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سید جواد صالحی
چکیده

تبدیل شدن برنامه هستهای ایران در یک دهه اخیر به یکی از موضوعهای مهم و بحثبرانگیز
امنیت بینالمللی باعث شده تا حساسیتهای فراوانی نسبت به نقش و موضع قدرتهای بزرگ
در قبال این برنامه شکل گیرد .این مقاله با هدف واکاوی موضع چین به عنوان یک قدرت در
حال ظهور و در عین حال نزدیک به ایران معتقد است که رویکرد چین در قبال برنامه هستهای
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ایران بر «سیاست کنش متوازن» ابتنا یافته است .بر همین اساس ،چین هم به الزامات رابطه با
قدرت ها بوده است .در تالش برای تبیین و ارائه پاسخ به چرایی اتخاذ این رویکرد از جانب
چین ،این مقاله زمینه های اتخاذ این موضع از جانب چین را در سه سطح ملی ،منطقهای و
بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در سطح ملی تکثر
هویتهای بینالمللی چین و نیازهای اقتصادی ،در سطح منطقهای حفظ توازن در خلیج فارس و
در سطح بینالمللی اهمیت روابط با اسرائیل ،رویکرد چین به مسئله گسترش هستهای و حفظ
توازن در روابط همزمان با ایران و امریکا در اتخاذ این موضع گیری چین موثر بوده است .با
هدف بررسی این ادعا ،این مقاله بعد از ارائه چارچوب نظری ،نخست روندهای سیاست کنش
متوازن چین در قبال برنامه هستهای ایران را مد نظر قرار داده و در ادامه ریشههای اتخاذ این
سیاست در سه سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی را تببین میکند.
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ایران توجه داشته و هم به عنوان یک «قدرت بزرگ مسئول» ناگزیر از پاسخگویی به سایر

مقدمه
هدف این نوشتار بررسی رویکرد جمهوری خلق چین به مثابه یک قدرت در حال
ظهور و در عین حال متحد ایران در قبال برنامه هستهای ایران است .به موازات پر
رنگ شدن حساسیتها در قبال فعالیتهای هستهای ایران در دهه نخست از هزاره
جدید میالدی یکی از مسائل مهمی که حوزه امنیت بینالملل را تحت تأثیر قرار داد
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شکلگیری مباحث و تردیدهایی در مورد ماهیت فعالیتهای هستهای ایران بود.
افزایش این حساسیتها بیشتراز آن جهت بوده که از دیدگاه غرب ،جمهوری
اسالمی ایران به مثابه کشوری تلقی میشود که منتقد وضع موجود بینالمللی بوده و
اهداف سیاست خارجی آن در دوران بعد از انقالب اسالمی در تعارض با منافع
غرب و به ویژه امریکا قرار دارد .افزون بر آن ،دومین حوزهای که حساسیتها را در
قبال برنامه هستهای ایران افزایش میدهد پیامدهای منطقهای کسب این فناوری از
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جانب ایران است .بسیاری از کشورهای عربی منطقه و اسرائیل با اشاره به نیات و
کنشهای پیشین ایران ،اتمیشدن این کشور را مهمترین خطر و تهدید علیه نظام
امنیت منطقهای معرفی میکنند (.)Fitzpatrick, 2006:6-7
افزایش این حساسیتها در قبال برنامه هستهای ایران این ضرورت را ایجاب میکند
تا کشورهای مهم در عرصه بینالمللی بهویژه کشورهایی که در سازمان ملل و
شورای امنیت از حق وتو برخوردارند مواضع خود را در این ارتباط روشن کنند .در
حالی که بر اساس معیارهای بینالمللی فعالیتهای هستهای ایران به مثابه حق قانونی
این کشور باید در نظر گرفته شود اما تعارض ایدئولوژیک میان ایران و غرب از یک
سو و نگاه تجدید نظر طلبانه ایران به نظم بینالمللی باعث میشد تا این حق ایران
مورد انکار قرار گرفته و یا آن که به صورت مشروط و تحت شرایط خاص لحاظ
شود .در این شرایط ،موضع جمهوری خلق چین به عنوان یکی از قدرتهای
نوظهور بینالمللی در قبال ایران و فعالیتهای هستهای آن در یک وضعیت معماگونه

قرار دارد .مناسبات تجاری به ویژه در حوزه انرژی با ایران و نیز نگاه مشترک
منتقدانه به تفوقطلبی امریکا در سطوح جهانی و منطقهای پکن 1را وادار میکند تا از
برنامه هسته ای ایران به مثابه یک کشور در حال توسعه حمایت به عمل آورد .از
جانب دیگر ،نیازهای تجاری و سرمایه ای چین برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی،
این کشور را ناگزیر از اجراییکردن دکترین ظهور مسالمتآمیز میکند؛ دکترینی که
بر اساس آ ن ظهور چین نباید به عنوان منبعی از تهدید برای سایرین تلقی شود .به
همین جهت ،انتظار بر آن است تا عملکرد چین در چارچوب معیارها و هنجارهای
بین المللی قرار گیرد .این الزام باعث میشد تا چین در رابطه با برنامه هستهای ایران
با سایر قدرتهای بزرگ همگام شده و خواستار شفافیت بیشتر ایران و تعهد آن به
قواعد بینالمللی شود .بنابراین موضع چین در برابر برنامه هستهای ایران همواره در
نوسانی میان تأیید و مهار فعالیتهای ایران قرار گرفته است.
(پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران) رویکرد چین را در این مسئله در ذیل
نگاه مشارکت /مهار یا سیاست «کنش متوازن» مفهومسازی میکند؛ سیاستی که بر
اساس آن پکن در مقاطعی فعالیت هسته ای ایران را مورد حمایت قرار داده و در عین
حال تمایل خود را برای مهار دامنه آن نیز نشان داده است .این مقاله با هدف
پاسخ گویی به این پرسش که چرا سیاست چین در قبال فعالیتهای هستهای ایران بر
محور کنش متوازن قرار گرفته است؟ معتقد است که اتخاذ این رویکرد ناشی از
مؤلفه های تأثیرگذار در سه سطح ملی (هویت جهانی چین و نیازهای اقتصادی)،
منطقهای (سیاست توازن چین در منطقه خلیج فارس) و بینالمللی (زمینه روابط چین
– امریکا و فشارهای اسرائیل) است .در راستای بررسی این ادعا ،این مقاله در بخش
نخست در قالب چارچوب نظری به الگوی سطح تحلیل به عنوان مبنای تئوریک
 .1نام رسمی پایتخت جمهوری خلق چین بیجینگ است که از سال  9191به جای واژه استعماری پکن
( )Pekingمرسوم شده است.
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این مقاله با هدف واکاوی مواضع چین در قبال برنامه هستهای ایران تا سال 2111
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پرداخته و در ذیل آن نسبت روابط چین و ایران در قالب الگوی عقالنیت راهبردی
قدرتها بررسی می شود .بخش دوم با برشمردن دالیلی از حرکت ایران به سوی
برنامه هسته ای روندهای مرتبط با اتخاذ سیاست کنش متوازن از جانب چین را در
قبال این فعالیت نشان میدهد و در نهایت بخش سوم این مقاله محور پژوهشی
خود را بر نشان دا دن چرایی اتخاذ این سیاست از سوی چین در سه سطح ملی،
منطقهای و بینالمللی قرار میدهد.
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.4چارچوب مفهومی  :سطح تحلیل و سیاست کنش متوازن در دوران گذار
 .4-4سطح تحلیل و سیاست کنش متوازن :تعامل میان دو سطح در حال تحول
داخلی و خارجی شکل دهنده به جهتگیریهای موجود در عرصه سیاست خارجی
کشورهاست .در سطح ملی یا داخلی حوزه سیاست خارجی عرصهای در نظر گرفته
می شود که تحت تأثیر متغیرهایی همچون محیط روانی و یا محیط تصمیمگیری و
دیوان ساالری است .به همین جهت ،جیمز روزنا در ارائه مدلی برای تحلیل سیاست
خارجی کشورها با طرح «نظریه پیوستگی» میان سطوح معتقد است که توجه به نقش
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و جایگاه مقامات اجرایی و دیوان ساالری کشور ،نگرشها و طرز تلقیهای حاکم بر
جامعه در کنار شرایط ساختاری میتواند مانع از نگاه تقلیلگرایانه در تحلیل سیاست
خارجی شود ( .)1969: 52 Rosenau,در کنار متغیرهای تأثیرگذار داخلی ،محیط
خارجی یا محیط عملیاتی نیز از اهمیت برخودار است .اگر محیط داخلی به مثابه
عرصه تصمیم در نظر گرفته شود محیط خارجی کشورها نیز عرصه اجراست؛
بااینحال بازخوردهای محیط اجرا در اتخاذ تصمیمها اثرگذار است .رویکرد کشورها
به نظم موجود ،نوع توزیع قدرت در عرصه بینالمللی ،اتحاد و ائتالفها ،نحوه
تعامل با قدرتهای بزرگ در نظام بینالمللی و تغییر و تحوالت در محیط منطقهای
یا محیط ژئوپلیتیک از جمله متغیرهایی است که میتواند در اتخاذ جهتگیریهای
سیاست خارجی اثرگذار باشد (رمضانی11-13 :1131؛ سجادپور.)71-73 :1133
در سطح منطقه ای ،مناطق پیرامونی و مجاور نقش مهم و تعیینکنندهای در تعامالت
و سیاست خارجی کشورها دارند .مجاورت جغرافیایی ،اشتراکات موضوعی و

