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 چکيده

بازگرداندن اسالم به عرصه اجتماعی  بیداری اسالمی، جنبشی است که به دنبال  ی زندگی فردی و 

سلطه  نظام  با  تقابل  در  نیز  و  بینمسلمانان  سال ی  که  است  ملتالملل  مورد  ها  را  مسلمان  های 

از  بهره  برخی  خارجی  سیاست  و  داشته  پی  در  بسیاری  تاثیرات  تحوالت  این  است.  داده  قرار  کشی 

و خصوصا منطقه خلیج فارس    شورهایی که دارای روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای خاورمیانهک

متاثر ساخت را  باشند  حوزه    .می  یا  است  فارس)مراد  خلیج  در  نقش چین  بررسی  به  مقاله  این  در 

ر  کشورهای خلیح فارس وشیخ نشین ها مراد( با نگاه امنیتی این کشور به منطقه پرداخته می شود د

راستای انجام این پژوهش این سوال مطرح گردید که : چین چه رویکردی در منطقه خلیج) هر دو  

حوزه کشورهای خلیح فارس و بحث ایران مراد است( فارس بعد از داشته است ؟ یافته های تحقیق 

تی  حاکی از آن است که رویکرد چین به تحوالت منطقه خلیج فارس و خاومیانه همواره با نگاه امنی

و خلیج فارس )حوزه کشورهای    روبه رو بوده است. منافع ژئوپولیتیک و اقتصادی چین در خاورمیانه

خلیح فارس وشیخ نشین ها مراد است( وبه رفتارهای این کشور در قبال این تحوالت شکل داده اند و  

م های  بحران  در  کلیدی  بازیگری  به  و  بوده  ها  بحران  متن  به  از حاشیه  تدریجی  این  حرکت  تأخر 

 منطقه تبدیل شده است. 

 . ، نگاه امنیتی، امنیت ، چینمنطقه خلیج فارس، سیاست خارجی  :يديکل  واژگان
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 4فهيمه تک ناز، 3 مریم شهامت رزي،  2سيده سمانه غفاراف ، 1سعيد جهانگيري

حقوق،  1 ایران،دانشکده  مسائل  سیاسی،  علوم  تحقیقات،  دکتری،  و  علوم  واحد  سیاسی،  علوم  و    الهیات 

 .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 .فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران 2
 .، ایرانالبرز ،دانشگاه پیام نور واحد کرج گروه حقوق،  3
 .ایران ،البرز ،هشتگرددانشگاه پیام نور واحد  گروه حقوق،  4

 
 نام نویسنده مسئول: 

 سعيد جهانگيري 

 از منظر حقوقی و سياسی  واکاوي نقش چين در خليج فارس با

 این کشور به منطقه )ابعاد و رویکردها( 

 2/2/1400تاریخ دریافت:  

 9/4/1400تاریخ پذیرش:  
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 اهميت و ضرورت تحقيق 

منطقه خلیج فارس و حضور کشورهای فرا منطقه ای در این منطقه حساس جهانی از نظر منافع ملی و امنیت ملی بسیار  

کشور چین به دلیل وابستگی به نفت منطقه خاورمیانه همواره   . رابطه نیاز به پژوهش مداوم می باشدو در این    .حائز اهمیت است

از آنجا که منافع چین در   . تالش می کند به عنوان کشور میانجی به حل بحران ها بپردازد و روندی همسو با تحوالت داشته باشد

 تالش می کند تا تحوالت بدون تنش بیشتر خاتمه یابد.   منطقه خاورمیانه به امنیت و آرامش منطقه بستگی دارد

 

 پيشينه تحقيق 

طیف زیادی از مقاالت، مجالت و کتابها در خصوص جنبه ها و ابعاد تحوالت منطقه غرب آسیا و نقش آفرینی کشور های  

که بیشترین قرابت را با موضوع   منتشر شده است؛ که در ادامه به برجسته ترین آنها  در این منطقه  منطقه ای و فرا منطقه ای

 پژوهش ما دارد، پرداخته می شود.

