سطح ملـی و منطقـه و ها توانمندی یت ساختار،تقویت محور مقاومت در تقو

های قدرت نرم و سخت این محـور اسـت؛ بـه عبـارت باید نمودار شود که مستلزم ارتقای شاخص
های قدرت سخت دیگر رهبری، پشتوانه مردمی، پشتوانه سیاسی، عقیدتی و ایدئولوژیک و شاخص

گی باید تقویت شوند. در واقع مسـئله ایـن اسـت کـه مانند قدرت مالی، تجهیزات و تسلیحات جن
قرارداد همکاری ایران و چین، بر تقویت کدام بعد یـا ابعـاد محـور مقاومـت تـأثیر مثبـت خواهـد 

  توان از این قرارداد برای تقویت محور مقاومت در ابعاد مختلف استفاده کرد؟داشت، یا چگونه می

  اي چینپیشینه سیاست خاورمیانه
را باید از دو بعد نیاز این کشور به مزایای اقتصادی منطقه و اهمیـت منطقـه  به خاورمیانه توجه چین

 همـواره بـا چین ای خاورمیانه به باور تحلیلگران، سیاست. تبیین کرد بزرگ های در معادالت قدرت
 و ای همنطقـ هر سه نوع متغیـر ملـی، تأثیرگذاری از بوده که ناشی »ای منطقه سازی موازنه« بر تمرکز

  ٢.است جهانی
ها بـا تکیـه بـر افـزایش کند؛ بدین معنا که چینیچین از مدل توسعه ثروت به قدرت پیروی می

کننـد. ایـن مناسبات اقتصادی با جهان، با افزایش تولید و ثروت، به تدریج آن را به قدرت تبدیل می

                                                                                                                                         
ــزاد ١ ــمی، . به ــان «قاس ــاس گفتم ــران براس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت مل ــت و امنی ــور مقاوم ــک مح ژئوپلیتی

  .٨ص  ،۱۳۹۶ بهار ،٣٨ ش ،١١ ، فصلنامه آفاق امنیت، س»انقالب اسالمی
، »ای چــین در خاورمیانــه ســازی منطقــه تبیــین سیاســت موازنه«میراحمــدی،  و ســعید ارغــوانیرز . فریبــ٢

  .۱۳۹۸، تابستان ٢٨پیاپی  ،٢، ش ٨فصلنامه سیاست جهانی، دوره 
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است. مطابق گـام سـوم  ای دنگ شیائوپینگمرحله رویکرد توسعه اقتصادی چین مبتنی بر طرح سه
میالدی است، چین اکنون در مرحله سوم یعنی کسب اسـتانداردهای  ۲۰۵۰تا  ۲۰۰۰که برای بازه 

بـا افـزایش تولیـد ناخـالص  ۱۹۹۰تـا  ۱۹۸۰های اولیـه از یافتگی قرار دارد. پیش از این گام توسعه
یش درآمـد سـرانه از با افزا ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰ها و از داخلی و حل مشکالت خوراک و پوشاک چینی

  ١دالر برداشته شده بود. ۱۰۰۰تا  ۸۰۰
گونه ارزیابی کرد که چین طی این اهداف بسـیار موفـق عمـل کـرده  توان ایناز شرایط فعلی می

شـود. در ایـن است و اکنون به عنوان رقیب جدی آمریکا برای کسب ابرقدرتی جهـان شـناخته مـی
رسد اهمیـت آن های چین داشته است و به نظر میتمسیر خاورمیانه همواره نقش مهمی در سیاس

نیز بیشتر خواهد شد: در دو مرحله اول به علت امنیت انرژی و بازار تسلیحات و در مرحلـه جـاری 
  عالوه بر موارد قبلی، به دلیل اهمیت سیاسی و پرستیژ. 

 زمـان هم .است کشور این برای کافی انرژی تأمین مستلزم چین بازارمحور اقتصادی اصالحات
 افـزایش صـنعتی، های زیرسـاخت توسـعه بـرای کشـور این انرژی تقاضای چین، اقتصادی رشد با

 دیگـر سـوی از. است یافته رشد شدت به زندگی استانداردهای بهبود و تولیدی های شرکت فعالیت
  داری سرمایه اینکه و اثبات کمونیست، حزب و چین حکومت مشروعیت

ً
 دموکراسـی نیازمنـد الزاما

 حیـاتی نیـاز انـرژی واقع در. است وابسته ها چینی زندگی استانداردهای رشد روند بهبود به نیست،
   ٢.است توسعه چینی مدل موتور حرکت تداوم

