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 هران، دانشگاه تالملل دکتری روابط بین آموختۀ انشد
 (70/70/7030 تاریخ تصویب: - 70/70/7030)تاریخ دریافت: 

  چکيده
همچون تالش آمریکاا   الملل در نظام بین ها تحولبرخی  اخیر و های سالکاهش رشد اقتصادی چین در 

دنبال پیگیری سیاسات خاارجی ناوینی باا      پینگ به  نجیبرای تمرکز بر آسیاپاسیفیک موجب شد تا شی
ایان   .آمریکا قرار گیارد  ۀمحاصر درخواهد در شرق آسیا  های نوین اقتصادی باشد. چین نمی مدل ۀارائ

را  هاا ایان ابتکار  آشاکار هاای   جدیدی ارائه کرده است. نموناه  های طرحتداوم رشد خود،  برای کشور
دانسات. ایان   « ابتکار یک کمربناد یاک جااده   »و « های آسیایی گذاری زیرساخت بانک سرمایه»توان  می

آسایای مرکازی و    ۀمنطقا  برابار ت چاین در  در رویکرد و سیاس هایی تحولهای نوین به  ها و ایده طرح
ایان   رنوشاتا روی ایان   پایش  پرسشهمچنین سازمان همکاری شانگهای انجامیده است. بدین ترتیب، 

بار رویکارد ایان کشاور نسابت باه ساازمان همکااری          هاییتأثیراست که رویکردهای نوین چین چه 
تاا  اسات  شاده   سابب ی چاین  توان گفت تحول در سیاست خارج شانگهای داشته است؟ در پاسخ، می

 ،رویکرد پکن قرار گیارد. ایان اقتصاادی شادن     اساس ،اقتصاد و در نتیجه تقویت بعد اقتصادی سازمان
دنبال تقویت بعد امنیتی سازمان است. همچنین  با روسیه نیز شده که بیشتر به هایی اختالفموجب ایجاد 

« یک کمربند یاک جااده  »ابتکار  باشده  انجام های گذاری حفظ امنیت سرمایه ،در کنار مبارزه با تروریسم
نیز اولویت باالیی یافته است. عالوه براین، رویکرد نوین در سیاست خارجی چین در ابراز تمایال ایان   

البته عوامال دیگاری نیاز در ایان      ؛کشور برای عضویت دائم ایران در این سازمان تأثیرگذار بوده است
ها و اسناد موجاود   تحلیلی و مبتنی بر آثار و نوشته-توصیفی ارنوشت روشاند.  آفرین بوده خصوص نقش

 است. 
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   مقدمه
گذاران سازمان همکاری شانگهای و از اعضای فعاال   عنوان یکی از بنیان جمهوری خلق چین به

پکن در کنار تالش برای حل مسائل مرزی ی، وشوراتحاد ی پس از فروپاشرود.  شمار می آن به
طلبای،   امنیتی مربوط باه جادایی   مقابله با مسائلدنبال  به استقالل آسیای مرکزی،نوبا کشورهای 

برای این کشاور تبادیل شاده     مهمیهای  و تروریسم بود که در این دوره به چالش گرایی افراط
کرد چین به ساازمان همکااری شاانگهای مساائل امنیتای،      های مهم روی بودند. بنابراین از بنیان

از کشاورهای   گرایای  افراطتسری  زیرا ؛کیانگ بود ویژه مسائل مربوط به امنیت در استان سین هب
. البتاه در کناار ایان    رو کند روبهتوانست این کشور را با چالش داخلی جدی  آسیای مرکزی می

 ای نیازهای مختلف منطقاه تأمین با پیرامون و لزوم ، نگاه به آینده و تالش برای همکاری مسئله
همچنین، تالش بارای محدودسااختن حضاور و نفاور آمریکاا در آسایای        صورت مستقل و به

خاوبی   هاای چاین را باه    برای تأمین ایان خواساته   ای منطقه سازمانوجود یک اهمیت مرکزی، 
   ساخت.آشکار 

رویکردهاای فعاال در    کارگیری بهبا که  3770در سال  پینگ جین شیکارآمدن  پس از روی
، یتر در مناطق پیرامون جدید، حضور فعال ۀسیاست خارجی همچون تأسیس نهادهای چندجانب

لزوم بررسی  ،اقتصادی و مالی جدید همراه بوده است های طرحغرب و سوی  حرکت به راهبرد
گی آن را ضاروری  رویکرد این کشور به سازمان شاانگهای و چگاون   نکردن یا تغییر کردنتغییر

های جدیاد در   گیری در پرتو مبانی و جهتکه شود  مطرح می پرسش این بنابراینساخته است. 
، تر این کشور در محیط پیرامونی آن بوده اسات  سیاست خارجی چین که متضمن رویکرد فعال

؟ در این ایجاد شده استنسبت به سازمان همکاری شانگهای  آن گیری در جهت هاییچه تغییر
شاود   تاالش مای   ،گیری چین نسبت به سازمان شانگهای های جهت ضمن بررسی ریشه ،وشتارن

های نوین این کشور در ابعاد اقتصادی، امنیتی و همچنین نوع رابطه با روسایه در   گیری تا جهت
گیری نوین در سیاست خارجی بررسی شاود. بادین    مبانی و جهت ۀنتیجسازمان در  چارچوب
گرایای نوکالسایک و    نظاری واقا    باه چاارچوب   ، ابتداپرسشیی به این گو پاسخ برایترتیب، 

 های هدف و های عضویت چین ریشه . سپس در گام دوم،پردازیم میحاضر  نوشتارارتباط آن با 
 ،. در گاام بعاد  کنایم  میارزیابی  سازمان همکاری شانگهایدر زمان تأسیس را سنتی این کشور 
تحلیال  را جاین پیناگ    کارآمدن شی چین پس از روی های سیاست خارجی نوین اصول و بنیان

باه   .پردازیم میآسیای مرکزی  برابراین رویکرد بر سیاست چین در های تأثیرسپس، به  .کنیم می
 رویکرد چاین باه   ،محیطی و تالش رهبران چین برای تغییر مدل رشد اقتصادی های الزامسبب 

پس از آن  .به خود دیده است هایی تحولسازمان همکاری شانگهای  تب  آن به و آسیای مرکزی
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. تبیین خواهاد شاد  سیاست خارجی نوین این کشور متأثر از رویکرد پکن به سازمان شانگهای 
  شود. مطرح می نوشتارسرانجام ارزیابی نهایی 

