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Abstract 

Introduction: The look to east is the result of oscillating role of 

internal decision makers influenced by the international structure in 

Iran’s foreign policy. With Ahmadinejad’s victory, a need to 

reconsider prioritizations in foreign policy was felt and the topic “look 

to east” was highlighted in scientific and executive circles pointing out 

that the existing capacity in foreign policy had not been exploited 

properly. Thus, a move toward the east and forming a strategic 

alliance with China was known as one of the capacities which would 

lead to a more powerful status for Iran. At that period, efforts were 

made to enhance the place of China in foreign policy. With Rouhani’s 

election victory, attempts were aimed at focusing on interaction with 

the West one more time, just like when Executives of Construction 

Party and Popular Party of Reforms were in power. Since the middle 

of Rouhani’s government, however, particularly due to the United 

States withdrawing JCPOA and applying maximum pressure policy, 

revisions to the foreign policy were made once again and the 

preference of proactive relationship with China was taken into 

consideration. 

During the last 40 years, Iran has been passing a trend full of tension 

with the West and in the last two decades, regional players have taken 

a trend of convergence with the West against Iran. Such contradiction 

is caused Iran to consider a look east approach in order to get rid of 

isolation in its foreign policy, reduce the impact of sanctions, and 

increase multilateralism. Ahmadinejad’s coming to power coincided 

the deadlock in nuclear negotiation with the EU and when the EU 

                                                           
1. Email: bsazmand@ut.ac.ir (Corresponding Author)  



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 15, No. 1, Spring & Summer 2022 128 

proposals were considered by the Iranian authority in opposition to the 

negotiations in Khatami’s period between the two sides, problems 

emerged. These factors justify the look to east in foreign policy both 

in affirmative and negative terms. From negative point of view, these 

principles are against the structure of the international system and 

USA approaches. China in spite, did not follow a trend based on 

convergence with Iran due to the pressure of that same structure. In 

Rouhani’s time, with the suspension of sanctions and signing JCPOA, 

the ground was ready for modifying the role of international system 

structure in Iran’s foreign policy and the trend of approaching the west 

began. With USA withdrawing JCPOA, maximum pressure policy and 

reinforcing regional unions against Iran, Rouhani’s government, also 

affected by the pressure from international system structure, followed 

a China-centered look east policy. Iran is facing problems regarding 

its foreign policy which considers international system structure 

undesirable. This issue became more obvious with the increase of 

various sanctions during Ahmadinejad and Rouhani’s time including 

post JCPOA in a way that governments considered finding ways of 

escaping from pressure of the structure for example by means of 

shifting foreign relations to some countries or deepening relations 

with others. Iran-China relation in these governments is affected by 

these structural situations dominating Iran which is the topic of 

present study.  

Research Question: which factors have influenced the place of China 

in Iran’s look east policy for internal decision makers and 

international system structure during Ahmadinejad and Rouhani 

presidency? 

Research Hypothesis: it is hypothesized that Iran-China relation in 

both presidents’ periods has been heavily influenced by the 

international system structure, and the place of China in look east 

policy has been highlighted more in Rouhani’s period compared to 

Ahmadinejad’s. In addition, that same structure has in fact turned the 

attention of internal decision makers toward China.  

Methodology (and Theoretical Framework if there are): The present 

study makes use of compare and contrast methodology. In this article, 

neoclassical realism has been selected as the theoretical framework 

and will be explained subsequently.  

Results and discussion: This article addresses the following factors as 

giving “look east policy” priority in Ahmadinejad’s period: increasing 

tension between Iran an Persian Gulf Arabs, counter hegemony 

balancing, increased deterrence and economic requirements, fighting 
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against international system structure. Furthermore, Iran-China 

relation during Ahmadinejad’s period in political, economic and 

military areas has been addressed. Political, economic and military 

relations of Iran and China in this period was influenced by Iran’s 

nuclear issue and Western sanctions against Iran. The level of 

relations reveal that it was Iran who most of the time had the tendency 

to develop relations with China while China mostly followed political 

considerations of the western powers. In the following, Rouhani’s 

foreign policy has been investigated in short and factors leading look 

east policy out of the focus of foreign policy have been addressed 

namely, criticizing the relations with east in Ahmadinejad’s 

government, enhancing the relations with Arab countries in the region, 

revisioning the relations with west, solving the nuclear issue and 

desecuritization of Iran which led the look east policy out of the 

priority of foreign policy in Rouhani’s period. Then, the relation of 

Iran and China in political, economic and military areas during 

Rouhani’s presidency has been addressed. The level and quality of the 

relation of Iran and China was better than that in Ahmadinejad’s 

period due to the signing of JCPOA.  

Conclusion: in fact, our look to east in the last four governments were 

mostly influenced by structural pressures giving direction to the 

foreign policy. Thus, our interactions particularly in relation to powers 

of the east have always had a tactical aspect rather than strategic. As a 

result, we lacked a pragmatic foreign policy based on internal 

capabilities and international limitations. Regarding the logic of the 

look to east and the type of Iran’s relation with China and Russia in 

last 16 years, it seems that look east policy for Iran at least in this 

period of time has not been a principal and strategic approach. 16 

years of experience has shown that the portion of pressure of 

international system structure was heavier than the approaches of the 

governments of this time and such development of relations was not 

so much dependent on internal factors compared to structural factors. 

Keywords: Look to East, international system structure, foreign 

policy, Iran, China. 
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به شرق در سياست خارجی  واكاوي تطبيقی جايگاه چين در رويكرد نگاه
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 (29/11/1400تاریخ تصویب:  - 06/09/1400)تاریخ دریافت: 

 چكيده

ال له  در   سهاقان داللهی مته ار اق سهالتار نبهام بهی        نگاه بهه رهرق، بردمهده اق نقهغ متتیهر تصه ی       

لهارجی   بندي سیاست نژاد، نیاق به تجدیدنبر در اولویت لارجی ایران است. با پیروقي اح دي سیاست

رهد کهه اق    یتقویت رد. تبیهی  مه  « نگاه به ررق»هاي عل ی و اجرایی بحث  احساس رد و در نشست

سهوي رهرق و ایجهاد اتحهاد      لوبی استفاده نشده و حرکت به لارجی به هاي موجود در سیاست ظرفیت

رهود. در ایه  دوره،    هایی است که به تقویت جایگاه ایهران منجهر مهی    راهبردي با چی  یکی اق ظرفیت

تالش رد در قالب  ج هوري، تالش رد جایگاه چی  ارتقا یابد. با پیروقي روحانی در انتخابات ریاست

اي با دمریکا دوباره، تعام  با غرب ه انند دوران اصالحات و ساقندگی در اولویت قرار  مذاکرات هسته

ویژه پس اق لهرو  دمریکها اق برجهام و کاربسهت سیاسهت فشهار        بگیرد. اما اق نی ۀ دولت روحانی، به

به روابط فعاالنهه بها چهی      ولویت لارجی ایجاد رد و ا  حداکثري، بار دیگر تجدیدنبرهایی در سیاست

دنبال پاسخ به ای  پرسغ هستی  کهه کهدام    اي به مورد توجه قرار گرفت. در ای  نورتار با روش مقایسه

ال ل ، در جایگاه چی  در ای  دو دوره براي ایهران مهؤار    ساقان داللی و سالتار نبام بی  مؤلفۀ تص ی 

اي  گرایهی نوکالسهیو و روش مقایسهه    وب نبري واقه  بوده است؟ براي پاسخ به ای  پرسغ اق چارچ

ردت مت ار اق سهالتار نبهام    دهد روابط ایران با چی  در هر دو دوره به ها نشان می استفاده کردی . یافته

ررق برجسته  نژاد، جایگاه چی  در نگاه به  ال ل  بوده است و دردورة روحانی بیغ اق دورة اح دي بی 

 ساقان داللی را به چی  معطوف کرده است. نگرش تص ی رده است. ه ی  سالتار، 

 ال ل ، نگاه به ررق. ایران، چی ، سیاست لارجی، سالتار نبام بی  واژگان اصلی:
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 مقدمه
سال الیر روند پرتنشی با غرب دارته است. ای  تضاد سبب رده است ایران براي  40ایران در 

گرایهی،   هها و افهزایغ چندجانبهه    یر تحهری  رهایی اق انزوا در سیاست لارجی لود، کاهغ ت ا
بسهت   قمان بها به    نژاد ه  کاردمدن اح دي گرایغ به ررق را مبناي تعام  لود قرار دهد. روي

صورت سهلبی و ایجهابی منطهگ نگهاه بهه       ها به اي با اتحادیۀ اروپا بود. ای  مؤلفه مذاکرات هسته
ای  اصول در تضاد با سالتار نبهام   کنند. اق جنبۀ سلبی، ررق در سیاست لارجی را توجیه می

ال ل  و رویکردهاي دمریکا است. در نتیجه، فشارهاي ای  سالتار براي مقابله با ای  اصول،  بی 
ایران را به گسترش روابط با ررق وادار کرده است. اما چی  در ای  دوران رونهد ه کهاري بها    

 د. ال ل  پیشه نکر دلی  فشار سالتار نبام بی  ایران را به

ها و امضاي برجهام، قمینهۀ تعهدی  نقهغ سهالتار نبهام        در دوران روحانی با تعلیگ تحری 
رهدن ایهران بهه غهرب دغهاق رهد. بها         ال ل  در سیاست لارجی ایران فراه  و روند نزدیو بی 

اي علیهه ایهران،    لرو  دمریکا اق برجام، سیاست فشار حهداکثري و تقویهت اتحادههاي منطقهه    
ال ل ، نگاه به ررق با محوریت چی  را دنبهال   ت ار اق فشار سالتار نبام بی دولت روحانی نیز م

ها مت ار اق ای  ررایط سالتاري بر ایران است که در ای   کرد. روابط ایران و چی  در ای  دولت
دنبال تبیی  ای  موضوع هسهتی . اینهو ایه  پرسهغ مطهر  اسهت کهه کهدام مؤلفهۀ           نورتار به
ال ل ، در جایگاه چی  در ای  دو دوره براي ایران مؤار  التار نبام بی ساقان داللی و س تص ی 