 حرکـت رونـد در اخـالل معنـای بـه چین برای انرژی دریافت روند در اخالل به عبارت دیگر،
در  اسـت؛ پکن های اولویت جزو چین سوی به انرژی حرکت امنیت تأمین. است کشور این توسعه
 در انـرژی کننـده تأمین عمـده کشـورهای بـا چین روابط تحکیم و گسترش شود می بینی پیش نتیجه

  د.باش پکن های سیاست جزو همچنان خاورمیانه،
 کـه چـین، عربـی سیاسـت سـند. دارد خاورمیانـه عربـی کشـورهای برای جامعی برنامه چین

 انداز چشـم شـد، منتشـر خاورمیانـه بـه چین جمهوری رئیس پینگ، نجی شی سفر اولین با زمان هم
 رکـن سـه منطقـه بـا چین روابط راهبرد توسعه سند، این موجب به. کندمی بیان منطقه برای را چین
 عالقـه و است انرژی معرفی »١« .شود می یاد نیز ٣+  ٢+  ١ همکاری الگوی عنوان به آن از که دارد

 همچنـین و ها زیرسـاخت احـداث در مشـارکت نمـاد »٢« .دهـدمی شانن را منطقه به چین اصلی

                                                                                                                                         
ــریعتی١ ــن ش ــا،  . محس ــت«نی ــه سیاس ــین ای خاورمیان ــلنامه ،»چ ــت فص ــارجی، سیاس ، ۱۳۸۶ ،۳ ش ،۲۱س خ

  .٦٦٤-٦٦٥صص 
ــوی٢ ــعود موس ــید مس ــفا . س ــت« یی،ش ــرژی؛ امنی ــور ان ــل مح ــازنده تعام ــور و س ــعه موت ــی توس ــز ،»مل  مرک

  .۱۳۸۶راهبردی،  گزارش استراتژیک، تحقیقات
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  ١است. جدید انرژی منابع و ها ماهواره ای، هسته انرژی معرف» ٣«. است گذاری سرمایه و تجارت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ecfr.euمنبع: شورای روابط خارجی اروپا (
  

 ایجاد گذاری، سرمایه برای چین فیتظر. نیست یکجانبه خاورمیانه کشورهای به چین اما توجه
 در کشـور این جایگاه و وتو حق توسعه، حال در کشورهای در عمومی خدمات ارائه و ها زیرساخت

 بـه آنهـا تمایـل و کـرده جلـب را خاورمیانه کشورهای بسیاری از توجه ملل، سازمان امنیت شورای
-پیمانـان منطقـه ستان سـعودی و همدر این میان برای کشوری چون عرب .است داده افزایش را پکن

  شود.ای آنها محسوب میاش، کاهش اثرگذاری روابط تهران و پکن هم جزو محاسبات منطقه ای

                                                                                                                                         
١. Jonathan Fulton, "China’s Challenge to US Dominance in the Middle East", In 

China’s Great Game in the Middle East, Edited by Camille Lons, The European Council 
on Foreign Relations (ECFR), ٢١ Oct. ٢٠١٩, Fllowed by: https:// www.ecfr. eu/ page/-
/china-great-game-middle-east.pdf. 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره 

پ، 1
اپی

 ی
81

، بهار 
1399

  
   

 

 

 90  

 هـاغربـی. داشت نظر در مناسبات این بر تأثیرگذاری را برای چین رقبای تالش باید حال این با
 از و دارنـد چـین بـه ایجویانه ترقاب فلسفی نگاه امنیتی، و اقتصادی های رقابت همه از نظر صرف

افزار  از آنجا که خود را قادر به مقابله با جنگ .هستند نگران کشور این سیاسی نظام قرار گرفتن الگو
  ١های جایگزین برای کاهش نفوذ پکن در منطقه هستند. بینند، به دنبال طرحاقتصادی چین نمی

 کشور این. شودمحسوب می خاورمیانهدر  خارجی گذار سرمایه ترین بزرگ چین حاضر حال در
 
ً
 امـالک و ها زیرسـاخت انرژی، توسعه های بخش در و فارس خلیج حوزه کشورهای در همه تقریبا

 گـذاری چـینسـرمایه کمربند، و جاده دهد از آغاز طرحگذاری کرده است. آمارها نشان میسرمایه
کـه  کـرده امضا همکاری های نامه فقتموا عربی کشور ١٧ با چین. است خاورمیانه افزایش یافته در

 چـین ایـن، بـر ها و تجهیز بنادر اسـت. عـالوهها، عمران و برافراشتن برجشامل احداث زیرساخت
 نظـامی پایگـاه اولـین و داده قرار جیبوتی نظیر محروم کشورهای برخی اختیار در اعتباری های خط
  .است کرده بنا کشور این در را خود

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گذاری چین در خاورمیانه ـ سرمایه٢نمودار 
  