 
 گرایی نوكالسيک واقع؛ چارچوب نظري

سات کاه در چاارچوب    نوکالسایک ا  گرایای  واق الملل،  در روابط بین شده مطرحهای  از نظریه
هاا،   آن همچاون اولویات دولات    اساسییا اصول  ها فرضبوده و بسیاری از  گرایی واق مکتب 
 هاای  نقا  کناد   اماا تاالش مای    ؛پذیرد الملل را می یا وضعیت آنارشی نظام بین نداشتن قطعیت
 هاا رفا    ن سیاست خاارجی دولات  ساختاری را برای تبیی گرایی واق  ژهیو بههای پیشین  گرایش

نوکالسایک   گرایای  واقا  ، بر سطح سیستم متمرکز استساختاری که  گرایی واق . برخالف کند
 ،عناوان متغیرهاای میاانجی    باه ، کند ضمن ترکیب متغیرهای ساختاری و سطح واحاد  تالش می

اساتدالل   نظاری  ۀشااخ این  . (Schweller, 2000: 174)کندتحلیل و تبیین  راسیاست خارجی 
از  گرفتاه  نشائت و پایش از هماه    اولسیاست خارجی یک کشور  های فهدکند که دامنه و  می

اماا در کناار    ؛استها  های قدرت مادی نسبی آن قابلیت ۀواسط بهالملل  ها در نظام بین جایگاه آن
در سطح واحد برگردانده شوند. از ایان   7گر متغیرهای مداخله راهفشارهای سیستمی باید از آن 

های سیستمی ممکان   فشارها و محرک. بنابراین شوند خوانده می ها نوکالسیک نظر است که آن
بادون اینکاه بتوانناد جزئیاات دقیاق رفتاار        ،شکل دهناد است جهت کلی سیاست خارجی را 

  . (Rose, 1998: 146-147)ها را تعیین کنند  دولت
اناد.   هاند بر متغیرهای مختلفی تأکید کرد پردازانی که بر این گرایش نظری تمرکز کرده نظریه

متغیرهاایی هساتند    از ...و گرایی ملیادراک رهبران، ایدئولوژی، ارتباط دولت و جامعه، اقتصاد، 
عامال اقتصاادی    نبا درنظرداشت نوشتاراند. در این  ها استفاده کرده ن که نویسندگان مختلف از آ
بررسای  ازمان همکااری شاانگهای   سا  برابار ایان کشاور در    رویکرد ،در سیاست خارجی چین

گیاری چاین    متغیر ساختاری عامل مهمی در جهات دیگر، ضمن تأکید بر اینکه  بیان. به شود می
هاا و   عامل اقتصاد و تغییر مدل اقتصادی چین که باه طارح ایاده    شود تأکید میرود،  شمار می به

خارجی این کشور انجامیده است بر سیاست پکن در آسیای  های نوینی در سیاست گیری جهت
تاوان   مای  ه اسات. بناابراین  جدی برجای گذاشت هایتأثیران همکاری شانگهای سازم مرکزی و

ای و  چاین بارای حفاظ ثباات در محایط منطقاه      عامل اقتصاد که به تالش  ۀگستردتأثیر  ،گفت
گیری  بنیان سیاست خارجی نوین این کشور و عاملی مهم در جهت ،شده استمنجر المللی  بین
رو یعنای   پایش  نوشاتار ماورد بررسای در    ۀدورای در نسبت به سازمان همکااری شاانگه   نچی
 است. 3772تا  3770 های سال
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 سنتی چين در سازمان همکاري شانگهاي  هاي هدف
 هاایی  هدفبوده است. گرایانه  عملسیس سازمان همکاری شانگهای بسیار أبرای ت چین راهبرد

 هماه  ،همساایه  های تول، امنیت و اعتماد متقابل با دتأمین انرژیمرزی،  های موضوعچون حل 
ن اموفقیات چاین در ایجااد تصاویر مابات از ساازم      همچناین،  . ناد ا هبود راهبرداین عناصر از 

حفاظ و  ، عضو ایان ساازمان   های  تتبت و دول ،سین کیانگثبات در ایجاد  ،همکاری شانگهای
 ۀزمینا  ،ای منطقاه  درون فرهنگی و تجااری  های ارتباطافزایش روابط نزدیک با روسیه و افزایش 

در  .(Szanajder, 2006: 93-102) آورد رهبری چین در سازمان همکاری شانگهای را فراهم مای 
آن  ۀسیس سازمان همکاری شانگهای و حمایت از توساع أچین در ت های هدفتوان  مجموع می

 جو کرد:و موارد جستاین را در 
شاانگهای  هاای چاین در تأسایس ساازمان همکااری       هاا و محارک   تارین انگیازه   از مهم -
با رشد بنیادگرایی اسالمی و خطری که برای امنیات   رویاروییبا های امنیتی بوده است.  نگرانی

آسیای مرکزی برای جلاوگیری از   های ت، پکن همکاری بیشتر با دولکند میداخلی چین ایجاد 
 ستنددر ارتباط هکیانگ  سینان طلب جدایی که با ،تروریستی در این کشورهاهای  سازمانفعالیت 

عناوان قادرت بازرض عضاو ساازمان نیاز چناین         از سوی دیگر، روسیه به. داند میرا ضروری 
عضو بارای   های تدول دیگر ساز همکاری این کشور با چین و های امنیتی دارد که زمینه نگرانی

هاای   . حضور برخی گروهای اساالمی تنادرو در چچان و جمهاوری    شده استها  مقابله با آن
در میان رهبران این کشور شاده  های امنیتی  موجب ایجاد نگرانی مرکزییای قفقاز شمالی و آس

هاای   سازی در آسیای مرکزی از بهتارین گزیناه   منظور ثبات همکاری با چین به. در نتیجه، است
  .(Hu, 2004: 137-138) این کشور بوده است

ویژه در  قتصادی بها روابط مربوط به ،این سازمان برابردر مهم دیپلماسی چین  دومین بعد -
مساائل انارژی    ،کارآمادن جمهاوری خلاق چاین     اول روی ۀ. تا سه دهبوده استانرژی  بخش
نیااز   ،اما با رشد اقتصادی فزایناده  ؛داشتپکن  راهبردیهای امنیتی و  اندکی در ارزیابی اهمیت

 7337 ۀدها  نیماۀ . از نیز رو به فزونای نهااد  ویژه انرژی و مواد خام  هبه مناب  عظیم باین کشور 
دنبال مناب  نفتی و دیگر مناب  انرژی در آفریقاا، آمریکاای التاین، خاورمیاناه و آسایای       چین به