ال له    رسد روابط ایران با چی  در هر دو دوره، مت ار اق سالتار نبام بهی   نبر می بوده است؟ به
ساقان داللی را به چی  معطوف کرده اسهت. در ایه     بوده است. ه ی  سالتار، نگرش تص ی 

اي، درپی بررسی جایگاه چی  در رویکرد نگاه به ررق ایهران در دوران   نورتار با روش مقایسه
عنهوان   گرایهی نوکالسهیو بهه    نژاد و روحانی هسهتی . بنهابرای  بهر مبنهاي نبریهۀ واقه        اح دي

پهرداقی  و ابعهاد روابهط     هاي حاک  در سیاست لارجی دو دولت می چارچوب نبري، به مؤلفه
 کنی . دو دولت با چی  را بررسی می

 يشينۀ پژوهشپ

در ارتباط با موضوع پژوهغ مناب  داللی و لارجی معدودي وجود دارد که به جایگهاه چهی    
اي  صهورت مقایسهه   لهارجی اح هدي نهژاد و روحهانی بهه      در رویکرد نگاه به ررق در سیاست

 کنی : اند. در ادامه ای  مناب  را بیان می نپردالته

« ررق بر مناف  ملی ج هوري اسهالمی ایهران   هت ایر سیاست نگاه ب»( در کتاب 1۳92الوان )
کنهد. اق نبهر او    لارجی ج هوري اسالمی ایران را بررسی مهی   راهبرد نگاه به ررق در سیاست

ج ههوري مح هود    ررق یو راهبرد در سیاست لارجی ایران است که اق دغاق ریاسهت  نگاه به 
یهدوولوییو، یووپلیتیهو و   مطر  رد. او ض   بررسی سه دیدگاه ا 1۳۸4نژاد در سال  اح دي



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15رة ، دواوراسياي مركزيمطالعات   132

انگارانهه در   کند باید در تعریف ررق، رویکهردي سهاقه   گرایانه به مفهوم ررق، پیشنهاد می ع  
رهرق دوري رهود. ددمهی     پیغ گرفت تا اق اغتشاش نبري در تعریف راهبرد سیاست نگاه بهه  

دیهدگاه،   لارجی ج ههوري اسهالمی ایهران:    راهبرد نگاه به ررق در سیاست»( در مقالۀ 1۳۸9)
ههاي گذرهته در    معتقد است نگهاه ع لهی و نبهري غالهب در سهول سهال      « ها ها، فرصت قمینه

جانبه به غرب بوده و ای  سبب غفلت اق دیگر مراکهز قهدرت و    لارجی ایران نگاه یو سیاست
نژاد، راهبرد نگهاه   ویژه در نزدیکی مرقها رده است. اما اق دورة مح ود اح دي اروت جهانی به

گرایانه اق سوي ایران در منبومۀ نگاه یووپلیتیکی تبدی  رده است و  به راهبردي منطقه به ررق
حهال، او نقهغ    لارجی ایجهاد کهرده بهود. بها ایه        ساقي جدیدي را در گفت ان سیاست هویت

 داند. اي می ال ل  را در ای  تتییر، حاریه سالتار نبام بی 

سهیه چهی  و ایهران و ظههور جنگههاي      سه مرد لطرنها؛  رو »( در کتاب 2021جونز ) جی
پرداقد. اق نبر او ای  سه کشور بها   سور کام  منفی به روابط ای  سه کشور می نگاهی به« نامنب 

متحد   هاي نامنب  سبو جدیدي اق رقابت با ایاالت هاي متعارف و پیگیري جنگ عبور اق جنگ
هاي نیابتی،  هاي پنهانی، درگیري مهاي سایبري، اقدا اند. جونز معتقد است ح له را درپیغ گرفته
هاي اقتصادي، ابزارهاي جنگ نامنب  ای  سه کشور هستند کهه در اتحهاد بها     جاسوسی و ضربه

لهود هسهتند. لکهی      سهود  ال للهی بهه   هاي بهی   اي در حال تتییر سیاست سور فزاینده یکدیگر به
  بررسهی تهاریخی   ض «چی  و ایران: یو مشارکت محدود»( در گزارش لود با عنوان 2017)

سال الیر ه کاري فعال، اما محدودي بهی  دو بهاقیگر    ۳0روابط بی  دوکشور، معتقد است در 
اي پیرامون ایهران افهزایغ پیهدا کهرده و      وجود دارته است. در واق  هر میزان تهدیدهاي منطقه

ایران درگیر رقابت مخرب با پیرامون لود رده است، گرایغ به گسهترش ه کهاري بها چهی      
اي و نهه فشهار    حال، او ای  ه کاري را ناری اق تحوالت منطقه افزایغ پیدا کرده است. با ای  

 داند. ال ل  می بی   سالتار نبام

لهارجی براسهاس سیاسهت     هاي ایران در سیاست گزینه»( در مقالۀ 1۳۸۸رفیعی و صادقی )
ت جدید در ایهران پهس   نژاد را نوعی سیاس ررق در دورة اح دي ، سیاست نگاه به«ررق نگاه به

رهرق بعهد اق انقهالب مطهر  رهد، بها        دانند. اق نبر دنان، اگرچه رویکرد نگاه به  اق انقالب می
لارجی ایهران دن را   لود گرفت و دستگاه سیاست تري به کاردمدن دولت نه ، جنبۀ رس ی روي
یهران و  اي ا سور جدي در دسهتور کهار لهود قهرار داد کهه ایه  امهر نارهی اق مسهئلۀ هسهته           به

تهدیدهایی بوده است که اق سوي غرب بر ایران وارد رد. بنابرای  بر ااهر تهدیهدهاي نارهی اق    
هههاي دولههت نههه  در قمینههۀ  ههها یهها مؤلفههه بههاالرفت  تههنغ میههان ایههران و غههرب، یکههی اق پایههه

لارجی ج هوري اسالمی ایران بهود    هاي سیاست و روابط سالت  گزینه لارجی، متنوع سیاست
ههاي   هاي موجود براي تعامه  بها دیگهر کشهورها ماننهد دولهت       ستفاده اق ه ۀ ظرفیتو براي ا
 التی ، روسیه و چی  تالش کرد.  اي، دمریکاي  منطقه
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بها  « ههاي یوهوپلیتیکی سیاسهت لهارجی روسهیه      مؤلفه»( در مقالۀ 1۳97کوالیی و عابدي )
مقاله نیز استفاده رده است گرایی نوکالسیو که براي تحلی  موضوع ای   استفاده اق نبریۀ واق 

روابط ایهران و  »( در مقالۀ 1۳94اند. پیرسالمی )  سیاست لارجی روسیه را تجریه و تحلی  کرده
بها اسهتفاده اق نبریهۀ    « نژاد: سیاست نگاه به رهرق و ته ایرات سهالتاري    چی  در دورة اح دي

نژاد بررسی و بها   ح ديگرایی تدافعی، جایگاه چی  را در سیاست لارجی ایران در دورة ا واق 
نگرفت  ه کاري فراگیهر بهی  دو کشهور را مطهر  کهرده        رنالتی دالی  رک  رویکردي دسیب

 است.

 گرايی نوكالسيک چارچوب نظري: واقع

عنوان یو نبریۀ سیاست لارجی ت ایرگذاري قدرت نسبی دولهت در   گرایی نوکالسیو به واق 
هها و   هها، بردارهت   وسهیلۀ سهالتار دولهت و ادرا؛    عنوان متتیهر مسهتق ( بهه    ال ل  )به نبام بی 

عنوان متتیر میانجی( بر سیاست لهارجی   گیرندگان اق قدرت نسبی کشور )به براوردهاي تص ی 
رو،  ایه   کند. اق  عنوان متتیر وابسته( را تحلی  می ال ل  )به و رفتار و راهبرد کشورها در نبام بی 

هاي سیسهت ی و سیاسهت لهارجی     ها و محدودیت حر؛ها و م میان انگیزه 1یو ک ربند انتقالی
(. بنهابرای  در تحلیه  سیاسهت لهارجی     Taliaferro, et al, 2009: 5-6گیهرد )  کشورها قرار می
گذاران در استخرا  مناب  براي ت می   سیاست توانایی مانند هاي داللی کشورها کشورها، ویژگی

صهورت   سیاسهی پیییهدة داللهی بهه     گذاران باید بررسی رهود. فراینهدهاي   هاي سیاست هدف
لارجی  نیروهاي و متتیرها به واکنغ هاي سیاسی را در که داده کنند می ع   انتقالی ک ربندهاي

فشهارها و   گونهۀ متفهاوتی بهه     کننهد. بنهابرای  کشهورها بیشهتر بهه      دهی مهی  میانجیگري و جهت
 (.Dehghani Firoozabadi, 2011: 280-281دهند ) نشان می واکنغ مشابه سیست ی هاي فرصت

 گرايی نوكالسيک در سياست خارجی ايران كاربست واقع

ال له  اسهت.    هاي داللی و سهالتار نبهام بهی     سیاست لارجی ایران مت ار اق دو مؤلفۀ پیشران
گرایی نوکالسیو سیاست لارجی ایران مته ار اق رهرایط داللهی اق ج لهه      برمبناي نبریۀ واق 

ال له  اسهت    ساقان و نبهر حاک یهت و فشهار سهالتار نبهام بهی        هاي تص ی  ها و هدف انگیزه
(Cordesman, 2014: 138 سیاست لارجی ایران با محوریت واق .)   گرایی نوکالسیو، بخشهی

سهاقي در غهرب دسهیا     سوي مواقنهه  داند که ه  ها می اق امنیت لود را در تنوع روابط با قدرت
رهدن عنصهر یووپلیتیهو، ایهران      یهران و برجسهته  رو، با افزایغ تهدید نسبی علیه ا است. اق ای 

دانهد   سو با مناف  لهود مهی   اي ه  اي و منطقه گرایغ به ررق را براي حضور باقیگران فرامنطقه
(Ezzati, 2014: 59.) 