ها سهم کمی در انتقال تسلیحات به خاورمیانه دارد، بـا ایـن البته چین در مقایسه با سایر قدرت
حال بخشی از بازار تسلیحات منطقه را در اختیار دارد. بر اساس گزارش مؤسسـه تحقیقـات صـلح 

درصـد از مجمـوع  ۵۰بـیش از  ۲۰۱۸تـا  ۲۰۱۴های المللی استکهلم، ایاالت متحده در سال بین
بـین ایـاالت  ۲۰۱۹انتقال اسلحه به خاورمیانه را تأمین کرده است. (با احتساب قراردادهای کـالن 

                                                                                                                                         
١. Camille Lons, China’s Great Game in the Middle East, The European Council on 

Foreign Relations (ECFR), ٢١ Oct. ٢٠١٩, Fllowed by: https://www.ecfr.eu/page/-
/china_great_game_middle_east.pdf. 

https://www.ecfr.eu/page/
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متحده با عربستان سعودی، امارات متحده و قطر این رقم افزایش زیادی خواهد داشت.) در حـالی 
هـای بعـدی قـرار دارنـد. آلمـان ردهدرصـد در  ۸درصد و فرانسه با رقـم  ۹که روسیه با رقم حدود 

درصد  ۵چهارمین کشور صادرکننده تسلیحات به خاورمیانه است و سهم چین در این میان کمتر از 
  ١است که بیشتر به علت قرارداد تسلیحاتی با عربستان، مصر و عراق بوده است.

المللـی ای و بـینبه باور تحلیلگران، رویکرد چین به خاورمیانه مبتنی بـر دالیـل ملـی، منطقـه
 دالیـل چـین در اسـالم عامـل و افزایش درآمـد توسعه، ملی، الزامات گذار تحلیل سطح است. در

 ای منطقـه سـطح در. شـودخاورمیانـه ارزیـابی مـی در چـین ای منطقه سازی موازنه سیاست اتخاذ
 شـرکای حفـظ و خاورمیانـه انـرژی منـابع به نیاز بازارها، حفظ لزوم و خاورمیانه اقتصادی اهمیت
 همکـاری و رقابت جهانی سطح در و است بوده مذکور سیاست به دهنده شکل های مؤلفه ای منطقه

 ابریشـم یـک جـاده یـا همـان جـاده و یک کمربند ابتکار و پروژه آمریکا، متحده ایاالت  با زمان هم
 از ای همنطقـ سـازی موازنه سیاسـت اتخـاذ باعـث چـین فرهنگی نفوذ و نرم قدرت افزایش و جدید
   ٢.است شده خاورمیانه در چین جانب

سازی،  ای طوالنی دارد. پیرو این سیاست موازنه سازی چین در خاورمیانه پیشینه سیاست موازنه
-در جریان جنگ ایران و عراق، چین از جمله کشورهایی بود کـه بـه هـر دو طـرف تسـلیحات مـی

    ٣اسرائیل نیز حاکم بوده است. فروخت. این الگو در چند دهه گذشته بین محور مقاومت و
چین در عصر شیائوپینگ در راستای سیاست درهای باز و به دنبال توسعه اقتصـادی و نوسـازی 

آویو را تقویت کرد. اسرائیل در معادالت که مبتنی بر وارد کردن تکنولوژی آمریکایی بود، رابطه با تل
گیـری از نفـوذ سیاسـی و مـالی . بهـرهشـودبه عنوان اهرمی برای کنترل فشار آمریکا محسوب مـی

کند از افزایش تـنش بـا آمریکـا جلـوگیری های صهیونیستی به چین کمک میها و البیصهیونیست
شـود؛ کند. مطابق سیاست عملگرای چین، اسرائیل تضمینی برای سیاست درهای باز ارزیـابی مـی

شـده از سـوی  تکنولـوژی تحریمهـا و چنان که تا کنون پکن توانسته است از طریق اسـرائیل سـالح
  برداری کند.  بهره ٤آمریکا را دریافت و در زمینه مهندسی معکوس

هـای متعـدد بـه حفـظ و ارتقـای روابـط بـا چـین رسد اسرائیل نیز به دالیل و انگیزهبه نظر می
 مند باشد. سوابق رویکرد اسرائیل به چین نیز مؤید این نکته است. رژیـم صهیونیسـتی اولـین عالقه

شناسد. هر چند تا ژانویه اعالم کرد چین کمونیست را به رسمت می ۱۹۵۵بازیگری بود که در سال 

