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According to Relative similar approach of I.R Iran with Russia and China, it is
possible to use the potential of Russia and China to design the optimal Security
strategy for I.R Iran. Therefore, this research offers some suggested strategies and
tries to answer the following question. Which strategies are suitable for I.R Iran to
utilize the Russia and China's abilities? In order to suggest strategies, We applying
the SWOT method and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The basic
data of this article gathered by In-depth semi-structured interview and Ayatollah
Khamenei's Statements. Gathered information set in survey. The result of Internal
Factors Evaluation (IFE) and External Factors Evaluation (EFE) show the Central
Strategic position. Therefore, strategies have been presented in the form of four
aggressive, contradictory, adaptive and defensive patterns. But the final
classification based on the matrix (Q.S.P.M) shows that aggressive strategies
(S.O) and adaptation (O.W) based on the use of China and Russia are highly
desirable, with the first five strategies based on cooperation with China and
Russia, especially in economic dimensions
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چکيده
با توجه به همسویی نسبی رویکرد جمهوری اسالمی ایران با روسیه و چین ،بههنظهر مهیرسه ههه
امکان بهرهبرداری از ظرفیت دو هشور مذهور برای ت وین راهبردهای دفاعی ه امنیتی بهینه در ج.ا.ایهران

مقاله پژوهشی

وجود داشته باش ازاینرو ،پژوهش حاضر با نگاهی به زمینههای همکهاری و توافاهاا ازپهیش موجهود
میان ا یران با هریک از این دو هشور در پی پاسخ به این پرسش است هه «راهبردهای مطلوب جمههوری
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تنظیم و در میان جامه نمونه توزیع شه  .نتهایح حا هز از مهاتریس ارزیهابی عوامهز داخلهی  )I.F.Eو
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مقدمه
شکی نیست که پیشرفت در زمینه های وننایونب اه ویاه در ب ااید بصاداید نییزمناا وای و
آربمش در سطنح کالب و سیخایر بست .حفظ و برتقی بمنیت بزمنظر سیخایر دو وجه رجساه
دبرد؛ وجه نخست آب مرجع درونی دبرد ،ه بین مانی که بمنیت درونی یک جیمااه و نظایس سییسای
ممکن بست بز سن عنبمل درونی (بنسینی و غیربنسینی) خاشهدبر شند و در مسیر تنسااه بخااال
بیجید کنا؛ نی ربین نقیط صن و ضاف دبخلی در بین حیلات بهمیات ماییی اا .وجاه دوس بمنیات،
مرجع یرونی دبرد .در بین ُاا تهایاب و ها چناین فرتاتهای بز نیحیاه عنبمال یای کانشواربب
خیرجی بیجید می شند؛ ه همین دلیل ربهورد دفیعی ا بمنیای کشنرهی ییا بلگن بعید بمنیت در هر
دو ُاا رب مشخص سیزد .علی رغ تفکیک بین دو ُاا ،در عدر جهینیشااب مرزهای در ها تنیاا
شا بست هطنر که تهایاهی و منی ع ره زننا بمنیت در یک ربسای عمل میکننا و بز بین جهت
تاوین ربهوارد دفایعی ا بمنیاای ،نییزمناا چشا بناابز دو ُااا بز مسایدل دبخلای و خایرجی (ناه
هتنر جزیر ب و جاب بز ه لکه هتنر

اهها پینسااه و ها زمایب) بسات .ای عنییات اه

تنضیحی فنق ،پهوهش حیضر ضمن تنجه ه مقااورب و محارورب دبخلای ،در ُااا خایرجی
ظرفیت دو کشنر چین و روسیه رب رجساه و ر بین بسیس ه بربده ربهورد میپردبزد.
نکاه صی ل تنجه در ُااا خایرجی آب بسات کاه نظایس اینبلملال در وضاایت واربر صاربر دبرد
بزبینرو ،جییگی ینبلمللی صار هی در حی ظهنر مینناا چاین و روسایه رو اه هواند بسات.

1

هنظر میرسا که بین کشنرهی در آینا نقشای تث یرواربرتر بز حای حیضار در فبای اینبلمللای
ه ویه در منیطق پیربمننی بیربب بیفی کننا .در عین حی منصایت ویه جغربفیاییی و بصاداید بیاربب
همنبر ضرور رعییت تنبزب در رب طه ی صار هی جهینی رب بیجیب کرد بست بمی در شاربیطی
که ج.ب.بیربب ی تحاری و فشایر بزطارش کشانرهی غر ای منبجاه بسات ،سییسات نگای اه شارق
ضرورتی کیر رد

رب بیربب ییفاه بست بزبینرو ،چین و روسیه هعننبب دو صار

زرگ بهمیای

فزبینا در ربهوردهی دفیعی ا بمنیای ج.ب.بیربب ییفاهبنا که تحت عننبب سییست نگی ه شرق بز آب
یید میشند ) .(Puri, 2017: 2ی تنجه ه تنبنیییهی بین دو کشنر ،سییستهی آبهای مایتنبناا
 .1در این زمینه میتوان به هشورهای عضو بریکس ) (BRICSشامز برزیز ،روسیه ،هن  ،چین و آفریاای جنوبی اشاره هرد.
132

سال پانزدهم | شماره پنجاه و چهار | بهار 1401

نشریه علمی آفاق امنیت

تث یر صی ل تنجهی ر ربهورد کشنرهی ها سان دبشااه یشاا .ضامن بینکاه چاین و روسایه همینناا
ج.ب.بیربب نظ حیک ر سیسا ینبلمللی رب نیعیدالنه میپنابرنا .بلواه رب کیرهی ب اربز مخیلفات ای
نظ منجند ،نحن مقی له ی تهایاب

ینبلمللی و بلگن تثمین بمنیت ملی در بین کشنرهی در عاین

شویهت هییی که ی ه دبرنا؛ یکسیب نیست و در طن سه دهه ورشاه تغییربتی دبشاه بست .ای بیان
وجند مخیلفت ی وضع منجند و یکجینوهوربیی آمریکی ،نقطه مشارک مییب بیربب ی روسیه و چین
بست .بین مسثله بهمیت هر ردبر

هینه بز سییسات بیان دو کشانر رب ارب ج.ب.بیاربب دوچناابب

کرد بست.
لرب بز آبجییی که چین و روسیه اه نانعی کشانرهی همسان ای ج.ب.بیاربب در نظایس اینبلملال
محسنب میشننا ،میتنبب بدعی کرد که سییست دفیعی و بمنیای بین دو کشنر ( هعننبب دو صار
زرگ) تث یرب غیرمساقیمی ر بمنیت جمهنر بساالمی بیاربب دبرد .نای ربین تااوین ربهوردهای
دفیعی ا بمنیای در ربسای بسافید بز ظرفیت چین و روسیه میتنبنا ه برتقی کایربیی ربهوردهای
دفیعی ا بمنیای ج.ب.بیربب ه ویه در حنز پیربمننی کمک نمییا .تنجه ه بین منضنع بز آب جهات
حیدز بهمیت بست که منجر ه نگی چنا ُاا در ربهورد نگیر بمنیاای خنبهاا شاا ،اهطانر کاه
ضمن مانظر صربردبدب مؤلفه هی نمی و ملی در ج.ب.بیربب (در محیط دبخلی و پیربمننی) ،ه یکای
بز مه ترین مؤلفه هی خیرجی یانی همکیر ی چین و روسیه نیز تنجه خنبها شا؛ لرب ی تنجه اه
سییست نگی ه شرق حایک در ج.ب.بیاربب بیان پرساش مطارح مایشاند کاه ربهوردهای مطلانب
جمهنر بسالمی بیربب در هر ردبر بز ظرفیت هی چین و روسیه کابس بسات ااینمنظانر اه
کمک بعبی پنل پهوهش 21 ،ربهورد ی بسافید بز ما  S.W.O.Tیی سانآ  1طربحای وردیاا.
در رتوه نا نهییی که ی بسافید بز پرسشنیمه و روش هی کمای بنجایس شاا بسات ،پانب ربهوارد
نخست موانی ر همکیر بصادید ی چین و روسیه بست .شیییب ذکر بست که ربهوردهی دفایعی ا
بمنیای در جهیب مایتر شیمل مجمنعاه وسایای بز بصاابمی نظایمی و غیرنظایمی بسات کاه ب ااید و
پییماهی بمنیای دبرنا و ه عویر دیگر ضرور بست که نگیهی وسارشییفاه ه بمنیت در مسیدل
دفیعی ا بمنیای دبشت .ی عطف ه بین مسثله نهتنهی منضنعی نظایمی لکاه پایاا های بصاداید ،
بجامیعی و سییسی نیز میتنبننا در ربهورد نگیر دفیعی ا بمنیای مانظر صربر ویرنا.
)1. Strength, Weakness, Opoortunity, Threat (SWOT
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مبانی نظری
مفهوم شناسی
ربهورد دفیعی ا بمنیای :دفیع و بمنیت دو حنز مه و هه مرتوط در سییستواربر کشانرهی
محسنب می شننا .بلگنهی دفیعی مامانال شایمل بساافید بز نیروهای مسالک یاک کشانر بسات
درحیلی که سییست هی بمنیای عمنمی شیمل مجمنعه وسارد تر بز بصابمی بزجمله وبکنشهای
نظیمی و غیرنظیمی بست بزبینرو ،هنگیس تحوت بز بلگنهی ربهورد دفیعی ا بمنیاای ییاا طیاف
وسیای بز منضنعی نظیمی و غیرنظیمی رب مانظر دبشت که همه آب های ب ااید و پییمااهی بمنیاای
دبرنا (کالنار  .)40-39 :1394 ،هعویر دیگر رب تاوین ربهورد دفایعی ا بمنیاای ییاا نگایهی
منسع و نه مبیق ه مقنله بمنیات دبشات بزبیانرو ،اهنظار مایرساا کاه مکاام بمنیاای کگنهایگ
چیرچنب تئنریک منیسوی رب بین منضنع فربه آورد.
مرجع بمنیت :مرجع بمنیت در مکیتم و رویکردهی نظر در حنز مطیلاای بمنیاای پیربمانب
مفیهیمی ه چنب فرد ،رژی  ،جیماه و دولت می چرخا .یر نزبب تهایاب بمنیای رب ه سه دساه
تهایابتی که مانجه بیا دولت (نیسیننیلیس ) ،وجند فیزیکی دولت (جمایات و منای ع) و سایزمیب
دولت (سیسا سییسی) بست ،تقسی نا کرد بست .و مااقا ند تغییرب بیجیدشاا در بمنیات
فرد نمی تنبنا ه بیجید تغییرب فنر و ی وی کننا در دولات ینجیماا؛ چربکاه بمنیات فارد
رب طه ب توای نسوت ه سیخایرهی عیلی دولت دبرد؛ نی ربین در مرتوهب پییینتر بز آب صربر دبشااه
و ی آب ه سنگ نیست .وبضک بست که طوق نظر نزبب ،دولت در هر سه دساه مارکنر محنریات
دبرد ).(Buzan, 1983: 25-30