انسجام نسبی در اولویتهای ژئوپلتیک عواملی هستند که نقش مناطق را برای
کشورها افزایش میدهند (قاسمی .)38-33:1131به همین جهت ،امر غالب آن است
که دولتها تالش میکنند تعامالت خود را با نظام بینالمللی و عرصه جهانی با
اولویت مناطق مجاور تنظیم و منافع خود را در این بخشها گسترش دهند.؛ چنانکه
امروزه با تشدید فرایند جهانی شدن بحث از امنیت ملی به عنوان یکی از فاکتورهای
مهم در اهداف سیاست خارجی بدون توجه به امنیت منطقهای و رشد و ظهور
اقتصادی بدون توجه به نیازهای اقتصادی منطقهای غیرممکن به نظر میرسد .با این
حال ،اگر چالشهای ژئوپلتیک ،اولویتهای ایدئولوژیک و تعارضهای منطقهای در
حوزههای موضوعی گوناگون مانع از همکاری منطقهای شوند این امکان دور از
ذهن نیست که کشورها در جستجوی تامین منافع در حوزههای امنیتی و اقتصادی
به مناطق غیر مجاور روی آورند .و در نهایت در سطح جهانی نوع نگاه به نظم
تحلیلگران ا ین سطح در بررسی سیاست خارجی کشورها معتقدند که ساختار نظام
بینالملل اصلی ترین عامل شکل دهنده به الگوی رفتاری کشورها است که در این
میان اصل آنارشی میتواند مهمترین زمینه برای شکلگیری الگوهای رفتار خارجی
دولتها باشد .به همین جهت نمیتوان توجه زیادی را در تحلیل به نقش متغیرهای
داخلی کشورها و فرایند تصمیمگیری آنها اختصاص داد ( .)Waltz,1979:81-82با
در نظرگیری این سطوح اتکای صرف به هر یک از آنها در فرایند تحلیل سیاست
خارجی و تغییر در اولویتهای آن میتواند به تقلیلگرایی منجر شود .تحت تأثیر
نظریه روزنا در تلفیق این سطوح میتوان گفت که اتخاذ سیاست کنش متوازن از
سوی چین در قبال برنامه هسته ای ایران متاثر از هر سه سطح ملی یا داخلی،
منطقهای و بینالمللی بوده است.
 . 4-2چین ،کنش متوازن و عقالنیت راهبردی قدرتها :یکی از محورهای تئوریک
مورد توجه در دوران بعد از پایان نظام دو قطبی شناسایی شاخصهای نظم جدید
بین المللی بوده است .با وجود این که بعد از این رخداد مهم تالشهای علمی و
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موجود و تلقی از اصل سازمان دهنده روابط میان کشورها از اهمیت برخوردار است.
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سیاستگذارانه متعددی صورت گرفت تا نظم مستقر بعد از پایان جنگ سرد به
گونههای مختلفی از هژمونیک گرفته تا چند قطبی و یک – چندقطبی تبیین شود اما
به نظر می رسد کنار رفتن الگوهای نظم پیشین به معنای جایگزینی سریع نظم جدید
نیست بلکه بایستی قائل به دورانی شد که به واسطه گذار به نظم جدید بسیاری از
مبانی از نو تعریف می شوند .دوران گذار یک مرحله موقتی است که طی آن نظام یا
ساختار بینالمللی پیشین از بین رفته و ساختار جدیدی جایگرین آن نشده است.
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ویلیام بریجز با شناسایی شاخصهای دوران گذار قائل به سه مرحله برای آن است؛
از دید وی مرحله اول یا دوره «پایانی نظم قدیم» 1نظم پیشین کارایی خود را به
دالیل مختلف از دست داده یا ورود کنشگران جدید باعث برهم خوردن تعادل
قدیمی شده و در این حالت بینظمی حاکم میشود .در مرحله دوم که میتوان از آن
به عنوان مرحله «بیتفاوتی» 2یاد کرد هیچ نظمی هنوز جایگزین نظم قدیم نشده و
یک حالت بیتفاوتی در در کل کنشگران وجود دارد و در نهایت در مرحله سوم یا
مرحله «بنیانسازی» 1کنشگران نظام جدید بنیانهای خود را برای تشکلیل سیستم
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جدید ارائه کرده و به طور آرام به سوی نظام جدید پیش میروند .تفاوت دوران
گذار با دوران تثبیت در این وجه نهفته است که در دوران تثبیت نظام کنشگران خود
را تابعی از نظام بینالمللی میدانند و در چارچوب قانونمندی آن نظام به تعامل با
یکدیگر می پردازند در حالی که در دوران گذار کنشگران سعی میکنند نظام
بینالمللی را بر محور تمایالت و خواستهای خود شکل دهند .به عبارت دیگر ،در
این دوره نظام بینالملل تابع کنشگران اصلی در صحنه روابط بینالملل است
(.)Bridges,1980
اگر دوران بعد از فر وپاشی شوروی را به مثابه دورانی در نظر گرفت که نظم مستقر
هنوز شاخص های اصلی خود را نیافته و در نتیجه در مرحله گذار قرار دارد میتوان
ادعا کرد که روابط کشورها نیز در این چارچوبِ تثبیت نیافته مبتنی بر الگوهای
Letting go of the past
Neutral Zone
Making the New Beginning

1
2
3

مشخص رفتاری همانند همکاری یا تعارضی صرف نخواهد بود .تالش هر یک از
قدرتهای بزرگ در دوران گذار بر این محور و عقالنیت قرار میگیرد که الگوواره
و مسیر شکل دادن به نظم جدید یا بنیانسازی در گرو مدیریت روابط خود با سایر
کشورها برای نهادینه کردن خواستها و تمایالت خود نزد سایرین است .با اتکا بر
این الگوها میتوان گفت:
.1چین در دوران گذار به مانند سایر قدرتها نیم نگاهی به ضرورت تالش برای
تأثیرگذاری بر نظم آینده دارد؛
. 2این کشور اگرچه در تالش برای شکل دادن به نظم آینده بر اساس محورهای مد
نظر خود به رقابت با قدرتهای بزرگ در تمامی حوزههای مبتالبه بینالمللی
مبادرت میورزد در عین حال به دلیل عدم قطعیت شاخصهای نظم بینالمللی آینده
از یک سو و محدودیت داخلی ناشی از هنجارهای پذیرفته شده در عدم مداخله و
پیشبینیناپذیر مد نظر دارد؛
.1الگوی رفتاری چین در روابط با سایر کشورها به شدت تحت تأثیر ساختار در
حال گذار و نیز رقابت و همکاری با سایر قدرتها قرار دارد .چین از یک سو برای
تثبیت قدرت و جلب نظر کشورهای دیگر در مسائل مبتالبه آنها از جایگاه همکاری
به ابراز مواضع میپردازد و از سوی دیگر مشارکت در شکل دادن به نظم بینالمللی
این انتظار را از چین افزایش میدهد که بر محور الگوهای عقالنیت راهبردی
قدرتهای بزرگ عمل کند؛ الگویی که بر اساس آن قدرتیابی سایر کشورها به
راحتی پذیرفته نمیشود؛
. 1سیاست کنش متوازن به مثابه نتیجه طبیعی این وضعیت نشانگر این است که
سیاست چینیها در رابطه با برنامه هسته ای ایران در ساختار در حال گذار بینالمللی
متأثر از الگوی عقالنیت راهبردی قدرتهای بزرگ (همکاری با امریکا و سایر
قدرت ها در محدود کردن ایران) و مناسبات آن با ایران در شکل دادن به نظم
مطلوب بینالمللی است.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة اول ،بهار 4931

عدم رهبری ،همکاری مقطعی با سایر قدرتها را برای اجتناب از پیامدهای
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 .2ادبیات پژوهش
بررسی ادبیات پژوهش یکی از ضرورتهای اصلی انجام پژوهش حول این موضوع
بوده است .به طور کلی ادبیات مرتبط در قالب سه دسته قابل توضیح هستند :دسته
اول شامل ادبیاتی میشوند که روابط ایران و چین را در کلیت آن مورد بحث قرار
داده و موضوع هستهای ایران یا در آنها محل توجه نبوده یا اینکه به صورت گذرا و
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به عنوان وجهی در میان سایر وجوه روابط دوجانبه مد نظر قرار گرفته است .مقاله

«عوامل تعیینکننده روابط ایران و چین» اثر محسن شریعتینیا ( )1131و کتاب چین
و ایران :شریکان باستانی اثر جان گارور ( )1133در کنار آثار نویسندگانی همانند چن
( )2010و جنتری ( )2005نمونههایی از آثاری است که در این دسته قرار میگیرند.
دومین دسته از منابع شامل آثاری هستند که موضوع هستهای ایران را در روابط این
کشور با چین به طور مستقیم و به عنوان یک متغیر مورد بحث قرار دادهاند .این
مجموعه آثار دارای دو نقطه ضعف عمده هستند؛ یا اینکه موضوع هستهای ایران و

سیاست کنش متوازن چین و برنامه هستهای ایران

نقش چین در آن به لحاظ همکاری های دوجانبه و در قالبی توصیفی مور بحث قرار
گرفته و یا آن که اگر هم دالیل موضعگیری های چین را مورد توجه قرار دادهاند آن
را عمدتاً به یک عامل که غالباً سطح بینالمللی و روابط دوجانبه چین – ایران و چین
– امریکا است فرو کاستهاند .آثار نویسندگانی همچون دجلیل ( )2011درگیر ضعف
نخست و آثار کمنید ( ،)2010اوزکان و اوزدمر ( )2009و شن ( )2009به ضعف دوم
دچار هستند .به عنوان مثال ،در حالی که کمنید فرایند تحریمها را مهمترین مؤلفه
تأثیرگذار بر رویکرد چین در قبال برنامه هستهای به ویژه در دهه نخست از هزاره
جدید میداند شن دینگلی روابط هسته ای چین و ایران را در بستر مثلث روابط چین
– ایران – امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .در نهایت سومین دسته از
ادبیات پژوهش به منابع و آثاری مرتبط میشود که فقط به مطالعه برنامه هستهای
ایران و دالیل تهران برای توسعه این بخش پرداختهاند .نادر انتصار ( )2009در
مقالهای با عنوان «محاسبات ایران برای تصمیمگیری در موضوع هستهای» نگرانیهای