                                                                                                                                         
١..https://www.sipri.org/news/press-release/٢٠١٨/asia-and-middle-east-lead-rising-trend-arms-

imports-us-exports-grow-significantly-says-sipri 
  مدی، پیشین.میراح و . ارغوانی٢
، ۱۳۷۴ ،٧ خاورمیانـه، ش مطالعـات ،»باز درهای سیاست بر تکیه با چین ای خاورمیانه سیاست«. بهزاد شاهنده، ٣

  .١٠١١ص 
٤. Reverse Engineering  سازی تسلیحات) (کپی  

https://www.sipri.org/news/press-release/
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آویو و پکن ابعادی گسترده و  رابطه رسمی بین دو طرف برقرار نشده بود، اما روابط پنهانی تل ۱۹۹۲
ینه های فلسطینی، حفظ گز جلوگیری از حمایت مالی و تسلیحاتی چین از جنبش ١مختلف داشت.

آلترناتیو برای آمریکا، جلوگیری از افزایش حمایت چین از ایران، جلوگیری از استفاده چین از حـق 
ها و اهداف احتمالی اسـرائیل توان از انگیزهوتو در شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی و... را می

  در برقراری رابطه با چین برشمرد.
 متمرکـز بـر اهـداف خاورمیانـه در سـت چـینسیا گذشـته، دهـه دو در مجموع باید گفـت در

و همچنـین  »چینـی کاالهـای بـرای منطقـه بـودن بـازار« و »انـرژی امنیـت« بعد دو در اقتصادی
  سازی و حفظ ثبات در منطقه بوده است. موازنه

  اي چینروندهاي مؤثر بر سیاست منطقه
بندی  کم در سه سطح تقسـیم توان دستای خاورمیانه را میروابط چین با کشورها و بازیگران منطقه

کنند و منافع اقتصادی بـرای ایـن کرد. سطح اول شامل کشورهایی است که انرژی چین را تأمین می
کشور دارند، مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحـده، عمـان، کویـت و قطـر. سـطح 

-سیاسی و ژئوپلیتیکی ایجـاد مـی ها و اهدافشود که برای چین انگیزهبعدی شامل کشورهایی می
گیرنـد کـه . سایر بازیگران در دسته سوم قرار می، جیبوتیو ترکیه کنند مانند اسرائیل، مصر، الجزایر

 توان در این دسته قرار داد.    های مقاومت را هم میگروه
 ایه طرف همه با اقتصادی روابط گسترش که با است باور این بر چین که است این تحلیل یک

 ترکیبـی تجارت ،۲۰۱۸ سال در. کند تأمین را خود منافع و کمک خاورمیانه ثبات به تواند می منطقه
 میلیارد ۱۲۳(بود  ایران با تجارت از بیشتر برابر نیم و سه اسرائیل و متحده امارات عربستان، با چین
 بیانیـه عـرب، اتحادیـه عضو کشورهای و چین ایران، با توافق از قبل .)میلیارد دالر ۳۵ برابر در دالر

   ٢.کردند صادر »بشریت برای مشترک آینده با جامعه یک« عنوان با مشترکی
-سازی این کشور نشان می در واقع چنان که سابقه عملکرد چین در خاورمیانه و رویکرد موازنه

اشـد، دهد، مادامی که بحران مهمی که منافع این کشور در منطقه را تهدید نکنـد، وجـود نداشـته ب
طور کـه بیـان شـد،  سیاست پکن در قبال محور مقاومت تغییر شگرفی نخواهـد کـرد. البتـه همـان

کند؛ با این حال آنچـه در پیشـینه سیاسـت  رویکرد چین به اسرائیل نیز از همین سیاست پیروی می
ای پکن متـأثر از روندهاسـت. اگـر تـا ای چین مستتر است، این است که سیاست منطقهخاورمیانه

ای چین مشاهده نشده، به دلیل وجـود رونـدهای کلـی کنون تغییری شگرف در سیاست خاورمیانه

                                                                                                                                         
  .١٠١٨. همان، ص  ١

٢. Talwar, Ibd. 
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توانند این سیاست را متأثر کنند، روند داخلی چین یـا ترین روندهایی که می باثبات بوده است. مهم
 هایی از تغییر احتمـالی رونـد روابـط چـین وروند روابط چین و آمریکاست؛ چنان که وجود نشانه

  سال ایران و چین شد. ۲۵آمریکا موجب طرح قرارداد 

  . روند داخلی چین 1
 ؛سیاست خارجی کشورها ادامه سیاست داخلی آنهاست و چین نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت

 ـ سیاسی فضـای و نظـام بـه توجـه بـاسازی چین بیـان شـد.  ه درباره دالیل سیاست موازنهک چنان
 رشـد. شـود می مطـرح نظـام این پایداری درباره بسیاری های سشپر همواره چین، خاص اقتصادی