                                                           
1. Transmission Belt 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15رة ، دواوراسياي مركزيمطالعات   134

گرایی نوکالسیو در سیاست لارجی ایران در ایه  پهژوهغ بهه ایه       ضرورت نبریۀ واق 
 اي است که هه  بهه سهالتار داللهی و ته ایر دن       نهگرایی نوکالسیو راه میا علت است که واق 

 کنهد.   ال ل  در سیاست لهارجی توجهه مهی    نقغ سالتار نبام بی  در سیاست لارجی و ه  به 
هها،   هها، ههدف   گرایی کالسیو، قدرت تبیی  انگیزه گرایی و واق  ای  نبریۀ در مقایسه با نوواق 

  ي اسههالمی ایههران را دارد گیههري و رفتارهههاي سیاسههت لههارجی ج هههور    فراینههد تصهه ی  
(Dehghani Firoozabadi, 2011: 276.) 

هاي داللی و ه  در  گرایی نوکالسیو، سیاست لارجی ایران را ه  در ارتباط با مؤلفه واق 
دهد. سیاست لارجی ایران در قالب مفهوم  توجه قرار می ال ل  مورد  بی  ارتباط با سالتار نبام 

ههاي داللهی لهود و هه  نبهام       مسیر ه  بهه مؤلفهه   ایران در ای   نگاه به ررق، اق ای  نبر که
رود. رویکرد نگاه بهه   گرایی نوکالسیو بهتر تبیی  می ال ل  توجه دارد، در قالب نبریۀ واق  بی 

عنوان عامه  سهالتار و نیهز     هاي غرب به ال ل  و تحری  ررق ایران در ت ایر فشارهاي نبام بی 
گرایهی   عنوان عام  کارگزار بوده اسهت. بنهابرای  واقه     مردان به مت ار اق نگرش و لوانغ دولت
قمان مؤلفۀ سالتار و کارگزار براي تحلی  ای  نورهتار کهاربردي    نوکالسیو با درنبرگرفت  ه 

 است.

 نژاد بخشی نگاه به شرق در دورة احمدي عوامل تأثيرگذار بر اولويت

ههاي نهه  و    ست نگاه به رهرق در دولهت  بخشی سیا در ای  بخغ ابتدا عوام  مؤار در اولویت
پرداقی  تا جایگاه ایه  کشهور در    کنی . سپس به ابعاد روابط ایران با چی  می ده  را بررسی می

 دیپل اسی نگاه به ررق ایران مشخص رود.

 . افزايش تضاد بين ايران و اعراب خليج فارس1

کهاري بها ه سهایگان عهرب     ، ناکهامی در ه   لارجی ایران در منطقه تری  مشک  سیاست بزرگ
رهود. محهیط منطقهه بها حضهور       فهارس تهدیهد محسهوب مهی     است. ایران براي اعراب للیج 

اي سبب رده است سهالتارهاي امنیتهی دن، علیهه اعضهاي مج وعهه و اق       هاي فرامنطقه قدرت
 دنبهال اتحهاد   اي سبب رد، ایران به ه راه بحران هسته ها به ج له ایران، رک  بگیرد. ای  چالغ

ویژه اعراب بارد. دو عام  سبب ای  ناکامی رد: نخست، رقابت ایهران و   با ه سایگان لود، به
دانند کهه بها ک هو بهه      اعراب مان  ای  ه کاري رد. اعراب، تنغ ایران با غرب را فرصتی می

هاي نبام انقالبهی ایهران بهود     سلبی غرب، جایگاه ایران را تضعیف کنند. عام  دوم، ناکامی، جاه
(Lynch, 2012: 74-77    ای  دغدغه با رروع بههار عربهی در سهال .)و مواضه  مسهئوالن    2011

اي نیهز ایه     ههاي فرامنطقهه   هاي قدرت ایران، براي رهبران عرب، ن ود عینی پیدا کرد. بردارت
کرد. ای  دو عام  ض   اینکه ایران را مای  به سیاست نگاه بهه   تر می تصویر اق ایران را برجسته

 کرد بیشتر به اتحاد با غرب روي دورند. رد، در مقاب ، رقیبان ایران را وادار میک ررق می
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 1سازي ضدهژمونيک توازن .2
بخشی در نگاه به ررق، پرکردن له  متحهدي راهبهردي در برابهر      دومی  عام  مه  در اولویت

کها و  لهارجی دمری  ههایی بهود کهه بها سیاسهت      دوردن به قدرت دمریکا بود. بهتری  گزینه، روي
توانسهت بها حهگ     ها بود. چی  می ال ل  تنغ دارتند. چی  در صدر ای  دولت سالتار نبام بی 

ال للهی   ها علیه ایران را کاهغ دهد و اق مواض  ایران در نهادههاي بهی    وتوي لود فشار تحری 
دسهیا تردیهد دارهت، راهبهرد      سویی با دمریکا در غهرب   به ه  ح ایت کند. اروپا اگرچه نسبت 

مهداران ایهران معتقهد بودنهد      (. سیاسهت Azad, 2017: 47ترکی با دمریکا علیه ایران دارت )مش
تواند نبود متحد راهبردي براي ایران را ح  کند. البته رهرایط لها     گرایغ ایران به ررق می

مداران را  هاي موجود با غرب انگیزة سیاست حاک  بر موقعیت ایران در دن دورة قمانی و جدال
 کرد. فت  متحد راهبردي تقویت میبراي یا

 هاي اقتصادي . افزايش بازدارندگی و الزام3

هاي ای  سیاست، فشار بر غرب براي تتییر رفتارهاي لهود در برابهر ایهران بهود.      یکی اق انگیزه
اي ن ود یافت. در واق  با تقویت روابط ایهران بها کشهورهاي     ای  مسئله، بیشتر در بحران هسته

رهد. توسهعۀ    ال للهی بیشهتر مهی    دوري ایهران در برابهر فشهارهاي بهی      هان، تابت ایرگذار در ج
کهرد.   هایی مانند چی ، ابهات سیاسهی ایهران را نیهز ته می  مهی       ت هاي اقتصادي با قدر ه کاري
هاي اقتصادي محر؛ دیگر براي گسترش روابهط بها چهی  بهود. راهبردههاي اقتصهادي        تحری 

هاي ررقی، دوستانی براي  گشا نبود و در دن دوران، قدرت هگذرته که در پیوند با غرب بود، را
 (. Shariatinia, 2012: 7ردند ) ه ۀ ررایط براي ایران براورد ن ی

ساله،  20انداق  براساس سند چش   اي نژاد براي دستیابی به جایگاه برتر منطقه اق نبر اح دي
ههاي   ز بها ه کهاري  درصد ضهروري و تحقهگ دن در فضهاي تحهری  جه      ۸نرخ ررد اقتصادي 

ههاي رهرقی،    هاي ای  دولت، توسعۀ روابط با قهدرت  اي نام ک  بود. بنابرای  اق اولویت منطقه
(. کشهورهاي دسهیایی نیهز در تعامه  بها ایهران،       Kemenade, 2013: 56-59ویژه چهی  بهود )   به

ای   لواستند بی  برلالف غرب، ت ایلی به دردمیخت  مباحث سیاسی و اقتصادي ندارتند و می
 ها ت می  رود و ای ، مطلوب ایران بود. دو حوقه، جدایی قاو  روند تا مناف  دن

 الملل مبارزه با ساختار نظام بين .4

لارجی بود که در ای  دوره برجسته بود.  هاي راهبردي سیاست ای  انگیزه، بیشتر برامده اق الزام
کهارگرفت  سیاسهتی    نبهور اق دن، بهه  بود که م« سیاست تعام  ساقنده»ای  عنصر مت ار اق مؤلفۀ 

ال للهی، لهرو  اق جایگهاه مهته  و      دار بها دگهاهی اق روابهط سیاسهی جامعهۀ بهی        فعال، جهت

                                                           
1. Counter Hegemonic 
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عنوان باقیگري قدرت نهد بهود.    قرارگرفت  در جایگاه مدعی و ورود به عرصۀ سیاست جهانی به
دمریکها محوریهت   اق نبر اح دي نژاد، نب  کنونی یو دیکتاتوري جهانی است که فقط منهاف   

(. بها ایه    Warnaar, 2013: 78-79) دارد. القم است یو مقاومت جهانی علیه دن رهک  گیهرد  
کورهد، گسهترش    عنوان یو قطب دسیایی در برابر ایه  نبه  مهی    تصور که چی  براي ظهور به

 نژاد بود. روابط با ای  کشور مورد توجه اح دي

لهارجی دولهت نهه  و دهه       اط بها سیاسهت  در ارتب 1در حالی که برلی مانند ریری  هانتر
ال ل  ساقگار رود و ایدوولویي  تواند با ررایط پساجنگ سردِ نبام بی  معتقدند، نبام ایران ن ی
لارجی که سالتار کنونی  کند. اق نبر هانتر، ای  نوع سیاست تراری می داللی در ای  مسیر مان 

رهود   رهایی اق ای  سالتار است، سبب می دنبال توسعۀ روابط با ررق براي قند و به را پس می
نامیهد   2«ههاي غیرمنطقهی   سیاسهت »ال له  را ببهاقد و دن سیاسهت را بایهد      بی  ایران باقي نبام 

(Hunter, 2010: 77-79 چی  نیز سرانجام در راستاي مناف  راهبردي لود با غرب به سیاست .)
اق مبهارقة ایهران بها سهالتار بیشهتر       تحلی  ههانتر   انزواي ایران روي لواهد دورد. با وجود ای 

ال له  را در ایه  تحلیه      اي است و بخغ قیادي اق اعضاي نبام بهی   مت رکز بر موضوع هسته
نادیده گرفته است. ایران براي تقاب  با ای  سالتار فقط محدود به روابط چی  و روسهیه نبهوده   

متکی، وقیر لارجهۀ ایهران در    در ای  مبارقه پشتیبان ایران بوده است. ۳است. جنبغ عدم تعهد
تحلی  ما ای  است که باقیگران مختلفی مخالف چنی  نب ی هستند. اوتالف »گفت:  2006سال 

توانهد   ال للهی مهی   ههاي بهی    نههاد   صورت دوجانبه، چندجانبهه و افهزایغ تحهر؛    ای  نیروها به
، توسهعۀ روابهط بها    (. در ای  قمینهه Bayar, 2019: 11) «مه ی در ای  نب  ایجاد کند هايتتییر

 چی  اولویت دارت.