، چکیده  "بندی قدرت و هویت در خاورمیانهتحوالت جهان عرب: صورت "ود تحت عنوان  در مقاله خ  ،فامیزدان   محمود -1

و تداوم اعتراضات در سوریه و یمن و احتمال گسترش آن به چند کشور دیگر، موجب   2011سرنگونی چند دولت عربی در سال  

 و هویت در خاورمیانه شده است.  های قدرتبه هم خوردن مرزبندی

گذاری سیاست خارجی  ، در هدف"امنیتی سیاست خارجی چین  بنیادهای    "در مقاله خود تحت عنوان  ،  قنبرلو  عبداله  -2

تحول و  انقالبی  نیروی  از  چین  چارچوب،  این  در  است.  پررنگ  بسیار  ملی  امنیت  نقش  کنشچین،  به  محافظهخواه  و  گر  کار 

نیست برای مهار    گرایی آمریکا مخالف است، اما حاضرالمللی جاری تبدیل شده است. چین اگرچه با یکجانبههماهنگ با نظم بین

 آن هزینه سنگینی بپردازد. 

انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی  هویت در سازه  "در مقاله خود تحت عنوان    ، زندیه  نژاد   رویا  و  شفیعی  نوذر  -3

کند به طور شده و تالش می  های اخیر چین به بازیگر مهم در امور جهانی تبدیلپردازند که طی سالبه این مورد می  ،"چین  

 برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. گسترده از دیپلماسی در حال پیشرفت، مؤثر و قوی 

 

   روش تحقيق 

تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و روش آن از نوع کیفی است. در این تحقیق به توصیف، مطالعه و تحلیل آنچه 

تحلیلی، است. جمع آوری اطالعات  -هست، نیز پرداخته میشود؛ بنابراین، این تحقیق از لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی

از نیز  تحقیق  های  داده  و جستوجو در شبکه )طریق مطالعات    و  و وب سایت ها  و مجالت  مقاالت  اسناد، کتب،  ای  کتابخانه 

 اینترنت و پایگاه های اطالعاتی، فصلنامه ها و مجالت تخصصی صورت می گیرد.

 

 چارچوب نظري

 راهبردهاي سياست خارجی و الگوهاي رفتاري

اری کالن و تاثیر آن ها بر محیط عملیاتی  بررسی ماهیت حاکم بر روابط کشورها رر گرو شناخت راهبررهای سیاست گذ

باپذیر رابط مستقیم و اندام وار میان سیاست راخلی و خارجی کشورها، راهبردههای سیاست خارجی یک کشور از شرایط   است..

انتظارات منشاء  راخلی  عرصه  پذیرردر حالی که  تاثیر می  و خارجی  راهبرد  ،راخلی  تعیین  و  منابع سیاست خارجی  و  ها  نیازها 

عرصه بین المللی یا محیط خارجی کشورها محیط محذوریت ها و محدودیت های اجرای سیاست خارجی است که در این   .است

اهداف   تعیین  برای  بافعل  امکانات  به  تواند  این محذوریت خارجی می  اتحاد سازی  توان  و  منابع قدرت  بسیج  به  بسته  شرایط 

 .  د و زمینه های همکاری و تعارض را فراهم کندمندرج در راهبردهای سیاست خارجی تبدیل شو

ماهیت آنارشیک نظام بین الملل عمالً دولت ها را در وضعیتی قرارمی دهد که عهده دار مسئولیت حفظ امنیت و بقای خود  

در شرایط نوواقع گرایان معتقدند که آنارشی به دو شیوه باعث تعارض می شود اول آن که به کشورها اجازه می رهد تا    .شوند

امنیت،  تامین  برای  آنارشی کشورها  شرایط  ذیل  در  چنانکه  است  امنیت  معمای  دوم  راه  و  باشند  تعارض  آغازگر  اقتدار  فقدان 
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الزامی می دانند را  بنیه قدر خود  لذا در    . تقویت  ارزیابی شده و  بدبینی  با  از سوی سایر کشورها  برای کسب قدرت  این تالش 

   .این اقدام مبادرت کرده و از این جهت امکان تعارض بیش از پیش می شودعملی متقابل آنها نیز به 

تاثیرگذاری شرایط داخلی و خارجی بر الگوهای رفتاری باعث می شود تا روابط کشورها بر مدار صرف همکاری یا تعارض  

همکاری در سیاست خارجی، می توان قرار نگیرد و با نوعی نوسان همراه باشد. با توج به این رو رویکرد تبیین کننده تعارض و  

دولت ها به عرصه خارجی شکل دهنده به الگوهای رفتاری یک کشور در    گفت راهبردهای سیاست خارجی ب مثابه نوع نگرش

قالب های ناب همکاری جویانه یا تعارضی است و همزمانی عمده این دو روند زمینه تغییر الگویی روابط را به شکل مستمر ایجاد 

د ضمن آن که باید در نظر راشت که همکاری و تعارض قالب های ناب روابط هستند و میان آن ها ممکن است شکل های  می کن 

