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  مقدمه

ساله شد. در چهار دهه نخستین روابط، چین در حاشیه اقتصاد سیاسی ایران قرار  50روابط ایران و چین  2021اوت  16

پدیده اقتصاد سیاسی ایران شده است. در اندك زمانی چین به  ترینمهمداشت. اما در یک دهه اخیر این کشور بدل به 

شریک تکنولوژیک و متحد کلیدي سیاسی تهران بدل شده  ترینمهمشریک وارداتی،  ترینمهمبازار صادراتی،  ترینمهم

شد نظیر است. رتجارت خارجی کشور بی ساله 100سرعت رشد جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران در تاریخ . است

  جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران معلول چند روند بوده است. آورشگفت

خیزش چین است که شگفتی بسیاري را در جهان دامن زده است. این کشور در مدت کوتاهی  ،روند ترینمهمنخستین و  

میلیارد دالر در اواخر  20از قدرتی فقیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان گذر کرد. حجم تجارت خارجی این کشور از حدود 

کشور  100چین کنونی شریک اول تجاري بیش از  1.افزایش یافت 2019تریلیون دالر در سال  4به بیش از  1970دهه 

  .شودیمجهان است که ایران یکی از آنها محسوب 

ایاالت  ياهمیتحر ویژهبهبه موقعیت کنونی چین در اقتصاد ایران عنصر تحریم است. تحریم  دهندهشکلدومین عامل  

ينزومو  نیترزدهمیتحرو این کشور را به یکی از  هعلیه ایران تشدید شد سابقهیب صورتبهمتحده در یک دهه گذشته 

المللی براي تعامالت بین بازمهینچین را به تنها پنجره در عمل اقتصادهاي جهان بدل کرده است. تشدید تحریم  نیتر

  اقتصادي کشور بدل نموده است. 

، ایران و یالمللبینعامل سوم گرایش سیاسی فزاینده به چین در ایران است. در فرایند تحول در توزیع قدرت در صحنه 

ایاالت  فشارتحتتنها ایران  درگذشته. کنندیمایاالت متحده پیدا  يهااستیباسدر مقابله  ايفزایندهچین منافع مشترك 

 کوشدیماي هدف فشارهاي ایاالت متحده قرار گرفته و اما در یک دهه اخیر چین نیز به طور فزاینده متحده قرار داشت،

از طرف دیگر در ایران به طور  2.توسعه روابط با کشورهاي ضد آمریکایی متمرکز گردد و آنها را تحت حمایت قرار دهد بر

هاي حریمهاي آمریکا و تمقابله با سیاست حلراهبخش کلیدي از چین اقتصادي و سیاسی با گسترش روابط  ايفزاینده

  .شودمیاین کشور تلقی 

. ایران کشوري نفتی است. عمده صادرات شوندمیدو کشور تا حدي مکمل یکدیگر محسوب  ياقتصادهاچهارم آنکه  

و  نفت بدل شده است واردکننده ترینبزرگ. چین در یک دهه اخیر به دهدمیهاي نفتی تشکیل آن را نفت و فرآورده

 در این موقعیت باقی خواهد ماند.  ینیبشیپقابل ياندهیآتا  احتماالً

دید ایران آشکارا . دولت جکندمیتداوم پیدا  بینیپیشقابلتا آینده  احتماالًموقعیت کنونی چین در اقتصاد سیاسی ایران 

اي شود. افزون بر این روند احیچین اولویت نخست سیاست خارجی کشور محسوب می ویژهبهکه آسیا و  اعالم کرده است

ق حاصل تواف کهدرصورتیاز گذشته خواهد بود. حتی  تردهیچیپ احتماالً ی که شاید حاصل شودبرجام و تداوم توافق دوم

یا زودتر از  2024شرایط در  يریپذبرگشتاي ایران لغو یا تعلیق گردند، امکان مرتبط با برنامه هسته هايتحریمشود و 

                                                             
1 https://news.cgtn.com/news/2020-01-14/China-s-foreign-trade-hit-4-6-tln-in-2019-NdB8lVuPba/index.html 
2 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-22/plot-against-china 
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براي  شانیهادولتاروپایی و  هايشرکتروابط ایران و غرب همچنان پیچیده خواهد ماند.  . احتماالًآن وجود دارد

  نخست جهان همچنان بر روي ایران بسته خواهد ماند. به روابط نرمال با ایران مردد خواهند ماند و اقتصاد  یدهشکل

قتصاد این روابط در حوزه ا اندازچشمترسیم کرد؟  توانمیدر چنین فضا و شرایطی چه مختصاتی براي روابط ایران و چین 

نه به وخوردار است؟ چین چگبر ترسیم کرد؟ ایران از چه جایگاهی در دیپلماسی اقتصادي چین توانمیسیاسی را چگونه 

؟ گزارش حاضر در پی پاسخگویی کندمیسرنوشتی پیدا  نگرد؟ سند همکاري جامع راهبردي ایران و چین چهایران می

  .ها و ارائه تصویري از آینده روابط ایران و چین در حوزه اقتصاد سیاسی استبه این پرسش
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  به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادي چین  دهندهشکل يهامؤلفه-1

  انرژي 1-1

تردید در کانون روابط ایران و چین قرار داشته است. این کاال بی ،نفت بدل شد واردکنندهکه چین به  1990از میانه دهه 

 يگذارهیاسرمکلیدي نفت وارداتی چین بدل شد، مذاکرات متعددي بر سر  کنندگاننیتأمدر این دوره ایران به یکی از 

  . نیز انجام شد ییهايگذارهیسرمایران صورت گرفت و اندك نفتی و گازي ا هايحوزهچین در 

وسته که این کشور پی ياگونهبه ،کلیدي بود چین موردنیازنفت  نیتأمجایگاه ایران در  2010تا سال  1990از میانه دهه 

  کرد. می تأمیندرصد از نفت وارداتی چین را  13و حدود  شدمیاصلی نفت مورد نیاز چین محسوب  کنندهتأمینیکی از سه 

در این مقطع و تداوم کشاکش ایران و غرب به مدت بیش از یک دهه، جایگاه ایران در سبد انرژي  هاتحریم آغازاما با  

رات دمحسوس کاهش یافت و بلکه متزلزل شد. با خروج ایاالت متحده از برجام و ممنوعیت هرگونه صا صورتبهچین 

نفت ایران از سوي دولت ترامپ، وضعیت براي ایران دشوارتر شد. چین بدل به تنها کشوري شد که اندکی از نفت صادراتی 

قرارداد میان دو  ترینمهمکاهش یافت و  شدتبهصادرات به چین  کرد. با وجود اینهایی خریداري میروش به ایران را

  ز سرانجامی نیافت.پارس جنوبی نی 11کشور بر سر توسعه فاز 

ز پس از خروج ایاالت متحده ا ویژهبهاخیر و  هايسالبنابراین نخستین تحولی که در روابط اقتصادي ایران و چین در  

تغییر موقعیت دو بازیگر در بازار انرژي است، بدان معنا که ایران تنها امکان صادرات محدود به بازار چین  دادهرخبرجام 

از موقعیت برتري برخوردار  حالنیدرعچین با مشکالت جدي براي واردات نفت از ایران مواجه است و  سورا دارد. از دیگر 