 نژاد هاي روابط ايران با چين در دوران احمدي جنبه

 . روابط سياسی1

ال للی علیه ایران بهود. چهی  در    روابط سیاسی ایران و چی  در ای  دوره، مت ار اق تحوالت بی 
اي امنیهت ريي  به انتقال پروندة ایران بهه رهور  اي  هستهانریي ال للی  ساقمان بی روراي حکام 

هاي سیاسهی بلندپایهۀ    مثبت داد. با وجود سفرهاي سیاسی متعدد مسئوالن ایرانی به چی ، گروه
ج هور چی ، هوجی  تهاوو، بهه ایهران بها      سفرنکردن رویسندرت اق ایران دیدن کردند.  چی  به

لندمرتبهۀ  ههاي ب  هاي بلندپایۀ ایران به ای  کشور، سفرهاي متعدد مقهام  وجود سفر چندبارة مقام
هاي  چی  اق ج له رخص هو به بسیاري اق کشورهاي عربی منطقه، ريي مثبت چی  به قطعنامه

                                                           

 . عضو روراي روابط لارجی دمریکا1

2. Irrational Policies 

3. Non-Aligned Movement 
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، کاررهکنی در تبهدی    2007و  2006ههاي   اي ایران در سال پیشنهادي دمریکا علیه برنامۀ هسته
رهانگهاي و اراوهۀ بهاقي      وضعیت ایران اق عضویت ناظر به عضو رس ی در ساقمان ه کهاري 

هههاي غههرب علیههه ایههران   اي و تحههری  ویههژه در موضههوع هسههته  در برابههر ایههران بههه دوگانههه 
(Garver,2011: 75-88نشانه ،) قمان با سیاست نگاه به رهرق   ها و ه  هایی بودند که در دن سال

رنگ سهالته   گیري یو ه کاري فراگیر سیاسی را در روابط ایران و چی  ک  ایران، امکان رک 
 بود.

دهد که ایران بیشتر مای  به توسهعۀ روابهط بها     رده نشان می هاي انجام رسطح روابط و دیدا
هاي غربهی را بیشهتر    چی  بوده است. در حالی که چی  در ای  روابط مالحبات سیاسی قدرت

ههاي   اینکه بیشتر سفرهاي بی  دو سرف قمانی بوده است کهه مقهام   گرفته است. چه  در نبر می
ههاي   تحهری   ارقاررفتند تا پکه  را مجهاب کننهد که     به چی  می بلندمرتبۀ غربی و دمریکایی نیز

 اي رها نکند. چندجانبه علیه ایران را براي تتییر مواض  ای  کشور در پروندة هسته

 روابط اقتصادي. 2

ههاي مشهارکت    هاي نه  و دهه  بهود. پایهه    تری  جنبۀ روابط ایران و چی  در دولت اقتصاد مه 
 166حهدود   2011ناب  انریي ایران و نیاقهاي چی  بود. در سهال  اقتصادي بی  ایران و چی ، م

 100، 2010کهه ایه  تعهداد در سهال      ررکت چینی در حوقة نفت ایران فعهال بودنهد. درحهالی   
 2010ههاي انهریي، در سهال     ررکت بود. ایران ه ینی  براي گسترش و تسهری  در ه کهاري  

بهراي تقویهت    2011ر ای ، چهی  در سهال   ب وگاق با چی  تشکی  داد. عالوه  ک یتۀ مشتر؛ نفت
 20اي بهه ارقش   نامهه  ههاي صهنعتی و معهدنی ایهران، توافهگ      هاي دوجانبهه در بخهغ   ه کاري

لواهند تجهارت دوجانبهۀ سهاالنۀ     میلیارددالر امضا کرد و رهبران دو کشور اعالم کردند که می
 100ابر افزایغ دهند و بهه  میلیارد دالر بود، به دو بر 40تا  ۳0حدود  2011لود را که در سال 
 (.Harold, 2012: 87-90میلیارد دالر برسانند )

اي و فشارهاي غرب بود. حدود یو سال به پایهان   ای  روابط اقتصادي مت ار اق برنامۀ هسته
ههاي   رسهانه  2011دولت ده ، با وجود روابط گستردة اقتصادي چی  با ایران، در اوالهر سهال   

اي ایران به سطح باالیی رسهیده   التالف برسر مسئلۀ هسته»دند که رس ی چی  ابراق نگرانی کر
ههاي بهزرگ چینهی اق     در نتیجه، ایه  فشهارها، رهرکت   «. تواند در پرتگاه بارد است و حتی می

هاي لود با ایهران کوتهاهی کردنهد. در حهالی کهه       نامه ج له ررکت ملی نفت، در اجراي توافگ
 2009و  200۸هاي  ها براي سال نکردن ای  ررکت ي تحری متحد برا دلی  توافگ ایاالت  راید به

 (.Chen, 2011: 46کردند ) گذاري می ها در ایران سرمایه ای  ررکت

اي که رق  مبادالت دوسهرف   گونه نگرش به ررق سبب ررد اقتصادي بی  دوسرف رد، به
ید. بها وجهود   میلیهارد دالر رسه   ۳0بهه   2010میلیارد دالر بود که در سهال   ۳.2، 2001در سال 
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تهدریج نهرخ تهورم و     به 1929با تصویب قطعنامۀ  2010افزایغ حج  روابط اقتصادي، اق سال 
(. در حالی که منطگ مناف  ملهی  Katzman, 2020: 46کاهغ ارقش پول ملی ایران تشدید رد )

بردي بهی   -ک ، روابط برد کرد در دورة فشار تحری ی و رویکرد نگاه به ررق، دست ایجاب می
ها و افزایغ تورم، براي کنترل قی ت،  سرف حاک  بارد. دولت نه  و ده  با افزایغ تحری  دو

اي که در ایه    گونه کرد که در دن چی  در مرکزیت بود. به راهبرد واردات حداکثري را دنبال می
درصد نسبت به دولت قب  ررد دارهت. میهزان واردات اق    4۳1دولت، واردات کاالهاي چینی 

 10نهژاد بهه حهدود     میلیارد دالر بود که در پایان دولهت اح هدي   2بیغ اق  2005ل چی  در سا
(. بیشهتر کاالههاي وارداتهی نیهز جنبهۀ مصهرفی و       Hong, 2014: 7-8) میلیارد دالر رسیده بهود 

 ساقي اقتصاد ندارت.  اي دارتند. بنابرای  رابطۀ اقتصادي با چی  نقغ چندانی در مقاوم واسطه

 روابط نظامی .3

نهژاد، بها    ها و راهبرد مهار دمریکا علیه ج هوري اسهالمی، ایهران دورة اح هدي    ا وجود تحری ب
ه کاري چی ، توانایی بومی نبامی لود را براساس محاسبات ع لهی و قهدرت گسهترش داد.    

هاي نبامی ایران ه یشه مورد توجه ردید دمریکا بوده است. در ای  دوران نیز راهبرد  پیشرفت
ال ل  و رهرایط ایهران    گرایانه به سالتار نبام بی  تعارف ایران مت ار اق نگاه نوواق باقدارندگی م

هاي نبهامی را در رهرایط افهزایغ تهدیهدهاي دمریکها یهو        در دوران جنگ، توسعۀ توان ندي
ویهژه چهی ،    ههاي رهرقی، بهه    (. درارتبهاط بها قهدرت   Razani, 2014: 3دانسهت )  ضرورت مهی 

 ستون اصلی راهبرد نبامی ایران بوده است.باقدارندگی متعارف ه واره 

هیچ اسالعات دقیقی نیست که بتواند سررت واقعی روابط نبهامی چهی  و ایهران در ایه      
دههد کهه    ال للی استکهل  نشهان مهی   هاي صلح بی  دوره را اابات کند. دمارهاي مؤسسۀ پژوهغ

ادامهه دارهته اسهت.     با رونهدي اابهت   2012تا  2005هاي  تجارت نبامی ایران و چی  در سال
دالر یها   میلیهون  470هاي متعارف صادرردة چی  به ایران  براساس دمارهاي ای  مؤسسه، سال 

هاي چینی  (. ررکتSIPRI, 2012دالر در سال ارقیابی رده است ) میلیون  1.67سور متوسط  به
ههاي ضهدقره،    تیرانداق کالیبر بزرگ، گلولهه  هاي تو اي اق ج له اسلحه تجهیزات نبامی گسترده

دار،  رهانه  5-ان هاي ضهدهوایی ا   )کرم ابریش (، مورو ۸02-هاي کروق ضدکشتی سی مورو
ههاي   هاي مورکی، تفنهگ  متري، نارنجو میلی ۸2و  60هاي  متري، ل پاره میلی 107هاي  راکت

 انهد  ایهران انتقهال داده    اي را بهه  هاي کنار جاده هاي قمینی و اجزاي ساقندة ب ب ضدهوایی، می 
(Cordesman and Fite, 2011در .)  میلیهون  79، ارقش لرید اسلحۀ ایران اق چهی   2011سال  

میلیهارد دالر واردات دن اق ایه     ۸.14درصهد اق که     5۳.0دالر تخ ی  قده رده است که فقط 
 (.Trade Map, 2012دهد ) کشور در ه ان سال را نشان می
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اصلی، ایران را وادار بهه حفهر روابهط     نژاد، سه مشوق ج هوري اح دي در دوران ریاست 
ههاي دفهاعی، تقویهت     نبامی با چی  کرد: دستیابی به درجۀ باالتري اق لوداتکهایی در سیسهت   

اي و ایجهاد یهو باقدارنهدگی مهؤارتر در برابهر       عنهوان یهو قهدرت منطقهه     وضعیت کشور بهه 
ي یهو سرفهه بهوده    ا (. روابط نبامی در ای  دوره رابطهه Gentry, 2018: 7تهدیدهاي لارجی )

ها رک  گرفت و بیشتر ای  روابط مخفیانه  است که بیشتر اق سوي ایران و براي دورقدن تحری 
ال له  و تشهدید    بود. چی  در بعد نبامی در ای  دوره با افزایغ تقاب  ایران با سالتار نبام بی 