ادبیات نظری
ی تنجه ه وساردوی دبمنه و تننع تهایاب در جهیب بمروز ،فربرفان بز نگی نظایمی محاو و
تنجه جیمع ه تهایاب بمر بجانیب نیپریر بست بزبینرو ،مطیلای بمنیای مایتر و در رأس هماه
آب هی مکام بمنیای کگنهیگ نگیهی جیمع ه مقنله بمنیت دبرنا .مکاام کگنهایگ پانب ااا بمنیات
نظیمی ،بمنیت سییسی ،بمنیت بجامیعی ،بمنیت بصادید و بمنیت زیستمحیطی رب مطارح مایکناا.
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بد یی نظر بمنیت ،اا بز جنگ جهینی بو سه دور مه رب پشت سر ورشاه بست تی ه وضایت
کنننی رسیا بست.
دور نخساات بز  1918تاای  :1945در بیاان دور بمنیاات ااهمثی ااه یااک منضاانع چنا اااا و
چنارشاهب شنیخاه میشا که حث در یر آب ،مسالزس هکیرویر حقنق ینبلملل ،سایزمیبهای
ین بلملل ،نهیدهی ین بلمللی و خلع سالح بست .در بین دور بمنیت هننز ه رشاهب مساقل توایل
نشا ند .ی آغیز جنگ جهینی دوس ،بین وضایت تغییر و بمنیت ملی منرد تنجه بنایشمنابب روب ط
ین بلملل صربر ورفت .بز بین پس در کنیر بینکه دولت و ب زبر نظیمی مهمارین عنبمل هساانا ،ساار
تحقق بمنیت نیز حیدز بهمیت شا .در بین دور خندبتکییی و بساقال در منضنعی بمنیای همثی اه
موینی مه رب مفهنس بمنیت ملی و ربهوردهی دفیعی ا بمنیای آب محسنب میشا.
دوربب جنگ سرد :بمنیت در دوربب جنگ سرد ی صطم نا های جایاا سایخایر بز صاار
منبجه وردیا .مه ترین منضانع حاث در بیان دور یایفان هاارین بسااربته ارب یاک جناگ
تمیسعییر هساه ب و یزدبشان بز حمله بتمی ند (روشنا  .)7 :1387 ،هعویر دیگر تمرکز بتالی
در بین دور ر چگننگی بسافید بز مجمنعه ب خیص بز تسلیحی بست .بز دیگر ویهویهی بین
دور کینیلیز شاب مسیدل بمنیت ین بلمللی و سییست بمنیای در مسایر نظار و مفهانمی و پیاابیش
مربکز تحقیقیتی و بیجید رنیمههی درسی ویه وربیش بمنیت ند.
اا بز  : 1991ی پیییب جناگ سارد تاریاف سانای بمنیات کاه موانای ار دفایع سارزمینی اند ای
چیلش هییی جا منبجه شا و بهمیت صار نظیمی ،در روب ط ینبلملل هطنر عیس و دولاتهای
بروپییی ه طنر خیص کیهش ییفت .بز سن دیگر بفربد نیز خند رب همثی اه منضانعی در مطیلاای
بمنیای مطرح کردنا .کایب «مردس ،دولتهی و هربس» 1یر نزبب و کایب رب ر کینهن ی عننبب
«نئنردیلیس و مناقابنش» 2مه ترین آ یر بین دور هسانا (عسگر .)28-31 :1382 ،

1. People, States and Fear
2. Neorealism and Its Critic
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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روششناسی پژوهش
همنظنر پیسخ ه پرسش پهوهش ،دبد هییی بزطریق مدیحوه (عمیق نیمهسیخایرمنا) و ه چنین
ی بسافید رهنمنبهی آیتبهلل خیمنهبیماظلاهبلاایلی جماعآور شاا .بیان دبد های در صیلام ماا
 S.W.O.Tه چهیر ورو نقیط صن  ،نقیط ضاف ،فرتتهی و تهایاهی طوقه نا شا .رب تایین
روبیی بز روش تایین بعاویر محانب بسافید شا که ر بین بسیس 40 ،ونیه یصی مینانا .ارب تایاین
پییییی ونیه هی بز ضریم آلفی کرونویخ بسافید شا که رب نقیط صن

رب ر ی  ،0/715رب نقیط

ضاف  ،0/721رب فرتتهی  0/894و رب تهایاهی رب ر ی  0/852ند که نشیب بز صی لصون ندب
پییییی دبرد.
ربسیس میهیت بین پهوهش ،جیماه آمیر ییا هوننهب بناخیب میشا کاه بطالعای کایفی
در زمینه منرد مطیلاه دبشاه یشنا .اینمنظانر کیرکنایب وزبر بمانر خیرجاه در صسامت چاین و
روسیه (بتطالحی میز چین و میز روسیه) و ه چنین تاابد بز فرمینااهیب نظایمی اهعنانبب جیمااه
آمیر بناخیب شانا .روش نمننه ویر در بین پاهوهش ای تنجاه اه میهیات منضانع اهتانر
هافمنا (صبیوتی) ند .جیماه آمیر در مجمنع  17نفر ند؛ لرب ربسایس فرمان کانکربب حجا
نمننه  16نفر بناخیب شا .جیماه آمیر که در خش مدیحوه بز آب هی بسافید شا ،شیمل  10نفر بز
بسیتیا دبنشگی ی مارک دکار علنس سییسی ،روب ط ین بللمل و جغربفیی سییسی ندنا که سی قه
تاریس و پهوهش در منضنعی بمنیای دبشانا .شیییب ذکر بست که بز همین بسیتیا هعنانبب پنال
پهوهش و همنظنر تاوین ربهوردهی بسافید شا.
میزبب جرب یت دبد هی ای بساافید بز روش پرساشنیماهب و بزطریاق مایتریس برزیای ی عنبمال
دبخلی )I.F.E( 1و میتریس برزیای ی عنبمال خایرجی( 2ب )E.F.Eتایاین شاا .ساگس ای بساافید بز
تکنیک  S.W.O.Tتالش شا که ی ترکیم ونیه هییی کاه یشاارین میازبب مطلن یات رب اهدسات
آوردنا ،ربهوردهی منجند طربحی شننا .شیییب ذکر بست که بورچه ماا  S.W.O.Tریشاه در
مطیلای مایریت یزروینی دبرد؛ بمی هدلیل تامی پریر یال آب بز بین تکنیک در سییر حنز هی

1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
2. External Factor Evaluation (EFE) Matrix
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نیز بسافید میشند .بین تکنیک رب کیر منیسوی ارب بیجاید همایهنگی میایب عنیتار چهیرویناه در
صیلم بربده ربهوردهی فربه مینمییا .روش ترکیم ونیههی در میتریس ه شرح جاو زیر بست.
جاو  .1بلگن طربحی ربهورد در ما (Community Tool Box, 2020) S.W.O.T

سگس هرکابس بز ربهوردهی چهیروینه که ربسیس جاو یال ی ه ترکیام شاانا ،در صیلام
میتریس رنیمهریز بساربتهیک کمی )Q.S.P.M( 1برزیی ی و وزب نهییی آبهی محیسوه شا.

دادههای پژوهش
زمینه هی همکیر و تنبفقی بمنیای مییب بیربب و روسیه :روسیه هعنانبب کشانر صارتمناا و
پهنیور ،نفنذ صی ل تنجهی در منیطق مجیور بیربب اهویاه آسایی مرکاز و صفقایز دبرد .ها چناین
روسیه هطنر سنای در غرب آسیی حبنر دبشاه بست .سنریه هعننبب یکی بز کشنرهی مه منطقه
بز ماحابب صایمی روسیه محسنب می شند .حبنر مسکن در سنریه اا بز حربب در بین کشنر اه
شکل نظیمی درآما بست .بین مسثله می تنبنا منضع بیربب رب در مقی ل یزیگربب فربمنطقهب مینناا
آمریکی و بسربدیل و یزیگربب فروملای بزجملاه دبعاش و ساییر وارو های تروریساای تقنیات کناا.
هعالو دستیی ی ه تکننلنژ نظیمی روسهی همنبر رب جمهنر بسالمی بیربب حایدز بهمیات
ند بست .در ُاا نظیمی ا بمنیای وبصایتهی چنب وسارش نیتن ه شرق و بیجید پییگای های نظایمی
در شرق بروپی ،آسیی مرکز و ه چنین حبنر نظیمی آمریکی در خیورمییناه ظرفیاتهاییی ارب
همکیر دو کشنر بیجید کرد بست .بورچه بیربب و روسیه در زمینه بناقی بنرژ اه بروپای رصیام
)1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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یکایگر محسنب میشننا؛ بمی تالشهی غرب رب دورزدب بین دو کشنر هویه در حنز خازر
منجوی نزدیکی بین دو کشنر رب فاربه کارد بسات ) .(Shakoor, 1995: 15-21ای تنجاه اه
منبضع نزدیک دو کشنر ه یکایگر تنبفقی بمنیای مخالفی مییب آب هی شکل ورفاه بسات کاه در
بدبمه ه مه ترین آبهی بشیر شا بست.
یکی بز تنبفقنیمه هی مه و صایمی مییب بیربب و روسیه که ااهی ب اید بمنیای ه خاند ورفات،
«منبفقتنیمه همکیر در زمینه بسافید تالکجنییناه بز بنارژ هسااهب » 1بسات کاه در آونسات
 1992در تهربب بمبی شا .مه ترین مفید بین تنبفق شیمل مانبرد چانب تنلیاا ربدینبیزوتان های،
چرخه سنخت ،تحقیقی در زمینه وابخت هساه ب و تنلیا تناای صطاای ربکانرهای هسااهب
ند (مرکز پهوهش هی مجلس .)1372 ،سگس در سی  1995صاربردبد  800میلیانب دالر ارب
رب بنابز نیرووی بتمی نشاهر در طان  4/5سای بمبای شاا .در ب اااب صاربر اند بیان نیرووای ای
همکیر طرش بیربنی سیخاه شند؛ بمی ربسیس پروتکلی که در سی  1998ه صاربردبد بلحایق شاا،
کل پروژ ه روس هی وبوربر و یک یز زمینی جایا  52میهه نیز ارب تحنیال آب درنظار ورفااه
شا ) .(Smith, 2002: 2بمی بتمیس بین پروژ ه دالیل مخالف  10سی اه تانیاق بفااید .علایرغا
همکیر هی منجند مییب طرفین در دهه  ،1990مسکن در دوربب یلساین (دهه  )1990ای تنجاه اه
نگی خنش ینینه ب که در منرد همکیر ی غرب دبشت ،تنبفقنیماهب مخفای ای آمریکای در سای
 1995در منرد عاس بناقید صربر دبد تسلیحیتی ی بیربب و تکمیل هرچه سریع تر تاهاب

یصی مینا تی

 1999ه بمبی رسینا؛ بمی ی رو کیرآماب پنتین در سی  ،2000مسکن بین تنبفقنیماه ای آمریکای رب
لغن کرد .سگس ی دیابر سایامحما خایتمی ردایس جمهانر وصات بیاربب بز مساکن در سای ،2001
منبفقتنیمه «روب ط ماقی ل و بتن همکیر ین جمهنر بسالمی بیربب و فاربسینب روسیه» 2بمبی
شا که ربسیس آب صربردبدهی نظیمی مییب بیربب و روسیه مجادب رصربر شا؛ هطانر کاه چنااین
صربردبد دوطرفه همکیر هی نظیمی و فنی 3مییب تهربب و مسکن مناقا شا .هعننبب مثای در همایب
سی صربردبد خریا هلیکنپار و تسلیحی زرهی ه برزش  150میلینب دالر بمبی شا .در سای 2005
نیز صربردبد  900میلینب دالر خریا سیسا دفیع هنبیی بز روسیه بمبی شا .ه چنین شرکت دولای
1. agreement for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy
2. principles of cooperation between the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation
3. Bilateral agreement on military and technical cooperation
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روسن ُرببکسگر

1

صربر دبدهییی رب ی طرش بیربنی رب سایخت و برسای مایهنبر بمبای کارد .در

صیلم همین صربردبد بولین میهنبر بیربنی در بکاور  2005ه فبی برسی شا (Kassianova, 2006:

) .2-3بلواه ه بعاقید کیرشنیسیب سییر بز تنبفقی و صربردهی حیتلشا هدلیال ب ااید نظایمی و
بمنیای آب ،جنوه عمنمی پیاب نکرد بست.
ه هر حی منبفقتنیمه سی  2001ه حا بهمیت دبشت که ینونی پریمیکف 2نخسات وزیار
روسیه ی عننبب زرگ ترین رویاابد تایریخ دو کشانر بز آب یاید کارد اند (ولایزبد و تایلحی،
 )313 :1399هطنر که بز آب پس دور جایا در روب اط بمنیاای دو کشانر آغایز شاا .ای بیان
وجند منبفقتنیمه سی  2001ترفی میهیت نظیمی نابشت .در مقامه آب تنبفقنیمه آماا بسات کاه
«طرفین ،روب ط همهجینوه در ب اید وسارد تر و لناما سییسای ،تجایر  ،بصاداید علمای ،فنای،
فرهنگی و  ...رب تنساه خنبهنا خشیا» .یکی بز ناهی مه ییب میدبرد که چنینچه یکی بز طرفین
منردتجیوز کشنر دیگر صاربر گیارد ،طارش دیگار ییاا بز بربداه هار ونناه کماک اه ماجایوز
خنددبر نمییا (مرکز پهوهش هی مجلس .) 1380 ،بهمیت بین نا ابب جهت بست که چنا مای
اا ،وصییع  11سگایمور  2001بتفیق بفاید و جمهنر بسالمی بیربب هعننبب محانر شاربر