 ( 92: 1394 ،) پیر سالمی . مختلف رقابتی موجود باشد

 

 قدرت ملی و سياست خارجی  

با عناصرالملل بر این عقیدهعلمای روابط بین ارتباط    اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیماً  قدرت ملی آن کشور در 

باثبات و عواملی که  می  .است از عوامل تفکیک قائل شد. عوامل نسبتاً  تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته  برای  توان 

هستند دگرگونی  دستخوش  به  .همواره  باثباتجغرافیا  میوضوح  تشکیل  را  ملی  قدرت  شالوده  که  است  عاملی  .  دهد ترین 

رودها 197:  1374،  )مورگنت و کوهدشت  ، هادره  ، هااقیانوس  ،دریاها   ،( همچنان  مهمها  ترجمهترین صحنهها  و  سیاست   های  ها 

منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر    .باشندهای طراحی شده میاستراتژی 

قدرت    . رونده منابع ملی خصوصاً نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور به شمار میمواد خام و از جمل  ، مواد غذایی  .است

باشد.    تواند گویای قدرت یک کشورخود می  ارتباطات و یا کشاورزی  ،ونقلحمل  ، هایی مانند صنعتصنعتی و یا فنّاورانه در زمینه

ذ  و در  است  رابطه  در  یک کشور  باقدرت  مستقیماً  نظامی  نظامی میآمادگی  آمادگی  نظامییل  فنّاوری  عواملی چون  به    ، توان 

پرداخت  ،رهبری نیروهای مسلح  از  .کمیت و کیفیت  نیز نمادی  این  قدرت ملی آن کشور می  جمعیت یک کشور  البته  باشد و 

به    مربوط  مل کیفی تر باشد. در میان عواتوزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهم،  جمعیت  شاید از خود  .موضوع دائمی نیست

می ملی  ملیقدرت  منش  از  ملی  ،توان  برد  ،روحیه  نام  دیپلماسی  کیفیت  و  جامعه  و  حکومت  که   .کیفیت  گفت  بتوان  شاید 

قدرت داوری   ، اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند .گونه که روحیه ملی روح آن استدیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است. همان

آن تضعیف میشوآن دچار مشکل می اراده  و  از موقعیت جغرافیایی  ،گرددد  ناشی  امتیازات  غذایی   ،همه  مواد    ،خود کفایی در 

 (58: 1392 ،)ملکی  . ملت نخواهند آمد های جمعیتی در دراز مدت چندان به کارتعداد و ویژگی ،آمادگی نظامی  ،.تولید صنعتی

 

 توان ملی یا قدرت ملی  

توان امکان تحمیل اراده و خواست یک عنصر به دیگر عناصر تعریف نمود. هنگامی که کشوری را میتوان ملی یا قدرت ملی 

  های حیاتی خود با تأکید ظرفیت، توانایی و قدرت اراده و عزم الزم را در اختیار داشته باشد و در پناه آن بتواند به اهداف و ارزش

(  80:  1392  ، )شعبانی.  در واقع آن کشور از قدرت ملی الزم برخوردار است  بر حفظ، توسعه و تعمیق روزافزون آن اقدام نماید؛

توان قدرت  .. است و در این فضا می.  های نظامی، سیاسی، فن آوری، اقتصادی، ژئوپلیتیک، فرهنگی وقدرت ملی دارای باز مؤلفه

یی قدرت بوده و سرنوشت کشورها تابع  الملل صحنه رویاروملی را به قدرت نرم و قدرت سخت تقسیم کرد. صحنه روابط بین

پیش برد  تواند اهداف و مقاصد ملی خویش را بهطور طبیعی کشوری میو گسترش قدرت و میزان بر حریف است. به   میزان تولید

  ترین مظهر و نماد که قدرت بیشتری را به صحنه بیاورد و به بهترین روش قدرت حریف را تضعیف نماید. در حال حاضر برجسته 

روابط بین بازیگران در صحنه  به معنای خاص است که  روانی  عام و قدرت  به معنای  فرهنگی  المللی تالش  قدرت ملی، قدرت 

ها با بهره گیری از این وجه قدرت بر سایر  و گسترش داده  عنوان قدرت نرم معرفی کنند. افزایشکنند، این بعد قدرت را بهمی

 (   105: 1388از میدان رقابت خارج سازند. )نائینی،  ها رابازیگران تأثیر گذاشته و آن