ه بارهد و توسهعۀ   ها علیه ایران، کورید با ایران روابط نبامی محدود و غیررسه ی دارهت   تحری 
 هاي بزرگ اق ج له دمریکا را فداي ق ار روابط نبامی لود با ایران نکند.  روابط لود با قدرت

 اي ايران دولت نهم و دهم المللی و بحران هسته هاي بين نقش چين در تحريم

بی  دوسرف درگیر در دن رده اسهت.   1اي ایران تبدی  به سیاستی براي امتیاقگیري هسته ۀمسئل
اي را  سیاست درهاي باق به جهان را دنبال کرد و چون صنای  نبهامی هسهته   19۸0ی  اق دهۀ چ
ها را به کشهورهاي دیگهر، اق    فناوريکرد، ای   پک  را مجاب میسور کام  در التیار دارت،  به

ههاي    کنندة فنهاوري  تری  عرضه به بزرگ 1990ج له ایران، عرضه کند. در نتیجه، چی  در دهۀ 
اي  هاي پیشرفته هسته وريحال هویجِ کسب فنا  ي به کشورهاي درحال توسعه رد. با ای ا هسته
 (.Malus, 2018) اي لود را با ایران رها کند نگت ، چی  را مجاب کرد ه کاري هستهاق واری

اعضاي روراي حکام موافگ ارجاع پروندة ایران بهه رهوراي امنیهت رهدند.      2006در سال 
ارجاع پرونده رد که ای  رورا تا مارس دن سال اقدامی نکند. پک  بهه  چی  در ررایطی موافگ 

مخالفت لهود   2005مل  علیه ایران ريي مثبت داد. چی  در سال   چهار قطعنامۀ تحری  ساقمان
عنوان تهدیدي براي امنیت جهانی اعالم کهرد، امها در سهال     اي ایران به را با براورد برنامۀ هسته

اي ایهران را در ره ار مسهاو  مربهوط بها امنیهت        انس، پروندة هستهدر روراي حکام دی 2006
عنهوان قهدرت در حهال ظههور و      (. رویکرد چی  بهه Delpech, 2011: 25) ال للی تعبیر کرد بی 

هاي رابطهه بها ایهران     بنا رده است. چی  ه  به الزام« سیاست کنغ متواقن»به ایران بر  نزدیو 
هها   گویی به دیگر قهدرت  ناگزیر اق پاسخ« رت بزرگ مسئولقد»عنوان یو  توجه دارته و ه  به

ال للی قاب  بررسی اسهت.   اي و بی  کارگرفت  ای  موض  در سه سطح ملی، منطقه بوده است. به
اي حفهر   ال للی چی  و نیاقهاي اقتصادي، در سهطح منطقهه   هاي بی  در سطح ملی تکثر هویت

یت روابط با اسراوی ، رویکرد چهی  بهه مسهئلۀ    ال للی اه  فارس و در سطح بی  تواقن در للیج

                                                           
1 .Brinkmanship :     درکهردن   سیاست قبول مخاسره یا سیاست رفت  تا مهرق جنهگ بهراي اق میهدان بهه

حریف را گویند. روری براي گرفت  بیشتری  امتیاق اق رقیب در یو بحهران سیاسهت لهارجی بها     
 تباهر به اقدام به جنگ است.
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کهارگرفت  ایه     قمهان بها ایهران و دمریکها در بهه      اي و حفر تواقن در روابط هه   گسترش هسته
 (.ArghavaniPissalami and Salehi, 2014: 11-13گیري چی  مؤار بوده است ) موض 

سهو بها غهرب     هی، ه اي ایران ح ایت کرده و گا چی  در ای  دوره، گاهی اق فعالیت هسته
اي ایران را نشان داده است. یانهگ یسهوي، ن اینهدة     هاي هسته ت ای  لود به مهار دامنۀ فعالیت

دمیهز برنامهۀ    گفهت: چهی  ه هواره اق حه  مسهال ت      2010داو  چی  در ساقمان مل  در سهال  
 هها راه مناسهبی بهراي حه  ایه       اي با مذاکرات دیپل اتیو ح ایت کرده اسهت و تحهری    هسته

گفهت واردات   2012امور لارجۀ چی  در سهال    گوي وقارت لی، سخ  موضوع نیستند. هونگ
هاي روراي امنیت نیست و ای  اقدام مشهروع اسهت. ایه      نفت چی  اق ایران تخطی اق قطعنامه

جانبه و چندجانبه علیه ایهران بهود، در اوالهر     هاي یو سو با افزایغ تحری  سخنان چی  که ه 
سو با کرة جنوبی، هند و یاپ  لرید نفت لهود اق ایهران را کهاهغ دادنهد       پک  ه 2012سال 
(Shariatinia, 2011: 22-25.) 

اي ایران در ای  قمان را وتهو   هاي روراي امنیت علیه برنامۀ هسته کدام اق قطعنامه چی  هیچ
اوو در هاي غرب را مدنبر دارت. دن مالحبهات ایهدوولوییکی کهه مه     نکرد و با ای  اقدام، الزام

قالب نبریۀ سه جهان مطر  کرده بود و معتقهد بهود بایهد کشهورهاي جههان سهوم مجههز بهه         
گرایانۀ چی  در برابر برنامهۀ   تسلیحات ات ی روند تا قنجیرة استع ار پاره رود، با رویکرد ع  

(. در واق  در ای  Salehi and Arghavani, 2012: 12رنگ رد ) اي ایران در ای  دوره، ک  هسته
اي ایران بود و چی  جایگهاه   دسیا در درجۀ باالتري اق مسئلۀ هسته  قمان براي چی  مساو  ررق
دسیا ندارت. رایان توجه اینکه با وجود ه کهاري چهی  بها غهرب در      چندانی در روابط غرب 

هاي تحری ی، اما ج هوري اسهالمی ایهران واکهنغ     تحری  علیه ایران و نیز وتو نکردن قطعنامه
سهو بخهغ مه هی اق نیاقههاي       ت به چی  نشان نداد. به ای  دلیه  کهه ایهران اق یهو    منفی نسب

کرد و تقاب  با چی  در راستاي منهاف    وسیلۀ چی  برسرف می اقتصادي، فنی و نبامی لود را به
عنوان یهو   دادن چی  به نوعی اقدست ملی نبود. اق سوي دیگر، ایران ت ای  به تقاب  با چی  و به

 ال للی ندارت. ق در برابر غرب در عرصۀ بی قدرت بزرگ رر

 دوردن برتهري جههانی را    دسهت  هاي لهود بهراي بهه    اق دنکه راهبرد در ای  دوره، چی  بیغ 
میلیهارد   6.4چی  بهیغ اق   2011کرد. در سال  در نبر بگیرد، تعام  لود با دمریکا را تنبی  می

 در حهالی کهه در ه هی  سهال ایه  میهزان       گذاري کرده بود،  دالر در مناب  انریي دمریکا سرمایه
 در ایران حدود یو میلیهارد دالر بهوده اسهت. تجهارت دوجانبهۀ چهی  و ایهران در ایه  دوره،         

 میلیهارد دالر بهوده اسهت    504میلیارد دالر بود  در حالی که ایه  میهزان بها دمریکها      45حدود 
(Delpech, 2011: 75براي کشوري که اقتصاد، بزرگ .)  سهاقي دن در جههان    قدرتتری  باقوي

 اي یو کشور در برابر غرب، سیاستی معقول نیست. است، ترجیح برنامۀ هسته
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فهارس بهود.    بر ایران، اق لریداران بزرگ نفت کشورهاي عرب للیج اق سویی، چی  عالوه 
اي ایهران دارهتند و    سو با غهرب علیهه برنامهۀ هسهته     ای  کشورها در کنار اسراوی  مواضعی ه 

توانست امنیت انریي چی  را بهه لطهر انهداقد.     اي ایران می لگ چی  اق برنامۀ هستهح ایت مط
ههاي قطعهی چهی  اق     اروپا نیز در ای  قمان، دومی  رریو تجاري چی  بود و ح ایت اتحادیۀ 

توانست اقتصاد چی  را متزلزل کند. ای  ح ایهت چهی  را در معهر      اي ایران می برنامۀ هسته
هها بهه    توانهد قمینهۀ انتقهال دن    اي به ایران مهی  هاي هسته داد که انتقال فناوري ای  اتهام قرار می

 (.Malus, 2018کشورهاي لطرنا؛ دیگر را فراه  کند )

عنوان برگ باقي در روابط لود با غهرب بههره    اي ایران به چی  در ای  قمان اق برنامۀ هسته
د با وجود ت کید دولت وقهت بهر   نژا ج هوري اح دي گرفت. بر ای  اساس، در دورة ریاست می

دمیهز نبهوده اسهت. دلیه  ایه        لزوم ارتباط با ررق، سیاست نگاه به ررق ایران چندان موفقیهت 
نبودن ای  است که سیاسهت لهارجی ج ههوري اسهالمی ایهران در ایه  قمهان در ته ایر          موفگ
ال له  و   ا نبام بی هاي ایدوولوییو و عناصر انقالبی بود. بنابرای  تعار  و تضاد ایران ب مؤلفه
ویژه غرب تشدید رد. به ه ی  دلی ، باقیگران ررق اق ج له چی  ت ای  به تعار  با غرب  به

بر سر ایران ندارتند و حاضر نبودند مناف  حیاتی اقتصادي لهود در رابطهه بها غهرب را فهداي      
 روابط با ایران کنند. 