ای خطار

حمله آمریکی منبجه شا .درحیلی که روسیه هعننبب عبن دبد شنرب بمنیت ی بیربب صربردبد عااس
تجیوز بمبی کرد ند.
چنیبکه ذکر شا همکیر هی بمنیای مییب بیربب و روسیه تنهی ه ب اید نظیمی آب محاود نمینا
بست .هعننبب مثی در ژبننیه  2013تنبفقنیمه ب مییب وزبر کشنر بیربب و روسیه در تهربب بمبای
شا .مفید بین تنبفق یشار مانیظر ی منضنعی مرتوط ی بمنیت دبخلی بزجملاه شنیساییی و مقی لاه ای
جربی برتکی ی تنسط ورو هی جنییاکیر سیزمیبییفاه ،حفظ نظ و بمنیت عمنمی ،مویرز ی صیچیق
بنسیب و منبد مخار ،سرصت و صیچیق آ یر یساینی ،صیچیق بسلحه و مهمای  ،نایآربمیهای دبخلای،
بمنیت سییور و منبرد بز بین صویل بست (مرکز پهوهشهی مجلس .)1392 ،بمای ای وجاند ب ااید
مخالف همکیر هی بمنیای مییب طرفین ،نمی تنبب منکر شا که یکی بز مه ترین وجن مشایرکت
بیربب و روسیه مویحث نظیمی بست .در همین ربسای در  20ژبننیاه  2015تنبفاقنیماهب بمنیاای میایب

1. Rosoboronexport
2. Yevgeny Primakov
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سروئی شنوین 1وزیر دفیع روسیه و حسین دهقیب وزیر دفیع وصت بیربب ه بمبی رسیا .هرچنا مفید
بین تنبفقنیمه ه طنر کیمل مناشر نشا؛ بمی ه وفاه طرفین ،محنرهی بتالی تنبفاق شایمل مانبرد
ه چنب مویرز ر تروریس  ،توید پرسنل نظایمی ای بهاابش آمنزشای ،بفازبیش یزدیاا ماقی ال بز
نارهی دو کشنر تنسط نیرو دریییی و بجرب میننرهی مشارک بست ) .(Gady, 2015نی اه
رخی ومینهزنیهی خشی بز بین منبفقتنیمه ه تنبفقی دو طرش در مانرد حاربب سانریه مر انط
می شند .در سی  2019نیز تنبفق نیمه دیگر مییب بمیر حیتمی وزیر دفیع وصت بیربب و شنوین وزیر
دفیع روسیه بمبی شا که منضنع بتلی آب تنساه همکیر هی نظایمی بیاربب و روسایه در حانز
خزر و صفقیز ند .در بین چایرچنب در آونسات  ،2020یاک هیئات نظایمی وساارد بز بیاربب اه
مسکن سفر کرد تای در مایننر کیوکایز (صفقایز) 2 2020شارکت کناا و ها چناین در مانرد تنسااه
همکیر هی نظیمی وفت وون نمیینا .در بین دیابرهی دو طرش ه تنبفق رسایانا کاه تمرینای و
میننرهی مشارک دریییی رب نه تنهی در دریی خزر لکه در سه نار جنن ی بیربب یانی چی هیر ،ناا
نشهر و نارعویس وسارش دهنا ) .(Goble, 2020اینترتیم بیربب و روسیه در فنریه  2021ی
بسافید بز تثسیسی

نار بیربب رزمییش مشارک دوجینوه در شمی بصییننس هنا و دریای عمایب

روزبر کردنا (ینرونیانز .)2021 ،بلوااه پایش بز آب نیاز در روزهای پییاینی سای  2019رزماییش
مشارک دریییی سه جینوه بیربب ،روسیه و چین دریای عمایب روازبر شاا اند (بیرنای )1398 ،کاه
حیکی بز همکیر جا بین سه کشنر رب مقی له ی تهایاب منطقاه ب بسات .نی اه وفااه سافیر
روسیه در تهربب بین رزمییش سهوینه صربر بست مجادب در بوبخر سی  2021یی بوبیل سای  2022ای
مشیرکت هر سه کشنر تکربر شند (دویچهوله.)2021 ،
شیییب ذکر بست که تنبفق سی  2001ه ما  10سای بعاوایر دبشات؛ بمای ربسایس سایزوکیر
تمایا خندکیر  5سیله ) ،(UNTC, 2001تیکننب سه یر تمایا شا بست .محماجنبد ظریف در
سفر ژبننیه  2021ه مسکن بز تمایا بین صربردبد رب سنمین یر و ضرور تنظی صربردبد جایا
که مانیسم ی مقابیی حی حیضر یشا ،سخن وفت .در چایرچنب بیان صاربردبد تایکننب رخای
همکیر هی نظیمی میایب بیاربب و روسایه و اهویاه خریااهی تسالیحیتی تانر ورفااه بسات

1. Sergey Shoygu
2. Kavkaz (Caucasus) 2020
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) .(Mehdi, 2020در همین ربسای بز پیییب بنقبی تحری تسلیحیتی بیربب در بکاوار  2020و عااس
تثییا مجاد آب در شنرب بمنیت سیزمیب ملل ،همکیر منشکی و میهنبر ب بیربب و روسیه تنساه
صی لتنجهی ییفاه بست .نی ه رخی وزبرشهی ،روس های ای طارش بیربنای اه تنبفاق رسایا بناا کاه
میهنبر پیشرفاه کیننپنس ا و  1رب در خیک خند رب بیربب ه فبی برسی کنناا و ساگس کناار
آبرب ه خامه بیربنی آمنزشدیا در پییگی بسایب بلوارز وبواربر کنناا .ها چناین در پایییز ،2020
ردی س یک مرکز تحقیقیتی در روسیه فیش کارد کاه بیاربب اه سیساا ربدبر رزوناینس ا بببیای

2

روسی دست پیاب کرد بست .بین سیساا ربدبر حسیسایت فرکینسای ساییر ایالیی دبرد و وفااه
میشند که صی لیت ردویر جنگنا هی  F35آمریکاییی رب دبرد ) .(Eftekhari, 2021عاالو ار
تهایاب سختبفزبر تهایاب سییور در جهیب مایتر بزجمله خطرب جایا پیشِ رو بمنیت
ملی کشنرهی محسنب می شند .تهربب و مسکن بز بین ُاا روب ط بمنیای نیز غیفل نمینا بنا .چنیبکه
ذکر شا یک ناا بز تنبفاقنیماه وزبر کشانر بیاربب و روسایه در سای  2013اه بمنیات ساییور
بخادیص ییفاه ند؛ بمی تنبفقنیمه ب تخددی در بین زمینه مییب دو کشنر وجند نابشت تای بینکاه
در ژبننیه  2021تنبفق نیمه ،بمنیت سییور و فنیرو بطالعی و برتویطی

3

ی حبنر وزرب خیرجه

دو کشنر در مسکن بمبی شا .بین تنبفق نیمه شیمل مفاید در زمیناه موایرز ای تهایااب مجایز ،
توید بطالعی  ،مویرز ی جنییی مرتوط ی فنیور هی بطالعیتی و برتویطی ،همکایر های فنای و
تکننلنژیکی و ه چنین همکیر  ،شنیسییی و همیهنگی در سیزمیب هی منطقه ب و ینبلمللی رب
تبمین بمنیت ملی و اینبلمللای در زمیناه ساییور مای یشاا (Ministry of Foreign Affair,

) .2021ی تنجه ه پیشرفت هی روسیه در حنز فنیور بطالعی  ،بین تنبفقنیمه می تنبنا تنبناییی
تابفای و تهیجمی سییور ج.ب.بیربب رب برتقی و وب ساگی بیربب ه تکننلنژ غر ای در بیان زمیناه رب
کیهش دها ).(Council on Foreign Relations, 2021
زمینههی همکیر و تنبفقی مییب بیربب و چاین :جمهانر بساالمی بیاربب اهدلیال مقی لاه ای
یکجینوه وربیی بییال ماحا آمریکی و شرکی آب اه هیناههای مخالاف مانرد فشایر و تحاری
کشنرهی غر ی صربر ورفاه بست بزبین رو ،تهربب همنبر تالش کرد بست که رب جلانویر بز
1. Kanopus-V
2. Rezonans-NE
)3. Cybersecurity and Information and Communications Technology (ICT
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بنزوب خیرجی ،همکیر خند رب ی صار هی من ر غر ی در نظیس ینبلملل وساارش دهاا .چاین
ه عننبب صارتی ننظهنر ی جییگی بصادید دوس در جهیب یکی بز وزینههای مطلانب بیاربب ارب
کسم حمییت خیرجی و کیهش فشیرهی محسنب میشند .ه چنین رخنردبر چین بز حاق وتان
در شنرب بمنیت جییگی ویه ب ه بین کشنر در سییست خیرجی بیربب خشیا بست .هعالو بین
کشنر در صیلم ب اکیر کمر نا رب  ،1نفنذ خند رب در منیطق مجیور بیاربب بزجملاه آسایی مرکاز ،
خلیب فیرس و پیکسایب بفزبیش دبد بست .منطقه غرب آسیی نیز اهعنانبب عماق ژدانپلیایکی بیاربب
یکی بز منیطق منردنظر چین رب وسارش نفنذ بست اهطانر کاه یکای بز کریااورهی ب اکایر
کمر نا رب  ،بز غرب آسیی عونر میکنا .بز دیگر صی لیتهی مه چین رب بیربب نیایز فزبیناا بیان
کشنر ه بنرژ هی فسیلی بست که می تنبنا بین کشنر رب ه یک مشار صی ل بعاماید ارب بیاربب
توایل کنا .تنبنییی و تکننلنژ شرکت هی چینی رب تنسااه میایدین نفاای و وایز کشانر در
شربیط تحری نیز یکی بز صی لیتهی مه چین بست .عالو ر بین مسیدل ،چین نیاز مینناا بیاربب ای
تجر ه نیخنشیینا دخیلت و بساامیر خیرجی در صروب  18و  19منبجه اند بسات بزبیانرو ،حازب
کمننیست چین ی دیا شک ه صار هی غر ای ماینگارد و نظا ربیاب اینبلمللای رب نیعیدالناه
می پنابرد .نی ربین پکن هافی مشی ه (نه یکسیب) ی تهربب رب تااایل نظایس این بلملال و مقی لاه ای
یکجینوه وربیی آمریکی دبرد که بین مساثله وزب چاین رب ارب بیاربب برتقای دبد بسات (فالحای و
بمیا .)548-543 ،1399 ،
جمهنر بسالمی بیربب پس بز بنقالب هدلیل رب طه دوساینه حکنمت چین ای محمارضای شای
پهلن و ه چنین ه دلیل شایر نه شرصی نه غر ی ،تمییلی ارب تنسااه روب اط ای چاین کمننیسات
نابشت؛ بمی بناکی اا ی شاروع جناگ تحمیلای چاین تواایل اه یکای بز تاثمینکننااویب بتالی
تسلیحی بیربب شا بزبینرو ،سرآغیز رب طه جمهنر بسالمی بیربب و چین میهیت تسلیحیتی دبشااه
بست .بلواه چین هطنر ه زمیب ه عربق نیز سالح برسی میکرد؛ بمی هدلیل فشیرهی غرب ،برسی
سالح هی چینی ه بیربب در طن جنگ ویهی هطنر غیرمساقی و ی بساافید بز طارشهای