منطقهای و بینالمللی ایران را عامل اصلی توسعه این برنامه توسط ایران میداند .به
همین شکل ،مارک فیتزپاتریک ( )2006نیز در مقاله «ارزیابی برنامه هستهای ایران» به
ذکر دالیل توجه ایران به توان هسته ای پرداخته و بدون توجه به نقش و جایگاه چین
مولفههای تهدیدزا را منشاء اصلی این رویکرد ایران قلمداد میکند.
با توجه به کمبودهای موجو د در این آثار (ماهیت توصیفی ،تقیلگرایی در بیان
علتها ،عدم تبیین نقش چین با توجه به سطوح سهگانه ملی ،منطقهای و بینالمللی)
این مقاله تالش میکند تا تا با اتخاذ رویکردی تحلیلی موضع سیاست خارجی چین
را در روابط با ایران و با تمرکز موضوعی بر مسئله هستهای مورد بررسی قرار دهد.
فراتر از آن ،تببین موضع چین در قبال برنامه هستهای ایران از صرف بیان یک علت
فراتر رفته و با اتکا به سطح تحلیل ،ریشههای این موضع چین در سه سطح ملی،
داخلی و منطقه ای مورد واکاوی و مداقه قرار میگیرد.
برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران از دهه  1331تاکنون جزئی از سیاست کنش
متوازن چین بوده است .شکلگیری سیاست کنش متوازن میان حمایت از حق
هستهای شدن کشورها و در عین حال احترام به رژیم ( NPTمعاهده عدم گسترش) از
یک سو و عملکرد چین به عنوان ی ک قدرت بزرگ و مسئول و تالش برای تقویت
کشورهای در حال ظهور جهت مقابله با سلطهجویی امریکا و غرب محصول بیش از
چندین دهه فرایند آزمون و خطا از سوی مقامات چینی است.
از سال  1388که جمهوری خلق چین در پی کمکهای شوروی مسیر هستهای شدن
خود را آغاز کرد مائو زدونگ بر این اعتقاد بود که هدف رژیمهای بینالمللیای که
توسط غرب پیگیری می شود تداوم استثمار کشورهای جهان سوم است .از دید وی،
رویکرد اصلی در  NPTحفظ توانایی دو ابرقدرت (امریکا و شوروی) در حوزه
هسته ای به منظور تهدید یا حتی استفاده از سالح اتمی بیشتر علیه سایر دولتها
بدون ترس از تالفی بود .مائو با اتکا بر تئوری سه جهان بر این عقیده بود که هر
چه تعداد بیشتری از کشورهای جهان سوم از سالح اتمی برخوردار میشدند این امر
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.9چین و برنامه هستهای ایران :روندهای سیاست کنش متوازن
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میتوانست در گسستن زنجیرههای استعمار موثر باشد (گارور .)217-213 :1133،به
همین روی ،سیاست چین در بحث گسترش هستهای تا آغاز دهه  1331متاثر از
رویکرد مائو بر دو محور عدم پیوستن به رژیمهای بینالمللی هستهای از جمله

NPT

و تالش برای کمک به سایر کشورها در کسب این فناوری بود .اما این رویکرد
همزمان با آغاز گشایش اقتصادی در سال  1373برتری خود را در چارچوب گفتمان
هسته ای مقامات چینی از دست داد .نیاز چین به همکاری با غرب و ضرورت
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حرکت در چارچوب هنجارهای جامعه بینالمللی با هدف تضمین تداوم رشد
اقتصادی باعث شد تا چین علیرغم کسب قدرت باال در توسعه فناوری هستهای به
تدریج از دهه  1331در روند قواعد و هنجارهای موجود در رژیمهای بینالمللی
مربوط به موضوع هستهای مشارکت بیشتری از خود نشان دهد؛ چنانکه از همین
زمان چندین عامل مهم سبب شد تا چین در راستای احترام به این هنجارها در سال
 1331به آژانس بین المللی انرژی ( )IAEAپیوسته و در سال  1332نیز الحاق خود را
به  NPTاعالم کند .مهمترین این عوامل عبارتند از:
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 .1تمایل چین برای دستیابی به فناوری اتمی غیر نظامی امریکا :با وجود اینکه چین
در فناوری نظامی اتمی پیشرفتهای مهمی را به دست آورده بود اما در فناوری های
غیرنظامی نیاز گستردهای به همکاری غرب داشت؛
 .2فشارهای مستمر امریکا و وجود تمایل برای برقراری رابطه با واشنگتن؛
 .1آرزوی به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک ملت پیشرفته و مسئول در جهان؛
 .1پذیرفته شدن به عنوان یک دولت برخوردار از سالح اتمی در قالب NPT؛
 .8امکان بهرهگیری از تجارب هستهای غرب و ضرورت شکلگیری گروهی از
متخصصین چینی در امور عدم اشاعه (.)Djallil, 2011:237
با پیوستن رسمی چین به  IAEAو  NPTبه تدریج این احساس در نزد مقامات پکن به
وجود آمد که محدود شدن تعداد کشورهایی که دارای سالح اتمی میشوند متضمن
منافع بیشتری برای چین است .در نتیجه چینیها مرحله به مرحله از رویکرد
مائوئیستی مبتنی بر حمایت از اتمی شدن جهان سوم عقب نشستند .نتیجه این تحول

تقویت سیاست کنش متوازن هستهای بود؛ سیاستی که اوالً در چارچوب

NPT

همکاری هستهای را برای چین با کشورهای غیرهستهای مجاز میکرد و از این جهت
چین به همکاری با کشورهای جهان سوم همچون ایران و پاکستان اهتمام میبخشید
و ثانیاً چین با جامعهپذیری بینالمللی در نظم موجود خود را قدرت مسئولی
میدانست که در پرتو آن میبایست الزامات عدم گسترش را رعایت میکرد.
با تکوین مبانی این رویکرد در سیاست هستهای چین ،روابط هستهای این کشور با
جمهوری اسالمی ایران نیز در مسیر دوگانهای قرار گرفت .فعالیتهای هستهای ایران
که از دهه  1331با همکاری امریکا آغاز و با پروژه «اتم برای صلح» 1آیزنهاور تقویت
شده بود با فراز و فرودهایی تا انقالب اسالمی و با همکاری کشورهایی همچون
آلمان ،لهستان ،اسپانیا ،جمهوری چک ،آرژانتین و ایتالیا ادامه یافت (

Iranwatch,

 .) 2012در دوران بعد از انقالب اسالمی و پیرو فشارهای امریکا فعالیتهای هستهای
شد تا ایران پروژه هستهای خود را از دهه  1331با یافتن شرکای جدید دنبال کند.
این عوامل عبارتند از :اول ،رویکرد خصمانه امریکا نسبت به ج.ا.ایران و تهدید بقای
آن در سالهای بعد از انقالب اسالمی یکی از مهمترین محرکههایی بوده که ایران را
ناگزیر کرده تا در شرایط تهدید و تحریم با اتکا به توسعه ظرفیتهای موجود در
انرژیهای نو مسیر استقالل و خودکفایی را در شرایط فشار طی کند؛ دوم ،موقعیت
برتر ژئوپلیتیک ایران در سالهای بعد از انقالب با افزایش تنشها با محیط خارجی
این الزام را بر نظام سیاسی تحمیل کرده تا تداوم بقا و رشد و توسعه اقتصادی را با
افزدون معیارهای جدید قدرت ملی دنبال کند؛ سوم ،اتمیشدن اسرائیل به عنوان
مهمترین دشمن منطقهای ایران و چهارم ،فعالیتهای اتمی دولت عراق در زمان
صدام در دهه  1331و نگرانیها در مورد از بین رفتن توازن استراتژیک در منطقه
( .) Shen, 2006: 57در کنار الزامات استراتژیک ،احتمال برابر شدن تولید و مصرف
نفت در ایران ظرف چند سال آینده ،تبعات زیستمحیطی کمتر انرژی هستهای و
Atoms for Peace
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ایران در عمل تا سال  1338در محاق فراموشی رفته بود .اما چندین عامل مهم باعث
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اهمیت قابل توجه آن در توسعه تکنولوژیک از محورهای دیگری هستند که نشان از
اهمیّت روزافزون این توان برای ایران دارند.
در شرایط وجود این الزامات استراتژیک در کنار شرایط خاص جمهوری اسالمی
ایران و تحریمهای گسترده غرب علیه این کشور ،چین نخستین کشوری بود که از
سال  1338تا  1337به طور فعال و مستقیم در فعالیتهای هستهای ایران مشارکت
کرد .مهمترین بخشهای فعالیت چین در ایران در حوزه هستهای تا قبل از سال
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 1337عبارتند از:
.1آغاز همکاری هستهای در دهه  1331با ارائه تعدادی راکتور آموزشی کوچک از
سوی چین به ایران برای جداسازی آزمایشی ایزوتوپهای اورانیوم؛
.2انعقاد تفاهمنامه در سال  1338میان دو کشور با هدف فروش راکتورهای آموزشی
و تحقیقاتی برای مرکز تحقیقات اتمی اصفهان؛
.1تهیه کالوترون (ایجادگر شکاف هستهای) مورد نیاز ایران از سوی چین در سال
1337؛

سیاست کنش متوازن چین و برنامه هستهای ایران

.1کمک به کشف اورانیوم در ایران سال 1333؛
.8پیشبینی همکاری اتمی در سال  1331به مدت  11سال میان وزرای دفاع هر دو
کشور؛
. 3توافق لی پنگ ،نخست وزیر چین با رفسنجانی ،رئیس جمهور ایران ،در سال
 1331برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر؛
. 7فراهم آوردن تکنولوژی لیزر اتمی برای ایران به منظور جداسازی اتمهای اورانیوم؛
.3توافق مبنی بر ساخت یک راکتور آب سنگین  28الی  11مگاواتی در ایران
(گارور221-211 :1133،؛.) Gentry, 2005:118-119
صرف نظر از اینکه اطالعات ارائه شده در مورد میزان کمک های هستهای چین به
ایران و همکاری میان دو کشور تا چه میزان معتبر است آنچه که مشخص است
حجم باالی همکاری مستقیم و غیرمستقیم تهران و پکن در موضوع هستهای است.
عمده این همکاریها در دهه  1331و  1331صورت پذیرفت .اما به تدریج از نیمه