سیاست خاارجی چاین در    ۀاین دیپلماسی جدید به عنصر سازند در نتیجه،. مرکزی بوده است
ساازی دساتیابی باه منااب       مین و متناوع أبرای ت .(Choo, 2008: 90-103) قرن جدید تبدیل شد

نفتای   هاای  شارکت برای  راهبردی مناطقآسیای مرکزی را یکی از  چین دریاها،فراسوی انرژی 
ای  بر این اسااس، یاک ساازمان منطقاه     .(Hu and Cheng, 2007: 47) آورد به حساب می خود
 ها در این حوزه را افزایش دهد. توانست همکاری می
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ساازمان همکااری   در زمان تأسیس رسد رهبران چین  نظر می به ،باالعالوه بر دو موضوع  -
جهات  در بارای تاالش    میادانی  ،در آیناده  تواند بر این باور بودند که این سازمان می شانگهای

تاا  بکوشاد  دستیابی باه ایان هادف، پکان بایاد       برای .باشد در منطقه نقش رهبری این کشور
ساازی   نهادیناه ، دگسترش دهاین سازمان را از مسائل امنیتی به همکاری اقتصادی های  کارویژه

گاران چینای    تحلیال  .(Yuan, 2010: 862) کندفراهم را آن  7شرایط توسعۀو کند آن را تسهیل 
و  هاا  ی طارف برابار  ۀپایا بار  مشاورت   گاو و و ساازمان فرایناد گفات    کنند که این استدالل می
را نشاان  هاای سیاسای و اقتصاادی     ای در حاوزه  برای افازایش همکااری منطقاه    سازوکارهایی

ساازی چاین را نیاز     توانست عالوه بر دستاوردهای عینی، قدرت گفتمان این مسئله می .دده می
  افزایش دهد.

 
 سياست خارجی نوین چين

. اگر تاا  دانست چینتوان سرآغاز عصر جدیدی در سیاست خارجی  جین پینگ را می شی ۀدور
ائوپینگ رهباران  دناگ شای   در عصار پیش از این و از آغاز روند روابط سازنده با جهان بیارون  

باه بعاد    3770 ساال  عصار جدیاد یعنای از    در بودند 3«چراغ خاموش»دنبال حرکت با  چین به
الملال نسابت باه     نظام باین  ۀعرصچین در  ،گونه تحولی شگرف در این حوزه ایجاد شد. بدین

 عناوان  باه  ،آمیاز  . البته این به معنای گسست از گفتمان ظهور مسالمته استتر شد گذشته فعال
جدیاد در   های الزامناشی از  موضوع. بخشی از این نیستسیاست خارجی چین فتمان غالب گ

المللی و رشاد اقتصاادی ایان کشاور باوده اسات کاه در اداماه باه ایان دو مسائله             محیط بین
 :پردازیم می

تواناد پیامادهای    می افزایش قدرت چین در ابعاد مختلف المللی: در محيط بين هاتغيير. 2
تا است الملل در پی داشته باشد. آمریکا نیز با درک این مسئله تالش کرده  ظام بینمهمی برای ن

تغییر جهت »اعالم سیاست  ،مسئلهتمرکز خود بر آسیا پاسیفیک را افزایش دهد. تجلی بارز این 
مریکاا در  آبار افازایش حضاور    بود که  3777در سال توسط دولت باراک اوباما  0«سوی آسیا به

گوناه کاه    آن واسات   باوده  مبتنی تقویت نظام اتحادی این کشور در این منطقه آسیاپاسیفیک و
شامار   باه مداران اعتقااد دارناد سیاساتی در راساتای مهاار چاین        سیاست و پژوهشگرانبرخی 

 در فایاده  –گرایانه و مبتنای بار هزیناه     را تغییری واق  راهبرداین  پژوهشگران. برخی رفت می
  .(Kay, 2013: 8-17) نددان می آمریکا خارجی سیاست

                                                           
1. Expansion  
2. Low Profile  
3 Asia Pivot  
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شاده  منجار  در سیاست خارجی چاین   مهمبه دو تغییر  گیری کالن ایاالت متحد جهتاین 
شادن از ساوی آمریکاا و متحادان آن      جلوگیری از محاصاره رای ب این کشور، سو است. از یک

از تاوان بخشای    مای را در سیاست خارجی خود در شرق آسایا ایجااد کارده اسات.      هاییتغییر
 ۀمنطقا »دریای چاین جناوبی یاا اعاالم      ویژه افزایش ادعاهای خود در هبچین خارجی سیاست 

ناوعی موازناه در برابار     را باه ... و 3770در دریای چین شرقی در ساال   7«شناسایی دفاع هوایی
و افازایش   با آمریکا در مناطق شرقی خودنداشتن  تقابل منظور چین به ،. از سوییدانستآمریکا 

بخشای از تمرکاز    است تالش کرده ربی که نفور آمریکا در حال کاهش است،نفور در مناطق غ
چاون   یخود را در مناطق غربی خود قرار دهد. در این زمان شاهد حضور بیشتر چین در مناطق

 ایم. رمیانه بودهوآسیای مرکزی، جنوب آسیا، خا
 را درصدی چند رشد کاهش  جدید دهه ابتدای از چین اقتصادالزامات رشد اقتصادي: . 1

 تاداوم  هادف  با نوین های طرح  و  مدل پیگیری زمان این از بنابراین، .است کرده تجربه

 بناابراین، از ایان زماان    .اسات  شاده  تبادیل  ضروری امری به کشور این برای اقتصادی رشد
 بارای ایان کشاور    تداوم رشاد اقتصاادی   با هدف جدید یها ایجاد طرح پیگیری مدل جدید و

ریکاای التاین تاا    ویژه در آسایا و آم  هاینکه کشورهای متعددی ب توجهشایان نماید.  ضروری می
اند کاه   شده رو روبه 3«تله درآمد متوسط»اما با  اند، پشت سر گذاشته را چین این مرحله از رشد

در در شارایط کناونی    .(Morrison, 2018: 7) هاا شاده اسات    موجب توقف رشد اقتصادی آن
الگوی رشد سوی  به 0«صادرات محور»گیری رشد اقتصادی از رشد اقتصادی  تغییر جهت ۀنتیج