  است. شده

یار بس زنیچانهبرده است و توان  شیپبهمنابع وارداتی خود را همچنان  يسازمتنوعاستراتژي  در یک دهه اخیر چین 

و پیشبرد  سوکیایران از  هايتحریمفرایند تشدید  حاصل. ایران یافته است ویژهبهبیشتري نسبت به صادرکنندگان، 

ین به چ موردنیازاصلی نفت  کنندهتأمینچین از دیگر سو، تنزل جایگاه ایران از یکی از سه  يسازمتنوعاستراتژي 

. اندردهکاز این بازار را تصاحب روسیه سهم ایران  ویژهبهدر این فرایند کشورهایی مانند عراق و . فرعی است کنندهتأمین

  .دهدمینمودارهاي ذیل تغییر جایگاه ایران در بازار انرژي چین را در دوره پس از خروج ایاالت متحده از برجام نشان 
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  2019-2018 هايسالچین در  موردنیازنفت  کنندگانتأمینروند تحول در جایگاه  -1نمودار شماره 

 

 2019نفت چین در  کنندگانأمینت -2شماره  نمودار

 

البته ذکر این نکته ضروري است که در مورد میزان دقیق صادرات نفت ایران به چین به دلیل تحریم و کوشش براي 

آن آمارهاي دقیقی در دسترس نیست. در برابر روایت رسمی که در باال به آن اشاره شد روایت دیگري نیز وجود  دورزدن

. در این داندمیآمریکا از برجام را متفاوت  مختلف پس از خروج يهادورهدارد که میزان صادرات نفت ایران به چین در 

ن صادرات ایران به چی شودمینفت ارائه  ونقلحملفعال در حوزه  ايهشرکتآمارهاي برخی نهادها و  برهیباتکروایت که 

مختلف به چین صادر شده  هايماههزار بشکه نفت در روز، در  500تا  100مختلف متفاوت بوده است و بین  هايماهدر 

 یمررسیغصادرات رسمی به چین متوقف شده است  صورتبهصادرات نفتی ایران  کهیدرحالاست. بر مبناي این برآوردها 

  بوده است.  رشدروبهاخیر  هايماهدر 
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  1اخیر  هايماهرسمی و غیررسمی ایران به چین در  ادرات نفتیص -3نمودار 

خصوصی فعال در حوزه خرید نفت از ایران  هايشرکتثروت  در قالب برنامه مقابله با فساد و بازتوزیع دولت چین اخیراً

روشن است که  2.بشکه نفت در دریا سرگردان باشد هاونیلیممحدود کرده است و همین امر باعث شده تا  شدتبه را

کشور را زنی چانهبه ضرر ایران است. توان  شدتبهروایت دوم دقیق باشد این نوع مبادله نفت با چین  کهدرصورتیحتی 

ت متحده هاي شدیدتر ایاالیا تحریم تصمیمات دولت چین ریتأث، ناپایدار است و تحت کندمیدر برابر چین به تضعیف 

  . گرددیممتزلزل 

در رفتار  یتوجهقابلتغییرات  احتماالًآمریکا علیه ایران و ممنوعیت صادرات نفت این کشور،  هايتحریمدر صورت تداوم 

بخش خصوصی این  وچکک هايشرکتبرخورد اخیر دولت چین با  ،وارداتی چین صورت نخواهد گرفت. افزون بر این

وضعیت موجود واردات نفت از ایران را تحت  احتماالً 3دادندیمکه از مسیرهاي خاص نفت ایران را به چین انتقال  کشور

  .تأثیر منفی بیشتري قرار خواهد داد

ر اخی هايسالهاي انرژي ایران نیز در گذاري این کشور در زیرساختافزون بر افت واردات نفت چین از ایران، سرمایه 

 11قرارداد ایران و چین در حوزه انرژي معطوف به توسعه فاز  ترینمهماخیر  هايسالاست. در  یافتهکاهش شدتبه

  CNPCشرکت چینی  ،11پارس جنوبی بود که پس از خروج ایاالت متحده از برجام و خروج توتال از قرارداد توسعه فاز 

صنعت  چین در گذاريسرمایهدر مقام مقایسه  4.متحده از این قرارداد خارج شدنیز پس از مدتی تحت فشارهاي ایاالت 

میلیارد دالري در زمینه صادرات  400چین با روسیه قرارداد  5.میلیارد دالر بوده است 20یر حدود خنفت عراق در دهه ا

                                                             
1 https://www.hellenicshippingnews.com/iran-slips-record-volume-of-oil-into-china-reaches-out-to-asian-clients-for-trade-resumption/ 
2 https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iran-Oil-Output-Falls-To-40-year-Low-In-2020.html 
3 https://bit.ly/3gKIBtg 
4 https://bit.ly/3jqkFgD 
5 https://www.mei.edu/publications/china-iraq-relations-poised-quantum-leap 
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 نموده گذاريسرمایه فارسخلیجمیلیارد دالر در مجموعه کشورهاي شوراي همکاري   30و حدود  1گاز امضا کرده است

ایران  ياهستهمرتبط با برنامه  هايتحریممادامی که  2.ها در حوزه انرژي بوده استگذارياز سرمایه ياعمدهکه بخش 

در  ذاريگسرمایهتمایلی به  هاشرکتچینی رخ نخواهد داد و این  هايشرکتتغییرات مهمی در رفتار  احتماالً تداوم یابد، 

  خواهند داشت. ایران ن

  

  گذاريسرمایهتجارت و  2-1

ر است. از منظ گذاريسرمایهبه جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادي چین، حوزه تجارت و  دهندهشکلدومین متغیر 

 أمینت، بخش اندکی از واردات چین را شودمیدیپلماسی اقتصادي چین، ایران بازاري متوسط براي صادرات چین محسوب 

 نتریبزرگ . چین دومین قدرت اقتصادي جهان،آیدمیبه شمار  گذاريسرمایهو جغرافیایی پرریسک براي  کندمی

  شود.صادرکننده و دومین واردکننده بزرگ جهان محسوب می

حجم تجارت خارجی این  2020بر مبناي آمارهاي سال  3.کشور جهان است 100این کشور شریک اول تجاري بیش از  

در این سال آسه آن، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کره  لیون دالر بوده است. شرکاي عمده تجاري چینتری 4.97کشور 

  غرب و آسیاي شرقی قرار دارند.  درروشن است که شرکاي اصلی تجاري چین عمدتاً  4.اندبودهجنوبی 

جهان  در این منطقهگیرد. میرار تجارت خارجی چین ق غرب آسیا در اولویت چهارمگذاري، سرمایهاز منظر تجارت و 

میت از بیشترین اه باالترین میزان روابط تجاري را با چین دارند و فارسخلیجکشورهاي شوراي همکاري  ویژهبهعرب و 

خود را با بیجینگ  اقتصادي پرشتاب روابط تجاري براي بیجینگ برخوردارند. افزون بر این قزاقستان، پاکستان و ترکیه نیز

  .دهندیمگسترش 

حجم تجارت  2020. بر مبناي آمارهاي ارائه شده، در سال آیدمیچین شریک اول تجاري کشورهاي عربی به شمار  