دوم دهه  1331روند همکاری میان ایران و چین سیر نزولی به خود گرفت و در
نهایت در سال  1337در پی دیدار جیانگ زمین –رئیس جمهور وقت چین -با
کلینتون در امریکا چین از تمامی تعهدات خود در قبال ایران در موضوع هستهای
کناره گرفت .از دید جان گارور چندین عامل در این رخداد مؤثر بود :اول اینکه
قطعات اص لی راکتور پیشنهاد شده به ایران از سوی اشخاص ثالث غربی از آلمان،
هلند و ژاپن تهیه میشد که آن ها این قطعات را به کشورهای مظنون به اشاعه مانند
ایران و پاکستان نمیفروختند.
دوم اینکه در روند اجرای برخی توافقهای دوجانبه مشکالتی اجرایی به وجود
آمد .به عنوان نمونه در حالی که چینیها محل احداث نیروگاه اتمی جدید را
دارخوین در نزدیکی مرز ایران و عراق در باالی خلیج فارس مناسب میدیدند ایران
حوزه بوشهر را برای احداث در نظر گرفته بود و در نهایت اینکه پیوستن چین از
همکاری گسترده با غرب و جلوگیری از وارد شدن لطمه به شهرت خود به خاطر
برنامه هسته ای ایران که تا آن زمان به آژانس اعالم نشده بود تصمیم به کاهش
همکاری در امور هستهای با ایران گرفتند (گارور.)211-282 :1133،
اگرچه توافق جیانگ و کلینتون در سال  1337به برنامه حضور مستقیم پکن در
فعالیت هسته ای ایران پایان داد اما این امر باعث نشد تا چین مسیر همکاری خود با
جمهوری اسالمی ایران را به یکباره تغییر دهد .تحت تأثیر رویکرد کنش متوازن،
چینیها به حمایت خود از فعالیتهای اتمی ایران ادامه داده و در مقاطع مختلف
تأکید کردند که این حق ایران نباید مورد خدشه قرار گیرد .به همین دلیل،
جهت گیری سیاست خارجی چین در قبال ایران به طور عام و برنامۀ هستهای این
کشور به طور خاص مبتنی بر اصل مشارکت  /مهار بود .بنا به ادعای برندون جنتری
( )2005اگرچه چین در سال  1337به دولت امریکا تعهد داد تا همکاری هستهای
خود را با ایران به پایان برساند اما پکن به صورت محرمانه در انجام برخی
فرایندهای مشاوره ،آموزش و غنیسازی به ایران کمک کرد .همچنین از سال 2112
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سال  1332به  NPTباعث تقویت رویکرد کنش متوازن شده و چینیها با هدف تداوم

111

که پیرو افشای اطالعات برنامه هستهای از سوی سازمان مجاهدین خلق

( & Ozcan

Ozdamar,2009:123؛  )Entesar,2009: 26-38وضعیت هستهای ایران در صدر
موضوعات مرتبط با امنیت بینالمللی قرار گرفت چین یکی از کشورهایی مهمی بود
که در قبال برنامه هستهای ایران موضع محتاطانه و بعضاً حمایتی از خود به نمایش
میگذاشت .با این حال ،مواضع چین در قبال ایران از سال  2112تا سال  2111نمود
بارز کنش متوازن بوده است.
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از سال  2112که بازرسیها و نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد
برنامه هستهای ایران رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت تا سپتامبر  2118چین از
جمله معدود کشورهایی بود که با تأکید بر بعد حقوقی این مسئله خواستار حل و
فصل موضوع از رهگذر  IAEAشد.
در حالی که ایران در مقاطع زمانی مختلف به صراحت اعالم کرده که
فعالیتهای هسته ای این کشور در چارچوب قوانین بینالمللی و در ذیل نظارتهای
آژانس قرار دارد اما محافل غربی بر این استدالل تأکید کردهاند که ایران با داشتن
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چیزی نزدیک به  18درصد ذخایر نفت جهان ،دومین دارنده ذخایر گازی دنیا،
امکانات بدیل در حوزه تأمین انرژی به هیچ روی نیاز به حرکتی پرشتاب به سوی
انجام فعالیتهای هستهای ندارد .ضمن آنکه در دوران بعد از انقالب تا سال 2112
این کشور فعالیتهای خود را به دور نظارت بینالمللی 1به پیش برده است
) .) Fitzpatrick, 2006:8-10با این حال ،چین اگرچه در در سپتامبر  2118مخالفت
خود را با تلقی برنامه ایران به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی اعالم
کرد اما در نهایت در  1فوریه  2113با همراهی روسیه و  27عضو دیگر شورای
حکام  IAEAپرونده هستهای ایران را در زمره مسایل مرتبط با صلح و امنیت
بین المللی تعبیر کرده و با ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد
(Fitzpatrick 2006: 14؛ . (Gentry 2005: 118با وجود اینکه چین از زمان طرح
1

 .آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی در سال  4002اعالم کرد که ایران « در برخی موارد در طول زمان ارائه گزارش به این

نهاد را نادیده گرفته است» .همچنین بعد از ارائه گزارش از سوی ایران در مورد برنامه هسته ای خود به آژانس و مشخص شدن
خریدهای ایران از بازار سیاه در دهه  9190نگرانیهای این نهاد در مورد برنامه هستهای ایران بیشتر شد (.)Shen,2006:57

موضوع هستهای ایران در شورای امنیت تا صدور قطعنامههای تحریمی در ذیل فصل
هفتم منشور ملل متحد تأکید بسیاری بر راهحلهای مسالمتآمیز برای پایان دادن به
بحران داشت اما موضع نوسانی این کشور همچنان ادامه یافت .ژانگ یسوی 1نماینده
دایمی چین در سازمان ملل در فوریه سال  2111در رابطه با موضوع فشارها به ایران
اظهار داشت که «چین همواره از حل مسئله هستهای ایران از طریق مذاکرات
دیپلماتیک حمایت کرده و ما معتقدیم که تحریم ها راه مناسبی برای حل ریشهای
موضوعات نیست» ( .)Jun &Lei, 2010:49همچنین هونگ لی 2سخنگوی وزارت
امور خارجه چین در ژوییه  2112با اشاره به مناسبات تجاری ایران و چین بیان
داشت که « واردات نفت چین از ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت محسوب
نشده یا منافع طرف سوم یا جامعه بینالمللی را از بین نمیبرد .این اقدام کامأل موجه
و مشروع است» ( .)Cordesman & et al,2013:66اگرچه این اظهارات مقامات چین
ملل حاکی از عدم همراهی با این روندها یا حداقل بیطرفی بود اما اقدام چین در
آغاز سال  2112در کاهش واردات نفت از ایران با همراهی هند ،کره جنوبی و ژاپن
نشان دهنده رویکرد نوسانی چین در قبال ایران بود.
در حالی که چین در سال  881111 ،2111بشکه نفت از ایران وارد کرد و در
بیانیه وزارت خارجه این کشور تصریح شد که این میزان کاهش نخواهد یافت اما در
چهار ماه نخست سال  2112واردات این کشور از ایران  21درصد و در اواخر نوامبر
با  21درصد کاهش به  183هزار بشکه در روز رسید .در همین راستا ،واردات این
کشور از عربستان در سال  11 ،2111درصد و از عراق  3/2درصد افزایش یافت
(.)Cordesman & et al,2013:66
محور دیگری که در رابطه با نقش چین در تحریمها علیه ایران قابل اشاره است
مواضع دوگانه این کشور در مقایسه با فعالیتهای هستهای کره شمالی پیش از سال
 2111است .در حالی که از حیث منبع تهدیدات و مقابله با رویکرد دولت امریکا
. Zhang Yesui
.Hong Lei
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همزمان با روند رو به گسترش تحریم های یک جانبه امریکا و چند جانبه سازمان
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تهران و پیونگ یانگ دارای شرایط مشابهی هستند اما عملکرد چین در مجموعه
شورای امنیت در برابر تحریمهای این دو کشور متفاوت بوده است.
با وجود این که در بحث هستهای کره شمالی اقدام به آزمایش هستهای کرده و
به طور علنی از ان .پی .تی کنار کشیده است اما در فاصله سالهای  2113تا 2113
تنها سه قطعنامه ( 1713 ،1338و  )1371با ماهیت توصیهای و تحریمهای نه چندان
جدی علیه این کشور صادر شد .این در حالی بود که در همین دوره زمانی (تا
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 )2113پنج قطعنامه جدی ( 1311 ،1717 ،1717 ،1333و  )1318علیه ایران صادر
شده که در تمامی آنها ضمن تأکید بر ضرورت تعلیق غنیسازی در ایران تحریم
فزاینده اقتصادی ،نظامی و تحریمهای مربوط به اشخاص در نظر گرفته شده بود.
تمامی این فشارها که در سالهای بعد از  2113شدیدتر نیز شد در شرایطی صورت
میگرفت که ایران نه آزمایش هستهای انجام داده بود و نه ان .پی .تی را کنار گذاشته
بود (زهرانی و دولتخواه111-187 :1133 ،؛ .)Kemenade,2010:102
مجموعه این اقدامات در کنار خودداری چین از وتوی قطعنامههای شورای امنیت
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علیه ایران در مورد برنامه هسته ای در شرایط تاکید پکن بر صلحآمیز بودن برنامه
ایران و تلقی آن به عنوان یک حق نشان میدهد که به تدریج در گذار از دوران
ایدئولوژیک ،جمهوری خلق چین موضع عملگرایانهتری را در قبال ایران در پیش
گرفته است .این موضع که در قالب سیاست کنش متوازن مفهومسازی میشود ضمن
حمایت از برنامه هسته ای ایران الزامات و مالحظات غرب در مورد این فعالیتها را
نیز مد نظر دارد.
 .1چین و برنامه هستهای ایران :تبیین سیاست کنش متوازن
سیاست کنش متوازن چین حاصل تالش برای ایجاد توازن میان چند مؤلفه مهم
است؛ حفظ توازن میان اهمیت ایران و اهمیت امریکا برای منافع چین و حفظ توازن
میان عدم اشاعه و حق برخورداری سایر کشورها از توان صلحآمیز هستهای با تأکید
بر احترام به اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها .برآیند
این مؤلفههای متوازن برای چین قرارگیری برنامه هستهای ایران به عنوان جزئی از