پکن خارجی  سیاست 4«خارجگذاری در  سرمایه»و  «اولویت مصرف داخلی»اقتصادی مبتنی بر 
 برایاین کشور عالوه بر تالش  ،سیاست خارجی ۀبوده است. در عرص رو هایی روبهتغییرنیز با 

دنباال ایجااد    باه و کشورهای پیراماونی،   آنن احفظ یا تقویت روابط اقتصادی با آمریکا و متحد
گذاری در خاارج   ههای چینی را به سرمای اقتصادی جدید بوده است که بتواند شرکت های طرح

افازایش قابلیات رقاابتی     ، همچنین باا هادف  توانایی مالی پکن در نتیجۀ مسئلهسوق دهد. این 
ترشدن  فعال چین درهای  محرک این دو مورد المللی بوده است. بین ۀهای چین در عرص شرکت

گذاری  سرمایه چون بانک هایی طرحایجاد . اند بودهالمللی  ای و بین منطقه ۀعرصدر هرچه بیشتر 
 «ابتکار یک کمربناد یاک جااده   »مشارکت جام  اقتصادی،  ۀنام های آسیایی، موافقت زیرساخت

در  هاا تجلای باارز تغییر   .اسات های چین برای تداوم رشد اقتصادی خود  نمودهای بارز تالش
برای حفظ رشد اقتصاادی هساتند را    این کشورمتأثر از تالش  بیشترسیاست خارجی چین که 

                                                           
1. Air Defence Identification Zone 
2. Middle Income Trap  
3. Export Oriented 
4. Going Out 
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هاا   اشاره کرد گرچاه برخای از ایان شااخ     جو کرد. البته، باید و موارد جستاین  توان در می
ای و  بارای حفاظ ثباات در محایط منطقاه     اماا   ؛مستقیم به عامل اقتصاد مرتبط نیساتند شکل  به
 هستند.رشد اقتصادی است، ضروری  ۀالمللی که الزم بین

 
 آميز سالمتم ۀنشانگر تعهد به توسعهاي جدید  طرح مفاهيم و ایدهالف( 
دیپلماسای جدیاد قادرت بازرض باا      »جین پیناگ در ایان دوره باا طارح مفااهیمی چاون        شی

دو  3«اجتماع با مقصد مشاترک »و  7«های بزرض مدل جدید روابط قدرت»، «های چینی مشخصه
عنوان یک قادرت   شدن جایگاه چین به ت شناختهیمسر خواهان به .7:کند را دنبال می مهمهدف 

پکان   بر این اساس،. را داردپذیرش مسئولیت  آمادگی و توانالملل است که  ینبزرض در نظام ب
کاالهاای عماومی    تأمینالمللی برای  بین ۀجامعمسئول در  یعنوان بازیگر تعهد خود به رفتار به

 .(Esteban, 2017: 3-7)اسات   افازایش داده همچون حفاظت از محیط زیست و حفظ صلح را 

هاای   مدلی جدید از روابط میان قادرت  ۀارائالملل خواهان  در نظام بینبا تصدیق رشد چین  .3
گفتماان   ۀغلبا برای مقابله با  مسئلهاین شود.  به جنگ ختم نمیبرخالف گذشته بزرض است که 

 باشد. داشته تداوم رشد چین تواند پیامدهای ناگواری برای که میضرورت دارد « دام توسیدید»
 ضارورت  بهگفتمانی چینی است که در آن  ۀجین پینگ ارائ شی های هدفترین  در واق ، از مهم

در  .(Ku, 2015: 24-25) انجاماد  نمای موجود با قدرت مسلط  رویاروییجدید به  یظهور قدرت
ایادئولوژیک   ۀمباارز امنیتی آن مبتنی بر تقابل با غرب و  آیینشوروی که  اتحاد برخالف، اصل

از نگااه  در نتیجاه،   .(Li, 2016: 8) ، اقتصااد قارار دارد  امنیتای چاین   آیاین در مرکز  استوار بود،
  یابی چین باشد. قدرت ۀادامتواند مانعی جدی در  شروع تقابل جدی با آمریکا می ،رهبران چین

 
 جدید ۀچندجانب هاي طرحب( 

جدید اقتصادی  هایابتکار که ریشه در وضعیت جدید اقتصادی چین دارد اساسی های از تحول
باناک   0،ای مشارکت جام  اقتصادی منطقاه  توان این نهادها را می ۀوده است. نمونو چندجانبه ب

ابتکار یک کمربند یک جاده را نام برد که در اداماه باه    و های آسیایی گذاری زیرساخت سرمایه
 :پردازیم میهریک 
عناوان یکای از    به 3770: این بانک در سال سياییآ هاي گذاري زیرساخت بانک سرمایه. 2
ن آمریکاا باا   ادر سیاست خارجی چین مطرح شاد. بسایاری از متحاد    مهماقتصادی  های لتحو

گاران از آن   ای که برخی تحلیال  گونه های این کشور به عضویت آن در آمدند. به وجود مخالفت

                                                           
1. New Great Power Relations  
2. Community with Common Target  
3. RCEP 
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در سطح جهان برجاای گاذارده و در    اساسیژئوپلیتیکی  هایتأثیرکه  کردندعنوان نهادی یاد  به
  .(Renard, 2015: 4-5) تداوم یابد دارد احتمالآینده نیز 

همگرایای   نتیجۀای  منطقه یمشارکت جام  اقتصاد: اي مشاركت جامع اقتصادي منطقه .1
 3777که در سال  7تجارت آزاد شرق آسیا ۀحوزای بوده است. یکی  دو طرح برای ادغام منطقه

ژاپن توسط  3770در سال بود که  3مطرح شد و دیگری مشارکت جام  اقتصادی در شرق آسیا
شاود و تاوازن    به رهباری چاین شاناخته مای    در اصل این طرح  .(Kim, 2015: 14) شدمطرح 

 حمایت پکن از آن را توضیح دهد. های دلیلتواند  نهادی می
 ،جاین پیناگ   شای  ۀگذشات ساال  در پان    اساسیهای  از طرحابتکار یک كمربند یک جاده: . 9

 0«غارب ساوی   حرکت باه » راهبرد ۀنتیجدر  بیشتر این طرح.ستبوده ا «ابتکار یک کمربند یک جاده»
به این دلیل بوده اسات کاه باا توجاه باه افازایش        در اصلغرب سوی  حرکت به راهبردبوده است. 