 
 ق چين در دورة احمدي نژادسياست نگاه به شرق ايران در برابر جمهوري خل .1 مدل

  

 
Source: Authors 
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 ها و نمودهاي سياست خارجی روحانی مؤلفه

اساسی و مذاکره با دمریکا، ح  پرونهدة   لارجی مندر  در قانون  روحانی پیشبرد اصول سیاست
ههایی در   توانهد بها رهیوه     اي و تعام  با منطقه را در اولویهت قهرار داد و معتقهد بهود مهی      هسته

لههارجی او بها    لارجی بخشی اق مشکالت اقتصادي را مدیریت کند. ههدف سیاسههت   سیاست
لواسهت بها    مهی  1«گههرا  تعامه  سهاقنده بهها جهههان در چههارچوب دولههت توسههعه     »عنهوان 
رهدن، بهبهود چههرة ایهران، دیپل اسههی فعههال    اق امنیتهی قدایههی، اعت ادسهاقي، دوري  تههنغ

هی، توسهعۀ اقتصههادي کشههور در چهههارچوب اسهههناد باالدسهههتی را    ال لل بها باقیگران بهی 
ال للهی   اي و بهی   اي اق مساو  داللهی، منطقهه   (. مج وعهAbdollahi, 2019: 3تسهی  سههاقد )

روحانی را وادارت چندان اولویت جدي به گسترش روابط با ررق ندارته بارد. به ای  عوام  
اي ادامه دارهت.   ک  تا لرو  دمریکا اق توافگ هسته ای  روند دسترود. البته  در ادامه اراره می

ندارت  به  اق دن در راستاي کاهغ فشارهاي غرب و مت ار اق فشار حاک یت در نقد گرایغ پس 
ررق، روابط لود با ررق را گسترش داد. در ای  دوره، ایران بها کهاهغ فشهار سهالتار نبهام      

چی  در ابعاد مختلف دارت. البته گفتنی است کهه بعهد اق    ال ل  بیشتری  سطح روابط را با بی 
لرو  دمریکا اق برجام، چی  چندان ت ای  به گسهترش روابهط بها ایهران ندارهت. دلیه  دن را       

دنبهال حه     محور دولت روحانی دانست که بعد اق قدرت گهرفت  بهه   توان در رویکرد غرب می
ایه  اسهاس ت رکهز اصهلی در عرصهۀ      ها با غرب و گسترش روابط با غهرب بهود. بهر     التالف

گیري توافگ برجام بود و ررق در اولویت نبود. ای  موضهوع موجهب    سیاست لارجی بر رک 
ندارت  چی  به گسترش روابط با ایران رد. اما بعد اق لرو  دمریکها   ایجاد نوعی حس اس ینان

قهدرت، سهطح    هها میهان دو   گیري واگرایی میان غرب و چی  و بروق التالف اق برجام و رک 
 روابط ایران و چی  گسترش یافت.

 نژاد نقد روابط با شرقِ دولت احمدي

نژاد تواقنی در روابط ایران با چی  درپی  اق دیدگاه روحانی رویکرد نگاه به ررق دولت اح دي
رهیافهت مشهترکی در قمینهۀ      ندارت. دولت نه  و ده  معتقد بود اگر ایران و چی  بتواننهد بهه  

برابر غرب بهود.   اي در توان راهد ه کاري ساقنده اي دست یابند، می  للی و منطقهال امنیت بی 
سهو بها غهرب دارهت. چهی        نژاد، چنانکه رر  داده رد، مواضعی ه  اح دي رةاما چی  در دو

ههاي دسهیایی    ههاي ضهدایرانی رهوراي امنیهت، در گشهایغ بهاقي       ض   ح ایهت اق قطعنامهه  
کار برد و عذرلواهی رس ی نیز اق ایران نکرد. چی  در  به عربی را جو، اس  جعلی للیج گوانگ
کرد و دستاوردي سیاسی براي ایهران   اي نامتواقن در ع   اق مناب  انریي ایران استفاده می رابطه
(. بنابرای  نگاه به ررق، مشروعیتی براي Maloney, 2012: 7هاي غرب ندارت ) مقاب  اقدام در 
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لهارجی ایهران درپهی     اي براي سیاست ندارت و انزواي لودسالتهاي ایران در پی  برنامۀ هسته
 دارت.  

 بهبود روابط با كشورهاي عرب منطقه .2

فارس وجهود دارهت، امها مواضه  ایهران       نژاد با اعراب للیج بندي در دوران اح دي روابط نی 
و  هها بهی  ایهران    کردن ای  تحهوالت، تهنغ   اي معرفی عربی و فرقه 2011دربارة تحوالت سال 

هاي ورود به دورانی جدید  اعراب را تشدید کرد. انقالب و بیداري اسالمی اق دید ایران پیشران
اي و سرانجام دیکتهاتوري جههانی اسهت     هاي منطقه است که یو مرحلۀ دن سقوط دیکتاتوري

(Safavi and Khaksar, 2018 با ای .)      حال نگاه ایدوولوییو به ای  تحوالت سهبب رهد یهو
اق گذرته پهس   هاي عربی بیغ  عبري  در برابر ایران رک  بگیرد و قدرت -عربی -جبهۀ غربی

 (.Ebadizadeh, 2015: 74اق جنگ تح یلی در برابر ایران جبهه بگیرند ) 

اق حد بهر غیره سهایگان و    ت رکز بیشتر بر ه سایگان بود و ت رکز بیغ  ستارروحانی لوا
دانست. او نتیجۀ ای  سیاست را تنغ گسهترده بها    یگرفت  ه سایگان را ارتباهی بزرگ م نادیده
بینهی   ها به تهدیدي علیه مناف  ایران ارقیابی کرد. پهیغ  هاي ه سایه و تبدی  برلی اق دن کشور
 :Soltani, 2020کاردمدن او اعراب نیز در روابط لود با ایران تجدیدنبر کننهد )  ي رد با رو می

ویژه  ها ک و کند. به هاي عربی به کاهغ تنغ با کشور رفت بهبود روابط ایران (. انتبار می151
ها نگهران بهبهود روابهط ایهران بها       دستی صهیونیست هاي عربی با ه  اینکه در ای  دوره، قدرت
هها در توافهگ بها     دادن به اعراب، مان  کاررکنی دن بایست ض   اس ینان غرب بودند و ایران می

کاردمهدن ترامهع علیهه ایهران      ال ل  با روي ام بی غرب رود. در دورة روحانی فشار سالتار نب
تب  دن سیاست لارجی ایران منفع  رد و ایه  عامه  بهر روي چگهونگی روابهط       بیشتر رد. به

ایران با ه سایگان ت ایر گذارت. ه ینی  غرب و دمریکا به ه راه اسراوی  اقهدام بهه گسهترش    
سهاقي   ه سایگان ایهران اقهدام بهه عهادي    اي و ه سایگان ایران کردند و  روابط با رقیبان منطقه

رنالت  اسراوی  کردند. ای  عام  نیز موجب بهبودنیافت  سطح روابط ایهران   رس یت روابط و به
 ج هوري روحانی رد.  و ه سایگان در دورة ریاست

 تجديدنظر در روابط با غرب .3

تهر رهد. اق نبهر او،     نژاد، روابهط دمریکها و ایهران ولهی      اق نبر روحانی، درپی انتخاب اح دي
وگو دربارة برنامۀ  گفت وارد دمریکا با باید ایران و مشکالت ایران ناری اق فشارهاي دمریکاست

(. مشک  روحانی در ارتباط با غرب ای  بود که براي رقیبان Mahdian, 2014: 9اي رود ) هسته
است. بها ایه  حهال،     اق گذرته تداوم تنغ در روابط ایران و غرب حیاتی اي ایران، بیغ  منطقه

ها، در کنار رویکرد روحانی، قمینۀ مذاکره بها دمریکها    بودن تحری  نتیجه بر بی دیدگاه اوباما مبنی 
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به دمریکها دارد   تري نسبت  را فراه  کرد. اق سوي دیگر، روحانی معتقد بود اروپا مواض  معتدل
توان با ای   نگت  نبارد و میهاي واری عنوان قدرتی مستق ، چندان مطی  سیاست لواهد به و می

 (.Khosravi, 2017سیاست، رکاف بی  دمریکا و اروپا در ارتباط با ایران را بیشتر کرد )

نژاد سبب ه کاري اروپها و دمریکها علیهه     لارجی اح دي اق نبر روحانی، تندروي سیاست
ست جهایگزی   توان ک  براي روحانی موقعیت اقتصادي و فناوري اروپا می ایران رده بود. دست

دمریکا براي ت می  مناف  اقتصادي ایران بارد و اقتصاد ایران را اق سلطۀ چهی  و در درجهۀ دوم   
روحههانی معتقههد بههود دسههتاورد   روسههیه رهههایی بخشههد. در چههارچوب ایهه  مواضهه ، دولههت 

 (.Sabouri and Salehian, 2017لارجی دو دولت پیغ، انزواي ایران بوده است ) سیاست

 كردن ايران اي و غيرامنيتی هسته . حل مسئلۀ4

ها نسهبت بهه ایه  موضهوع      اي سبب واکنغ غربی موض  دفندي دولت گذرته، در برنامۀ هسته
دسهیا دنبهال کهرد.      گیري اق ای  موض  دیپل اسی، وحشهتی را در غهرب   رده بود. غرب با بهره
د، امهارات متحهد   فارس بهود. در ایه  رونه    سلبی در میان اعراب للیج  نتیجۀ دن، افزایغ جنگ

رهدن   اي ایران تبدی  ردند و با برجسته عربی و سپس عربستان به معترضان اصلی برنامۀ هسته
درصهدي دارهت و تنهها امهارات      ۸تها   5ها اق دمریکها ررهد    ای  برنامه در لرید تسلیحات دن

 نبهر روحهانی ایه     (. بهه Bar, 2015: 3تری  لریدار تسلحیات اق دمریکا در جهان رهد )  بزرگ
سهفیر امهارات در    1اتیبیهه،  اي را علیهه ایهران رهک  داد. یوسهف ال     سیاست یو اج هاع منطقهه  

دسهتانه اق سهوي    وارینگت ، ایران را تنها تهدید امارات عنوان کرد و حتی انجام یو جنگ پیغ
اي مجههز رهود    تهر اق قمهانی دانسهت کهه ایهران بهه سهال  هسهته         دمریکا علیه دن را ک  هزینه

(Sadjadpour, 2011: 10.) 