سیاست کنش متوازن چین است .به بیانی دیگر ،برنامه هستهای ایران به عنوان جزئی
از روابط دوجانبه چین با امریکا و رویکرد این دو کشور به مسئله گسترش هستهای
در عرصه بینالمللی محسوب میشود .با این حال ،باید توجه داشت که ریشههای
سیاست کنش متوازن جمهوری خلق چین در قبال برنامه هستهای ایران را میتوان در
سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار داد؛ سطوحی که نشان میدهد
عملکرد نوسانی یا متوازن چین در همکاری یا مهار برنامه هستهای ایران دارای
زمینههای متعددی است.
سیاست کنش متوازن و سطح ملی :اولین مؤلفه مهمی که در سطح ملی زمینه ساز
اتخاذ نگاه متوازن از جانب چین به برنامه هستهای ایران میشود تکثر و تعدد
هویتهای بینالمللی جمهوری خلق چین در دوران بعد از اصالحات است.
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هویتهای بینالمللی چین به تالش این کشور برای تعریف جایگاه و نقش خود در
اطالق میشود (.)Shambaugh, 2013:1-2
تعریفی که چینیها از جایگاه خود در عرصه جهانی ارائه میدهند در کنشها و
یا تعریف منافع آنها اثرگذار است .در حالی که چین در سالهای بعد از انقالب
کمونیستی  1313خود را به مثابه طالیهدار آزادی خواهی و مقابله امپریالیسم غرب
میدید و از این جهت هویت جهان سوم گرایانه خود را با تئوری سه جهان مائو
تثبیت کرد در دوران بعد از آغاز اصالحات اقتصادی هویتهای بینالمللی این کشور
متکثر شد .عالوه بر هویت جهان سومگرا ،1چین در مرتبه نخست یک دولت ملی
بود که میبایست الزاماتی همچون منافع ملی را در نظر گرفته و با تقویت توانایی
خود در درون نظامی آنارشیک عمل کند (هویت رئالیسم چینی) .عالوه بر آن ظهور
اقتصادی چین به ویژه از دهه 1331به تدریج چین را به عنوان یک قدرت در حال
ظهوری تعریف کرد که ناگزیر از توجه به الزامات عملکرد در قالب قدرتهای

.Third World Identity
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عرصه بینالمللی تحت تأثیر تجربه تاریخی؛ روحیات ملی و تحوالت بینالمللی

بزرگ بود (هویت قدرت بزرگ .)1نتیجۀ طبیعی این هویت الزام پکن برای توجه به
نهادهای چندجانبۀ بینالمللی و تالش برای تحقق اهداف آنها بود (هویت جهانی.)2
ضمن آنکه چین با قرارگیری در محیط امنیتی شرق آسیا با چالشها و ظرفیتهای
عمده ای از جمله مباحث ژئوپلتیک (موضوع تایوان ،اختالفات سرزمینی در دریای
چین جنوبی و شرقی با کشورهای جنوب شرق آسیا و ژاپن) و ژئواکونومیک مواجه
است .بنابراین چین به عنوان یک کشور بزرگ آسیایی دارای منافع مهمی در سطح
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منطقهای نیز است (هویت نخست آسیا.)Shambaugh, 2011:9-21( )1
تعدد و تکثر منابع هویتهای بینالمللی چین در سالهای اخیر موجب تعریف منافع
متکثر از این کشور و در نتیجه اتخاذ مواضعی شده است که بعضا متناقض و
ناهمخوان بوده است .در ارتباط با موضوع هستهای ایران هویت آسیایی چین با
تمرکز بر منافع چین در شرق این قاره اولویت اصلی سیاست خارجی را فراتر از
پرداختن به مسائل دیگر مناطق توجه به چالشهای ژئوپلتیک و بهرهمندی از
ظرفیتهای ژئواکونومیک در این منطقه میداند و از این جهت موضوع هستهای
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ایران را در اولویتهای بعدی قرار میدهد .جهان سومگرایان با تأکید بر اشتراک
چین و ایران در اموری چون تحقیر تاریخی ،مخالفت با سلطهجویی امریکا و
ضرورت ایجاد تدابیری که جهان سوم را در وضعیت بهتری قرار دهد حمایت از
مواضع هستهای ایران را یکی از اصول مسلم در رفتار خارجی تلقی کرده و خواهان
مقابله چین با غرب در افزایش فشارها بر ایران هستند .رئالیستهای چینی نیز با
تأکید بر محوریت منافع ملی برنامه هستهای ایران را در چارچوب نفع ملی چین
بررسی کرده و موضعی را پیشنهاد میدهند که به تقویت جایگاه چین و کسب
بیشترین دستاورد برای این کشور از منازعه هستهای ایران با غرب کمک کند .در
مقابل این مواضع ،جهانگرایان و مکتب هویتی قدرتهای بزرگ با اشاره به
ضرورت مسولیت پذیری چین به عنوان قدرت مهم جهانی خواستار همکاری چین با
.Great Power Identity
.Global Identity
.Asia First Identity
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سایر قدرتها جهت مهار فعالیتهای هستهای ایران هستند .در حالی که طرفداران
هویت جهانگرا ،چندجانبهگرایی و عملکرد در قالب رژیمهای بینالمللی را برای
کنترل برنامه هستهای ایران مؤثر میدانند طرفداران مکتب قدرتهای بزرگ خواهان
توجه به تمامی گزینههای ممکن برای مهار برنامه هستهای ایران میباشند.
دو مین مؤلفۀ مهمی که در سطح ملی به تقویت رویکرد کنش متوازن چین کمک
می کند اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها به عنوان یکی از
اصول مهم در سیاست خارجی چین است .نضج این اصل در سیاست خارجی چین
پیامد دو عامل مهم است؛ اول :تحقیر تاریخی و مواجهه ناکام چین در نیمه قرن
نوزدهم با کشورهای غربی و تجربه استعمار و دوم ،ناتوانی چین در ایجاد وحدت
ملی تا مقطع کنونی با نمونه هایی همچون تایوان و مناطق مسلماننشین این کشور.
این عوامل باعث شده تا چین حساسیت زیادی نسبت به مسئله حاکمیت و استقالل
مغایر باشد به دیدۀ احتیاط بنگرد .تحت تأثیر همین نگرش ،چین در مقاطع گوناگون
از برنامۀ صلحآمیز هستهای ایران حمایت به عمل آورده و مخالفت خود را با هرگونه
فشار و یا مداخلۀ خارجی علیه ایران اعالم کرده است )  .(Shen,2006: 58با این
وجود ،از چشمانداز حقوق بینالملل میزان تعهد چین به قواعد بینالمللی نیز کمتر از
توجه به اصل حاکمیت نیست .بنابراین تخطی و یا عدم پایبندی به ان .پی .تی
میتواند یکی از زمینههای استناد کنندۀ احترام چین به اصل حاکمیت ملی باشد.
نیازها و روابط اقتصادی چین سومین متغیر در سطح ملی برای افزایش توجه این
کشور به برنامه هسته ای ایران است .چین به عنوان یک کشور در حال ظهور
اقتصادی با نیازهای گسترده ای در تأمین سرمایه و انرژی روبروست .با وجود اینکه
همکاری دو کشور در زمینه انرژی از سال  1371آغاز شده بود

& (Zahirinejad

) Ghoble, 2010: 2-8اما در یک دهۀ اخیر این روند سرعت بیشتری به خود گرفته
است .افزایش اهمیت اقتصادی ایران به خصوص در حوزه انرژی باعث شده تا چین
در راستای برنامهریزی دقیقتر اقدام به تدوین راهبردهایی همچون «دیپلماسی نفتی و
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خود و سایر کشورها نشان دهد و در نتیجه هرگونه اقدام خارجی را که با این اصل
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استراتژی نگاه به مرزهای غربی» 1کند .این دسته از راهبردها به استفادۀ یک کشور از
منابع استخراج شده در جهت نیل به امنیت انرژی (دسترسی به انرژی در اشکال
مختلف با حجم کافی ،قیمت مناسب و حمل ونقل ایمن) اشاره دارد .با توجه به
حجم واردات نفت چین (جدول شمارۀ  )1و نیز جایگاه شرق آسیا در میان مشتریان
نفت ایران (جدول شمارۀ  ،) 2در منظر چینیها ایران میتواند نقش دوگانهای در
تقویت امنیت انرژی ایفا کند؛ اول آنکه ایران با حجم باالی ظرفیت تولید یکی از
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عرضهکنندگان مهم انرژی برای چین است و ثانیاً ایران میتواند فراهم کنندۀ منابع
نفتی در مناطق غربی چین باشد (.)Chen,2010:39-43
با اهمیت یافتن ایران در تأمین منابع انرژی ،موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک این
کشور باعث تقویت رویکردی دیگر در چین با عنوان «استراتژی نگاه به سوی
مرزهای غربی» شده است .در این رویکرد ایران به لحاظ استراتژیک میان دو منطقۀ
غنی نفتی -خلیج فارس و دریای خزر  -واقع شده است؛ منطقهای که چینیها از آن
به عنوان جادۀ ابریشم انرژی 2نام میبرند .منطقۀ خلیج فارس واجد تقریباً  88درصد
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ذخایر نفتی اثبات شدۀ جهان و  11درصد ذخایر گازی است .ذخایر نفتی اثبات شدۀ
منطقۀ خزر نیز حدود  1/3تا  1/1درصد مجموع ذخایر جهانی است که این میزان
میتواند در آینده بین  3تا  13برابر نیز افزایش یابد ( .)Hunter,2010:117بنابراین
موقعیت بینظیر ایران در این ناحیه میتواند یارای چین در تأمین منابع نفتی از سوی
مرزهای غربی خویش باشد.
جدول  :4حجم واردات نفت چین ( 4111بشکه در روز)

سال
حجم
واردات

2113

2111

2111

2112

2111

3281

3381

3113

3713

11137

Source: Organization of the Petroleum Exporting Countries,2014.
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جدول  :2واردکنندگان نفت ایران بر حسب مناطق در سال  4111( 2149بشکه در روز)

مناطق
میزان
واردات

اروپا
123

امریکای

آسیا–

امریکای

شمالی

پاسیفیک

التین

-

1138

-

افریقا

خاورمیانه

2

-

119

Source: Organization of the Petroleum Exporting Countries,2014.