شرکاي تجاري  ترینمهمعراق  است. عربستان سعودي امارات و افتهیشیافزامیلیارد دالر  240چین و جهان عرب به 

شریک تجاري و  ترینمهم فارسخلیج. بلوك تجاري شوراي همکاري شوندمیچین در جهان عرب محسوب 

ن نخستی عنوانبهجایگزین اتحادیه اروپا  بارنینخستچین براي  2020چین در جهان عرب است. در سال  گذاريسرمایه

ین از چ 5بوده است. دالرمیلیارد  180شد. حجم تجارت طرفین در این سال  فارسخلیجشریک تجاري شوراي همکاري 

میلیارد دالري به کشورهاي عربی اختصاص داده است. پنجمین نمایشگاه تجاري  20و  15دو خط اعتباري   2016سال 

پروژه  199میلیارد دالر براي انجام   23,7قرارداد به ارزش  277چین برگزار شد. در این نمایشگاه  چین و اعراب اخیراً در

 6.تولیدي و خدماتی بین طرفین امضا شد

                                                             
1 https://www.reuters.com/article/us-china-russia-gas-idUSBREA4K07K20140521 
2 https://english.alarabiya.net/in-translation/2021/01/04/Expanding-the-China-GCC-strategic-partnership 
3 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11667 
4 http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/14/c_139667906.htm 
5 https://www.arabnews.com/node/1797326/business-economy 
6 https://www.gulftoday.ae/business/2021/08/23/fifth-china-arab-states-expo-seals-business-deals-worth-$24-billion 
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میلیارد دالر در  38تاکنون این کشور  2013ابتکار کمربند و راه در سال  شدنییاجرااز زمان آغاز  گذاريسرمایهدر حوزه 

کشورهاي شوراي همکاري . کرده است گذاريسرمایه فارسخلیجقالب این ابتکار در کشورهاي شوراي همکاري 

  .اندبودهدر یک دهه اخیر  وسازساختچین در حوزه  گذاريسرمایهدومین مقصد  فارسخلیج

بر اقتصادهاي شوراي همکاري  ویژهبهدر جهان عرب شده است و  گذارسرمایه ترینمهماخیر چین بدل به  هايسالدر  

هزار تن  400است. حدود یک میلیون نفر از شهروندان چین در کشورهاي عربی فعالیت اقتصادي دارند که  افتهیتمرکز

ین شریک اقتصادي چ ترینمهمبه  شدنلیتبد. عربستان و امارات براي کنندمیارات عربی متحده زندگی از آنان در ام

  .کنندمیرقابت  داًیشد در خاورمیانه

افزون بر این چین کوشیده روابط اقتصادي خود با جهان عرب را نهادینه نماید. چین با جهان عرب و شوراي همکاري 

 شد و سیتأس 2004عراب در سال ا -ن نی تجاري منظمی را تعریف کرده است. مجمع چیرایز يهاسمیمکان فارسخلیج

تجارت آزاد میان چین و شوراي  نامهموافقتاجالس در سطح سران برگزار کرده است. مذاکرات براي امضاي  8تا کنون 

اما اختالفات دو طرف . استآغاز شده  2004بلوك اقتصادي جهان عرب از سال  ترینمهم عنوانبه فارسخلیجهمکاري 

 1.شده است نامهموافقتبر سر تجارت خدمات تاکنون مانع از امضاي 

 هايالسکشورهاي کلیدي در محیط همسایگی ایران در  عنوانبهافزون بر جهان عرب، ترکیه، قزاقستان و پاکستان 

کار کمربند ابت يهاپروژه. کریدور اقتصادي چین پاکستان پرچمدار اندبرداشتهمهمی در توسعه روابط با چین  يهاگاماخیر 

حدود  میلیارد دالري در پاکستان را داده است. 70 گذاريسرمایه. در قالب این کریدور چین وعده شودمیو راه محسوب 

ین پروژه پاکستان به ا شدنییاجرادر صورت  2.عملیاتی شده است شدهدادهوعده گذاريسرمایهمیلیارد دالر از این  20

 17,4،  2020حجم تجارت دو کشور در سال . بدل خواهد شد و سیاسی چین در جنوب آسیا شریک اقتصادي ترینمهم

را نیز مطرح  2030میلیارد دالر در  100افزایش حجم تجارت دوجانبه به  بلندپروازانهمیلیارد دالر بوده است. طرفین ایده 

  3.اندکرده

ریف هاب لجستیک و هاب انرژي تع عنوانبهکشور آسیاي مرکزي نیز در قالب جاده ابریشم  ترینمهم وانعنبهقزاقستان  

حجم تجارت دو کشور  2020. در سال کندمیچین به اروپا از قزاقستان عبور  ونقلحملکریدور  ترینمهمشده است. 

این کشور  4.شریک اول تجاري قزاقستان را حفظ کرده است عنوانبهموقعیت خود  میلیارد دالر بوده است و چین 15,4

  5.پروژه جذب کرده است 55در قالب  میلیارد دالر سرمایه چینی را 27,6در مجموع  

ود اخیر کوشیده نوعی توازن در روابط خ يهاسال، در ایراندیگر بازیگر کلیدي در محیط ژئواکونومیک  عنوانبهترکیه  

ر حجم تجارت دو کشور د آورد و در همین راستا توجه بیشتري به روابط با چین نشان داده است.با غرب و شرق به وجود 

                                                             
1 http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engcc.shtml 
2 http://cpec.gov.pk/brain/public/uploads/documents/CPEC-and-Pakistani-Economy_An-Appraisal.pdf 
3 https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230056.shtml 
4 https://astanatimes.com/2021/04/positive-dynamics-observed-in-trade-between-kazakhstan-and-china/ 
5https://www.thethirdpole.net/en/regional-cooperation/half-of-chinas-investment-in-kazakhstan-is-in-oil-and-gas/ 
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/20/c_1310018647.htm 
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و چین در جایگاه شریک سوم تجاري آنکارا قرار گرفته است. افزون بر این چین بدل  1میلیارد دالر بوده 24حدود  2020سال 

  2ان کلیدي در اقتصاد ترکیه نیز شده است.گذارسرمایهبه یکی از 

صادي فرعی سیاست تجاري و دیپلماسی اقت گفت که در تصویر کالن، منطقه غرب آسیا در اولویت توانمیبر مبناي آن چه آمد 

در کانون دیپلماسی چین قرار داشت، اما در یک دهه اخیر به دلیل تداوم و  درگذشتهگیرد. در این منطقه ایران چین قرار می

، زمینه براي تضعیف موقعیت ایران در هرا در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کرد دوام داري ینانینا اطمکه ها تحریمتشدید 

  . شده است دیپلماسی اقتصادي چین در غرب آسیا فراهم

 28/0میلیارد دالر بوده است که  14بر مبناي آمارهاي گمرك چین حجم مبادالت تجاري ایران و چین حدود  2020در سال 

روشن است که حجم تجارت ایران با چین از اغلب کشورهاي کلیدي  3.شودارجی چین محسوب میدرصد از مجموع تجارت خ

  است.  تهیافکاهش ، براي چینغرب آسیا کمتر است. به دیگر سخن اهمیت تجارت با ایران در قیاس با طیفی از همسایگان
  