 اجتماعی، و سیاسی، اقتصادی پیچیده مسائل و میلیاردی چند جمعیت با چین اقتصادی آسای غول
 چـین انداز چشـم درباره هایی سؤال حزبی، تک سیاسی نظام با داری سرمایه نظام ادغام حال عین در

سیس جمهـوری أصدمین سالگرد ت ۲۰۲۱ر حالی که چین در سال دحال،  این با. است کرده ایجاد
هـای سیاسـی،  بینی کلی ارزیابان این اسـت کـه بـه رغـم چالش خلق را جشن خواهد گرفت، پیش

توانـد در  های اصالحاتی می اقتصادی و اجتماعی معمول، نظام حکومتی چین با طرح برخی برنامه
  ١ د.آینده هم از ثبات قابل قبولی برخوردار باش

  . روند روابط چین و آمریکا 2
چین به دنبال مدلی از توسعه است که مبتنی بر قدرت اقتصادی است و تا جـایی کـه آمریکـا اقـدام 

تـرین  شود. اما از آنجا که آمریکا چـین را بزرگانگیزی نکند، وارد چالش با واشنگتن نمی حساسیت
های افزایش قـدرت ایـن کشـور را مسـدود کند، در تالش است راهرقیب خود در جهان ارزیابی می

تواند مانع رشد اقتصادی چین شـود، های آمریکایی معتقدند ایاالت متحده نمیاستراتژیست ٢کند.
  ٣اما نباید کشورهای دیگر به ویژه در خاورمیانه، از جمله ایران را به آغوش چین سوق دهند.

 شود: نمی بینی پیش روند دو از خارج کنپ رویکردهای بر آمریکا و چین روابط تأثیر انداز چشم
 و مقابلـه مسـتلزم کنـد می احسـاس ها قـدرت سایر و آمریکا سوی از چین که نخست، تهدیدهایی

 فضـای ثبـات مـدیریت نیازمنـد خـود اقتصـادی رشـد تـداوم بـرای پکـن دوم،. است سازی خنثی
است  توانسته چین که آنجا از الح این با اند، متناقض روند دو این رسد می نظر به. است المللی بین

                                                                                                                                         
١.  Eva Pejsova, Chinese Futures: Horizon ٢٠٢٥, EU Institute for Security Studies, ٢٠١٧. 
٢. Stephen M. Walt, "Why Is the United States so Bad at Foreign Policy?" , Foreign 

Policy, ١٣ Jan ٢٠٢٠, Flowed by: https://foreignpolicy.com/٢٠٢٠/٠١/١٣/trump-
iran-china-why-united-states-so-bad-foreign-policy/ 

٣. John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, "The Case for Offshore Balancing: A 
Superior U.S. Grand Strategy", Foreign Affairs, Vol. ٩٥, No. ٤, July/August ٢٠١٦, 
pp. ٨٣-٧٠ (١٤ pages). 

https://foreignpolicy.com/
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 کنشـگری رویکـرد از همچنـان کنـد، خود خارجی سیاست پشتوانه را زیادی اقتصادی های قابلیت
  ١.کرد خواهد تبعیت عملگرایانه

هر چند چین همواره در موضوعات سیاسی جهانی از خود مدارا نشان داده، اما اینکه این کشور 
 یـک جـاده و کمربنـد ت، انکارناپذیر است. اساس طرح یـکبه دنبال کسب ابرقدرتی در جهان اس

)BRI دستیابی به هژمونی جهانی است. بر این اساس هر چه این طرح پیشرفت بیشتری یابـد، نـه (
هایی که صرف شده، دهد، بلکه حساسیت این کشور به منافع و سرمایه تنها نفوذ چین را افزایش می

-تواند حوزه تعارض منافع چین و ایاالت متحده را بزرگ میبیشتر خواهد شد. در واقع همین مسئله 
تر کند. این تعارض منافع به مناطق استراتژیک مانند خاورمیانه که منبع تأمین انرژی چین است نیز 

  یابد.گسترش می
 چـین اقتصـادی منـافع افـزایش و روست روبه زیادی امنیتی و سیاسی های چالش با خاورمیانه منطقه

 بـین رقابـت افـزایش بـا زمـان هم واقـع در. کنـد می گریزناپـذیر پکن برای را گیری موضع ه،منطق این در
    ٢داشت. نخواهد دوگانه بازی و طرفی بی از خروج جز ای چاره پکن منطقه، با چین پیوند و ها قدرت

  . روند روابط چین و اسرائیل 3
 صهیونیستی رژیم برای. است چین اب روابط ارتقای و حفظ برای تالش در متعدد دالیلی به اسرائیل