یلاث

هویه کر شمیلی بنجیس میشا .بز مه ترین تسلیحی چینی منردبسافید در جناگ منشاکهای
ضاکشای کرس ب ریش و منشک  C80ند ) .(Harold and Nader, 2012: 6-7ی پیییب جناگ
)1. Belt Road Initiative (BRI
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بیربب و عربق روب ط تسلیحیتی بیربب و چین نه تنهی مانصاف نشاا ،لکاه تنسااه ها ییفات .در سای
1

 1996تنبفقی تسلیحیتی مییب دو طرش ی برزش  4/5میلیایرد دالر اه بمبای رسایا (Gill, 1998:

) .357ی بین وجند ربسیس بطالعی منجند در پییگی دبد هی مؤسسه تحقیقی تلک ینبلملال
بساهکل  ،2بیربب بز سی  1991تی  2015حاود  2/1میلییرد دالر وبردب بسلحه بز چین دبشاه بسات
) .(SIPRI, 2021ی بوجورفان حربب هساه ب و تحاری تسالیحیتی بیاربب ،رب طاه نظایمی تهاربب ا
پکن کیهش ییفت؛ بمی شنبها نشیب می دها که اا بز تنبفق هساه ب و بنقبای تحاری تسالیحیتی
بیربب ،روب ط نظیمی دوطرش بفزبیش ییفاه بست تی حا که در سی  2015ومینهزنیهییی مونای ار
تنبفق خریا د هی جنگنا چنامنظنر  J-10چینی تنسط بیربب مطرح شا3؛ بمی هیچکابس بز طارفین
بین خور رب تثییا یی رد نکردنا .بین سکن میتنبنا نشینهب

ار وبصاای اندب خوار یشاا (Gady,

) .2015ه چنین در سی  2015شرکت «بیربببلکاریاک» صاربردبد ای شارکت های چینای ارب
هر ردبر بز میهنبر « یاوین  4»2بمبی کرد که رب منصایتیی ی ،زمیب نا و نایو ر در زمیناه
تجهیزب دفیعی و منشک هی یلسایک کیر رد دبرد .بین شکل بز همکیر هی مییب شرکتهی
چ ینی و بیربب در بشکی مخالف وجند دبشاه بست که همنبر ی فشیر غرب محاود شاا بسات .در
همین ربسای در آپریل  2014وزبر خزبنهدبر آمریکی هشت شرکت چینی رب هدلیل همکایر ای
تنییع منشکی بیربب تحری کرد .مجادب در سای  2020دو شارکت چینای «چنگااو» و «زیوانبلی »
هدلیل تثمین صطای

بلکارونیکی تنییع منشکی بیربب بز طارش آمریکای تحاری شاانا (Segev,

) .2021: 4بلواه چین عالو ر تیدرب تسلیحی و تجهیزب وب سااه در زمیناه سایخت آبهای نیاز
کمک هی رسمی و غیررسمی ه بیاربب بربداه دبد بسات .اهعنانبب مثای بیاربب در سای  2005اه
عبنیت سیزمیب همکیر فبییی آسیی پیسفیک 5درآما .چین در صیلم بین سایزمیب اه جمهانر
 .1این مبلغ فاط برای یک قرارداد اغرا قآمیز بهنظر می رس  .با این وجود چین با ه ه تأمین منافع اقتصادی مایز به دریافهت
مبالغ باال ازطریق فروش تسلیحاا بود.
)2. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI
 .3این جنگ ه تکموتوره بوده و بهلحاظ هارهرد ،با  F16آمریکا و رافال فرانسه قابز ماایسه است.
4. BeiDou 2 satellite

 .5این سازمان با عنوان رسمی ) Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCOدر سال  2003توسط چین،
پاهستان و تایلن بنیان نهاده ش  .ه ه این سازمان تحایااا در زمینه استااده لحآمیز از خارج جو بهویژه فضا و تکنولهویی
ماهوارهای است ).(Garver, 2013: 85
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بسالمی بیربب رب سیخت منشاک های یلساایک ای صی لیات حمال مایهنبر کماک کارد بسات
) .(Garver, 2013: 58بمی بز سن دیگر پکن هدلیل مالحظی سییسی و بصادید که در تایمال
ی غرب دبرد ،در بناقید صربردبدهی تسلیحیتی مساقی ی بیربب سییر محایط عمل کرد بست .1ی بین
وجند هنظر می رسا کاه چاین در زمیناه بناقای تکننلانژ  ،دبناش فنای ،مشایور علمای و بعازبس
کیرشنیسیب ه بیربب در حا صی ل مالحظهب فای اند بسات؛ زیارب ردیای ی چناین فایلیاتهای اه
مربتم دشنبرتر بز تیدرب تسلیحی و تقریوی غیرممکن بست .بین بمر یعث تنساه تانییع نظایمی
نمی در بیربب نیز خنبها شا که رب تهربب اه مربتام مها تار بز وبردب

محاو بسات (Gill,

) .1998: 358هنظر میرسا که خشی بز دیابرهی رو هبفزبیش مقیمی نظیمی دو کشنر هویاه
اا بز تنبفق هساهب نیز در همین ربسای یشا .هعننبب مثی در می  2014حسن دهقایب وزیار دفایع
وصت بیربب در سفر ه چین ی «چینگ وبنکنب» وزیر دفیع چاین دیاابر کارد و ار تنسااه منیساوی
نظیمی مییب دو کشنر تثکیا کردنا .در بکاور  2014حویمبهلل سییر فرمینا وصات نیارو دریاییی
برتش بز چین دیابر و ی همای چینی خند «وو شنگلی» نشسای در منرد بمنیت دریاییی ،موایرز ای
دزد دریییی و وسارش همکیر هی نظیمی و فنی در صلمرو دریی دبشت .در بکاور  2015سرلشگر
فیروزآ ید ردیس وصت ساید کل نیروهی مسلک در تهربب ی «سیب جیینگن» ردیس ساید کل برتاش
چین دیابر کرد و ییددبشت تفیه همکیر در زمینه منضیعت دفیعی ،آمنزشی ،فنی ،بطالعایتی،
سییور و ترویس رب بمبی کردنا .در  2ننبمور  2015نیز حسن شی تفی فرمینا وصت نیرو هنبیی
برتش در سفر ه چین ی «می ژییدنتییب» همای چینی خند دیابر کرد و ر تنساه منیسوی تثکیا شا.
فرمینا نیرو هنبیی برتش در بین سفر بز چنا شرکت چینی فای در حنز بلکارونیاک هانبیی و
مرکز دفیع هنبیی چین یزدیا کرد (رضییی و و انصی .)103-101 :1395 ،در نانبمور  2016هیاث
نظیمی لناپییه چین سفر سه روز ه بیربب دبشانا .در بین چیرچنب سرلشگر فیروزآ ید همیننا
سی  2015ی «سیب جیینگن» ردیس سااید کال برتاش چاین دیاابر دبشاانا .ساگس درییسایالر «سایب
جیینگن» ی حسین دهقیب وزیر دفیع وصت بیربب دیابر کرد و درنهییت «چینگ وبنکنب» وزیار دفایع
 .1طبق اطالعاا موجود در پایگاه دادههای مؤسسه تحایااا لح بینالملز استهکلم ،چین بهعنوان دومین شریک تسهلیحاتی
ایران از  1991تا  2015ح ود  2/1میلیارد دالر ادراا اسلحه به ایران داشته است ،درحالی هه این رقم برای روسیه بهعنهوان
نخستین شریک تسلیحاتی ایران در طول سه دهه اخیر ح ود  4میلیارد دالر بوده است ).(SIPRI, 2021
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چین ی حسین دهقیب دیابر کردنا .در بین دیابر تفیه نیمه سای  2015ای بمبای وزرب دفایع اه
منبفقتنیمه نظیمی توایل شا ) .(Gady, 2016در بدبماه بیان دیاابرهی دریایدبر خاینزبد فرمیناا
وصت نیرو دریاییی برتاش در آپریال  2019در هفاایدمین سایلگرد تثسایس نیارو دریاییی چاین
شرکت کرد و در جمع فرمیناهیب  55کشنر ،منبضع نیرو دریییی برتش جمهنر بسالمی بیاربب
رب تشریک کردنا (خوروزبر تابوسیمی .)1398 ،ه چناین محماحساین ایصر ردایس سااید کال
نیروهی مسلک در سگایمور  2019در رأس یک هیث

لناپییه ه چین سفر و ی مقیسهی برشا نظیمی

بزجمله رییس ساید کل نیروهی مسلک و مایوب فرمیناهی کل صانب چاین دیاابر دبشات .در بیان
سفر در منرد چگننگی روزبر کمیسینب مشارک فنی و تناای بیربب و چین ی محنریت وزبر
دفیع وفتوون شا (بیرنی  .)1398بفزبیش بین دیابرهی در سی هی بخیر درحیلی بتفیق بفاید بسات
که بز سی  2000ه اا ،دیابر مقیمی نظیمی دو کشنر هشا محاود شا ند؛ بمی بز سی 2014
ه اا بین دیابرهی بفزبیش ییفاه بست ) .(Wuthnow, 2015رونا فزبینا بین دیابرهی میتنبنا دو
علت بتلی دبشاه یشا؛ نخست تنبفق هساه ب بیربب در سی  2014که فبای اینبلمللای رب ارب
همکیر

ی بیربب مسیعا کرد و دوس؛ رویکرد دفیعی صیطاینهتار «شای جاینپیناگ» ردایس جمهانر

جایا چین بز سی  2013ه اا .در همین ربسای رب نخساین یر در سگایمور  2014چین و بیربب در
خلیب فیرس رزماییش مشاارک دریاییی روازبر کردناا ) .(Gady, 2017مجاادب در سای 2017
رزمییشی مشارک ی حبنر نیوورو بیربب و چین در شرق تنگه هرمز و دریی عمایب روازبر شاا
) .(Reuters, 2016ه چنین چین در رزمییش سهجینوه دریییی ی حبنر بیربب و روسیه در بوبخار
سی  2019شرکت کرد .بیربب اینوسیله اا بز خروج تربمپ بز رجیس نهتنهی صار نظایمی خاند
رب تدنیر می کشا؛ لکه صار بصنیع دیگلمیتیک تهربب رب همرب کردب ماحابنش رب نشیب میدها
).(Haider, 2020
علی رغ تنساه منیسوی نظیمی و تسلیحیتی مییب بیربب و چین بمی ،خش بعظا همکایر های
دو کشنر تیکننب در زمینه بحابث زیرسیخت هی و روب اط بصاداید اند بسات .در طان دو دهاه
ورشاه چینیهی در سیخت پلهی ،جید هی ،تننلهی و ساهی در بیربب فای اند بناا .بز مااروشتارین
پروژ هی عمربنی چین در بیربب می تنبب ه عملیی بحابث لناترین سا جهایب در بساایب لرساایب
) (Harold and Nader, 2012: 11-12یی زرورب تهربب ا شمی بشیر کرد .یکی بز مه ترین و
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صایمیترین پروژ هی عمربنی چین در بیربب که میتنبب آبرب سرآغیز همکیر هی یشار دبنست،
مارو تهربب ند بست .در سی  1992شرکت رب آهن شاهر و ماارو تهاربب 1ای شارکت بعاماید
ینبلمللی و سرمییهوربر چین ،2صربردبد  360میلینب دالر رب سیخت  49کیلنمار بولیه مارو
تهربب بمبی کردنا .ی رضییت طرفین در سی هی اا نیز همکیر در بین زمینه وسارش ییفات .در
سفر سی  2000سیامحما خیتمی ردیسجمهنر وصت بیربب اه چاین ،پکان ای پشاایوینی مایلی 500
میلینب دالر