در کنار این استراتژی ،چین با پایهگذاری رویکرد جدید «بیرون رفتن» 1به دنبال
کلی این راهبرد تشویق شرکتهای چینی برای حضور در خارج از کشور جهت
برآوردن نیازها و کسب تجربۀ الزم برای انتقال به درون کشور است
( .) Lanteigne,2009:44در حوزۀ انرژی تمرکز اصلی این راهبرد تالش برای تأمین
منابع جدید انرژی جهت پاسخگویی به نیازهای فزایندۀ داخلی است .به عبارت
دیگر ،هدف این راهبرد استفاده بهینه از منابع نفتی و اجتناب از خطر با متنوعسازی
منابع گوناگون و کانالهای تحصیل ذخایر نفتی میباشد.
در این راستا ،ایران یکی از مهمترین عرضهکنندگان نفت به پکن بعد از
اجراییشدن راهبرد مزبور است (جدولهای 1و .)2چینیها افزایش واردات نفت
خود را از ایران در نیمه دهۀ  1331میالدی آغاز کردند؛ بهطوریکه در ماه می ،1338
پکن مذاکراتی را با تهران برای افزایش واردات نفت از ایران از  21/111بشکه در
روز به  31/111بشکه انجام داد و این امر باعث شد تا در فاصلۀ زمانی  2111تا
 2113ایران به طور مستمر در میان یکی از سه تولیدکنندۀ عمدۀ نفت چین قرار گیرد

.Going out

1
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استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی ای ران و سایر کشورها بوده است .محور
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( .)Chen,2010:46وجود این زمینههای مشترک از سال  1131به تدریج باعث شد تا
روابط دو کشور در پرتو سیاست نگاه به شرق ایران به شکل قابل مالحظهای رو به
گسترش گذارد .در عرصه روابط اقتصادی ،در حالی که رقم مبادالت دو طرف در
سال  2/1 ،2111میلیارد دالر بود این میزان در سال  2111به  11میلیارد دالر رسید.
همزمان در حوزه مبادالت نظامی نیز در نتیجه افزایش تحریمها علیه ایران و قطع
شدن برخی از منابع فروش اسلحه ،روابط نظامی دو طرف به شکل قابل توجهی
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گسترش یافت؛ به طوریکه بنا بر گزارشهای موسسه  SIPRIدر فاصله سالهای
 2118تا  2113چین بعد از پاکستان بیشترین میزان اسلحه را به ایران فروخت
(شریعتینیا .) 132-131 :1131،در حوزه روابط انرژی نیز مهمترین شاخصهای
روند صعودی روابط که به نوعی در ادامه پروژههای دوران پیشین است عبارتند از:
. 1مذاکرات در حال انجام چین با ایران در مورد انعقاد قرارداد  13میلیارد دالری
حوزه گازی پارس شمالی و خرید  1/3میلیاردی گاز مایع از فاز  11پارس جنوبی؛
.2یادداشت تفاهم چین با ایران در آگوست  2113برای توسعه مشترک میدان نفتی
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آزادگان؛
. 1امضای قرارداد نفتی شرکت سینوپک با ایران در دسامبر  2113برای توسعه میدان
نفتی یادآوران؛
.1تبدیل شدن چین در سال  2111به بزرگ ترین خریدار نفت ایران که  11درصد
نفت وارداتی خود را از ایران وارد میکرد (شریعتینیا.)133-137 :1131،
عالوه بر روابط اقتصادی و انرژی ،کمک های اولیه چین به برنامه هستهای ایران به
مثابۀ یک فرصت عالی سودآوری برای چینیها در نظر گرفته میشد؛ چنانکه این
مبادالت دوجانبه عالوه بر ایجاد زمینه تهاتر باعث شد تا چین سرمایه فراوانی را
برای جبران هزینههای هنگفت نوسازی انرژی اتمی خود کسب کند (گارور:1133 ،
 .)218اگرچه روابط اقتصادی (در حوزۀ انرژی و تجارت) ایران و چین در دو دهۀ
اخیر رشد بسیار فزاینده ای داشته و این امر در توجه چین به مالحظالت و
همکاریهای این کشور با ایران در سایر حوزهها از جمله برنامه هستهای مؤثر بوده

است اما مقایسۀ میزان همکاریهای پکن با واشنگتن در همین حوزه نشان میدهد
که چین ناگزیر است به سطح روابط و درخواستهای امریکا حساس باشد .به طور
مثال در سال  2111میالدی در حالی که جمهوری خلق چین رقمی بیش از 1/3
میلیارد در حوزه انرژی امریکا سرمایهگذاری کرد سرمایه این کشور در همین حوزه
در ایران تنها یک میلیارد دالر بوده است .در حوزۀ تجارت دوجانبه نیز حجم تجاری
چین با ایران در سال  2111میالدی معادل  18میلیارد دالر بوده در حالی که همین
شاخص در رابطه با امریکا با یازده برابر افزایش معادل رقمی حدود  811میلیارد دالر
بوده است ( .)Cordesman & et al, 2013:67تجزیه و تحلیل سطحی این آمار نشان
می دهد که برای کشوری همچون چین که رشد و توسعه اقتصادی به اولویت اساسی
آن تبدیل شده حفظ پیوندهای گسترده با امریکا و پاسخ دادن به مالحظات آن در
سایر حوزهها به مراتب مهمتر از کشوری همچون ایران است .با این وجود،
نخبگان سیاسی نسل چهارم همچون هو جینتائو و کشاکش استراتژیک پکن با
واشنگتن می تواند به تقویت رویکردی منجر شود که خروجی آن تالش برای حفظ
موضع چین در برابر ایران و امریکا باشد؛ موضوعی که میتواند در کنار عوامل
موجود در سطوح منطقهای و بینالمللی تشدید شود.
سیاست کنش متوازن و سطح منطقهای :سطح منطقهای با نماد خاورمیانه و
زیرسیستم خلیج فارس نماد عینی رویکرد متوازن از جانب چین در سالهای اخیر
بوده است .افزا یش نیاز چین به انرژی و ضرورت تأمین آن باعث شده تا زیرسیستم
خلیج فارس به عنوان مهمترین منبع تأمین نفت و گاز در صدر اولویتهای این
کشور قرار گیرد .با این حال ،پیچیدگی درونی معادالت توازن قدرت در این منطقه
در سالهای اخیر چین را در موقعیت دشواری قرار داده است .اولین معادله قدرت
در این منطقه به نقش ایاالت متحدۀ امریکا باز میگردد .وجود اتحادهای استراتژیک
میان امریکا و بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باعث شده تا چین
در راستای حفظ جایگاه خود به گسترش روابط با ایران توجه ویژهای کند .در عین
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قرارگیری این مولفه در کنار مولفههای دیگری همچون اولویت جهان سومگرایی
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حال ،در ساله ای اخیر با افزایش نگرانی میان کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس مبنی بر متعهد نبودن دولت امریکا به اتحادها این دسته از کشورها تالش
کرده اند تا با پذیرش نقش چین در منطقه زمینه حضور و فعالیت بیشتر امریکا را
ایجاد کنند .به عنوان نمونه ،عربستان سعودی که در حال حا ضر با صادرات ماهانه
رقمی نزدیک به  8میلیون تن نفت به چین به عنوان بزرگترین صادرکنندۀ نفت به
این کشور به شمار میآید (جوکار )1 :1131 ،روابط تجاری خود را با چین با
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سرعت زیادی افزایش داده است .در سال  2117حجم روابط تجاری دو کشور
معادل  28/1میلیارد دالر بود که این رقم در سال  2111به  31/12میلیارد دالر رسید.
بنا بر برخی گزارش ها از جانب منابع عربستانی این حجم تجاری در سال  2112به
مبلغی در حدود  71/1میلیارد دالر رسید ).(Alterman, 2013: 3
دومین معادلۀ قدرت در زیرسیستم خلیج فارس به رقابتهای میان ایران و
کشور های شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان باز میگردد .تفاوتهای
ایدئولوژیک و رقابت های ژئوپلتیک میان ایران و اعضای شورای همکاری باعث شده
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تا چین که با هر دو طرف دارای مناسبات اقتصادی و سیاسی گسترده است ناگزیر از
اتخاذ موضعی باشد که مالحظات هر دو طرف حفظ شود .با وجود اینکه در فاصلۀ
سالهای  2111تا  2112ایران بعد از عربستان و آنگوال به عنوان سومین صادرکنندۀ
بزرگ نفت به چین به شمار میآید (بنگرید به جدول  )1اما اهمیت انرژی این کشور
در کنار رویکرد آن در قبال امریکا باعث شده تا چین اهمیت ویژهای برای روابط
خود با تهران قائل شود .از منظر پکن ،ایران مهمترین وزنه ای است که در سطح
منطقهای میتواند در برابر تمایالت هژمونیجویانه امریکا قرار گیرد.
در عین حال ،در سالهای اخیر روابط چین با ایران با نگرانیهایی برای مقامات
چینی همراه بوده است .برخالف کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس (همانند
عربستان) که خود را به عنوان یکی از تامینکنندگان اصلی نیازهای چین در
حوزههای گوناگون به ویژه انرژی معرفی کرده و از این جهت بر دامنۀ وابستگی های
متقابل افزوده اند ایران به دنبال توجه به این موضوع نبوده است .به بیان دیگر ،تهران