چاین خواهاان افازایش حضاور خاود در       ،هاا  سیا و احتمال افزایش رقابتآحضور آمریکا در شرق 
   .(Yun, 2013) آمریکا باشد محل همکاری باتواند  می بیشترمناطق غربی خود بوده است که 

 
 روابط اقتصادي با كشورهاي همسایه گسترش ج(
رواباط اقتصاادی باا     جاین پیناگ تقویات    شای  ۀدوردر سیاست خاارجی چاین    مهم مسائلاز 

 و نهادهای چندجانبه بوده اسات  راهکشورهای پیرامونی است. بخشی از این گسترش روابط از 
ای که در حال حاضار چاین    گونه صورت دوجانبه بوده است. به یز بهروابط ن گسترشبخشی از 

 4رود. شامار مای   ن آمریکا باه اای از جمله متحد شریک اول تجاری بسیاری از کشورهای منطقه
گیرندگان  تصمیم های همالحظدنبال تأثیرگذاری بر  ای به پکن با آگاهی از وضعیت موجود منطقه

 مهمن اعنوان متحد رالیا بهتجنوبی، ژاپن و اس ۀکر باری چین این کشورها بوده است. روابط تجا
داشته است. در روابط با کشورهای آسایای جناوب    افزایشبه  آمریکا در این منطقه روندی رو

در اما  ؛ها را وارد نهادهای چندجانبه با محوریت خود کند شرقی نیز پکن گرچه تالش کرده آن
اتحاد و اجماع موجود در  ،ها روابط دوجانبه با آن گسترش هراتا از  دنبال این بوده حال به همان

 با پاکستانتا روابط اقتصادی خود است چین تالش کرده  ،از سوی دیگر 0آن را از بین ببرد. سه آ

                                                           
1. East Asia Free Trade Area (EAFTA) 
2. Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA)  
3. March to West  

خاود   ۀو روابط دوستاندهد توسعه را چین نیاز دارد تا روابط خود با کشورهای مختلف » جین پینگ به باور شی. 4
 .(Xi, 2013) کندبا کشورهای همسایه را تحکیم و همکاری سودمند متقابل با این کشورها را تعمیق 

کردن دریاای   آن در فیلیپین بوده است که در آن از نظامی سه های مهم این تعامل جدید، اعالمیۀ نشست آ . از نشانه0
چین جنوبی توسط چین سخنی به میان نیامده است. این تغییر بزرض نسبت به اعالمیۀ سال پیش به رهبری الئوس 
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 باوده  پاکساتان  –چین  یداقتصا راهرویروابط  گسترشاین  آشکار نموددهد.  گسترشنیز  را
 یها لتحو در پکن آفرینی نقش افزایش ضمن تواند می نپاکستا با تجاری روابط گسترش. است
باید به رواباط  ، زمینه. در این کندآمریکا ایجاد  -افغانستان، محوری را در برابر محور هند آیندۀ

 «راه ابریشام جدیاد  »ایجااد   پیدر که  سیای مرکزی نیز اشاره کردآاقتصادی پکن با کشورهای 
 ه است.فراتر از صرف واردات انرژی حرکت کرد

 
 پيامدهاي رویکرد نوین چين براي سياست خارجی این كشور در آسياي مركزي

بارای سیاسات خاارجی     پیامدهای مهمی ،مهم در سیاست خارجی چین هایتغییرایجاد برخی 
که چین بخواهد روند افزایش در صورتی آسیای مرکزی داشته است.  ۀمنطق برابردر کشور  این

برای ور در آسیای مرکزی برای این کشور اهمیت زیادی دارد. قدرت خود را تداوم بخشد حض
ترکاردن اهمیات ایان منطقاه در سیاسات       ضمن برجساته  «یک کمربند یک جاده»، ابتکار نمونه

ویژه در بعد اقتصادی و همچنین نقش پیونددهندگی این منطقاه، لازوم حفاظ     هب، خارجی پکن
 سازد.   ثبات در این منطقه را ضروری می

تمرکاز   یافتن فزاینده و بيش از پيش آسياي مركزي در سياست خارجی چين: اهميت. 2
بیشتر آمریکا در شرق آسیا و وضعیت رشد اقتصاادی چاین پیامادهای مهمای بارای سیاسات       

 ،ترین منااطق متاأثر از سیاسات خاارجی ناوین چاین       خارجی چین در پی داشته است. از مهم
از برخورد دو کشور چین و آمریکاا در   تواند حضور در آسیای مرکزی می آسیای مرکزی است. 

شرق آسیا جلوگیری کند. همچنین، چین در صورتی که بخواهد حضور و نفور خود در منااطق  
آسایای مرکازی    الملال را افازایش دهاد    مختلف و در نتیجه قدرت و جایگاه خود در نظام بین

ق جهاان باشاد. بناابراین، در    این کشور باه ساایر منااط    ۀتواند درواز ضمن تأمین مناب  الزم می
گار،  رقابت بر سر مناب  قدرت جهانی آسیای مرکزی برای چین اهمیت زیادی دارد. از سوی دی

« گاذاری در خاارج   سارمایه »هاای آن مادل    یکی از بنیانکه  وضعیت اقتصادی نوین این کشور
 ۀطقا های چینی در خارج از این کشور را ضروری سااخته اسات. من   لزوم حضور شرکت ،است

ها باشد تا ضمن دستیابی به توان  تواند مکان مناسبی برای حضور این شرکت آسیای مرکزی می
« غرب سوی حرکت به» راهبردبتوانند در بازارهای جهانی حضور بیشتری داشته باشند.  ،رقابتی
است سی نمودترین  مهم« یک جاده یک کمربند»ابتکار . ن مبنا طراحی شده استینیز بر همچین 

واردات انرژی را از صرف الگوی تعامالت اقتصادی چین  و ین چین در آسیای مرکزی استنو

                                                                                                                                        
های مورد  های چین در آب ای از ادعاهای مرزی و افزایش فعالیت هبود که در آن آمده است برخی کشورهای منطق

 .(Zhou, 2017)مناقشه نگرانند 
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هاای چینای در ایان     حضاور بیشاتر شارکت    موجبفراتر برده و از این منطقه و صادرات کاال 
 .خواهد شدکشورها 

مسئله بنیان نگرانی چاین در   اگرچه همچنان این نیز وزهامرلزوم حفظ ثبات در منطقه: . 1
لازوم حفاظ امینات    با افزایش حضور اقتصادی چاین در ایان منطقاه    اما آسیای مرکزی است، 