 4آمریکا از برجاموند کاهش تجارت ایران و چین در دوره پس از خروج ر -4نمودار شماره 

 شدتهباخیر روابط اقتصادي و تجاري خود با چین را  هايسالکشورهایی کلیدي در محیط همسایگی ایران در به دیگر سخن 

ان به هاب اند. اشاره شد که قزاقستدیپلماسی اقتصادي چین کسب کرده را درعیت بهتري موق و در قیاس با ایران انددادهتوسعه 

پروژه از مجموعه ابتکار کمربند راه در پاکستان در حال  ترینمهملجستیک و انرژي در دیپلماسی اقتصادي چین بدل شده، 

که  هگرفتصورتدر حالی بدل شده است. این تغییرات  انهیدر خاورماجراست و امارات عربی متحده به هاب لجستیک چین 

با  گذاريرمایهستحریم گرفتار بوده است. بر خالف تصورات رایج، ایران در توسعه روابط تجاري و شبکه پیچیده اقتصاد ایران 

  است. ماندهعقبچین، از همسایگان 

                                                             
1http://www.xinhuanet.com/english/2021-
06/20/c_1310018647.htm#:~:text=The%20China%2DTurkey%20trade%20volume,Turkish%20Statistical%20Institute%20data%20revealed 
2 https://globalvoices.org/2021/08/11/are-turkish-environmental-groups-the-only-voices-critical-of-the-beijing-ankara-economic-integration/ 
3 https://www.orfonline.org/research/iran-under-ebrahim-raisi-the-view-from-india/ 
4 https://www.bourseandbazaar.com/china-iran-trade-reports/june-2021 
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  ابتکار کمربند و راه  3-1

 ینونانقش ک ینیبپیشقابل ندهیتا آ احتماالً  و بوده نیچ ياقتصاد یپلماسیدر کانون د ریدهه اخ کیابتکار کمربند و راه در 

اجرا شده ، در حال اجرا يهاپروژه زانیم ،ابتکار نیدر مورد ابعاد ا .کندیکشور حفظ م نیا ياقتصاد یپلماسیخود را در د

 يادیز اریبس يهاگمانه دهدیاختصاص م گرید يبه کشورها نیکه چ ياهیسرما زانیشده در قالب آن و م یطراح ای

  .مطرح شده است

در سطح  یدولتنیب ییهمگرا عینو شبردیابتکار منتشر کرد و پ نیدر مورد ا یسند باالدست 2015در سال  نیدولت چ 

عده را و خشکی و دریایی در پهنه اوراسیا در دو مسیر یاتیدر سطح عمل یتوسط بخش خصوص هاپروژه يکالن و اجرا

 يدیهدف کل عنوانبه هايگذارهیسرماو  هارساختیزاز  ياشبکهاز طریق  ایزدن اوراس وندیسند پ نیدر قالب اداد. 

دالر برآورد شده  ونیلیتر کی ودابتکار حد نیدر قالب ا گذاريسرمایه زانیم هایزنگمانه یدر برخ. برشمرده شده است

 .را ارائه نکرده است یشخصمبرآورد  گاهچیه نیاست و دولت چ ریمتغ شدتبهالبته برآوردها  1.است

 يبرا يکه ابتکار کمربند و راه چتر مدعی شد توانمی، گذردیمابتکار  نیا شدنییاجرااز  که يادهه کیبه  کیدر نزد 

از کشورها  یعیوس فیبا ط ياقتصاد يقالب همکار نیدر ا کوشدیمکشور  نیو ا دیآیبه شمار م نیچ يصاداقت یپلماسید

حدود یک  2021ماهه نخست سال  7در مجموعه  نیا يبا کشورها نیحجم تجارت چ .بخشد یقرا گسترش داده و تعم

  2020در سال  2.است دربرگرفتهدرصد از مجموع تجارت خارجی این کشور را  25حدود  تریلیون دالر بوده است و

  3.اندکرده گذاريسرمایهمیلیارد دالر در این کشورها  47چینی  هايشرکت

ان کشورها مانند پاکست یبرخ .متفاوت بوده است نمختلف به آ يکشورها يهاواکنش ،طرح نیا شدناجرایی موازاتبه 

 يو توانمند تیکوشد موقعامارات می .نندیبیم يگذار از چرخه فقر و رکود اقتصاد يبرا يفرصت راهبرد عنوانبهآن را 

ا ب تربزرگ يایاوراس یعنیطرح کالن خود  انیم ییافزاهم ینوع کوشدیم روسیه. ندز وندیپ رحط نیخود را با ا کیلجست

   .دینما جادیطرح ا نیا

 ،دیجد سمیلیمرکانت ینوع عنوانبهو آن را  ورزدیمطرح مخالفت  نیمتحده سرسختانه با ا االتیا فیط گرید يدر سو

 .داندمیورها کش نیا تیتجاوز به حاکم یو حت افتهینتوسعهو  توسعهدرحال يکشورها شتریب ردنک ریفق يبرا یتالش

آن با  در برابر یلیبد کوشندیمطرح دارند و  نیبه ا ياروپا نگرش انتقاد هیاتحاد یطورکلبهو  ییبزرگ اروپا يهاقدرت

  . طرح دارند نیبه ا هو منتقدان زیدآمیترد یز نگرشیمانند هند و ژاپن ن ییکشورها 4.متحده ارائه دهند االتیا يهمکار

 نیدر اول .بوده است یزنگمانهو  موردبحثتاکنون همواره  2013آن در سال  يطرح از هنگامه اجرا نیدر ا رانینقش ا 

در که  دوريریو تنها ک ترینمهم رایز ،شدمی یتلق شمیقلب راه ابر عنوانبه رانیطرح منتشر شد ا نیکه از ا ییهانقشه

                                                             
1 https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf 
2 https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230967.shtml 
3 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ai94I0yY-b4J:https://green-bri.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-
report-2020/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir 
4 https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-global-infrastructure-plan-to-rival-chinas-belt-and-road-initiative 
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 تیر واقعمطرح شد د ن طرحیدر ا رانیا يدینقش کل عنوانبهاما آنچه  .کردمیعبور  رانیشده بود از ا میترسمسیر خشکی 

  .افتیچندان تحقق ن
  

  کمربند و راه ابتکار يهانقشهنخستین  موقعیت ایران در -1نقشه 

  
 - يزمرک يایآس -ن یچ دوریکر ،طرح نیچهارگانه ا يدورهایاز کر یکی، منتشر کرده نیچکه دولت  يسند بر مبناي

برنده  ترینمهمد توانمی رانیا یمطالعات بانک جهان يبر مبنا1.کندمیعبور  رانیاز ا ترانهیمد يایدر - ایآسرب غ

 ریچهارگانه در مس يدورهایاز مجموعه کر دوریکر نیتر لیپر پتانسمورد اشاره  دوریو کر شدطرح با نیا شدناجرایی

  2.شودمیمحسوب  یخشک

در سند  و انددهیرسطرح به تفاهم  نیدر قالب ا گریکدیبا  يدر سطح سران در مورد همکارتنها دو کشور  تاکنون با وجود این،

ر عمل اما د .قرار گرفته است دیقالب ابتکار کمربند و راه مورد تاک رد هاپروژهمشترك  ياجرا زیدو کشور ن يراهبرد يهمکار