اي در سطح وقیران لارجه، بی  دمریکا و ایران را رروع کرد  بنابرای  روحانی مذاکرة هسته
که حاکی اق ارادة ایران براي ح  ایه  مسهئله بهود. بخشهی اق مقبولیهت روحهانی در مبهارقات        

چرلغ سانتریفیویها قمانی ارقر ند اسهت کهه   »اي بود که گفت:  انتخاباتی ه ی  مسئله هسته
اي مهواقي بها    (. براي روحهانی مسهئلۀ هسهته   Temiz, 2021: 75-77« )رخ اقتصاد ه  بیرلدچ

اي سبب رد تها دیگهر    ها است، اما سنگینی سایۀ مسئلۀ هسته دیگر مناف  کشور و نه در فراق دن
تواند ضه   دارهت  حهگ     باور روحانی ایران می هاي کشور به ای  مسئله گره بخورد. به موضوع
 (.Rouhani, 2012: 1ها را کاهغ دهد ) دیپل اسی و رفافیت بیشتر، تحری ساقي با  غنی

لارجی دولت گذرته، ایران را تبدی  به یهو موضهوع و چهالغ     اق دیدگاه داللی، سیاست
دیدند  هاي غربی نیز مطلوب لود می امنیتی در سطح منطقه و جهان کرده بود. در مقاب ، قدرت

عنهوان یهو تهدیهد،     تهدید امنیتی معرفی کنند. براورد ایران به که براي افزایغ فشارها، ایران را
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ویژه چی  را وادارته بود در محاسبات لود با ایران محتاسانهه ع ه     هاي ررقی، به حتی قدرت
ههاي تعامه  هه      کنند و ک ینۀ روابط را با ایران دارته بارند. ای  موضوع سبب رده بود هزینه

رهدت افهزایغ یابهد     که مای  به تعامه  بها ایهران بودنهد، بهه     براي ایران و ه  براي کشورهایی 
(Kapur, 2019: 54  البته اق دیدگاه گهروه سیاسهت .)       لهارجی روحهانی، دولهت پیشهی  مسهئلۀ

 بر کرده بود. اي را اق موضوعی فنی تبدی  به امنیتی و هزینه هسته

میلیهارد دالر   11هاي نفتی، ایهران حهدود    اق کاربست تحری  دمریکا تخ ی  قده بود که پس
دمههار  1هههاي دمههاري دنکتههاد گههذاري لههارجی اق دسههت داده اسههت. مجلههۀ معتبههر داده سههرمایه
گهذاري مسهتقی     گهزارش ایه  نشهریه، سهرمایه      گذاري لارجی در ایران را اراوه کرد. به سرمایه

در سرارهیبی قهرار    2014و  201۳، 2012هاي  اق یو دورة ررد، در سال لارجی در ایران پس 
 دالر دچههار افههت رههدید رههده بههود  میلیههون  2105و  ۳050، 4662تههه و بههه ترتیههب بهها  گرف
(UNCTADstat, 2016.) 

 ابعاد روابط ايران با چين در دورة روحانی

 رهوند   تصهویر کشهیده مهی    بهه « دیگران»عنوان  در گفت ان سیاسی غرب، چی ، ایران و روسیه به
 ، اسهتاد دانشهگاه لیهدن معتقهد اسهت روابهط       بهاقر فهرو    ها بارد. مح د که غرب باید نگران دن

ایران و چی  پیوندي مادي و معنهوي در عرصهۀ جترافیهایی اسهت. بعهد ایهدوولوییکی رهام         
قیربناهاي تاریخی، فرهنگی و ایدوولوییکی یو جترافیاي غیرمادي است و ای  مسئله اق سهال  

قهرار گرفتهه اسهت    اق گذرته مورد توجه چی ، بها سهر  یهو ک ربنهد و یهو راه،       بیغ 201۳
(Forough, 2020: 3   ،لرو  دمریکا اق برجام و تقاب  ترامع با چی  سبب رهد در ایه  دوره .)

ها تصاعدي رود  پک  و تهران در جایگاه برابري در مقاب  دمریکا قرار بگیرند و روند ه کاري
ههاي   اق مؤلفه ال ل ، اق نبر افزایغ و کاهغ فشار، بیغ دهد مؤلفۀ سالتار نبام بی  که نشان می

 (. Fulton, 2019: 7لارجی ایران، در روابط دو کشور مؤار بوده است ) داللی سیاست

 روابط سياسی .1

تری  ابعاد روابط ایران با چی  بود. رابطۀ چهی    در ای  دوره، روابط سیاسی و اقتصادي برجسته
رهود.   قیر ملی دن براورد میعنوان بخشی اق مبارقة چی  براي غلبه بر تح با ایران در ای  دوره به

اي اق ای  روایت است که در دن روابط دیندة چی  و  ، چکیده2016پینگ در سال  جی  مقالۀ ری
عنوان ادامۀ گذرتۀ استثنایی اراوه کرد که در دن دو امپراتوري قدرت نهدي بودنهد کهه     ایران را به

(. Al-qahtani, 2021) دههاي رهرقی و غربهی دارهتن     سه  مه ی در ارتقاي مبادالت بی  ت هدن 
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دید، یهو دوسهتی پایهدار اسهت کهه بهر حافبهۀ         تصویر قدرت ندي که اق کل ات ری بیرون می
 گذرته بارکوه و امکان غلبه بر تحقیر مشتر؛ ملی با ه  بنا رده است.

ههاي راهبهردي دارد.    عالقۀ چی  به ه کاري با ایهران در دوران روحهانی، نشهان اق ههدف    
ایران با راهبرد چی  براي جلوگیري اق دستیابی دمریکا به هژمونی کامه    جلوگیري اق فروپاری

اي  اینکه دیا لاورمیانهه »پینگ گفت  جی  مشاور ری 1لی ینگ، لوانی دارد. هود فارس ه  در للیج
پهرداقد، بسهتگی بهه     رود یها بهه صهلح مهی     کند، نابود می راه اقتصادي جهان را کنترل می که راه

دمیهز   حه  مسهال ت   (. ای  در؛ نیاق بهه راه Temiz, 2021: 81-82« )ن دارداي ایرا موضوع هسته
 اي ایران است که نقغ چی  را در مذاکرات منتهی به برجام رک  داد. براي بحران هسته

وگو کهرد و گفهت:    ج هور چی  گفت روحانی در نشست رانگهاي با رویس 201۸در سال 
فهارس و ایجهاد منطقهۀ ویهژة      ع ان و للیج تص ی  ای  دولت بر توسعۀ سواح  جنوبی دریاي

گذاري لهارجی در قمینهۀ ایجهاد بنهدر و      اقتصادي در جاسو است که ای  منطقه دمادة سرمایه
وقیر لارجۀ چی  به تهران بهراي امضهاي    2021(. سفر سال Isna, 2018بر است ) صنای  انریي

در دورة روحهانی بهود. در   ساله او  تعامالت سیاسی بهی  دو کشهور    25نامۀ راهبردي  موافقت
ها در نتیجهۀ فشهارهاي دمریکها ناچهار رهدند       اق لرو  دمریکا اق برجام، اروپایی  حالی که پس

هاي لود دربارة ایران را به دمریکا نزدیو کنند، ایران و چی  رونهد ه گرایهی بیشهتري     دیدگاه
تهران و پک  امضا رهد.  دنبال کردند. ای  توافگ در دستانۀ پنجاه ی  سالگرد روابط دیپل اتیو 

هاي چینی اراوه رد. ایه    به مقام 2019نویس ای  سند در سفر ظریف به چی  در رهریور  پیغ
جانبهۀ روابهط دو    ههاي ه هه   اي سیاسی راهبردي، اقتصادي و فرهنگی است که سویه سند برنامه

دنبهال  کشور در ابعاد مختلف سیاسی، راهبهردي، اقتصهادي و فرهنگهی را در افقهی بلندمهدت      
 (.Isna: 2021کند ) می

 . روابط اقتصادي2

براي ایران گسترش روابط اقتصادي براي کاهغ فشارهاي تحری ی غهرب مهه  اسهت. بحهث     
هاي اقتصادي دو سرف در ایه  دوره مطهر  بهوده     ک ربند اقتصادي جادة ابریش  در ه ۀ توافگ

ند ه کهاري بیشهتر در   سه  17ج هور چی  بهه ایهران،    رویس 2015است. اق ج له در سفر سال 
حوقة اقتصادي و یاددارت تفاه  گسترش ک ربند اقتصادي جادة ابریش  و ایجاد جادة ابریشه   

ساله،  25نامۀ  (. در موافقتRoth, 2021: 7ویک  بی  ایران و چی  امضا رد ) دریایی قرن بیست
ههاي اقتصهادي    گذاري لود در بخغ میلیارد دالر سرمایه 400چی  متعهد رده است با افزایغ 

گذاري چی  در ایران با گذرهت قمهان    ایران در اقاي دن، اق ایران نفت بخرد. تجارت و سرمایه
هاي اعالم ردة لود باقی مانده اسهت، قیهرا تجهارت     ررد کرده است، اما بسیار ک تر اق هدف
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ال گذاري مستقی  لهارجی در سه   میلیارد دالر بوده و سرمایه 9.14فقط  2020دوجانبه در سال 
 (.Vatanka, 2021میلیارد دالر بوده است ) ۳بالغ بر  2019

میلیارد دالر  6.5برابر اق  9اق  بیغ  2014تا  200۳هاي  تجارت ساالنۀ چی  و ایران در سال
میلیارد دالر در سهال   9.14میلیارد دالر افزایغ یافته است. ای  حج  بی  ایران و چی   ۸.51به 

گذاري مسهتقی  لهارجی چهی  در     میزان سرمایه 2019تا  2010 هاي بوده است. بی  سال 2020
هاي دمریکها، ایهران رهاهد کهاهغ      اق کاربست تحری   درصد ررد دارته است. پس ۳27ایران، 

میلیارد دالر رسید، امها در   5به  2017هاي لارجی مستقی  بود که در سال  گذاري پایدار سرمایه
درصهد اق   5رد دالر رسید. در ای  قمان، چی  تنهها  میلیا 5.1درصد کاهغ به  70با  2019سال 
 ۸بالغ بر  2014لود التصا  داد. ای  رق  در سال  گذاري مستقی  لارجی ایران را به سرمایه

درصد کاهغ  94، واردات نفت چی  اق ایران 2020حال، در ای  دوره تا سال   درصد بود. با ای 
 (.OEC, 2020) دارته است

ساله، بعد اقتصادي دن و گسترش روابهط دو کشهور در    25هاي سند  بهتری  جن یکی اق مه 
هاي مختلف تجاري، اقتصادي و باقرگانی است  قیرا دو کشهور بهر ایه  موضهوع ت کیهد       حوقه