تاالش   تبدیل شده اسات.  پکنهای اساسی  این کشور نیز به یکی از خواستههای  گذاری سرمایه
صاورت فاروش    چه باه  ،مختلف های امنیتی با کشورهای منطقه به شیوهبرای افزایش پیوندهای 
عاالوه بار ایان،    . کردارزیابی  زمینهتوان در این  را می رکمانورهای مشت تسلیحات و چه انجام
زماان باا    ویژه هم هبه کاهش حضور در این منطقه و افزایش خطر داعش ب هتصمیم ایاالت متحد

 سازد.   های این گروه در عراق و سوریه لزوم مقابله با گسترش تروریسم را ضروری می شکست
 

 ايرویکرد نوین چين به سازمان همکاري شانگه
ی باه خاود گرفات. باه ایان ترتیاب،       روناد نزولا   چاین به بعد رشاد اقتصاادی    3777از سال 
همچناین  ضروری شاد. در ایان دوره،    ،رویکرد نوین اقتصادی برای تداوم رشد گرفتن درپیش

ساوی   گیاری باه   تغییر جهات » راهبرد با توجه بهچین  ۀیابی فزایند با درک قدرت هایاالت متحد
، ن شارایطی یمختلاف افازایش دهاد. در چنا     هاای  شکلور خود را به تالش کرد تا حض« آسیا

در ناوع رویکارد چاین باه      هاایی  شود تحول می سببرویکردهای نوین سیاست خارجی چین 
توان باه   را می ها آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای نیز صورت گیرد. این تحول ۀمنطق
 شرح دانست:این 

از  ر رویکرد چين بهه سهازمان همکهاري شهانگهاي:    تر شدن عامل اقتصاد د برجسته. 2
ترشدن عامل اقتصااد   برجسته ،سیاست خارجی نوین چین پدید آمده است ۀنتیجمسائلی که در 

. البته این بدان معنا نیست که تااکنون ایان عامال در    استدر رویکرد پکن به سازمان شانگهای 
 بیشاتر زمان تأسیس سازمان شانگهای  رویکرد چین نسبت به شانگهای تأثیرگذار نبوده است. از

اقتصادی چین در قالاب ساازمان شاانگهای بار مبناای الگاوی واردکاردن ماواد خاام و           روابط
نیافتاه باوده    صادرات کاال یعنی الگوی حاکم بر روابط کشورهای رشدیافته با کشورهای توسعه

ای نقاش اقتصاادی   دنباال ارتقا   به این کشورشده است تا  سبب اخیر چین های اما تحول ؛است
 مختلفی دارد:  مسئله نمودهایاین . سازمان شانگهای باشد

نهادهای اقتصادی  با دیگرمشابه  یهمکاری شانگهای نقشکه سازمان  خواهد میپکن  الف(
عنوان  های آسیایی، یعنی عمل به گذاری زیرساخت تأسیس این کشور همچون بانک سرمایه هتاز

نمونه، در ساندی کاه    برای. کندقتصادی کالن این کشور ایفا های ا چارچوبی برای اجرای طرح
 .7 :منتشر شد سه بخش مطارح شاده اسات    «کمربند، جاده»در خصوص ابتکار  3770در سال 
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 .3؛ نقاال اساات و حماال راهروهااای راهچااارچوب مفهااومی در خصااوص پیونااد ساارزمینی از 
باا   «مربناد یاک جااده   ابتکاار یاک ک  »همچون همااهنگی   مهمهمکاری  ۀحوزپن   ۀدربرگیرند

همکاری است کاه در آن عاالوه بار     سازوکارهای ۀشبکمعرفی  .0؛ ملی است ۀتوسعهای  طرح
از ساازمان همکااری    7«صاندوق راه ابریشام  »هاای آسایایی یاا     گذاری زیرساخت بانک سرمایه

  .(Lin, 2017: 3) شانگهای نیز نام برده شده است
ساازمان   ۀزیرمجموعا سایس نهادهاای اقتصاادی    مبنی بار تأ  هاییپیشنهاد ۀارائچین با  ب(

چاون   هاییسازمان باوده اسات. پکان پیشانهاد    این اقتصادی  ۀکارویژدنبال ارتقای  شانگهای به
باه سابب    بیشاتر را مطرح کرده است که  «تجارت آزاد ۀمنطق»یا ایجاد  «ای منطقه ۀتوسعبانک »

، بارای نموناه  رو نشاده اسات.    ههاا روبا   اعضای شانگهای با موافقت آن ۀگرایان رویکرد حمایت
پاذیرد.   هاا را نمای   دانست پکان آن  شرایطی را مطرح کرد که می «ای بانک منطقه» بارۀمسکو در

بپیوندد که در آلماتی قارار دارد و   3«اوراسیا ۀتوسعبانک »روسیه از چین درخواست کرد که به 
  0.(Gabuev, 2017) درصد از موجودی آن را دارد 0/00مسکو 
نقاش رهباری خاود در مساائل      ال تقویات نبا د باه  سبب قدرت اقتصادی خاود  به چین پ(
تواناد در   ساازمان مای  ایان   ، با افزایش حضور اقتصادی چین،در شرایط کنونی است.ای  منطقه

و  منادکردن  هاا نقاش محاوری دارد در قاعاده     در آن این کشورکنار سایر نهادهای اقتصادی که 
سابب حضاور    . اگرچه باه آفرین باشد نقشنوظهور  یقدرتعنوان  هنجارسازی اقتصادی نوین به

  خواهد بود. رو روبههای بیشتری  عنوان یک قدرت بزرض با چالش روسیه یا هند به
پس  هاي سازمان همکاري شانگهاي: رویکرد امنيتی چين نسبت به كارویژه تحول در. 1

دنباال حال    کاه باه   دستور کار امنیتی چین در جهاان پاس از جناگ سارد     ،از پایان جنگ سرد
طلبای و   ناشای اساتقالل   هاای خطر همچناین  بود،خود با کشورهای پیرامون خود  های اختالف
تأسایس ساازمان   ساوی   شد ایان کشاور باه    سببکیانگ  در داخل یعنی استان سین گرایی افراط

امنیتای   مهام های  مچنان یکی از نگرانیه مسئلههمکاری شانگهای حرکت کند. امروزه نیز این 
آسایای مرکازی و ساازمان     برابرهای چین در  بخش مهمی از سیاست ۀبرند که پیش استچین 

در رویکارد امنیتای چاین باه ساازمان       اساسای دو تغییار  ایان   در حال حاضار . استشانگهای 
 ت:سهمکاری شانگهای صورت گرفته ا