 ماننـد بزرگـی های قدرت ویژه به المللی بین بازیگر هر با رابطه المللی، بین متزلزل موقعیت دلیل به
 هـای نگرانی افـزایش بـا چـین، و ایران قرارداد رود می شود. انتظار شمرده می غنیمت روسیه و چین

  .کند تر فعال و تر مشتاق پکن با روابط گسترش برای را این رژیم اسرائیل،
سـازی پکـن اسـت. بـرای نمونـه  با این حال رابطه چین و اسرائیل همچنان تابع سیاست موازنه

هـای وابسـته بـه هـای اشـغالی و سـرزمینگـذاری در سـرزمینکند از مسیر سرمایه تالش می چین
 بنادر چـین از سـوییمند شود؛ چنان که شرکت  مقاومت از موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه نیز بهره

  گذاری کرده است. لبنان سرمایه بنادر و از سوی دیگر در اجاره برای بلندمدت را حیفا بندر

  . روند روابط ایران و چین 4
 برخـی بـه محـدود دو کشـور هـای همکاری ساله ایران و چـین، عمـده ۲۵تا پیش از طرح قرارداد 

تـرین  بـود. مهم تسلیحاتی و نفتـی معامالت های نه چندان بزرگ، مبادالت تجاری، گذاری سرمایه
 دو قبـال در آمریکـا خصـمانه های سیاست ادامه ای ایران،محرک این رابطه، عالوه بر جایگاه منطقه

                                                                                                                                         
١. Eva Pejsova, Chinese Futures: Horizon ٢٠٢٥, EU Institute for Security Studies, 

٢٠١٧. 
٢. Talwar, Ibd. 
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هنوز  .است داده سوق راهبردی شراکت یک به روابط ارتقای سوی به را پکن و تهران کشور است که
د وجود دارد، بـا ایـن حـال نکتـه مهـم و انکارناپـذیر رشـد هایی درباره ابعاد و آینده این قرارداابهام
های مختلف برای افزایش جایگاه ایران در زنجیره ارزش گیری از ظرفیتآسای چین و لزوم بهره غول

المللی است. ضمن اینکه بایـد توجـه کـرد رونـد جهانی با استفاده از روابط مثبت با این قدرت بین
المللی بـه ویـژه رونـد ای و بیناراده دوجانبه، متأثر از روندهای منطقهروابط ایران و چین، عالوه بر 

توانند سناریوهای مختلفی را برای روابـط ایـران و روابط چین و آمریکاست. در واقع این روندها می
  چین رقم بزنند. 

ا توانند همکاری راهبردی داشته باشـند، بـنکته حائز اهمیت دیگر این است که ایران و چین می
 گفتـه روابطـی بـه اصـل در راهبـردی های شراکت راهبردی هسـتند. روابـط این حال فاقد شاخص

 از بـاالیی درجـه از رابطـه، هـای طرف امنیتـی و سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادی ماهیت که شود می
 باشـد، نـاچیز بسـیار روابط شدن آمیز خصومت احتمال تنها نه و باشد برخوردار وابستگی و اعتماد

 امـا. دهـد قـرار تـأثیر تحـت را رابطـه این نتواند نیز دیگر سوم طرف با طرفین از یک هر نافعم بلکه
در عـین  .، اجتماعی و اقتصادی ایران و چین فاقد این همبستگی اسـت های متفاوت سیاسی ماهیت

 قـدرت کـه هـایی دولت گیـرد: می شـکل دولـت دسـته دو میان راهبردی حال باید توجه کرد روابط
  دیگری بر یکی قدرت که هایی دولت یا دارند همتراز

ً
 طـرف پذیری اطاعت زمینه و است فائقه کامال

 قـدرت نـه و هسـتند همتـراز های قدرت نه ایران و چین. کند می فراهم را تر قوی طرف از تر ضعیف
  دیگری بر یکی

ً
   .نیست پذیر سلطه حکومتی ایران که کرد تأکید باید کم دست است یا فائقه کامال

کم دو متغیر انرژی و دشـمن مشـترک یعنـی  وجود دست دلیل به چین، و ایران ا این حال رابطهب
 کنند، عالوه بر جنبـه روابـطهایی که برای همدیگر تأمین میآمریکا، در واقع به دلیل مزایا و فرصت

 داشـته باشـد و ذیـل یـک سـند راهبـردی موجـب المللـیبـین و ایتواند ابعاد منطقهمی دوجانبه،
  ها و تعهدات راهبردی خاص شود.همکاری

  محور مقاومت و چین 
تقویت محور مقاومت و در واقع سناریوی مطلوب برای جمهوری اسالمی ایـران مسـتلزم برقـراری 