رب تنساه مارو تهربب منبفقت کرد .بهمیت مارو تهربب در همکیر بیاربب و چاین

ه حا ند بست که وزیر وصت کشنر در یک سخنربنی عمنمی در سای  2003بعاالس کارد کاه
همکیر بیربب و چین در مارو تهربب ،بلگنیی رب همکایر دو کشانر در ساییر حانز های بسات
) .(Garver, 2011: 261-264ی تنجه ه منصایت جغربفیییی بیربب ،بهمیت پروژ هی برتوایطی و
تربنزیااای کشاانر در پرتاان ب اکاایر کمر نااا رب بهمیااای دوچنااابب اارب چااین پیاااب کاارد بساات،
هطنر که کل سرمییهوربر چین در بیربب بز سی  2005تی  2020حاود  26/6میلییرد دالر اند
بست .بز بین میزبب خش بنرژ ی  10/7میلییرد دالر در رتوه نخست و خش تربنزیات ای حااود 7
میلییرد دالر در رتوه دوس سرمییهوربر های چاین در بیاربب صاربر دبشااه بسات ) .(AEI, 2021بز
مه ترین پروژ هی برتویطی چین در بیربب در سی هی بخیر صطیر پرسرعت تهربب ا ص ا بتفهیب ای
طن  410کیلنمار بست که در عرض یک سیعت و سی دصیقه بز تهربب ه بتافهیب خنبهاا رسایا.
فیز بو بین پروژ  22میلییرد دالر هزینه دبرد که تنسط شرکتهی چینی تثمین میلی خنبها شاا.
 40درتا پروژ نیز تنسط چینی هی بحابث خنبها شا .بز دیگار پاروژ های مها در بیان حانز ،
بلکاریکی کردب مسیر ریلی تهربب مشها بست که صربردبد آب ی طارش چینای در سای  2014بمبای
شا .سرعت بین مسیر رب صطیرهی یر  200کیلنمار در سیعت و رب صطیرهی مسیفر ر 250
کیلاانمار در ساایعت بساات .صااربردبد خریااا  70لنکنمیااان رصاای اای چااین نیااز بمباای شااا بساات
) .(Shariatinia & Azizi, 2016: 51-51هعالو چین در حانز روب اط تجایر شاریک بو
بیربب محسنب می شند .عما تیدرب بیربب ه چین ،نفت بست .پس بز خروج تربمپ بز رجایس و
بعمی تحری هی

یننیه علیه تنات نفت ،چین ه بشکی مخالف تیدرب نفت بز بیاربب رب بدبماه

)1. The Tehran Urban and Suburban Railway Company (TUSRC
)2. China International Trust and Investment Company (CITIC
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دبد بست ) (Alterman, 2021: 2؛ بمای ای تنجاه اه تاالش دو طارش ارب دورزدب تحاری های،
بطالعی دصیقی بز میربب تیدرب نفات بیاربب اه چاین در دساارس نیسات و آنچاه کاه در ساطک
رسینههی مطرح میشند ،یشار در حا ومینهزنی بست .وبردب بیاربب بز چاین در  1399حااود 9/8
میلییرد دالر و تیدرب بیربب ه چین حاود  7/5میلییرد دالر ند بست (بتیق یزروینی.)1400 ،
یکی دیگر بز وجن همکیر هی بیربب و چین که ب اید رجساه بمنیاای دبرد ،پروناا هسااهب
بیربب بست .چینی هی در منرد ب اید فنی رنیمه هساه ب رب طه سیزنا ب ی تهربب دبشااه بناا؛ بمای تنهای
دوبزد ساای بز بیاان همکاایر ( )1997-1985ااه شااکل رساامی و آشااکیر ااند بساات 1.نخساااین
تنبفقنیمه هساه ب بیربب و چین در سی  1985بمبای شاا .پکان در آب زمایب اهتایزوی بتاالحی
بصادید رب آغیز کرد ند و بمیا دبشت که ی بمبی بین منبفقتنیماه ،منایفع بصاداید پرساند
کسم نمیینا .بورچه مفید بین تنبفق نیمه مخفی ند؛ بمی ی تنجه ه تایمال چین ی بیربب و پیکسایب
می تنبب حاس زد محانب بتلی آب عالو ر تیدرب بوربنینس غنایشاا و کماکهای فنای ،در
منرد بناقی فنیور نیز ند بست چنایب کاه مشایرکت چاین در سایخت مرکاز تحقیقای هسااهب
بتفهیب در همین دور بنجیس شا .ه چنین پکان در آمانزش مهناسایب هسااهب اه بیاربب کماک
می کرد .در سی « 1991لی پنگ» نخست وزیر چین در سفر اه تهاربب تمییال پکان ارب تکمیال
نیرووی رهیشا نشهر رب بعالس کرد .دربکاور  1991نیز «یینگ شینگکنب» ردیسجمهانر چاین بز
رخی تثسیسی هساه ب بیربب یزدیا کرد و مجادب تمییال چاین ارب تکمیال نیرووای نشاهر رب
بعالس کرد؛ پروژ ب که هیچ وی عملی نشا .نهییای ی سفر هیشمی رفسنجینی در سی  1992ه چین،
دومین تنبفقنیمه هساه ب مییب طرفین بمبی شا .در بین چایرچنب چاین دو ربکاانر  300مگایوبتی
رق هساهب در نزدیک دبرخنین بحابث کرد ) .(Davis et al, 2012: 25-29هعالو یک تُن
محدن بوربنینس غنی شا ه بیربب تیدر کرد که تهربب بز بین مانبد ارب آزماییش سایناریفینژهی
بسافید میکرد .هعالو چاین در هار اردبر بز منای ع بوربنیانس ای بیاربب همکایر دبشااه بسات
) .(Segev, 2021: 4بمی ی تنجه ه رویکرد بصادید چین در تایمل ای آمریکای پاس بز روازبر
چنا دیابر مییب جیینگ زمین ردیسجمهنر وصت چین و کلینانب در سی  ،1996پکان مااهاا شاا
که بز فروش ربکانر هساه ب و بوربنینس ه بیربب خنددبر و سییر همکیر هی هساهب ی بیربب رب
 .1با اعمال فشارهای غرب چین نهایتاً در سال  1997پذیرفت هه به همکاری هستهای با ایران خاتمه ده .
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نیز مانصف کنا ) .(Davis et al, 2012: 30اا بز بین سی هی همکیر فنی چین ی رنیمه هساهب
بیربب (حابصل در حیلت رسمی) هشا کیهش ییفت 1و بیربب در بین زمینه هسمت روسیه مامییل
شا؛ بمی چینی هی در منرد ب اید سییسی پرونا هساهب بیربب ،خند رب حیمی تهربب میدبننا .آبهی در
در شنرب بمنیت سیزمیب ملل و آژبنس ینبلمللی بنرژ بتمی 2همنبر ر حاق دسارسای بیاربب اه
بنرژ تلکآمیز هساه ب تثکیا دبشاهبنا .پکن هیچوی بدعی غر ی هی در منرد نیی نظیمی تهاربب
در منرد وجن نظیمی رنیمه هساه ب رب نگریرفاه بست و در عانض تثکیاا دبشااه بسات کاه رنیماه
هساه ب بیربب تنهی جنوه تثمین بنرژ و کیرکردهی فنیوربنه و درمینی دبرد .ه چنین پکان همانبر
بطالعی بربدهشا تنسط سیزمیبهییی میننا منسید و سیی رب رد کرد بست و ترفی ه وزبرشهای
آژبنس ین بلمللی بنرژ بتمی تکیه دبشاه بست .ی بین وجند چین ه تمیس صطعنیماههای پیشانهید
شنرب بمنیت علیه رنیمه هساه ب بیربب رأ مثوت دبد بست؛ بمی پکن مااقاا بسات کاه درنهییات
یعث هتثخیربفایدب تاور صطعنیمههی و بتالح آبهی ه نفع بیاربب شاا بسات (Graver, 2016:

) .189; Garver, 2013: 84ی نگیهی وبصع ینینه ییا پریرفت که چاین اهدلیال محااودیتهای
سییسی و بصادید که در رب طه ی غرب دبرد ،نمی تنبنساه صطعنیمههی رب ه نفع بیربب وتن کناا؛ کمای
بینکه روسیه نیز هعننبب دیگر ماحا نزدیکتر تهربب چنین کیر نکرد بست.
بز مه ترین تحنال جایا در روب ط بیربب و چین تنبفقنیمه منسنس ه « رنیمه جیمع مشایرکت
ربهورد  25سیله بیربب و چین» 3بست که در میرس  2021ه بمبی رسیا .ه ییب «وبنگ یی» 4وزیار
خیرجه چین رمونی بین تنبفقنیمه ،طرفین تمیس ظرفیاتهای رب ارب برتقای همکایر ربهوارد و
تحقق منیفع ماقی ال در آیناا اه کایر خنبهناا ورفات ) .(Xinhua, 2021اه بعاقاید ساییر بز
کیرشنیسیب ی وجند بینکه چینیهی در منرد بین تنبفقنیمه ی بحاییط سخن وفاهبنا؛ بمی در صیلم بیان
تنبفقنیمه کالب ،بمکیب همکیر هی وسارد بیربب و چاین در ب ااید مخالاف سییسای ،بصاداید و
نظیمی مهیای خنبهاا شاا ) .(Qamar & Priya, 2021: 1-2چاین در چایرچنب بیان تنبفاقنیماه
پریرفاه بست که در  25سی آینا  400میلیایرد دالر در بیاربب سارمییه واربر کناا .بورچاه بیان
 .1لذا اطالعاا چن انی در مورد همکاریهای فنی چین با برنامه هستهای ایران در دسترس پژوهشگران قرار ن ارد.
)2. International Atomic Energy Agency (IAEA
3. Twenty-five years Comprehensive Strategic Partnership between I.R. Iran, P.R. Chin
4. Wang Yi
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تنبفقنیمه تاها حقنصی مشخدی رب طرفین بیجید نمیکنا؛ بمی در صیلم آب ،بمکایب شاکلویار
صربردبدهی تخددی در زمینههی مخالف فربه میشند .بین تنبفقنیمه رب هلحیظ میهیت میتنبب
ی منبفقتنیمه «روب ط ماقی ل و بتن همکیر ین ج.ب.بیربب و روسیه» در سی  2001مقییساه کارد
که پس بز بمبی آب ،سطک روب ط مسکن ا تهربب ه شکل صی لتنجهی بفزبیش ییفت.
بحدی ونیه هی چهیروینه :در چیرچنب مکام بمنیای کگنهیگ رب بحدی نقایط صان و
ضاف ،تهایاهی و فرتت هی ،پنب اا بمنیای مانظر صربر ورفاه بست .ه چناین ای تنجاه اه بینکاه
مکااام کگنهاایگ سااطک تحلیاال میینااه رب ااه سااطنح کااالب و خاارد بضاایفه کاارد بساات ،رخاای بز
شیخص هی مانظر در سطک میینه مطرح شا بنا .در تالش رب بحدی ونیههی عالو ر مدایحوه
ی  10نفر بز کیرشنیسیب ،ه یینی مقیس ماظ رهوریماظلهبلایلی نیز بسانید شاا بسات بزبیانرو ،در
پیییب هر ونیه عالو ر بشیر ه شمیر مدیحوههی ،خشی کنتی بز یینی رهور نیز آما بست.
جاو  .2نقیط صن دفیعی ا بمنیای

« .1منشک می هاش رب بز فیتله چنا هزبر کیلنمار ی فیتله چنا مار صیدر بست زناا؛ بیان
رب ی صار

هدست آوردی  ...و ی صار بفزبیش خنبهی دبد؛ ببشایابهلل .ای بیان هماه چانب مییاه

بصاابر کشنر بست [دشمنیب] ی آب دعنب دبرنا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
 « .3ه رکت بسالس ،همه آرزوهی ملیِ یک ملت در دنیی بسالس میتنبنا رآورد شند».
« .4جرییب عظی ِ سیب ماردس در سرتیسار کشانر ،شاایر بصااابر و بیساایدوی سییسای رب تثویات
کردنا ،ه رخ دنیی کشیانا؛ بور حث فرهنگی ند بست ،بور حث سیزناوی ند بسات ،چقاار
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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در سرتیسر بین کشنر کیرهی عظی ه وسیله نیروهی مردمی بنجایس ورفات» ( یینای

مقایس ماظا

رهور ).
 « .5بآلب می ه بیسایدوی مردس و تث یرنیپریر مردس بز دشمن بحاییج دبری ( یینای مقایس ماظا
رهور « .»)1391 ،بلواّه بیسایدوی سخای هییی ه دبرد ،نه بینکه کیر آسینی بست؛ لکن تسلی شاب،
سخایهی یشار دبرد؛ شمی در رب مقیومت هر سخای ماحمّل شنیا ،خاب مااای اه شامی بجار
خنبها دبد» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
 « .6ییا تنلیا دبخلی کشنر طنر شکل گیرد که کشنر در هیچ شاربیطی در زمیناه تغریاه و
دبرو دچیر مشکل نشند؛ بین یکی بز مؤلفههی بسیسی در بین سییستهییی بسات کاه ب االد شاا ،
ییا خندکفی یشی » ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .9آ ب دشمنی که آمریکی بو رب تجهیز کرد بست ،نه رب عربق و سنریه ،لکه درنهییت رب
بیربب عزیز؛ دبعش رب درست کردناا  ...آبهای میخنبساانا بز بیان طریاق ،بیاربب رب دچایر نایبمنی و
تشنیش کننا؛ بین هی مانصّف شانا ه کمک همین جنبنیب مؤمن و عزیز که رفانا و بیان تاالش
زرگ رب بنجیس دبدنا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .10در سی هی بخیر و در همین دوربب ،تحری هی جایا چنا هزبر شارکت دبناش نیایب در
کشنر بیجید شا بست که بز کیرهی صی ل تنجه بست و یعث شکسان ب ر تحری هی شا بست».