 
 

http://www.joce.ir/


 1  -9، ص 1400 تابستان، 20فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 چگونگی تحوالت منطقه خاورميانه 

خاورمیانه از میانه قرن بیستم، مرکز توجه جهانی و شاید حساس ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی  

است.) کمپ، ی دراز مدت اعراب و اسرائیل  و فرهنگی بوده است. این منطقه دارای بزرگترین منابع نفت و مکان کشمکش ها

و  23:  1383 عربی  مرتجع  ساختارهای حکومتی  فروپاشی  اول  موج  باالخص  منطقه  اخیر  تحوالت  درپی  پی  ابتدای شروع  از   )

اصالحات پیشدستانه برخی دیگر دو نوع نگاه و تحلیل پیرامون چیستی و ماهیت این وقایع میان تحلیل گران و فعالین سیاسی  

 ح گردید. مطر

رویکرد اول نگاهی که این تحوالت را خیزشی مردمی و انسانی در راستای کسب حقوق طبیعی انسان و بازگشت به فطرت 

الهی و حفظ کرامت انسانی و همچنین بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و آزادی اجتماعی تحلیل می نمود؛ که پس از رؤیت  

برهم خوردن ساختارهای و  برخی تحوالت  بر    وقوع  تحمیلی  تاریخی  اجتماعی  مناسبات  تغییر در  وقوع  امکان  و  سنتی منطقه 

جامعه به ناگاه نیروی نهفته شده در طول سال ها )علی الخصوص با محوریت نسل جوان و آگاه این جوامع( با وقوع جرقه اولیه و 

و خواسته های اجتماعی آن به پیش می تازد.   موفقیت اولین حلقه قیام خود را از قید رها نموده و در راستای کسب آزادی بیشتر

عناوینی چون   با  را  از تحلیل گران وقایع منطقه  این گروه  اساس  این  انسانی "بر  بیداری خواست    "بیداری اسالمی و  اساس  بر 

شاهد  آن  کنار  در  البته  و  نمودند.  نامگذاری  بود  مطرح  جنبش  در  که  اسالمی  شعارهای  همچنین  و  آزاد  های  انسان    فطری 

)تعبیری که غربی ها به کار می برند( که در راستای خنثی سازی    "بهار عربی"نامگذاری های سکوالر و غیرایدئولوژیکی از قبیل  

انقالبی خلق گردید و یا اسامی مبتنی بر احساسات محض چون   نیز    "انقالب اسالمی دوم"و بی توجهی به باراعتقادی جریان 

 بودیم. 

از منظری دیگر بررسی و تحلیل میکرد و معتقد به دست پنهان قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای  رویکرد دوم اما وقایع را  

اولیه و هدایت    "شورش کور"در راه اندازی و مدیریت موج تند تحوالت و یا حداقل مدیریت ثانویه آن پس از شکل گیری امواج  

ج منطقه  انباشته شده در سطح  پنهان  نیروی  زود هنگام  تخلیه  بروز  آن جهت  و  بعدی  تر  از تحوالت خطرناک  هت جلوگیری 

آسیب های اساسی تر به منافع این قدرت ها در منطقه بود و این تحوالت را توطئه ای غربی، آمریکایی و یا صهیونیستی ارزیابی  

شد معتقد به  می کرد و بر همین مبنا بر خالف رویکرد همراهی و حمایت و پشتیبانی تحوالت که از جانب گروه اول مطرح می  

مقابله و جلوگیری و یا حداقل عدم همراهی با سیر تحوالت منطقه بود. فارغ از هرگونه نظر قطعی پیرامون صحت هریک از دو  

از   ناشی  میدانی  راستای تغییر ساختارها"رویکرد فوق، جهت تحلیل وقایع  تعریف غیر قابل    "خیزش مردم منطقه در  تنها  که 

مردم در تمامی این کشورها بر می آید؛ بدون در نظر گرفتن تفاوت    "الشعب یرید اسقاط النظام"ی  نقضی است که از شعار اساس

های ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هر کدام از این کشورها و همچنین نقش و تاثیر قدرت های خارجی اعم از منطقه ای و 

مردم  "م ها که جنبش هایی مردمی هستند؛ بالشک خود  فرامنطقه ای و بر اساس مؤلفه ی اصلی و اساسی این نوع خاص از قیا

باشند و در یک نگاه از باال و کلی و به دور از قدرت و ضعف متفاوت جغرافیایی هر جریان، سه می  "به عنوان بازیگر اصلی صحنه