 توانمیرا  4اصفهان -ن تهرا ریالسعیسر آهنراهاحداث و  3شهدم -کردن خط آهن تهران  یپروژه برق ،رانیدر ا یلیدو پروژه ر

ییاجراوارد فاز  ياتوافق هسته شدناجراییدو طرح در دوره  نیا .قلمداد کرد شمیدو کشور در طرح ابر يهايقالب همکار در

 دو طرح متوقف شده نیا شدناجراییکرونا  روسیبا و رانیا دیشد يریتوافق و درگ نیمتحده از ا االتیاما با خروج ا .شدن

   .است

 یمطالعات بانک جهان يآن بر مبنا شدناجراییطرح برخوردار است و  نیدر ا ياژهیو تیاز موقع رانیاشاره شد که ا

دو کشور مورد  نیقالب ب نیدر ا یلیدهد اما در عمل تنها دو طرح ر شیرا افزا رانیدرصد حجم تجارت ا 12د تا توانمی

  . اندنشده. این دو طرح نیز چندان اجرایی توافق قرار گرفته است

  

                                                             
1 http://2017.beltandroadforum.org/english/n100/2017/0410/c22-
45.html#:~:text=The%20Chinese%20government%20has%20drafted,African%20countries%20more%20closely%20and 
2 https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative 
3 https://cutt.ly/NWzI0aR 
4 https://cutt.ly/hWzOo0z 
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  همکاري راهبردي  4-1

 نیکنش ا به نگرش و دهندهشکلاز عوامل مهم  گرید یکی "نیدولت چ يهااستیس" ترقیدق انیبه ب ای استیس ریمتغ

در سطح  نیچ ياقتصاد یپلماسینماد د عنوانبهاشاره شد که ابتکار کمربند و راه  .است ياقتصاد یپلماسیکشور در حوزه د

 ینچاز اقتصاد  یکشور دارد و بخش مهم نیدر اقتصاد ا يدینقش کل نیچ لتدو نیافزون بر ا .است محوردولت ،کالن

راي نومیک این کشور بدولت ساالري اقتصاد سیاسی چین، ایده کنش ژئواکو .شودمیاداره  یدولت هايشرکتتوسط 

  اشاعه داده است.  پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک را

اخیر  هايالسدر  ايفزایندهنیز به طور  "کنش ژئواکونومیک چین در ایران با اهداف ژئوپلیتیک"بر مبنا این ایده، گزاره 

 يراهبرد يارهمک گریکدیبا  ،دارندبنیادینی متحده مشکالت  االتیبا ا، ایران و چین همطرح شده است. بر مبناي این گزار

 طیکند و در شرا یرا خنث رانیا هايتحریمتواند فشار می نیچ نی؛ بنابرااندکردهامضا درازمدت  يدارند و سند همکار

  .ستیدرست نیا نادرست  کسرهی دگاهید نیا در اقتصاد ایران شود. گرید يهاقدرت نیگزیجا یمیتحر

پاکستان و  .ستبوده ا ند متفاوتا کینزد اریبه پکن بس ای رنددا یکالتمش کایکه با آمر یمختلف يدر کشورها نیرفتار چ

دو کشور متحد  نیخلق چ يجمهور گیريشکلاز هنگام  .ندیآیمدر جهان به شمار  نیچ يدیدو متحد کل یکره شمال

  .اندماندهبوده و  نیچ

راه و ند پروژه ابتکار کمرب ترینمهم نیچ .دارد یممه يهاتفاوتدو کشور  نیدر برابر ا نیچ ياقتصاد یپلماسیاما رفتار د 

 یقش مهمکشور ن نیبه ا يپاکستان بوده و در انتقال فناور ياقتصاد یهمواره حام عالوهبه .کندمی ییرا در پاکستان اجرا

 1.کندیمرانت کالن ژئواکونومیکی را در پاکستان توزیع  ،به دیگر سخن چین با اهداف ژئوپلیتیک. کرده است فایا

ن صورت یبا چ یکره شمال یدرصد تجارت خارج 90از  شیاست و ب نیچ گرید هیهمسا یکره شمال ،در نقطه مقابل

به  ینچ کشور با نیباعث شده تا روابط ا یکره شمال هیعل داردوام المللیبین هايتحریمو  یداخل طیاما شرا 2گیردمی

   .ردیشکل گ طرفهکی یوابستگ یمحدود شود و نوعمواد خام تجارت 

 طیر شراد یبه لحاظ داخل ایمتحده قرار دارند  االتیا میکه تحت تحر ییکشورها گرید عنوانبه هیسورو ا کوب ،ونزوئال

  .اندودهنب ینیچ يهاهیسرماقادر به جذب  نیبا چ کیداشتن روابط نزد رغمیعل زین اندگرفتهقرار  یثباتیب

اما نوعی همکاري راهبردي با این کشور شکل داده، تحت  شودینمکشوري مانند روسیه که متحد چین محسوب 

 ياندهیطور فزا ریاخ هايسالدر  در آن وجود دارد، یتوجهقابلشدید قرار ندارد و ثبات سیاستگذاري و سیاسی  هايتحریم

 يصاددر روابط اقت کنندهمتوازنرا در نقش  نیچروسیه توان اقتصادي . بهره برده است ینیچ يو فناور گذاريسرمایهاز 

اجرایی  2019میلیارد دالري صادرات گاز روسیه به چین که در  400تعریف کرده است. قرارداد اروپا  هیخود در مقابل اتحاد

  شد یکی از نمادهاي موفقیت روسیه است. 

                                                             
1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2018.1523746 
2 https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationship 
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وابط اقتصادي ر گیريشکلچین در این کشورها یا  گذاريسرمایهبا چین ضامن  هادولت منافع سیاسی یپوشهمبنابراین  

یببسیار متفاوت بوده است. از  اندیاساسگسترده نیست. رفتار اقتصادي چین در کشورهایی که با آمریکا دچار مشکالت 

طیف کنش اقتصادي  ،تا ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکستان و تا همکاري تنگاتنگ با روسیه و کوبا به کره شمالی ییاعتنا

  . دهدمیچین در این کشورها را نشان 

به تجارت  . چینگیردمیکنار کشورهایی چون کره شمالی، ونزوئال و کوبا قرار  در میان کشورهاي ضد آمریکایی، ایران در

ادامه داده است. اما با خروج ایاالت  هاتحریمکوشش براي کاستن از فشار  این کشور وبا ایران، خرید درصدي از نفت 

  چین در ایران نیز به پایان رسید. گذاريسرمایهمتحده از برجام، 

ایران  حاشیه اقتصاد چین به روي بازبودنتداوم روابط تجاري حداقلی و  در بنابراین متغیر سیاسی در روابط ایران و چین 

  انه بیجینگ در اقتصاد ایران فراهم نیاورده است. گذارسرمایهبوده است، اما زمینه را براي کنش  مؤثر

  

  چین در دیپلماسی اقتصادي ایران  -2

   يفناور ، منبعبازار بزرگ 1-2

بازار  کی انعنوبهآن  تیاهم ،داده شکل رانیا ياقتصاد یپلماسیدر د نیچ گاهیکه به جا یعامل نینخست یخیبه طور تار