« .11نیروهی مقیومت ،جوهه مقیومت یانی یک حقیقای ه نیس بسالس در دوربب مایتر سر لنا
کرد بست .حرکت عظی بسالمی ،تا سی پنجی سی پیش نوند ،بمروز وجند دبرد ،وریویب نظایس
سلطه رب محک میویرد و رب آزبد و عابلت بصابس میکنا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
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جاو  .3نقیط ضاف دفیعی ا بمنیای

« .1مانلّییب مویرز ی فسید ه در بین زمینه (تقنیت تنلیا) نقاش دبرناا .حایال بسا فساید زیاید
آورد میشند .حرشزدب ربجع اه فساید کاه فییاا ب ناابرد؛ ای «دزد دزد» وفاان ،دزد بز دزد
دست رنمیدبرد؛ مسئنالب کشنر روزنیمه که نیسانا که ربجع ه فسید حرش میزننا .له ،روزنیماه
ربجع ه فسید ممکن بست حرش زنا ،من و شمی که مسئن هسای ییا بصاابس کنای ؛ وبرد شانیا؛
[بور] لای بصابس کنی  ،جلن فسید رب همانی وبصای کلمه گیری » ( یینی مقیس ماظ رهور ).
 « .2بصنبس بیربنی یک فرتانا .می بور بصنبس بیربنی رب در میابب رصی ت مسی قهآمیزِ هسمت خیرب
ینابزی  ،سییر کیر خنب و درسای بنجیس ورفاه بسات .هار صانمی بز بصانبس بیربنای چاه کُارد ،چاه
فیرس ،چه ترک ،چه لنچ ،چه عرب ،چه ترکمن ،چه لُار ساای کناا ای همایب روحیاه صانمی ،در
جهت پیشرفت ملی نه ترفی پیشرفت صنمی ویسهی لناتر ردبرد .بلواه دشامن مایتنبناا بیان رب
توایل ه تهایا ه کنا .دعنبهی تنگنظربنه و نیسیننیلیس هی صنمىِ محاود ،هکلی ای دیااوی
بسالس و ی دیاوی لنا و یز که همه می ه آب بحایایج دبریا  ،منیفای دبرد» ( یینای مقایس ماظا
رهور ).
« .3مردس مطیلویتی دبشانا؛ بمی بفربد که دشمن رب سنابسافید بز بین مطیلوی آماید کارد
ند ،فنرب وبرد شانا و شروع ه تخریم کردنا .دیر ماردس در بیان حانبدث آنجای اند کاه تای
سنابسافید دشمن رب دیانا ،تف خند رب بز فانهوربب که سای مایکردناا خاند رب در این ماردس
مخفی کننا ،جاب کردنا و فانهور تنهی مینا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
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« .5یک عا در دنیی پن خرج میکننا رب بسالسهربسی ،رب بینکه چهار بساالس رب خاربب
کننا ،می ه در دروب خندمیب ساای کنای چهار یکاایگر رب خاربب کنای  ،ماردس رب بز یکاایگر
ارسینی ! بین خالش حکمت بست ،خالش سییست بست» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .8فرض کنیا بمروز حفظ جمایّت جنببِ کشنر یکی بز ب زبرهی صن بست؛ بینکه نا زیید
رو منبلیا تکیه میکن  ،هخیطر بین بست .کشنر می بمروز کشانر جانبنی بسات؛ بوار چنایبچاه
منبلیا در بین کشنر ه صار کیفی تنلیا نشننا که بآلب نیست ،چنا سی دیگر نسل جنبب در کشنر
کمییب خنبها شا .آب وصت کشنر که در آب جنبب ک بست ،پیشرفاش [ه ] ک بست .یکی بز
ب زبرهی صار حفظ بکثریّت جنبب در جیماه بست» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .9بمروز یکی بز مشکال جیماه می مسثله جنببهای ،مساثله بشااغی جانببهای و بزدوبج
جنببهی بست» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .10مسثله خروج نخوگیب بز کشنر ه طنر مطلاق منضانعی منفای نیسات؛ زیارب ممکان بسات
نخوه ب بز کشنر خیرج شند و خنبها مالنمیتی کسم کنا و روردد و رب کشنر مفیا یشا؛ بمی
کسینی که کشنر رب رهی میکننا و ه پشت سر نگی نمیکننا ،سند نمی رنا .بینهی خینه خاند رب
که می خندشیب بست رهی میکننا؛ ه نقطهب میرونا که بجیر شننا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
جاو  .4فرتتهی دفیعی ا بمنیای

 « .1ترکیم خیلی خنب و بیسایدوی مشارک تهربب و مسکن در مقی ل فانه و فسید تروریستهی
در سنریه ،پرمانی بست و روسیه رب در مسایدل منطقاه غارب آسایی تث یرواربر کارد بسات .ییاا بز
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تجر یی مفیا سی هی بخیر در مسیدل منطقه ب و روب ط دوجینوه ،ارب تحکای و تنسااه روب اط
هر جست» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .3نظریّه مقیومت در مقی لِ دشمنِ صن پنجه رب تارویب کنیاا .ابای تدانّر نکنناا کاه چانب
دشمن مم دبرد ،منشک دبرد ،دساگی هی تولیغیتی دبرد مای عقامنشاینی کنای  .ناه خیار ،نظریّاه
مقیومت ،یک نظریّه بتیل و درست بست؛ ه در مقیس نظر ،ه در مقیس عمل» ( یینی مقایس ماظا
رهور ).
 .5خنشوخاینه ملتهی منطقه یابر شا بنا؛ له ،یابر بسالمی رب منصای سرکنب کردنا؛ لکن
یابر و دیر  ،سرکنبشانی نیست» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .6بمروز نه فقط آحید عمنمی ملّت هی [ لکه] نخوگیبِ ی غرض دنیی ه ملات بیاربب رب دوسات
دبرنا؛ بظهیرنظرهی شیب رب نگی کنیا ،صبیو شیب در یر ملّت بیربب بین بسات :ملّات یبسااقیمت،
ملّت هنشمنا ،ملّت تونر؛ ی بین چش نگی میکننا ه ملّت بیربب» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .9آمریکی رو ه بفن بست .بین وضایّای کاه آمریکایییهای دچایرش شاانا ،عیمال لنامااّ
دبرد؛ بین هی در طن تیریخ وضایّای رب ه وجند آوردنا که نایجهبش همین بست و ه بین آسینیهای
عالج شانی نیست .بین سنّت بلهی بست ،بینهی محکنمنا ه بینکه سیصط شننا ،محکنمنا ه بینکاه
بفن کننا ،زبیل شننا بز تحنه صار جهینی» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
جاو  .5تهایاهی دفیعی ا بمنیای
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« .2بین تاویر ربنابز جایا نیست و مقیمی آمریکاییی بز ب اااب پیاروز بنقاالب بساالمی،
آبرب هکیر می ردنا ،حای همیب ردیسجمهنر که میوفت :اهدنوای ربناابز نیساا  ،اهدنوای
ربنابز ند و نیت و بهابش بو نیز مشخص شا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .3بین حرکت آبهی علیه بسالس و تالش آبهی رب بسالسهربسی ،نایجه عکس خنبها دبد؛ اه
بین مانی که بسالس رب در کیننب پرسش جنببهی صربر میدها؛ یانی بور ه ماردس مامانلی دنیای یاک
تلنگر زد شند ،یک تنجّهی ه آبهی دبد شند ،بینهی نیوهیب ه فکر مایبفاناا کاه علّات بینکاه
بینصار بسالس در بین مطونعی تهیننیسای ،در بین شوکههی تلنیزیننیِ وب ساه ه محیفل صارتمنا
و دبرب زر و زور منرد تهیج صربر میویرد چیست بیان خاند زمیناه یاک پرساش بسات و بیان
پرسش هنظر می رکیتی دبرد و میتنبنا بین تهایا رب توایل ه فرتات کناا» ( یینای مقایس ماظا
رهور ).
« .5حبنر آمریکی در منطقه می جز شر و فسید هیچ ب ر نابشاه؛ پی در بین منطقاه وربشاانا ،ای
خندشیب شر و فسید آوردنا .هر جییی که صاس میوربرنا یی نیبمنی بست یی جنگ دبخلی بست».
« .6یک سییست خوی ت آلند بز آغیز بنقالب سای کرد بصنبس بیربنی رب بز یکایگر جاب کنا و
ی هینههی مخالف ،پیکر عظی ملت بیربب رب تکهتکه کناا .ای هار صانمی بز بصانبس مانانع بیربنای،
فیرس ،تُرک ،کرد ،عرب ،لنچ ،ترکمن و لُر ،جابوینه یک تلقین شیطینی رب در مییب میوربشاانا
تی د هی رب بز ه چرکین کننا .ه تهربنی و بتفهینی چیز می وفانا ،ه لنچِ لنچسااینی کاه مان
صول بز بنقالب ماتی رب در میایب آبهای ورربنااس حرفای مایزدناا و در کردساایب ساخن دیگار
میوفانا .بین سییستهی خویث ه چنیب وجند دبرد» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
« .7فشیر روبنی؛ بین خیلی نکاه حیدز تنجّه و مهمّی بسات .نقایط صانّ جمهانر بساالمی رب،
نقیط صنّتی که رب کشنر و رب ملّت مییه بصاابر و مییه تقنیات بسات [ ،اه عنانبب تهایاا] نشایب
کرد بنا و آبهی رب در تولیغی و در رخنردهی هعننبب نقیط چیلشآفرین مارفای مایکنناا؛ ارب
بینکه ملّت بیربب رب نسوت ه آبهی دلسرد کننا» ( یینی مقیس ماظ رهور ).
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تجزیهوتحلیل
پربکناوی و فربوبنی پیسخهی :در پرسشنیماه های ربسایس مقیایس لیکار بز ساه وزیناه زیاید،
مانسط و ک بسافید شا بست که ناییب آب در جابو زیر آما بست.
جاو  .6پربکناوی پیسخهی مر نط ه نقیط صن

جاو  .7پربکناوی پیسخهی مر نط ه نقیط ضاف
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جاو  .8پربکناوی پیسخهی مر نط ه فرتتهی

جاو  .9پربکناوی پیسخهی مر نط ه تهایاهی

میتریس برزیی ی عنبمل دبخلی :در میتریس عنبمل دبخلی بینوننه عمل میشند کاه در ساانب
ضریم بهمیت ،میزبب بهمیت هر مؤلفه بزطریق مقییسه ی سییر مؤلفههی تایین و ضریم بهمیاای این
تفر تی یک ه آبهی بخادیص مییی ا .مقابر بین ضربیم ییاا اهنحان یشاا کاه حیتال جماع
مؤلفه هی مر نط ه عنبمل دبخلی (نقیط صن و ضاف) رب ر ی یک یشا .در سانب اا ی تنجه
ه جا یی نسوی ندب نقیط صن