با تأکید بر وجه سیاسی روابط خود با پکن در عمل اولویتهای طرف چینی خود را
نتوانسته درک کند .در کنار این موضوع ،افزایش تنشها میان ایران و غرب و تهدید
ایران به بستن تنگۀ هرمز باعث شده تا چین با نگرانی از ثبات عرضۀ نفت از خلیج
فارس بیشتر به رفتارهای ایران حساس باشد ( .)Alterman, 2013: 1-7نتیجۀ این
شرایط پیچیده در سالهای گذشته در سطح منطقهای تالش پکن برای ایجاد توازن
میان طرفهای معادلۀ قدرت بوده است .به همین دلیل ،سطح منطقهای یکی از
عوامل تکوینی مؤثر در سیاست کنش متوازن چین در قبال برنامه هستهای ایران بوده
است؛ به طوری که همکاری در موضوع هستهای با ایران ضمن آنکه باعث افزایش
توجه کشورهای منطقه به چین و به چالش گرفته شدن نقش امریکا در منطقه
میشود می تواند یکی از دالیلی باشد که چین در پرتو نمایش تالش خود برای مهار
ایران به گسترش روابط در حوزۀ انرژی و اقتصادی با کشورهای شورای همکاری
سیاست کنش متوازن و سطح بینالمللی :اتخاذ سیاست کنش متوازن از سوی چین
در قبال برنامه هستهای ایران عالوه بر تأثیرپذیری از سطوح ملی و منطقهای از عوامل
بین المللی نیز متأثر شده است .روند رو به رشد قدرت چین در عرصه بینالمللی
باعث شده تا با متکثر شدن دامنه هویت و منافع این کشور الگوهای رفتاری سیاست
خارجی آن نیز متکثر شده و این کشور را ناگزیر از توجه به موضوعات گوناگون
کند.
اولین مؤلفه مهمی که در سطح بینالمللی بر روند نگاه چین به برنامه هستهای
ایران تأثیرگذار بوده نقش و جایگاه اسرائیل در روابط خارجی جمهوری خلق چین
است .اگرچه روابط رسمی دو کشور از سال  1332با یک بیانیه مشترک آغاز شد اما
درک اهمیت جایگاه و نقش طرف مقابل باعث شد تا روند روابط سیری صعودی
داشته باشد .به همین جهت ،با افزایش سطح روابط دوجانبه تالش برای تأثیرگذاری
بر تصمیمات دیپلماتیک طرف مقابل نیز گسترده تر شد .زمینۀ این تأثیر و تأثر از نیمۀ
دوم دهۀ  1331تحت الشعاع مؤلفۀ تجارت بوده است .حجم روابط تجاری دو کشور
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خلیج فارس بپردازد.
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در سالهای  ،2113 ،2118و  2113به ترتیب به ارقامی معادل 8/81 ،1/3 ،2/31
میلیارد دالر رسید که با توجه به مجموع نرخ تجاری ساالنه دو تریلیون دالری چین
این میزان از اهمیت زیادی برای چین برخوردار نیست .با این حال ،آن چیزی که
روابط تجاری با اسرائیل را برای چین مهم میسازد تجارت در حوزۀ فناوری و
تسلیحات بوده است .با توجه به اینکه چین از سال  1333به بعد تحریمهای گسترده
غرب را در این دو حوزه تجربه میکند اهمیت اسرائیل در کانالیزه کردن فناوری و
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تسلیحات به چین دوچندان میشود .عملکرد اسرائیل در سالهای اخیر به عنوان
خریدار تسلیحات و صادرکنندۀ آن باعث شده تا با فروش  78درصد توان تسلیحاتی
خود به سودی عمده در این حوزه دست یابد.
در مقابل ،اگرچه چین در سالهای گذشته  31درصد نیازهای تسلیحاتی خود
را از طریق روسیه تأمین کرده اما دستیابی به سالحهای پیشرفته از جانب پکن
عمدتاً از طریق اسرائیل صورت گرفته است هرچند که از سال  2118میالدی تحت
تاثیر فشارهای شدید ایاالت متحدۀ امریکا روند انتقال سالحهای پیشرفته از تلآویو

سیاست کنش متوازن چین و برنامه هستهای ایران

به پکن بسیار کند شده است (شریعتینیا .)82-83 :1133 ،عالوه بر حوزۀ تسلیحات،
روند صنعتی شدن چین و تالش آن برای ارائۀ محصوالتی با حداکثر کیفیت و
حداقل قیمت باعث شده تا این کشور به دنبال کسب فناوری پیچیده و پیشرفتۀ غرب
از طریق اسرائیل باشد .به همین جهت ،انتقال فناوری میان دو کشور درصد عمدهای
از روابط تجاری دو طرف را به خود اختصاص داده است (جدول.)1

جدول :1صادرات اسرائیل به چین و برعکس و سهم فناوری
اقالم

درصد سهم در کل

فناوریهای پیشرفته ،ماشین آالت

14/8

صنعتی و الکترونیک
صنایع و تولیدات شیمیایی

21/1

تجهیزات پزشکی و بصری

48/6

فلزات پایه

3/3

مواد غذایی ،مشورب و تنباکو

9/89

پالستیک

2/4
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(به نقل از شریعتی نیا)32 :1133:

با وجود اینکه روابط تجاری با اسرائیل سهم عمدهای در مناسبات تجارت خارجی
است .از همین رو ،یکی از چالشهای اصلی چین پاسخ به درخواستهای اسرائیل
برای فشار به ایران در برنامۀ هسته ای بوده است .این فشار در سالهای گذشته یا با
استفاده از «کارت اسرائیل» توسط امریکا صورت گرفته و یا آنکه مقامات اسرائیلی به
صورت مستقیم وارد عمل شدهاند .به عنوان مثال ،باراک اوباما در نوامبر  2113با
فرستادن دنیس رایس ،1مشاور ارشد و البیست اسرائیلی و جفری بدر ،2مسئول امور
آسیایی شورای امنیت ملی ،به چین این پیام را به پکن منتقل ساخت که اگر چین از
ابتکارات گروه  8+1حمایت نکرده و در مهار فعالیتهای هستهای ایران همکاری
الزم را به عمل نیاورد امریکا هیچ مسئولیتی را در قبال حملۀ ناگهانی اسرائیل به
ایران و در نتیجه ایجاد بیثباتی در خلیج فارس و اختالل در روند انتقال انرژی
نخواهد پذیرفت ( .) Kemenade, 2010:103عالوه بر تالش امریکا برای استفاده از
کارت اسرائیل جهت فشار به چین ،مقامات اسرائیلی نیز با سفرها و دیدارهای مکرر
.Dennis Ross
.Jeffrey Bader

1
2
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چین ندارد اما حوزۀ تسلیحات و فناوری باعث توجه بیشتر پکن به اسرائیل شده

به دنبال تغییر موضع چین در رابطه با برنامه هستهای ایران بودهاند .تأکید اولمرت،
نخست وزیر سابق اسرائیل در سال  2117در پی دیدار از چین بر ضرورت
خودداری چین از همکاری با ایران در برنامه هستهای و انتقال تسلیحات به این
کشور؛ تشکر وی از رأی مثبت چین به قطعنامۀ  1717شورای امنیت علیه ایران؛
تأکید شیمون پرز در سال  2113در دیدار با وزیر خارجۀ چین بر نقش محوری چین
برای جلوگیری از توسعۀ برنامه هستهای ایران و سفر موشه یالون ،1وزیر امور
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استراتژیک اسرائیل و استنلی فیشر 2رئیس بانک دولتی اسرائیل در فوریۀ  2111به
چین برای افزایش فشار به پکن جهت مشارکت در تحریمهای ایران از جمله
اقدامات مقامات اسرائیلی در سال های اخیر جهت تغییر مواضع چین در قبال برنامه
هستهای ایران بوده است (شریعتی نیا 83 :1133 ،؛ .)Kemenade,2010: 103-105
روند افزایش فشارها از جانب امریکا و اسرائیل و نیاز مبرم چین به معامالت
تسلیحاتی و فناوری با اسرائیل از یک سو و روابط گسترده چین با جمهوری اسالمی
ایران در بخشهای گوناگون به ویژه انرژی از سوی دیگر پکن را در وضعیتی دشوار

سیاست کنش متوازن چین و برنامه هستهای ایران

و معماگونه برای تصمیمگیری در مورد برنامه هستهای ایران قرار داده است .با این
حال ،اگرچه چین در برخی موارد به افزایش فشارها به ایران به ویژه از کانال شورای
امنیت کمک کرد اما روند سیاست کنش متوازن این کشور مانع از فشارهای
حداکثری بر تهران میشد؛ چنانکه لی وی جیان 1رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در
مؤسسۀ شانگهای با اشاره به فشارهای غرب و اسرائیل به چین بر این نظر است که
« چین همواره معتقد بوده که مذاکره بهترین راهحل موضوع هستهای ایران است.
موضع چین تحت تأثیر فشار قدرتهای خارجی نخواهد بود» .مشابه این اظهار نظر،
یه های لین ،1استاد روابط بینالملل در آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است که
«تحریم ها به نفع چین نبوده و امریکا آنقدر برای چین مهم نیست که پکن را مجبور
به موافقت با تحریمها کند در حالی که ایران از چین متنفر شده و کشورهای در حال
1

.Moshe Yalon
.Stanley Fischer
3
.Li Weijian
4
.Ye Hai Lin
2

توسعه به این نتیجه خواهند رسید که چین به هیچ اصلی پایبند نیست»

( Kemenade,

 .)2010: 105دومین عامل در سطح بینالمللی که به تکوین سیاست کنش متوازن
چین در قبال برنامه هستهای ایران کمک کرده مواضع چین در رویکرد به سیاست
گسترش هستهای است .پ یش از پیوستن رسمی چین به آژانس بینالمللی انرژی اتمی
و امضای ان .پی .تی در سال  1332و سی .تی .بی .تی 1در سال  1333رویکرد چین
در بحث گسترش هستهای تحت تأثیر نگاه ایدئولوژیک مائو بود .در منطق مائوئیستی
این استدالل مطرح میشد که مقابله با امپریالیسم و استعمار غرب و شوروی با
بهرهگیری از سالح اتمی سریعتر به نتیجه خواهد رسید .به همین دلیل هرچه تعداد
بیشتری از کشورهای جهان سوم به این نوع سالح دست یابند زمینۀ برچیده شدن
بساط امپریالیسم زودتر فراهم میشود (گارور.)213 :1133 ،
با تکیه بر همین منطق بود که چین عالوه بر تعقیب برنامه هستهای خود به دنبال
گفتمان هسته ای چین حذف نشد اما از آغاز دهۀ  1331میالدی و افزایش انتظارات
از چین برای رفتار به مثابۀ یک قدرت مسئول از تسلط این منطق به تدریج کاسته
شده است .از این زمان چین با عضویت در  NPTو CTBTسیستمهای کنترل صادرات
در حوزه هستهای ،شیمیایی ،سیستم موشکی و بیولوژیک را تقویت کرده و کلیه
روابط هستهای خود را با کشورهایی که به  NPTنپیوسته بودند به حالت تعلیق در
آورد ( .)Shen,2009:2-5شن دینگلی ( )2006در تبیین چرایی این رویکرد چین به
دو عامل مهم اشاره میکند؛ اول اینکه مهمترین نگرانی چینیها در بحث اشاعۀ
هستهای بیم از شکلگیری رقابت تسلیحاتی و ایجاد بیثباتی به ویژه در خاورمیانه
است و دوم آنکه پکن با توجه به تجربۀ پاکستان به شدت از انتقال فناوری هستهای
از جانب سایر کشورها به خصوص ایران نگران است (.)Shen,2006:59-66
این اقدامات چین اگرچه نشانگر تقویت رویکرد عدم اشاعه در گفتمان هستهای
این کشور است اما هرگز به معنای کنار رفتن رویکرد مائوئیستی به بحث اشاعه
.Comprehensive Test Ban Treaty
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انتقال این فناوری به کشورهای دیگر نیز بود .این منطق اگرچه به طور کامل از
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هستهای نبوده است .چینیها با تأکید بر استفاده از فناوری هستهای به عنوان یک حق
برای ایران و سایر کشورها معتقدند که علیرغم سازوکارهای مفید موجود در