                                                           
1. Silk Road Fund  
2. Eurasian Development Bank  

هایی بارای ایجااد همکااری و پیوناد      دنبال راه سازمان اظهار داشت که چین به 3770نشست جین پینگ در  شی. 0
راهبردهاای  اقتصادی اوراسایا و   ۀای همچون اتحادی همکاری منطقه های طرحبا « ک جادهیک کمربند ی طرح»میان 
. کناد عنوان سکویی بادین منظاور عمال     ای ملی کشورها است و سازمان همکاری شانگهای ممکن است به توسعه

 .(Xi, 2017)سازمان بوده است  3770نشست در   شیهای  صحبتاین سخنان بخشی از 
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توضایح داده   پیشاتر تغییر در رویکردهای سیاست خارجی چین کاه   ۀامروزه در نتیج الف(
های زیرساختی نیاز باه    گذاری اقتصادی و سرمایه های طرحها و  گذاری د حفظ امنیت سرمایهش

تقویات و افازایش رواباط    مسئله سابب  این  بنابراینشده است.  تبدیلامنیتی مهم چین  ۀدغدغ
تاوان در   را مای موضاوع  ایان   نمود آشاکار امنیتی چین با کشورهای آسیای مرکزی شده است. 

مسائله  ترک و همچنین فروش تسلیحات به این کشورها مشاهده کرد. این مانورهای نظامی مش
  آید. شماربه  موضوعپیشبرد این برای شود سازمان شانگهای چارچوب مناسبی  میسبب 
الملل و اعاالم سیاسات مبتنای بار خاروج یاا        تغییر جایگاه چین در نظام بین ۀدر نتیج ب(

کااالیی   کننادۀ  تأمینامنیتی شانگهای را  حوزۀ سوی آمریکا در منطقه، پکن درکاهش حضور از 
سازمان همکااری   ،، چینیبیانداند که آمریکا در آینده آن را تأمین نخواهد کرد. به  می 7عمومی

 مشاکل داناد تاا در آیناده باا      مای  3سازی رویکرد مصون انتخابر مناسبی برای شانگهای را ابزا
سازی مربوط به وضعیتی است که یک هژماون   . رویکرد مصوننشودرو  روبهمبارزه با تروریسم 

کنناد تاا    سایر کشورها تالش مای  ،قادر یا مایل به تأمین کاالهای عمومی نباشد. در این صورت
در  .(Tessman, 2012: 203-211) هااا را باارآورده ساازند  دیگاار آن سااازوکارهای راهخاود از  

موجب شد این کشور ه سپتامبر گفتمان مبارزه با ترور پس از یازد ۀغلبسیاست خارجی آمریکا 
آمریکاا در   ۀباه حضاور گساترد    مسائله منظور مقابله با طالبان به افغانستان حملاه کناد. ایان     به

 درشد. اماا  منجر های نظامی در خاک این کشورها  کشورهای آسیای مرکزی و استفاده از پایگاه
روج را اعاالم کارده   خود مبنی بر خا  هدفهای اعالمی خود  اخیر آمریکا در سیاست های سال

از افغانساتان   3774، باراک اوباما تصمیم داشات نیروهاای خاود را تاا ساال      برای نمونهاست. 
کناد تاا    ای را فاراهم مای   چندجانباه  ساازوکار سازمان شانگهای  ،. در چنین شرایطیکندخارج 

 دستور کار مبارزه با تروریسم همچنان تداوم پیدا کند. 
شاده و مبتنای بار     راهبارد محاسابه   باه  چاین  راهبارد کاه   گفات د البته این نکته را نیز بایا 

که چین در حال افزایش نفور خود است تاالش  صورتی است، یعنی در  0حداکارسازی محدود
چراکه چنین سیاساتی از ساوی دیگاران     کند؛کند تا از واکنش دیگر کنشگران نیز جلوگیری  می
ساوی   راهبرد بهگیری این  نابراین، جهتیا تأخیر رشد این کشور شود. ب موجب توقف تواند می

 ،ناپاذیر  تنها اجتنابهای بزرض به این است که ظهور چین نه  متقاعدکردن آمریکا و دیگر قدرت
تاا از پیگیاری    داشاته باشاد  ای  ساز در سطح جهاانی و منطقاه   و نقش ثباتباشد بلکه مطلوب 

  .(Fiammenghi, 2011: 148)کند ها جلوگیری  سیاست مهار از سوی آن

                                                           
1. Public Good  
2. Hedging Strategy  
3. Constrained Maximization  



 909 (1021تا  1029هاي  رویکرد چين به سازمان همکاري شانگهاي در پرتو سياست خارجی نوین این كشور )سال

اگر به تاریخ ترشدن روابط با روسيه در چارچوب سازمان همکاري شانگهاي:  رقابتی. 9
چین و روسیه و تاالش دو کشاور    جویانۀ توان روابط همکاری سازمان شانگهای توجه شود می
اما پس از گذشته بیش از یک دهاه کاه جایگااه چاین در نظاام       ؛برای همکاری را مشاهده کرد

تر به خود  جویانه رقابتحالتی  در چارچوب سازمان کرده است روابط دو کشور الملل تغییر بین
ویاژه   روابط دو کشور در ابعااد مختلاف باه   توان رشد  می ،به این سیر با توجه. البته گرفته است

رویکرد کارگرفتن  بهاخیر با آنکه فشار غرب موجب های  سالبعد اقتصادی را مشاهده کرد. در 
 ناماۀ  موافقات  3774و دو کشاور در ساال   ت سا شاده ا  روسایه  توساط « اآسای سوی  حرکت به»
های روسیه نسبت به افازایش نفاور    اما به مرور نگرانی ند؛کرد امضا «راهبردیجام  مشارکت »

کشورهای آسیای مرکزی نیز بیشتر شده است. در واق ، سیاست خاارجی ناوین چاین     درچین 
اقتصاادی در کشاورهای خاارج نزدیاک      ر حاوزۀ ویاژه د  هدنبال افزایش حضور خود ب نیز که به
هاا   تواند موجب کاهش نفور روسیه در این کشورها شود. این افازایش نگرانای   می استروسیه 

خود را در روابط دو کشور در چارچوب ساازمان همکااری شاانگهای نیاز نشاان داده اسات.       
تاالش  یا ازمان س بانک اقتصادی زیرمجموعۀ سهای چین همچون تأسی مخالفت روسیه با طرح