های قدرت چین است. البته در ایـن مسـیر یـک چـراغ راهنمـا مندی از مؤلفهپیوند منافع برای بهره
ظر گرفتن ماهیت و اهداف محور مقاومت در برابر نظـام سـلطه، در وجود دارد مبنی بر اینکه با در ن

 آینـده، از انداز چشـم چـین و همچنـین ای منطقـه سیاست سابقه روندها، همین حال نظر به تحلیل
ای باید قائل به رابطـه مقاومت محور نه و داشت مقاومت از مستقیم حمایت انتظار توان می نه چین

  نظام سلطه جدید بینجامد.  گیریبا چین شود که به شکل
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را  الزم های شـاخص نیـز مقاومت محور و چین بلکه ایران، و چین تنها نه که است این واقعیت
 از پـس ایران اسالمی جمهوری که است این مهم بسیار نکته یک اما. ندارند راهبردی شراکت برای

 ارتقـای بـرای راهبـردی بلـوغ یـک به باید خارجی، سیاست در بسیار خطاهای و آزمون دهه چهار
 بلـوغ این رسد می نظر به. باشد رسیده المللی بین و ای منطقه سطح در خود انقالبی گفتمان جایگاه

 های قـدرت با رابطه در اصول بر تکیه با محور منفعت عملگرایی رویکرد اتخاذ تواند درمی راهبردی
  ظاهر شود. المللی بین و ای منطقه

ـ یک جاده چین، یکـی   ژئوپلیتیک مقاومت در طرح یک کمربند جذب سرمایه چینی و تعریف
از راهبردهای مؤثری است که نه تعارضی با ماهیت و اهداف محور مقاومت دارد و نه تعارضـی بـا 

  ای پکن.   سیاست منطقه
 را جـاده یـک تصویر این طرح، ـ یک جاده این است که نام اولین نکته درباره طرح یک کمربند

 بـا چـین اقتصـاد زدن پیونـد بـرای افزاری ـ نرم افزاری طرحی سخت این اما کند، می بادرمت اذهان به
 کـه اسـت اروپـایی اتحادیـه اقتصـاد بـا دورتر و چین همسایگی محیط اقتصادهای از وسیع طیفی

 تجـارت الگوهـای از اسـتفاده بـا طرح این نظران، به عقیده صاحب. است چین تجاری اول شریک
 شـده طراحی روند، می پیش و اند گرفته شکل ارزش جهانی زنجیره بر مبتنی که ،٢١ قرن در جهانی

 یکـی و اروپا در زنجیره یک شمالی، آمریکای در زنجیره یک کنونی وضعیت گفتنی است در. است
 های حلقه در اما دارد، مؤثری حضور ها زنجیره این هر سه در چین. دارد وجود ـ پاسفیک در آسیا نیز

 تشکیل ابریشم جاده طرح قالب در را محور چین ارزش زنجیره یک کند می تالش  کشور این. پایین
. ١ دهـد: می پیونـد کلیـدی حـوزه پـنج در چـین اقتصاد با را کشور ٦٥ اقتصادهای طرح این. دهد

 اتصـال یـا ها زیرسـاخت ایجـاد. ٣ تجـاری؛ آزادسازی و تسهیل. ٢ گذاری؛ سیاست در هماهنگی
 در بنـادر و خشـکی در ریـل سـاخت طریـق از( ابریشم جاده در حاضر ایکشوره های زیرساخت

 یـوان؛ شـدن المللی بین و چین محوریت با مالی و بانکی های سیستم همگرایی. ٤ ؛)دریایی مسیر
  .یکدیگر با مردم بیشتر تعامالت و توریسم. ٥

 از یکـی که اند شده انتخاب جاده در جهانی شهرهای عنوان به شهر، ٤٥ ابریشم جاده مسیر در
 طـرح گفـت تـوان می خالصـه طـور بـه. اند شده انتخاب چین داخل نیز شهر ٢٥ و ایران است آنها

 بـه پیونـد پـنج طریق از کشورها است قرار مسیر دو هر در و است دریایی و خشکی مسیر دو دارای
 . شوند متصل یکدیگر

ً
 دومـین و ادهجـ طـراح عنوان به چین بگیرد، شکل پیوند این که زمانی طبیعتا

اما نکته درخور توجـه ایـن اسـت کـه از سـال  ١.کرد خواهد ایفا را اصلی نقش جهان، بزرگ اقتصاد

                                                                                                                                         
، »وگو بـا ایـراس  کمربنـد در گفـت یـک ـ جاده یـک طـرح در ایـران نقـش تعریـف لـزوم«شریعتی نیا،   . محسن١
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  کنند که دالیل سیاسی و اقتصادی دارد. ها نیز به این طرح چینی توجه بیشتری میروس ۲۰۱۴
ایـن محور مقاومت با پیوند خوردن به این طرح، ضمن جذب سرمایه مالی چینی، سرمایه فنی 