NPT

تفسیر یک جانبۀ غرب از آن باعث شده تا حق برخورداری از توانایی هستهای فقط
برای کشورهای متمایل به آنها مجاز است .از جانب دیگر ،فرهنگ سیاسی چین با
تداوم بخشیدن به این گزاره که رژیم عدم اشاعه محصول تبانی ابرقدرهاست افزایش
توان هستهای ایران را یکی از مهمترین سازوکارها برای جلوگیری از سلطهطلبی
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امریکا در سطوح منطقهای و عرصۀ بینالمللی میداند ( گارور.)213-213 :1133 ،
با تکیه بر این دو رویکرد مهم در گفتمان هستهای چین و ضرورت پاسخگویی چین
به انتظارات همزمان از این کشور هم به عنوان یک عضو برجسته  NPTو دارنده
سالح اتمی و هم به مثابه یکی از حامیان اصلی سایر کشورها در برخورداری از توان
صلحآمیز هستهای اتخاذ سیاست کنش متوازن از جانب چین در قبال برنامه هستهای
ایران امری موجه و در عین حال برآورندۀ نیاز چین برای پاسخ گویی به این
وضعیت پیچیده است.

سیاست کنش متوازن چین و برنامه هستهای ایران

ایجاد توازن در روابط با ایران و امریکا سومین مؤلفۀ مژثر در سیاست کنش متوازن
چین در قبال برنامه هسته ای ایران است .بهبود روابط چین با ایاالت متحدۀ امریکا در
سه دهۀ اخیر و همزمان افزایش وابستگی متقابل این کشور با ایران باعث شده تا
نقش این کشور در رقابت ها و روابط تنش آلود ایران و امریکا برجسته شود .این
موضوع برای چین همزمان با فرصت و تهدید همراه بوده است.
از یک طرف پکن در قبال موضوعات مبتالبه تهران و واشنگتن ناگزیر از توجه
به مالحظات هر دو طرف بوده و از طرف دیگر ایجاد چالش توسط ایران برای
امریکا باعث شده تا پکن در موضوعات گوناگون از جمله مسئلۀ تایوان ،دریای چین
جنوبی و رقابت های موجود این کشور با امریکا در افریقا از کارت ایران استفاده کند
(Li,2009:171-174؛.)Shen,2006:61-2
برنامه هستهای ایران نیز در سالهای گذشته در همین زمینه قرار داشته است .چنانکه
در مقاطع مختلف چین با گره زدن موضوع هستهای ایران به مسئلۀ تایوان به امریکا

یادآور شده که همکاری واشنگتن با تایوان منجر به حمایت بیشتر پکن از برنامه
هستهای ایران خواهد شد .عالوه بر آن ،چین در قالب گفتگوهای دوجانبه با رد
معیارهای دوگانه غرب معتقد است که در صورت اولویت سیاست عدم اشاعه این
امر نمیتواند صرفاً در مورد ایران و برنامۀ هسته ای این کشور مورد تأکید باشد زیرا
ایاالت متحدۀ امریکا با فروش تسلیحات گوناگون به تایوان در عمل سیاست عدم
اشاعۀ تسلیحاتی را بیاعتبار میکند ( .)Wu, 2004:117-8از طرف دیگر ،حجم
مبادالت تجاری رو به افزایش چین و امریکا ،وابستگی چین به ثبات نسبی موجود
در زیرسیستم خلیج فارس ناشی از حضور مستقیم امریکا و زمینۀ قدرت نهادی این
کشور در رژیمهای بینالمللی و نفوذ آن در شرق آسیا باعث شده تا چین ناگزیر از
توجه به مالحظات امریکا باشد .به همین دلیل سیاست کنش متوازن در قبال برنامه
هستهای ایران تالشی است برای ایجاد توازن میان دو قطب روابط ایران و امریکا.

گسترش دامنه فعالیتهای هستهای ایران در آغاز هزاره جدید سرآغاز مجادالت و
مباحثی در مورد ماهیت این برنامه بود که باعث شد تا این موضوع در صدر
محورهای مهم امنیت بینالمللی قرارگیرد .تداوم تنشهای میان ایران و غرب به ویژه
ایاالت متحده امریکا سبب شد تا سایر قدرتها ناگزیر از اتخاذ موضع در باب
فعالیت های اتمی ایران باشند که در این میان نقش چین به عنوان متحد ایران و نیز
یک قدرت در حال ظهور بینالمللی به مراتب برجستهتر بود؛ به طوری که هم ایران
از این متحد خود انتظار حمایت داشته و هم سایر قدرتهای بزرگ خواهان عملکرد
چین به مثابه یک قدرت مسئول برای جلوگیری از اشاعه هستهای بودهاند .قرار
گرفتن چین در این وضعیت پیچیده باعث شد تا این کشور سیاست کنش متوازن را
در قبال برنامه هستهای ایران در پیش گیرد؛ سیاستی که بر اساس آن عملکرد چین
حاصل تالش برای ایجاد توازن میان انتظارات ایران و خواستهای غرب در قالب
جامعه بین المللی است .اتخاذ این سیاست از جانب چین در مرتبه نخست ناشی از
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سطح ملی است؛ سطحی که هویتهای بینالمللی متکثر چین باعث شده تا این
کشور هم نگاه جهان سوم گرا داشته باشد و هم تلقی قدرت بزرگ از نقش خود .در
این حالت الگوهای رفتاری آن هم به مالحظات کشورهای جهان سوم توجه میکند
و هم این که تالش می کند تا برای تثبیت جایگاه خود به مثابه یک قدرت بزرگ
مسائل موجود و تهدید کننده فراروی نظم موجود بینالمللی را لحاظ کند .در عین
حال ،نیازهای اقتصادی این کشور در بحث انرژی و تجارت و سرمایهگذاری الگوی
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رفتار خارجی این کش ور را ناگزیر از توجه همزمان به مالحظات ایران و غرب کرده
است؛ به طوری که هم بازارهای مصرفی غرب به ویژه امریکا برای این کشور از
جذابیت برخوردار است و هم آن که حوزه انرژی ایران برای این کشور وارد کننده
عظیم انرژی غیر قابل چشم پوشی است.
در سطح منطقهای مهمتری ن عامل در تکوین سیاست کنش متوازن چین تالش این
کشور برای حفظ توازن میان ایران از یک سو و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
و امریکا از سوی دیگر است .در این حالت ،سیاست کلی چین حفظ ثبات منطقهای
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است .پس عالوه بر تالش برای جلوگیری از آشوب منطقهای ناشی از افزایش قدرت
یک کشور ،حضور امریکا نیز در خلیج فارس برای چینیها از دو جهت قابل نگرش
است؛ از یک سو حضور امریکا ثبات بدون هزینۀ مستقیم را برای چین به ارمغان
می آورد و از طرف دیگر حمایت از مواضع ایران میتواند جاهطلبیهای این کشور را
در این منطقه محدود کرده و اجازه تمرکز بر معادالت امنیتی شرق آسیا را ندهد .در
سطح بین المللی نیز فشارهای اسرائیل به چین برای محدود سازی برنامه هستهای
ایران با استفاده ار اهرم روابط تجاری ،تالش پکن برای ایجاد توازن در رابطه با ایران
و امریکا (همکاری با امریکا در برابر با ایران در موضوعاتی چون مسئله هستهای،
اعمال تحریمها و گسترش روابط با اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و
در مقابل همکاری با ایران در توسعه روابط اقتصادی ،نظامی و دیپلماتیک) و وجود
قرائت همزمان گسترش هستهای (منطق مائوئیستی) و عدم اشاعه در گفتمان هستهای
این کشور زمینهساز تالش پکن برای حفظ موضع متوازن در قبال برنامه هستهای

ایران شده است .با این حال ،به نظر میرسد علیرغم این که هویتهای بینالمللی
چین در سالهای اخیر زیاد شده و هویت جهانگرا در برابر هویت جهان سومگرا در
حال تقویت است اما عملگرایی در سیاست خارجی چین رو به تزاید بوده و اگر
نیازهای چین که عمدتاً در بخش اقتصادی متوجه ایران است از مجاری دیگر مرتفع
شود موضع این کشور در قبال سایر موضوعات مبتالبه ایران با نگاهی جهانشمول و
از منظر یک قدرت بزرگ مسئول دنبال خواهد شد .این واقعیت محتوم در مذاکرات
اخیری که از زمان روی کارآمدن دولت روحانی در ایران در مسیری جدید قرار
گرفته خود را به خوبی نمایانده است؛ به طوری که با وجود همکاری گسترده ایران
بعد از امضای توافق جامع اقدام مشترک و انتظار فزاینده تهران از مسکو و پکن برای
تعدیل مواضع غرب در مذاکرات رویکرد بینابینی چین میان ایران و غرب نشان
دهنده دو نکته عمده بوده است :اول این که دولت چین با احتراز از اظهارنظر صریح
نشان داده که در همکاری با سایر قدرتها فروگذاری نخواهد کرد و دوم این که
علیرغم نیاز عمده به باز ار و انرژی ایران به خاطر روابط فزاینده با غرب در حوزه
اقتصادی بعد از بیانیه لوزان تالش چندانی از خود برای مقابله با موضع غرب در
حوزه های تحریم های ایران نشان نداده است؛ این در حالی بوده که تعهد پیشینی
چین در مذاکرات مبتنی اصل همکاری ایران در محدودسازی برنامه هستهای و
قرارگیری آن در چارچوب های پذیرفته شده و همزمان جلوگیری از فشار غرب به
ایران بوده است.
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