در دوره  نیو چ رانیروابط ا یخیبه طور تار .است شیتوان فناورانه رو به افزا يدارا يکشور زیبزرگ و رو به گسترش و ن

و حساس آغاز  ینظام يهايو بعدها فناور حاتیبه تسل یابیدست يبرا رانیا يهاکوششحوزه فناوري و  با پس از انقالب

 عیدر صنا رانیفناورانه ا يازهاین یبه درجات یجهان بود که در دوره پس از انقالب اسالم ياز معدود کشورها نیچ .شد

  ه است.بود رانیا یدوم نظام کیشر هیپس از روس کشور نیا هاسال .کرده است تأمینرا  یحساس و نظام

در  تنهانه .بدل شد رانیا یبازار نفت ترینمهمبه  تدریجبهکشور  نیا ،نیچ ينفت از سو ندهیو با واردات فزا 1990از دهه  

 .شد رانیا یترنفیغبازار جذب صادرات  ترینمهم بدل به تدریجبه نیبازار چ زین یرنفتیحوزه نفت بلکه در حوزه صادرات غ

 نیشده و ا نیچ یراه رانیا یرنفتیغدرصد صادرات  30حدود ، تا پیش از خروج ایاالت متحده از برجام ریاخ يهاسالدر 

دوره پس  در رانیفناورانه ا يازهاین تأمینهمواره در  نیسو چ گریبوده است از د رانیا یصادرات کیشر ترینبزرگکشور 

  .داشته است یشیرو به افزا تیاز جنگ سرد اهم
  

  يشدن روابط اقتصاد يو راهبرد میتحر 2-2

 ياقتصاد یپلماسید بر رگذاریتأث يدیکل يرهایمتغ نیبا چگرگون شونده دو روابط  میتحر يرهایمتغ ریدهه اخ کیدر  

در اقتصاد  رانیا المللیبینعمل  يآزاد ،شد دیتشد 2010از سال  هک چندجانبهو  جانبهکی يهامیرتح. اندبوده رانیا

 ریدهه اخ کی در. ایاالت متحده بدل شد "تغییر رژیم"به ابزار کلیدي سیاست  تدریجبهو  محدود کرد شدتبهرا  یجهان

 امدیپدر  نبا جها رانیاتصاالت مهم اقتصاد ا یتمام باً یاعمال شده و تقر رانیا هیعل خیدر تار یمینظام تحر نیتردهیچیپ

  . گسسته شده است هامیتحر نیا
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عنا که بدان م .دگرگون کرده است را رانیا ياقتصاد یپلماسیدر د نیچ گاهیجا ریدهه اخ کیدر  هاتحریم دیتداوم و تشد

بدل شده ها تحریمو مقاومت کشور در برابر  رانیاقتصاد ا يحفظ بقا يهاوهیاز ابزارها و ش بخشی کلیدي به نیروابط با چ

اما  ،داد را کاهش رانینفت از ا دیکشور خر نیا .گرفت شیرا در پ یرفتار متفاوت نیچ ،میکه در دوره تحر داشاره ش. است

افزون  .کردیم يداریرا خر رانیشد که نفت ا يتنها کشوربدل به در دوره ترامپ  1.آن را به طور کامل قطع نکرد گاهچیه

 به انتقال همچنان ،ادامه داد رانیا اهمچون ژاپن و آلمان تجارت محدود را ب رانیا یسنت يتجار يبر خالف شرکا نیبر ا

  .دیرا تداوم بخش رانیا عیصنا خیبر يازهاین تأمین ویژهبهو  دیمبادرت ورز رانیبه ا هايفناور برخی

 یپلماسین در دآ گاهیکشور و جا نیا فیتعر در قیاس با شرکاي سنتی ایران، نیو واکنش متفاوت چ هاتحریم افتنیشدت  

 یخشب میدر دوره تحر نیچ .بدل شد رانیا يبرا يراهبرد کیبه شر چینبدان معنا که  ،را دگرگون کرد رانیا ياقتصاد

به  یلیادر جهان تم يگریکه کشور د ینقش ،بود هاتحریم ندهیفزا يدر برابر فشارها رانیا ياقتصاد يحفظ بقا حلراهاز 

   .انجام آن نداشت

  

   ياتوسعهچین تنها شریک  3-2

جایگاه چین در ، هاتحریمدر اواخر دوره ترامپ و در اوج  نیو چ رانیا انیم يجامع راهبرد يسند همکار يبا امضا

ل را فص يراهبرد جامع يسند همکار يامضا توانمیسخن  گریبه د ارتقا یافت. شدتبهدیپلماسی اقتصادي ایران 

 يصاداقت یپلماسیدر د نیچ تیموقع ریاشاره شد که در دو دهه اخ .روابط دو کشور دانست سالهپنجاه خیدر تار يدیجد

   .افتیارتقا  يراهبرد کیبه شر يبزرگ و منبع فناور ياز بازار رانیا

 يتصادحفظ بقا اق يبرا ياز ابزار رانیا ياقتصاد یپلماسیدر د نیچ گاهیشد که جا یمدع توانمیسند  يامضا امدیدر پ

 شانن نیو چ رانیا يجامع راهبرد يسند همکار يمحتوا لیتحل .توسعه بدل شده است شبردیپ يبرا يدیکل کیبه شر

 ییعمدتاً بر اجرا رانیا ،و در حوزه اقتصاد اندياقتصاد نیبا چ يروابط راهبرد فیدر تعر رانیا يهاتیکه عمده اولو دهدیم

اقتصادي  يهاپروژهاز  ياگسترده. طیف کرده است دیتاک نگیجیب يبا همکار يمتوسط و کالن اقتصاد يهاکردن پروژه

ه در ي است ک. چین نخستین و تنها کشوراندشدهبراي همکاري با چین ارائه  دارتیاولو هايحوزه عنوانبهدر این سند 

ختلف م هايحوزهاقتصادي در  يهاپروژهو چنین طیفی از  کندمیچنین سندي با ایران امضا  دوره پس از انقالب اسالمی

اد امضاي این سند را نم توانمی. از همین رو شودمیمالی و انتقال فناوري به آن پیشنهاد  تأمین، گذاريسرمایه براي

  برشمرد.  "ياتوسعهشریک  نیتريدیکل"به  "فشارشکن تحریم"ارتقاي موقعیت چین از 
 

 

 

 

 

  

                                                             
1 https://www.reuters.com/business/energy/chinas-iran-oil-imports-seen-hitting-new-high-march-curbing-opec-output-options-2021-03-30/ 
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 چین  روابط اقتصادي ایران و اندازچشم -3

 .اندتهگرفقرار  گریکدی ياقتصاد یپلماسیمتفاوت در دو جایگاه در د نیو چ رانیگفت که ا توانیآنچه آمد م يبر مبنا

رب در غ نیچ ياقتصاد یپلماسیدر د رانیا تیباعث شده تا موقع ریدهه اخ کیدر  داردوامشونده و  دیتشد يهامیرتح

  .دیافت نما آشکار صورتبه يانرژ یو در بازار جهان ایآس

در  نیچ گاهیجا ،هاتحریمد امیدر پ رانیعمل ا يو کاهش آزاد نیچ ياقتصاد یابیقدرتبا تداوم روند  گریاز طرف د 