 .  کرد ارزیابیزمینه توان در همین  مسکو برای عضویت دائمی هند در سازمان را می
اماا چاین    داناد؛  که روسیه شانگهای را یک رژیم امنیتی با بعد نظامی قوی مای شایان توجه این

 یک سازمان اقتصادی و هویت دیپلماتیک برای آن اسات.  دنبال توسعۀ گرا دارد و به رویکردی کل
رویارویی با مداخلاۀ  پکن نسبت به مسکو تمایل کمتری برای استفاده از ابزارهای نظامی سخت و 

سازمان، پیشانهاد وزیار    3770 نشتدر  ،نمونهبرای  .(Lanteigne, 2018: 127-129) خارجی دارد
 رنگای در  هاای  که بتواند از انقالب تبدیل شود دفاع روسیه که این سازمان باید به اتحادی رسمی

 .(Blank, 2015) شدرو  روبهبا واکنش سرد از سوی چین کند اوراسیا جلوگیری 
 3772ایاران از ساال   : اعالم تمایل به عضویت دائم ایران در سازمان همکاري شانگهاي. 2

تمایل خود به عضویت دائم در این سازمان را اعالم کرده اسات کاه در آن زماان ساازمان اظهاار      
تواناد در ساازمان عضاویت     های سازمان ملل باشد نمای  تحریمدر ه داشته است که هر کشوری ک

در هاای پیشاین در ساال گذشاته      چین با وجاود مخالفات   .(Wu and Li, 2010) دائم داشته باشد
ای  امضاای توافاق هساته   البته  7نگهای اعالم تمایل کرده است.عضویت دائم ایران در شا خصوص

م آورد. بنابراین ناوع تعامال   هفرا الملل غام ایران در نظام بینو اد ها ایران زمینه را برای لغو تحریم
تردیاد   حمایت چین از عضویت ایران بوده است و بیمهم های  المللی از محرک ایران با جامعۀ بین

 هاای  طارح حمایت چین بوده است. در کنار این مسئله بایاد باه    ۀکنند امضای برجام عامل تسهیل

                                                           
ت دائام ایاران اساتقبال و حمایات     چین از عضاوی »نمونه، معاون وزیر خارجه این کشور اعالم داشت که . برای 7
  .(Fulton, 2018) «کند می
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شارق و   ۀپیونددهناد  ۀایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاود نقطا   ای چین نیز اشاره کرد. منطقه
اقتصاادی جدیاد چاین اهمیات زیاادی دارد.       هاای  طارح برای پیشبرد مسئله غرب است که این 

 میان دو طرف ی بیشترها همکاری ۀتواند زمین عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای می بنابراین
 را فراهم آورد.   ت چینای با محوری و افزایش پیوندهای منطقه

 
 نتيجه
، گرایای  افاراط  رخطا کااهش   و مرکازی کاهش تنش مرزی باا کشاورهای آسایای    برای تالش 

اصلی چین برای تأسایس ساازمان   های  دلیلاز  و تأمین نیازهای انرژی طلبی تروریسم و جدایی
ایان کشاور    هایزمان با رشد چین انتظار همو اما به مرور  ؛رفت همکاری شانگهای به شمار می

المللای در   محایط باین   هاای  از سازمان نیز تغییر کرده است. لزوم تداوم رشد اقتصادی و الازام 
رشد قدرت این کشور و تالش آمریکا برای حضور بیشتر در آسیاپاسیفیک موجب شد تا  نتیجۀ
و  هاا ایان کشاور باا ابتکار   . همچناین  های جدیدی از سوی رهبری این کشور مطرح شود ایده

 راهبارد ویژه در مناطق پیرامونی باشد.  هدنبال افزایش حضور خود ب جدید به ی چندجانبۀنهادها
اهمیت آسیای  «یک کمربند یک جاده»اقتصادی چون  های طرحو  «ینچ غرب سوی حرکت به»

مهمی برای رویکرد ایان کشاور    های الزام مسئلهمرکزی را برای چین بیشتر از قبل ساخت. این 
دنباال تقویات بعاد     چین بیش از گذشته به نخست :شانگهای در پی داشتبه سازمان همکاری 

در آینده نیز ادامه پیدا کند، چراکه با توجاه   موضوعرسد این  نظر می اقتصادی سازمان بوده و به
هاا   عنوان سکویی برای پیشابرد آن  شانگهای بهکند  میپکن تالش  ،اقتصادی جدید های طرحبه 

شاده اسات حفاظ امینات و      سابب رای افزایش حضور اقتصادی تالش چین ب ،دوم ؛عمل کند
بلکه  ؛معطوف به جلوگیری از تسری ناامنی به سین کیانگ نباشد فقطدیگر مانند گذشته  ،ثبات

های مهم چین  در این کشورها نیز به یکی از اولویتها  زیرساختو گذاری  سرمایهحفظ امنیت 
تواناد   کاهش حضور در منطقه، این ساازمان مای   سبب تمایل آمریکا به همچنین، به تبدیل شود.

کاه تاا پایش از آن توساط آمریکاا در اختیاار دیگاران قارار          باشاد کاالی عماومی   ۀکنند تأمین
، بارای نموناه  تر شده است.  بتیروابط چین و روسیه در چارچوب سازمان رقا، سوم ؛گرفت می

زماان   اماا هام   ؛چین باوده اسات   دنبال نزدیکی بیشتر به اگرچه روسیه پس از بحران اوکراین به
دنبال تقویت بعد امنیتی سازمان نیز بوده است. این در حالی است که در هماین زماان چاین     به
ایان  دنبال تقویت بعد اقتصادی سازمان بوده است. در کنار  جدید اقتصادی به های سبب طرح به

ای  ن چین که ادغاام منطقاه  سه مسئله، باید این نکته را نیز بیان کرد که این سیاست خارجی نوی
راه دنباال پیوناد باا غارب از      هدر اوراسیا را در دستور کار خود قرار داده اسات و همچناین با   

اهمیات  شده است تا موقعیات ژئاوپلیتیکی ایاران بارای پکان       سبباقتصادی است  راهروهای
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انگهای حمایت چین از عضویت دائم ایران در ساازمان شا   ۀزمین موضوعپیدا کند. این بیشتری 
هاای ساازمان ملال     ای ایاران و لغاو تحاریم    را فراهم کرده است که البته امضای توافاق هساته  

 کاتالیزوری برای این سیاست بوده است.
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