ههاي اقتصهادي میهان دو کشهور فراتهر اق       هاي بالقوة موجهود بهراي ه کهاري    دارند که ظرفیت
ههاي   هاي دو کشهور در حهوقه   ند، ه کاريوضعیت کنونی است و در ای  چارچوب در ای  س

(. در ای  Dergham, 2021) است هاي مرتبط با انریي ت کید رده  نفت، صنعت و معدن و حوقه
ت کید رده است. در بعد اقتصادي « یو ک ربند و یو راه »سند بر مشارکت مؤار ایران در ایدة 

اق محورهاي اصلی ای   تصادي یکی هاي اق هاي بالقوه، براي افزایغ ه کاري استفاده اق ظرفیت
محهور بها    توان به پیونددادن ایران به قنجیرة ته می  ارقش  برنامۀ بلندمدت است که اق ج له می

هاي مک   فراوري داللی، تولید مشتر؛ براي ت می  باقارهاي داللی دو کشهور   تک ی  قنجیره
ق ج لهه نیهروي کهار جهوان و     هاي ایهران ا  برداري اق ظرفیت و کشورهاي االث و سرانجام بهره

 (.Elias, 2021) ماهر اراره کرد

هها   تر رده است. در ه ی  سال دن دسیا جدي در غرب  201۳راهبرد اقتصادي چی  اق سال 
گذاري کردند. بدیهی بهود   میلیارد دالر در پاکستان براي سر  یو ک ربند و یو راه سرمایه 50

قمهان   کاردمدن دولت روحانی هه   . ای  روند، با رويگیرد که ایران نیز مورد توجه چی  قرار می
نژاد مورد توجهه قهرار گرفهت. اگرچهه      اق دورة اح دي  رد. در نتیجه روابط چی  با ایران بیغ

هها در ایه  دوره در ایهران یهو      (. چینهی Garver, 2016: 11) برجام تسهیلگر ای  روند نیز بود
ها ای   ریو لود در عرصۀ دسیایی ع   کند. چینیعنوان ر تواند به بینند که می قدرت بالقوه می

رهود،   بهدتر مهی    مواقاتی کهه روابطشهان بها وارهینگت      کنند که به لوبی در؛ می سویی را به ه 
 اي مطلوب است. ردن به ایران گزینه نزدیو
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 روابط نظامی .3

با لتهو  ه کاري نبامی دو کشور در دوران روحانی جنبۀ رس ی و علنی پیدا کرد. ای  ه کاري 
تهر بهی  ایهران و     سوي روابط عادي یافت. برجام و حرکت به ها براساس برجام گسترش  تحری 

غرب، تا قب  اق لرو  دمریکا، ررایط مساعدي را براي ه کاري بیشتر نبهامی چهی  و ایهران    
ههاي چینهی و ایرانهی در     ایجاد کرد. در راستاي مبارقه با دقدي دریایی، روابط بهی  اسهکادران  

(. راهبرد چی  براي جلهوگیري اق دسترسهی   Lee, 2020برقرار رد ) 2014فارس در سال  للیج
نیروي دریایی دمریکا به دریاهاي نزدیو به سواح  چی  براي ایران نیز اجرایی اسهت. نگرانهی   

هاي سایبري و اجت اعی نیهز بها نیاقههاي     هاي دقیگ دن در ربکه چی  اق امنیت داللی و بررسی
سهرف اق  ودمد دیپل اتیهو بهی  سهران نبهامی دو     دارد. مانورهاي نبامی و رفت لوانی ایران ه 
 (.Greer, 2020: 14است. ) کشور هاي روابط دو دیگر جنبه

ملی و رویس ستاد ک  نیروههاي مسهلح چهی  در     چوان، وقیر دفاع  وان در ای  دوره، چانو
ههاي   سهترش ه کهاري  اي رهام  گ  نامهه  به ایران سهفر کهرد. در ایه  سهفر، توافهگ      2016سال 
جانبه  هاي دموقری و مبارقة ه ه ویژه در حوقه هاي نبامی به نبامی، تبادل تجربه در قمینه دفاعی

هاي ناامنی در منطقه امضا رد. رقمایغ مشتر؛ ایهران، چهی  و روسهیه در     با تروریس  و مؤلفه
ار جدي امنیتی هاي بسی هاي دریاي ع ان برگزار رد، حکایت اق ه کاري که در دب 2019سال 

و نبامی ای  سه کشور براي مقابله با تهدیدهاي موجود در منطقه دارت. ای  نخستی  رقمایغ 
 (.Zhang, 2020: 12مشتر؛ ایران و چی  پس اق پیروقي انقالب اسالمی ایران بود )

 

 : سياست نگاه به شرق ايران در برابر جمهوري خلق چين در دورة روحانی2شكل 

 
Source: Authors 
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 نتيجه

تری  رریو تجاري تهران اسهت.   چی  در گرایغ به ررق ایران، جایگاه محوري دارد و بزرگ
ههایی   تناسهبیِ قهدرت، موقعیهت و ههدف     با وجود ای ، ویژگی اساسی روابط تهران و چی ، بی

کند. در حالی که هر دو تجربۀ روابط پرتنشی با دمریکا  است که تاریخ دو کشور را مشخص می
د، چی  قدرت بزرگی است که درگیر یو رقابت بلندمدت با دمریکا است و در ه ان حال دارن

متعهد به سالت حوقة نفوذ لود با راهبرد یو ک ربند و یو راه است. اق دنجایی که ایهران در  
یو ک ربند »چی  قرار گرفته است، راهبرد  -دسیاي مرکزي -قلب راهروي اقتصادي غرب دسیا

کند. اما ایهران یهو قهدرت     ا براي یو ه گرایی متواقنی براي ایران فراه  می، راه ر«و یو راه
تواند مسیر لود براي ورود به جامعۀ جهانی  هاي دمریکا است که ن ی اي قیرفشار تحری  منطقه

را کام  کند. در چند سال الیر، تشدید رقابت چی  و دمریکا با بروق جنگ تجاري و پیییدگی 
ردت فراینهد تکامه     و دمریکا که در لرو  دمریکا اق برجام متبلور رد، به فزایندة روابط ایران

روابط چی  و ایران را مت ار کرده است. نگاه به ررق با محوریت چی  بیشهتر نارهی اق رهرایط    
اضطراري ایران در برابر غرب بوده است، اما ای  احت ال هست که در دیندة نزدیو گرایغ بهه  

 ال للی، در اولویت چی  نیز بارد. اي و بی  حوالت منطقهررقِ ایران، در ت ایر ت

قا بی  چی  با ایاالت متحد در یو دهۀ گذرته افزایغ پیدا کرده اسهت و   سطح روابط تنغ
، بیشتر اق یهو دههۀ گذرهته     انگیزة توسعۀ نفوذ ای  قدرت ررقی نیز فراتر اق حیاط للوت دن

نهژاد   ک  نسبت به دوران اح دي با دمریکا دسترده است. بنابرای  عرصۀ تقاب  بی  ای  قدرت 
بیشتر رده است. در نتیجه، بیشتر توسعۀ روابط ایران بها چهی  در ایه  دوره صهورت گرفهت.      

کهارگرفت    اگرچه روابط بعد اق برجام ررد بیشتري کرد، با لرو  دمریکها اق ایه  توافهگ و بهه    
لارجی ایهران را دچهار    ر سیاستها بار دیگ سیاست فشار حداکثري ضد ایران و تشدید تحری 

کرد. برجام در مدت محهدودِ   ناپذیر می انزوا در ارتباط با غرب کرد که توجه به چی  را اجتناب
اي بهه دور اق فشهارِ سهالتار نبهام      که  بهراي دوره   لارجی ایران دسهت  لود سبب رد سیاست

 واره با تردیهد بهه دن   هاي ررقی بنگرد. موضوعی که چی  ه ال ل  به روابط ایران با قدرت بی 
نگریسههت کههه در صههورت بهبههود روابههط ایههران بهها غههرب، چههی  اولویههت چنههدانی در     مههی

 لارجی ایران نخواهد دارت. سیاست

نگاه ما به ررق و غرب در چهار دولت گذرته، بیشهتر اق دیهدگاه فشهارهاي سهالتاري در     
ویهژه در ارتبهاط بها     بهه رو، ه هواره روابهط مها     لارجی بوده است. اق ای  دهی به سیاست جهت
لهارجی   ههاي رهرقی، جنبهۀ تهاکتیکی و نهه راهبهردي دارهته اسهت. بنهابرای  سیاسهت           قدرت
ایه . ضهروري    ال ل  ندارهته  هاي بی  هاي داللی و محدودیت اي براساس توان ندي گرایانه ع  
و مشخص اي ههه منطقرگ و زهه بي اهه ه رتدها قهبط تبار در ارست که تعریف مناف  ملی کشوا
 ست.  ، القمۀ کار ال للیابی اي و منطقهت به تحوالها  هعیتقه مبتنی بر وانگارود. بنابرای  یی  تب
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وار  ط اندامتبار ارجی کشورسیاست لاي هااربزها و ا ل، هدفوهصای  هد بهی  مسیر بایدر ا
سهال   16با توجه به منطگ نگاه به ررق و نوع روابط ایهران بها چهی  در    د. هته بارهرد داوهجو
که  در ایه  دورة قمهانی یهو      رسد سیاست نگاه به ررق براي ایهران دسهت   رته، به نبر میگذ

سهاقان ایرانهی و    رویکرد اصولی و راهبردي نبوده است. ای  پرسغ ه واره بهر ذهه  سیاسهت   
چینی حاک  لواهد بود که در صورت بهبود روابط غرب با ایران دیا ایران ه ینان به گسهترش  

ساله نشان داده است سه  فشار سهالتار   16اهد دارت یا لیر؟ تجربۀ روابط با ررق توجه لو
کرده است و ای  گسترش  هاي ای  دوره، سنگینی می ال ل  در برابر رویکردهاي دولت نبام بی 

 هاي داللی در مقایسه با مؤلفۀ سالتاري وابسته نبوده است. روابط، چندان به مؤلفه
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