هترتیم رتوه  4یی  3ه آبهی بخادیص دبد میشند و در صسامت

ضافهی نیز ه لحیظ جا یی مامنلی ندب ،هترتیم رتوه  1یی  2بخادیص دبد میشند.
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میتریس برزیی ی عنبمل خیرجی و دبخلی :در میتریس عنبمل دبخلی و خیرجی بینونناه عمال
می شند که در سانب ضریم بهمیت ،میزبب بهمیت هر مؤلفه بزطریق مقییسه ی سییر مؤلفههی تایین و
ضریم بهمیای ین تفر تی یک ه آبهی بخادیص مییی ا .مقابر بین ضربیم ییا اه نحان یشاا
که حیتل جمع مؤلفه هی عنبمل خیرجی (فرتتهی و تهایاهی) رب ر ی یک یشا .در ساانب ااا
ی تنجه ه جا یی نسوی ندب فرتتهی ،هترتیم رتوه  4یی  3ه آبهی بخادیص دبد میشاند و در
صسمت تهایاهی نیز هلحیظ جا یی نسوی ،هترتیم رتوه  1یی  2بخادیص دبد میشاند .محیساوی
مر نط ه عنبمل خیرجی در جاو زیر نشیب دبد شا بست.
جاو  .10میتریس برزیی ی عنبمل خیرجی ()E.F.E

همین محیسوی در منرد عنبمل دبخلی نیز بنجیس شا بست که نمر نهاییی آب رب ار ای 2/266
ند.
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یافتههای پژوهش
تایین منصایت بساربتهیک :تایاین منصایات بسااربتهیک در ماا  S.W.O.Tبزطریاق ترکیام
میتریس عنبمل دبخلی و خیرجی هدست میآیا .بور جمع بماییز عنبمل دبخلی یش بز  2/5یشاا،
یانی صن هی ر ضافهی و بور کمار بز  2/5یشا ،یانی ضافهی ر صن هی غلوه دبرنا .همین منطق
ربجع عنبمل خیرجی نیز تیدق بست .جمع کل عنمل دبخلی دربین پهوهش رب ر ی  2/266و جمع
کل عنبمل خیرجی رب ر ی  2/385بست و منصایت بساربتهیک در نیحیه تابفای صربر دبرد.

نمندبر  .1تایین منصایت بساربتهیک

ربسیس نمندبر ،منصایت ربهورد در نیحیه تابفای جی دبرد؛ بمای ماطانش اه مرکاز نماندبر
بست و نمی تنبب وضایت پییابر رب آب صیدل شا ،لرب بمکیب طرح ربهوارد در ساییر منصایاتهای
هطنر نسوی فربه بست.
تاااوین ربهوردهاای :در بیاان خااش ربساایس مااا  S.W.O.Tربهوردهاای چهیروینااه تهاایجمی
( ،)S.Oبنطویصی ( ،)O.Wبصابییی ( )S.Tو تاابفای ( )W.Tتااوین شاا بسات .جهات ساهنلت
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مطیلاه ،ربهوردهی مرکنر در صیلم جاو آما بست .شمیر ونیههی منرد بسافید هار ربهوارد،
مقی ل آب ییب شا بست.
جاو  .11ربهوردهی تهیجمی ()S.O

جاو  12ربهوردهی بنطویصی ()O.W

جاو  .13ربهوردهی بصابییی (بس.تی)
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جاو  .14ربهوردهی تابفای ()W.T

میتریس رنیمهریز ربهورد کمی :هدلیل محاودیت بمکینی و منی ع پیشاورد هماه ربهوردهای
در یک سطک وجند نابرد نی ربین ،در فرآینا ربهوردنگیر  ،بولنیت نا ربهوردهی بمر ضرور
هنظر میرسا .ی بسافید بز روش ( )Q.S.P.Mمی تنبب مطلن یت نسوی ربهوردهی رب برزیای ی نماند.
بین روش ربسیس ناییب حیتل شا بز سانب ضریم بهمیت در مایتریس برزیای ی عنبمال دبخلای

1

( )I.F.Eو مایتریس برزیای ی عنبمال خایرجی )E.F.E( 2تهیاه مایشاند & (Wahyuningtias

) .Putranto, 2018:2سگس ه هر ونیه در ذیل هر کابس بز ربهوردهی ضاریم مطلن یات)A.S( 3
بخادیص دبد می شند .ضریم مطلن یت عاد

ین  1تی  4بست .بز حیتل ضرب ،ضریم بهمیت

در ضریم مطلن یت ،ضریم مطلن یت کل )T.A.S( 4هدست میآیا .بز مجمنع ضریم مطلن یت
کل در هر سانب جمع نمر مطلن یت کل در عنمل دبخلی و خیرجی هدسات مایآیاا .در ردیاف
پییینی جاو نیز بز حیتل جمع نمر عنبمل دبخلی و خیرجی ،نمر مطلن یت کل رب هر ربهوارد
حیتل میشند (فردآر.)38 :1379 ،
بین محیسوی در منرد چهیر دساه بز ربهوردهای تهایجمی ( ،)S.Oبنطوایصی ( ،)O.Wتاابفای
( )W.Tو بصابییی ( )S.Tبنجایس شاا بسات .جااو زیار اهعنانبب نمنناه ،محیساوی مر انط اه

)1. Internal Factor Evaluation (IFE
)2. External Factor Evaluation (EFE
)3. Attractive Score (AS
)4. Total Attractive Score (TAS
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ربهوردهی تهیجمی  S.Oرب نشیب میدها که ی بسافید بز نرسبفزبر ب SPSSبنجایس شاا بسات .1در
پیییب هر صسمت جمع عنبمل دبخلی و جمع عنبمل خیرجی در صیلم یک ردیف مجزب آما بسات.
بز جمع بین دو صسمت بماییز نهییی ربهوردهی (مطلن یات نهاییی) مشاخص مایشاند کاه در ردیاف
پییینی جاو مشخص شا بست .هعننبب مثی بماییز نهییی ربهورد  1 S.Oرب ر ای  4/411و 7 S.O
رب ر ی  3/391بست .سه جاو دیگر رب سییر ربهوردهی ه همین شاکل طربحای شاا بسات کاه
رب جلنویر بز بطیله کالس ،در مقیله آورد نشا بست؛ بمای بمایایز نهاییی اهدساتآماا بز بیان
محیسوی در صیلم جاو شمیر  15نشیب دبد شاا بسات کاه بولنیات هار کاابس بز ربهوردهای رب
ربسیس میزبب مطلن یت نهییی آبهی رتوه نا کرد بست.
جاو  .15میتریس رنیمهریز کمی ربهوردهی تهیجمی ()S.O

)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

161

راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایران با نگاه به شرق مطالعه موردی :چین و روسیه

بدبمه جاو  .15میتریس رنیمهریز کمی ربهوردهی تهیجمی ()S.O

بولنیت نهییی ربهوردهی :ربسیس ییفااههای مایتریس رنیماهریاز بسااربتهیک کمای بولنیات
هرکابس بز ربهوردهی در چهیر بلگن تهیجمی ،بصابییی ،بنطویصی و تابفای تایین شا .رتواه و میازبب
مطلن یت هر ربهورد در جاو زیر طوقه نا شا بست .ربهورد  1 S.Oی میازبب مطلن یات 4/411
در رتوه نخست و ربهورد  3 O.Wی میزبب مطلن یت  2/791در رتوه آخر صربر دبرد.
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جاو  .16بولنیت نا نهییی ربهوردهی

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری:
شربیط موانی ر تایرض مییب ج.ب.بیربب و کشنرهی غر ای ( اهویاه آمریکای) ماینع بز رصاربر
روب ط ربسیس منیفع ماقی ل ی سییر بز کشنرهی صارتمنا غر ی شا بسات بزبیانرو ،تهاربب در
چیرچنب سییست نگی ه شرق جییگی ویه ب رب چین و روسیه در سییست دفیعی ا بمنیای خند
صیدل شا بست .ارب

هار اردبر مطلانب بز تانبب بیان دوکشانر ارب بیجاید منزبناه در رب ار
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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صار هی غر ی شنیخت نقیط صن و ضاف دبخلی و ه چناین فرتاتهای و تهایااب خایرجی
ضرورتی بنکیرنیپریر بست تی در صیلم آب اانبب ربهوردهای منیساوی پیشانهید دبد .ااینمنظانر در
پهوهش حیضر بز روش پیمییشی بسافید شا .نظر سنجیهی هعملآما نشایب دبد کاه مها تارین
نقیط ضاف بمنیای در ج.ب.بیربب میهیت بصادید دبرنا .سه نقطه ضاف بتالی ربسایس نظرسانجی
هترتیم عویر بنا بز )1 :حربب بشاغی  )2 ،فسید بدبر و بصادید و  )3تنساه نیمانبزب کشنر .در
تثییا نظرسنجی هعمل آما  ،بعبی پنل پهوهش نیز سطک بین تهایاب رب جا برزیی ی نمند و
نمر یک ه آب هی بخادیص دبدنا .بزسن دیگر مه ترین تهایاب خایرجی اهترتیام شایمل )1
تحری و بنزوب بصادید  )2 ،تاور صطعنیمههی ینبلمللی و  )3حبنر نظیمی یگینگیب در منطقه
و بیرببهربسی ند .چنیبکه مشیها می شند ،دو منرد بو تهایاب خیرجی نیاز میهیات بصاداید
دبرنا .در مربحل اا نیز تهایاب نظیمی ،سییسی و بجامیعی صربر دبرد .ر بین بسایس در پاهوهش
حیضر منصایت ربهورد ج.ب.بیربب ربسیس ناییب هدستآما بز میتریس برزیی ی عنبمال دبخلای و
خیرجی در حیطه تابفای تایین شا؛ بمی ی تنجه ه ماطنش ندب نقطه ربهورد

ه مرکزیت نماندبر

(نمندبر شمیر  ،)1بمکیب تاوین و طوقه نا سییر بلگنهی ربهورد نیز فربه اند؛ لارب در صیلام
ما  S.W.O.Tو ربسیس دیاوی بعبی پنل پهوهش تارجیب دبد شاا چهایر دسااه ربهوارد در
صیلم بلگنهی ) (SO, OW, ST, WTتاوین و ربسیس میتریس ( )Q.S.P.Mطوقه نا شاننا.
ی برجیع ه جاو شمیر  15می تنبب ییب کرد که هطنر کلی بسافید بز ظرفیت چین و روسایه در
تاوین ربهوردهی دفیعی ا بمنیای مطلن یت یالیی دبرد ،هطنر که پنب ربهوارد نخسات موانای ار
بسافید هینه بز ظرفیت بین دو کشنر ه ویه در ب اید بصادید و در ربساای منایفع ملای ج.ب.بیاربب
بست (در صسمت پیشنهیدب

ه بین ربهوردهی بشیر شا بست) .ه عننبب مثی ربهوردهییی بزجمله:

 بسافید بز منصایت ژدنبکنننمیکی کشنر در ربسای همکیر بصادید ی چین؛
 بیجید پینناهی تجیر ی روسیه و شرکی منطقهب آب؛
 هر ردبر بصادید بز نفنذ سییسی ا نظیمی بیربب در منطقه ه کمک چین و روسیه؛
 بسافید بز منصایت منطقهب کشنر در ربساییی هر ردبر بز ظرفیت نظیمی روسیه.
ربهوردهییی ی بماییز یال ندناا کاه در جااو  15رتواه ناا شاا بسات .بلوااه در بساافید بز
ظرفیت هی چین و روسیه ییا بین نکاه رب مانظر صربر دبد که ی تنجه ه صار بصادید چین ،بین
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کشنر ظرفیت یالتر