 گریباز ترینمهم به کشور عمالً  نیا .است افتهیآور ارتقا شگفت یکشور به شکل ياقتصاد یپلماسیو د رانیا یاسیاقتصاد س

   .بدل گشته است رانیا انهو فناور يتجار کیشر ترینبزرگو  در اقتصاد سیاسی

 ياقتصاد که البته در روابط رانیو ا نیچ ينامتقارن در روابط اقتصاد تیدو روند باعث شده تا وضع نیو تداوم ا گیريشکل

در روابط  نیچ زنیچانهکه قدرت  ياگونهبه ،شود دیتشد نامتناسب یوجود دارد به شکل کشورهااز  یعیوس طیف با نیچ

  .ابدی شیافزا شدتبه رانیبا ا ياقتصاد

 نیو چ رانیط اروابکانونی انرژي در  گاهیجا رییدو روند متفاوت تغ نیا راتیتأثاز  گرید یکی ،ندهیفراتر از عدم تقارن فزا 

بط روا هیحاشبه دو کشور  يو کانون روابط اقتصاد رانیا زنیچانه هرماز ا تدریجبه يانرژ .بوده است ریدهه اخ کیدر 

 نیگزیجا ریدهه اخ کیدر  میتحر ریسخن متغ گریبه د .روابط بدل شده است نیدر ا رانیا ضعفنقطهبه  ینوعبهرفته و 

در کانون روابط دو کشور  يانرژ يجابه میتحر ینیگزیروشن است که جا است. در روابط دو کشور شده يانرژ ریمتغ

  . بوده است رانیبه ضرر اسره کی

شور در ک نیا تیموقع ریینقش را در تغ ترینمهم رانیا ه علیهشوند دیتشد يهامیتحر ریدهه اخ کیاشاره شد که در 

 ندهیآ. کرده است افیا گرید ياز سو رانیا ياقتصاد یپلماسین در دیچ تیموقع يو ارتقا وسکیاز  نیچ ياقتصاد یپلماسید

 تأثرم و تغییرات مثبت یا منفی در نظام تحریمی ياتوافق هسته ندهیاز آ شدتبه زین يدر حوزه اقتصاد نیو چ رانیروابط ا

  .خواهد شد

قرار  ریرا تحت تأث نیو چ رانیانداز روابط اچشم تواندیاست که م يریمتغ ترینمهم ياهستهآینده توافق سخن  گریبه د 

 شتریب توسعه يبرا یفرصت چین دولت را نیا یخارج استیدر س ایآس تیو اولو رانیدر ا دیالبته بر آمدن دولت جد .دهد

دو کشور  انداز روابطچشم نی؛ بنابرااندمانده هامیتحر تیدر وضع رییهمچنان منتظر تغ ینیچ هايشرکت اما ،داندمیروابط 

  .کرد میترس ياتوافق هسته سناریوهاي يبنابر م توانمیرا 

  

  احیاي توافق  1-3

 یکیتاکت تراییمتحده با تغ االتیو ا رانیا، نخست يویالب سنارق درسه سناریو مطرح شده است.  ياهستهدر مورد توافق 

صورت تحقق این  در .دارندیمبر  گام کینزد ندهیآن در آ يایاح يسوبهشده  نیتوافق تدو يایاح يبراکه ی در متن

  . خواهد بود يدیاز برندگان کل یکی اول تجاري، اقتصادي و فناورانه ایران یکشر عنوانبه نیچ سناریو
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شور و دولت این کاند. نمودهبازگشت فراهم  يبرا يشتریب يهانهیزم ،اندداشتهحضور  تهاز گذش رانیدر ا ینیچ هايشرکت

 . دولت چین در قیاس با رقبایی چون آلمانکندمیدر ایران تالش  هاشرکتبراي موفقیت این  شدتبهسفارت چین در تهران 

ران ر ایچینی د هايشرکتاهرم سیاسی  . به دیگر سخن در شرایط جدیددارد رانیبا دولت ا يترکینزد اریروابط بس و ژاپن،

  از همتایان غربی است.  تريقوبسیار 

حده مت االتیاز خروج ا شیپ طیبه شرا سرعتبه احتماالً رانیاز ا نیواردات نفت چ ،کینزد ندهیبرجام در آ يایدر صورت اح 

 احتماالً  ینیچ هايشرکتاما . خواهد کرد فایخود در روابط دو کشور را ا یوننقش کان گریبار د ياز توافق باز خواهد گشت و انرژ

ه از سخن ورود پرشتاب و گسترد گرید گشت به دنباز خواه رانیبه بازار ا تدریجبهکوچک و متوسط و  هايشرکت تیبا اولو

  .نخواهد شد رتکرا احتماالًرخ داد  2016در سال  ياهستهتوافق  ياجرا يکه در فردا ینوع

بزرگ به  هايشرکت واردکردنرا در  يگام بعد هاینیچ احتماالً طیشرا یابیکوچک و متوسط و ارز هايشرکتپس از ورود  

 نیو چ رانیا .در دستور کار قرار خواهد گرفت احتماالًپسابرجام  يقراردادها يایمرحله اح نیدر ا .داشت برخواهند رانیبازار ا

افق متحده از تو االتیبرجام امضا کردند که با خروج ا يدر دوره اجرا یمال تأمینو  گذاريسرمایه توافقدالر  اردیلیم 20حدود 

در این مرحله همکاري سیستم بانکی چین با ایران از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد . قراردادها معلق مانده است نیا یتمام

اقدامات  راًیاخن گروه ویژه اقدام مالی گره خواهد خورد. چی و مسائل باقیمانده میان ایران وفصلحلبه  احتماالً شد و

ار قرار داده در دستور ک مالی تروریسم تأمینو  ییشوپولبراي ارتقاي استانداردهاي این کشور در مقابله با  يتررانهیگسخت

نرمالی  نشود، سیستم بانکی چین روابط وفصلحلمادامی که مسائل باقیمانده میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی  احتماالً 1است.

  با ایران نخواهد داشت. 

 يایاح يدر فردا رانیهمواره از رفتار ا هاینیچآنکه  تبه آن توجه داش دیبا صورت تحقق این سناریو نیکه در ا ینکته مهم

 کنندمیپرسش را مطرح  نیهمواره ا نی؛ بنابرادانندیمنو امکان تکرار آن را دور از ذهن  2مندندگله 2016در  ياتوافق هسته

 هیعل ضیآنان تبع (از منظرگذشته  يعدم تکرار رفتارها يبرا ینیچه تضم رانیبه ا ینیچ هايشرکتکه در صورت بازگشت 

 يهاسکیر بهباتوجهپا را فراتر گذاشته و معتقدند که  هاینیچ یبرخ عالوهد؟ بهوجود دار )یغرب هايشرکتها به سود شرکت نیا

  .دیرا ارائه نما يدیجد يهامشوق دیبا ینیچ هايشرکتبازگشت  يکشور برا نیدولت ا، رانیدر ا وکارکسب طیمح

از سند مشارکت  ییکردن بندها ییاجرا يسوبه تدریجبه احتماالً  هاینیچ ویسنار نیدر صورت تحقق ا ترکالندر سطحی  