کشور را نیز جذب و جایگاه خود را در معادالت سیاسـی و اقتصـادی آینـده تقویـت خواهـد کـرد. 
-تواند پیشرانهای مالی و فنی، در کنار راهبردهای درونی در محور مقاومت، میجذب این سرمایه

هـای ناشـی از رونـدها، از جملـه رابطـه های اصلی محور مقاومت را تقویت کند و عـدم قطعیـت
یکا و چین، رابطه چین و جناح عربی مقابل محـور مقاومـت، یـا رابطـه چـین و اسـرائیل را نیـز آمر

  کاهش دهد.

  گیري نتیجه
 
ً
برای  یزیرا از سوی ؛در سیاست چین نسبت به آمریکا و خاورمیانه نوعی دوگانگی وجود دارد ظاهرا

ابــت در منــاطق های خصــمانه آمریکــا در حــوزه نزدیــک خــود، نیازمنــد رق جلــوگیری از سیاســت
استراتژیک از جمله خاورمیانه با آمریکاست. از سوی دیگر به دلیل مالحظات سیاسی و اقتصـادی 

   ت.دیگر خود، نیازمند سیاستی محتاطانه و متوازن با همه کشورهای منطقه اس
 بـه دستیابی پی ایران نیز در درجه اول در اسالمی جمهوری از هر نوع توافق و همکاری با چین

است. اهداف و انگیزه سیاسی در درجـه دوم قـرار  منطقه در مطمئن فع اقتصادی از جمله انرژیمنا
تشـدیدکننده آن باشـد. بـه  توانـدمتحـده مـی جویانه ایاالت دارد که در روند جاری، سیاست تقابل

د. آیـ کند، بلکه بیشتر در مقـام پاسـخگویی برمی عبارت دیگر چین از منازعه با آمریکا استقبال نمی
  سیاست چین نسبت به محور مقاومت نیز تابع همین روند است. 

های راهبردی ایـران و چـین موجـب تقویـت محـور مقاومـت یـا بر این اساس اینکه همکاری
تضعیف آن شود، به راهبردهای ایران بستگی دارد. جمهوری اسالمی ایران پس از چهار دهه آزمون 

لـوغ راهبـردی بیشـتر، بـا رویکـردی عملگرایانـه بـه و خطا در سیاست خـارجی، اکنـون بایـد بـا ب
  المللی از جمله چین منافع خود را تأمین کند.  های بین قدرت

برای ساخت آینده مطلوب برای محور مقاومت و در واقع گفتمان انقالبـی جمهـوری اسـالمی 
قاومت هم بـه ها را در نظر گرفت. تقویت محور مها و عدم قطعیتایران، باید همه روندها، پیشران

های راهبردی ایران و چین، ارتقای سطح روابط عوامل داخلی و هم خارجی بستگی دارد. همکاری
کند؛ امـا اقتصادی، دسترسی ایران به منابع مالی بیشتر را برای تقویت لجستیکی مقاومت بیشتر می

اومـت در های اصـلی قـدرت مقدهد، شاخصچنان که بیان شد و پیشینه محور مقاومت نشان می
ها نقش مهمـی رسد در آینده نیز این پیشرانرهبری، پشتوانه مردمی و عقیدتی بوده است. به نظر می

                                                                                                                                        
 /١٥١٥/http://www.iras.ir/fa/doc/interview، قابل دسترسی در ۱۳۹۵تیر  ۶

http://www.iras.ir/fa/doc/interview/
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هـایی دربـاره رهبـری، انسـجام در تقویت مقاومت ایفا خواهند کرد. اما در این میان عـدم قطعیـت
، رونـدهای سازمانی و مدیریتی محور مقاومت، روندهای مؤثر بر روابط ایران و چـین از یـک سـو

  مؤثر بر رویکرد چین به محور مقاومت از سوی دیگر وجود دارد. 
نهایت استفاده از قرارداد ایران و چین برای ساخت آینده مطلـوب بـرای محـور مقاومـت بـه  در

هـای ها و عدم قطعیـترهبری ایران، مستلزم پایش مداوم روندها، سنجش مداوم سناریوها، پیشران
در ضمن بایـد  .است ایران دیپلماتیک و امنیتی، سیاسی، فرهنگی های یستمربوط از سوی استراتژ

نتیجـه  هـای جدیـدی بـه وجـود آورنـد.ها و عـدم قطعیـتتوانند پیشران در نظر داشت روندها می
  دیدبانی مداوم این روندها، کسب شناخت از مقاومت و آینده آن از زوایای جدید است.
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