رب همکایر در خاش بصاداید دبرد .عاالو ار بیان چاین نی اه رخای

مالحظی سییسی در زمیناه همکایر های نظایمی و تسالیحیتی نساوت اه روسایه حسایستار و ای
محاودیت هییی رب تنساه بیان ُااا بز روب اط منبجاه بسات؛ چنایبکاه تنبفاقهای و صربردبدهای
هعملآما مییب بیربب و چین نیز نشیب میدها که مویحث بصاداید نساوت اه منضانعی نظایمی
دست یال رب در روب ط تهربب ا پکن دبشاه بست ،درحیلی که روسایه در تنسااه منیساوی نظایمی و
تسلیحیتی ی ج.ب.بیربب فای تر و پیشرو بست .آمیر تیدرب تسلیحیتی بین دو کشنر اه بیاربب مؤیاا
بین مسیله بست .ربسیس دبد هی منجند در مؤسسه تحقیقی تلک اینبلملال بسااهکل  ،چاین بز
 1991تی  ،2015حاود  2/1میلییرد دالر تیدرب تسلیحیتی ه بیاربب دبشااه درحایلی کاه بیان رصا
رب روسیه حاود  4میلییرد دالر بست.
ی عنییت ه نکی فنق در پیساخ اه ساؤب پاهوهش مونای ار بیانکاه «چاه ربهوردهاییی ارب
ج.ب.بیربب رب

هر ردبر بز ظرفیتهی چین و روسیه منیسم بست » ییاا بشایر کارد کاه نی اه

محیسوی کمی پهوهش ،ربهوردهی موانی ر تقنیت بمنیت بصاداید در تایمال ای بیان دو کشانر
( هویه چین) مطلن یت یالتر دبرد هطنر که می تانبب خشای بز تهایااهی خایرجی و نقایط
ضاف دبخلی در حنز بصادید ر ب بزطریق تایمل ی بین دو کشانر کایهش دبد و بز سان دیگار،
نقیط صن دبخلی و فرتتهی خیرجی رب در تایمل ی آبهای تقنیات کارد .بلوااه میازبب مطلن یات
ربهوردهی (جاو  )15نشیب می دها که وسارش همکیر نظیمی در ُاا ساختبفازبر بمنیات نیاز
( هویه ی روسیه) حیدز بهمیت ند بنا .ذکر بین نکاه ضرور بست که ربسیس ناییب هدستآما
بز میتریس عنبمل خیرجی ،نقیط ضاف دبخلی یش بز نقیط صن بست .ه چنین ربسیس میتریس
عنبمل دبخلی تهایاب محیط خیرجی یش بز فرتت هییی بست که پیشِ رو جمهنر بسالمی
بیربب صربر دبرد و بین ه مانای صربردبشاان بیاربب در منصایات تاابفای بسات (نماندبر )1؛ نای ربین
شنبها نشیب می دها که ج.ب.بیربب عالو ر فشیر خایرجی ،بزنظار دبخلای نیاز نیرساییی های جاا
هویه در ُاا بصاداید دبرد بزبیان رو ،نی اه بضاطربر و اهدلیال محااودیت در تنسااه روب اط ای
کشنرهی

روتمنا غر ی هنظر میرسا که هارین رب کیر رب ج.ب.بیربب بسافید بز ظرفیت چین و

روسیه در چیرچنب سییست نگی ه شرق بست.
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در پیییب ییا وفت که ناییب هدساتآماا در بیان پاهوهش مطلاق نواند و مای تنبناا تنساط
پهوهش هی مشی ه ب طی وردد .ی بین وجند روش منرد بسافید در بین پهوهش سیخایر منیساوی رب
در بخاییر عالصمنابب ه ربهوردنگیر هی دفیعی ا بمنیای صربر میدها .دروبصاع ای بساافید بز روش
بین پهوهش میتنبب بز دصت ما هی کمی رب تاوین ربهوردهی دفیعی ا بمنیاای بساافید کارد
تی اینوسیله بز کلیونیی هی ربیب در منرد سییست نگی ه شارق بجانایب کارد .بلوااه ضارور
بست که در فرآینا تجزیهوتحلیل و وردآور دبد هی تی جاییی کاه ممکان بسات بز صبایو های و
سنویر هی شخدی کیساه شند تی خروجیهی تحقیق سندمناتر یشنا .اینمنظانر در تااوین
ربهوردهی میتنبب بزنظر ماخددین بمر در صیلم پنل ربهورد پهوهش بسافید کرد.
پیشنهادها:
ربهوردهی بربدهشا در بین پهوهش در وبصع پیشنهیدهی بربدهشاا بز سان نگیرنااویب اند.
حی آنکه در چیرچنب مکام کگنهایگ ،بمنیات تارفی در مانای نظایمی آب خالتاه نمایشاند.
اینمنظنر ب اید مخالف بمنیای در بین پهوهش مانظر صربر ورفت که در بد یای نظار ای عنانبب
«بمنیت منسع یی وسارشییفاه» بز آب یید میشند .چنیبکه نظرسنجیهی

هعملآما نیاز نشایب دبد

تاابد بز تهایاب و نقایط ضااف بمنیاای پایشِ رو میهیات تارفی نظایمی نابرناا و بکثارب ب ااید
بصادید دبرنا ،لرب پیشنهید میوردد آب دساه بز ربهوردهاییی کاه میهیات بصاداید دبرناا ،یشاار
مانظر صربر ویرد .چنیبچه در بولنیت نا نهییی نیز ربهوردهییی ی میهیت بصادید یشارین میازبب
مطلن یت رب کسم کردنا .ربهورد تالش رب « هر ردبر بصادید بز نفنذ سییسی و نظیمی کشنر
در منطقه بزطریق همکیر ی روسیه و چین» یکی بز کیروشایترین ربهوردهای مطارحشاا بسات.
یانی بز نفنذ نظیمی بیربب در منطقه در ربسای هوند وضایت بصادید دبخلای کشانر بساافید شاند.
هعویر دیگر صار رب توایل ه رو کرد .در بین زمینه می تنبب بز تنبنیییهی بصادید روسیه
و هخدنص چین رب مشیرکت در منیطقی که بیربب نفنذ دبرد بسافید کرد .ضمن بینکاه منایطق
مرکنر در مسیر کریاور بصادید «آسیی مرکز ا غرب آسیی» در ب اکایر کمر ناا رب چاین صاربر
دبرنا.
شیییب ذکر بست که رویکرد نظیمی روسیه در کنایر رویکارد بصاداید چاین مای تنبناا نقاش
تکمیلی دبشاه یشا و ه شکل مکمل در عرته بمنیت نظیمی و بمنیت بصادید بز آب هر جسات.
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دو ربهورد پیشنهید در بین زمینه « بیجید پینناهی بصاداید ای چاین ارب

هواند وضاایت بشااغی

دبخلای» و اهطاانر همزمایب «پینناااهی منطقاهب ای روساایه و ماحاابب آب اارب بیجاید یزبرهاای
تیدربتی» بست که نمننه بخیر آب بتحیدیه بصادید بوربسیی 1بسات .بیان دو ربهوارد در رتواه ناا
نهییی هترتیم رتوه  2و  4رب ه خند بخادیص دبدناا .بهمیات ربهوردهای پیشانهید در رب طاه ای
روسیه و چین ربسیس میزبب مطلن یت ه شرح زیر بست:
 بسااافید بز منصایاات ژدنبکنناانمیکی کشاانر در ربسااای مشاایرکت بصادااید اای چااین و
هر ردبر بصادید بز آب ( هویه در صیلم ب اکیر کمر نا رب )؛
 مشیرکت ربهورد ی چین در ربسای

هوند شایخصهای درونای بصاداید مینناا بشااغی و

تنساه (جرب شرکت سرمییه و شرکتهی چینی)؛
 بسافید بز منصایت منطقهب کشنر رب هر ردبر بز تنبب نظیمی روسیه؛
 بیجید پینناهی تجیر ی روسیه و شرکی منطقهب آب در آسیی مرکز  ،صفقایز و شارق
بروپی جهت بیجید یزبرهی تیدربتی (میننا بتحیدیه بصاداید بوربسایی و کریااور شامی ا
جننب)؛
 توایل نفنذ سییسی نظیمی بیربب در منطقه ه منیفع بصادید بزطریاق همکایر ای روسایه و
چین در کشانرهی هااش (بزطریاق رب کیرهاییی چانب بیجاید کمیساینبهای بصاداید
چناجینوه)؛
 بسااافید بز ظرفیاات علماای چااین و روساایه اارب کنااار اااوب یزوشاات نخوگاایب (میننااا
تفیه نیمه هی دبنشگیهی ،توید بساید و دبنشجن و حمییت میلی بز نخوگیب رب ورربنااب
دور هی کیرآمنز در روسیه و چین).

)1. Eurasian Econimic Union (EEU
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فهرست منابع
اتاق بازرگانی  ،) 1400آمهار ههز وارداا و هادراا بهه ماصه ج.ا.ایهران در سهال  ،1399قابهز دسترسهی در:
 ،https://www.tccim.ir/ImpExpStats_TarrifCustomCountry.aspx?mode=doitتههاریخ دسترسههی:
 20مهر .1400
ایرنههها  ،)1398دسهههتاوردهای سهههار سرلشهههگر بهههاقری بهههه چهههین چیسهههت قابهههز دسترسهههی در:
 ،https://www.irna.ir/news/83473521تاریخ دسترسی 19 :مهر .1400
ایرنهههههها  ،)1398رزمههههههایش مشههههههتر ایههههههران ،چههههههین و روسههههههیه ،قابههههههز دسترسههههههی در:
 ،https://www.irna.ir/subject/83610068تاریخ دسترسی 18 :مهر .1400
برنامه اول توسعه  ،)1368قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمههوری اسهالمی ایهران ،مرههز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،قابز دسترسهی در ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755 :تهاریخ
دسترسی.1398/11/21 :
برنامه پنجم توسعه  ،)1389قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مرههز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،قابز دسترسی در ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 :تاریخ
دسترسی.1398/11/21 :
برنامه چهارس توسعه  ،)1383قانون برنامه چهارس توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگهی جمههوری اسهالمی ایهران،
مرهز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،قابهز دسترسهی در،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202 :
تاریخ دسترسی.1398/11/21 :
برنامه دوس توسعه  ،)1373قانون برنامه دوس توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسهالمی ایهران ،مرههز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،قابز دسترسهی در ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488 :تهاریخ
دسترسی.1398/11/21 :
برنامه سوس توسعه  ،)1379قانون برنامه سوس توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایهران ،مرههز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،قابز دسترسهی در ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 :تهاریخ
دسترسی.1398/11/21 :
برنامه ششم توسعه  ،)1396قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مرههز
پژوهش های مجلهس شهورای اسهالمی ،قابهز دسترسهی در،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 :
تاریخ دسترسی.1398/11/21 :
بیاناا مااس معظم رهبری ،قابز دسترسی در دفتر حاظ و نشر آثار حضرا آیتاهللالعظمی خامنهای.
خبرگههزاری

اوسههیما ،) 1398 ،سههار فرمانهه ه نیههروی دریههایی ارتههش بههه چههین ،قابههز دسترسههی در:

 ،https://www.iribnews.ir/fa/news/2406665تاریخ دسترسی 19 :مهر .1400
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دویچهوله  ،)2021روسیه ،چین و ایران در خلیح فارس رزمایش دریهایی برگهزار مهی هننه  ،قابهز دسترسهی در:
 ،https://p.dw.com/p/3zNToتاریخ دسترسی 18 :مهر .1400
رضایی ،مسعود؛ وثوقی ،سهعی

 ،)1395ابعهاد و محه ودیت ههای روابهط نظهامی ایهران و چهین پهس از برجهاس،

رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،سال هاتم ،شماره .45
روشن ل ،جلیز  ،)1387امنیت ملی و نظاس بینالملز ،تهران :سمت.
عسگری ،محمود  ،)1382امنیت و امنیتپژوهی ،فصزنامه مطالعاا دفاعی و امنیتی ،سال دهم ،شماره.36-37
فردآر ،دیوی

 ،)1379م ی یت استراتژیک ،ترجمه علی پارساهیان و سی محم اعرابی ،تهران :دفتر پهژوهشههای

فرهنگی.
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