دو کشور  ياقتصاد عمدتاً يهايهمکار يبرا یشه راهنق یکنون تیسند در وضع نیا .خواهند رفت شیکشور پ يجامع راهبرد

 نیکشور در ا يداقتصا يهاپروژهتمام  باًیتقر ،است فیضع اریبس یمل یدر بروکراس یسیسندنوسنت  رانیدر ا ازآنجاکهاست و 

شده  انیب در آن رانیتوسعه ا يآرزوها شتریو ب ستیبرخوردار ن یانسجام درون سند از . به دیگر سخنسند گنجانده شده است

  .است

                                                             
1 https://www.globalcompliancenews.com/2021/08/20/china-expands-anti-money-laundering-obligations-with-measures-for-the-
supervision-and-administration-of-anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing-of-financial-institutions090821/ 

  اخیر این موضوع مطرح شده است.  يهاسالمتعدد با محققین چینی حضور داشته است. همواره در  يهانشستنویسنده در  2 
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 تهیبه کم یدهشکلبه  ازیبرجام دو کشور ن يایدر صورت اح .خواهد بود زاچالشهر دو طرف  يبرا سند نیا شدناجرایی 

قرار  رانیا اب يدر تعامل اقتصاد يبرتر تیدر موقع نیازآنجاکه چ .سند دارند ياجرا یاتیبرنامه عمل نیتدو يمشترك برا

ن در شرایط کنونی ای آمد. برخواهد شیمنافع خو يخود و بر مبنا دلخواهبهسند  نیا ياجرا یکشور در پ نیا احتماالً دارد 

آن اجرایی  ياهیحاشو  سکیرکمابعاد  کوشدیمکشور اجراي این سند را در حوزه مبادالت فرهنگی آغاز کرده است و 

 طیدر شرا سند نیشدن ا یاتیعمل يبرا یبخش خصوصنمایندگان حضور ا ب ياتهیکم نیچن سیتأسرو  نیاز هم شود.

  . دارد تیبرجام ضرورت و اهم يایاح

  

  بستبنشکاف انتظارات مذاکراتی و  2-3

 .گیردیمبست شکل بن یعنو ،مذاکرات دیدر دور جد نیطرف مذاکراتیانتظارات  انیشکاف م لیدوم به دل يویدر سنار

يتوانمند شیافزا .است شیرو به افزا وستهیپ رانیا ياهسته يهاينمندتواکه  ردیگیشکل م یطیبست در شرابن نیا

حیاي ا شرایط را براي مذاکرات بستبن ی،طیشرا نیدر چن .شودمی یبرجام منته ندهیفزا ییمعنایببه  رانیا ايهسته يها

 سازمان ملل متحدشوراي امنیت به  رانیا ايهسته پروندهسال مجدد آمریکا و ار هايتحریماروپا، تشدید  هايتحریم

  فراهم خواهد آورد.

 ییویسنار نیتا چن دیدر وهله اول خواهد کش ینچ احتماالً  .دشوار است نیچ یاسیرفتار س ینیبشپی یطیشرا نیدر چن

را در  یمهم يهااهرم رانیدر روابط با ا یاز طرف .متحده را دارد االتیو ا رانیفشار بر ا يکشور ابزارها نیا 1.ردیشکل نگ

 يهامیرمانع تح دتوانمیسازمان ملل متحد  تیامن يدر شورا ی واتم يانرژ یالمللنیآژانس ب در گریدست دارد و از طرف د

   .گردد رانیا هیچندجانبه عل

 رانیا يموجود در روابط اقتصاد تیوضع ،مواجه گردد یفروپاش یمحقق شود و برجام با نوع ویسنار نیا کهدرصورتیاما 

که  راود خ یکنون ياستراتژ نیچ یطیشرا نیسخن در چن گریبه د .افتیتداوم خواهد  ییبا فرودها احتماالً  زین نیو چ

خواهد داد، اما آن را بیشتر در قالب مدل کره شمالی پیگیري خواهد کرد. در  ادامهبا اقتصاد ایران است "ینشیتعامل گز"

و وابستگی کره شمالی به چین بسیار باالست، اما  متحدندروابط تجاري چین و کره شمالی با آنکه دو کشور همسایه و 

  کره شمالی را به تجارت با حاشیه اقتصاد خود محدود کرده است. ا ب عامل گزینشیچین ت

کشور  نیز اا یاسیس تیحما ،دیتداوم خواهد بخش رانینفت از ا یحداقل دیبه خر نیچ ،ینشیتعامل گز ياستراتژ ر قالبد

دن برنامه ش یحاتیتسل کهدرصورتیاما  .نشود ادامه خواهد داد یبرجام تلق یمقصر فروپاش عنوانبه رانیا کهدرصورتیرا 

فشار بر  در اعمال احتماالً گردد  رانیا يابرنامه هسته یحاتینگران ابعاد تسلبیجینگ  ایکشور محرز گردد  نیا ياهسته

 نیچ یخارج استیس يدیاز اصول کل یکی انهیدر خاورم ايهسته حاتیعدم اشاعه تسل رایز ،مشارکت خواهد کرد رانیا

   .شودیمحسوب م

                                                             
1 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3122838/where-does-china-stand-iran-nuclear-deal 
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روابط دو کشور در حوزه تجارت  ت،افینخواهد  شدناجراییامکان  نیو چ رانیا يراهبرد يسند همکار یتیوضع نیچن در

  و غرب قرار نگیرد. رانیا ندهیفزاو چین خواهد کوشید در متن تنش  خواهد ماند یمحدود باق

  

 به توافقی جدید یدهشکل 3-3

 میدانی ياهتیواقعگفته شده است که همواره  .است نیطرف انیم دیجد یبه توافق دهیشکلسوم معطوف به  يویسنار 

 ايتههساعظم تعهدات  بخشانیپا. از طرف دیگر اندکرده رییتغ شدتبهتوافق برجام امضا شد که  2015نسبت به سال 

ایران را لغو نماید. این  هايتحریماین بازه زمانی تمامی  آنکه ایاالت متحده باید در ترمهم. رسدیفرام يزودبهایران 

 دستاوردهاي برجام معتقدندا ایجاد کرده است. در ایران نیز برخی محافل مهمی ر يهاچالشوضعیت براي دولت بایدن 

  دارد.  ترکممستحو  ترجامعایران نیاز به توفقی  کشور تحمیل کرده است. از این منظر بسیاري به يهانهیهزاندك بوده و 

به توافقی جدید بوده است. البته برخی محققین  دهیشکلو نه  ايهستهمواضع چین تا کنون در راستاي احیاي توافق 

، اما دولت 1اندکردهو بالفاصله پس از آن آغاز مذاکرات براي گسترش این توافق را طرح  ايهستهچینی احیاي توافق 

با آن موافقت یا  احتماالًحمایت کرده است. در صورت تحقق چنین سناریویی چین  2015چین همواره از احیاي توافق 

در هماهنگی  کوشدیملفت جدي نخواهد کرد. به دیگر سخن در کانون مذاکرات قرار نخواهد گرفت و همچون گذشته مخا

  دیپلماسی اقتصادي نیز به راهبرد تعامل گزینشی ادامه خواهد داد.  در حوزهبا روسیه عمل نماید. 

                                                             
1 http://www.siis.org.cn/Research/EnInfo/5265 