واه غربگرا و منادی  جریان عمده بازیگر در میان مردم این کشورها قابل رویت است. نخست جریان سکوالر و الئیک دموکراسی خ

این  جدید  طبقه  و  تکنوکرات  و  تحصیلکرده  اقشار  از  مرکب  عموما  که  سنتی  اجتماعی  ساختار  تغییر  راستای  در  آزادی  شعار 

و   با گرایشات سلفی و وهابی  افراطی بعضا  از طیف سنتی اسالم گرا و جریان های تندرو  جوامع است. دومین جریان متشکل 

 ی و فرامنطقه ای. معلوم الحمایه ی منطقه ا

رویکرد سوم اما جریان میانه روی معقول اسالم گراست که در تقابل دو جریان مدرنیزاسیون غربی و تحجر اسالمی تالش  

در گشودن راهی میانه و بومی و ساختارسازی ای برخواسته از مقتضیات طبیعی این جوامع در راستای پیشرفت و توسعه شان 

 ( 216: 1392 ،دارد. )نوروزی

های مختلفی چون: توان از منظرهای مردمی در جهان عرب را می، اهداف و آینده نهضتها، انگیزه، علل و عواملهازمینه 

های  ، اقتصادی و... مورد واکاوی قرار داد؛ زیرا برای پدیده، فرهنگی، اجتماعی، سیاسیشناسی، جامعه، تاریخیاعتقادی و قرآنی

 ( 67: 1390 ،ها شناخت. )ابراهیمیها را منطبق بر واقعیتلگویی مناسب نیاز است که بتوان آن پدیدهگسترده اجتماعی به ا
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های با اهمیت و منابع اقتصادی، به دنبال  های عربی به دلیل برخورداری از سابقه فرهنگی، در اختیار داشتن سرزمین ملت

ها  های مدنی و سیاسی، سلب آزادیهای داخلی و خارجی هستند؛ اما سران حاکم با رسمیت نشناختن آزادی پیشرفت در عرصه

تصمیم در  مشارکت  از  جلوگیری  ثروتها،  گیریو  نابرابریچپاول  عمومی،  بههای  اجتماعی  سمت های  به  ملت  بر  تکیه  جای 

اند و ساالنه میلیاردها دالر  گیری داخلی و سرکوب مخالفان و ایجاد و گسترش انبارهای تسلیحاتی روی آوردهگری با جهتنظامی

پیشرفت صرف  باید  که  را  کشورها  این  منابع  همهاز  راستای  های  در  شود،  دادهجانبه  قرار  خود  چپاول  و  سلطه  اند.  استمرار 

 (  94: 1392 ،)خرسندی

 

 بررسی روابط چين و اعراب 

در عین حال، جدید در خاورمیانه به شمار می آید. چین و خاورمیانه هر دو میراث دار نخستین   چین بازیگری قدیمی و

تمدن های بشری اند که عظمت آن ها و نیز قرابت جغرافیایشان پیوندهایی گسترده میان آن ها ایجاد کرده بود. جاده ابریشم در  

اخیر که چین بوده است. در قرون  پیوند  این  نماد  استعمار   طول قرن ها  به زوال رفتند و دست خوش  و خاورمیانه هر دو رو 

شدند، این پیوندها نیز گسسته شد و هریک در حیات سیاسی دیگری نقشی حاشیه ای یافت. این وضعیت در سال های اخیر از  

خوردار شده است. ابتدای هزاره جدید به سرعت تغییر کرده و چین و خاورمیانه هریک از جایگاهی ویژه در محاسبات دیگری بر

 (97: 1392 ،)خرسندی

 

 روابط چين در دوران معاصر  

روابط چین و اعراب وارد دورانی تازه شده است. چین از یک سو، به سرعت در مسیر تبدیل شدن به ابر قدرت قرار گرفته و  

تیکی این کشور روز افزون شده است.  از سوی دیگر، نیاز به انرژی، بازار و نیز سرمایه گذاری خارجی و در تداوم آن نفوذ ژئوپولی

از این رو، در این دوران هم جایگاه جهان عرب در سیاست خارجی چین بازتعریف شده است و هم اعراب مناسبات با چین را با 

پیگیری ویژه  در  اولولیتی  و گسترش دهند.  نهادینه سازند  را  مناسبات  اند  تغییر، طرفین تالش کرده  این  پیامد  در    می کنند. 

اعالم کرد که دیپلماسی متکثر را   2004همین راستا، متأثر از تغییر مناسبات قدرت در صحنه بین المللی، اتحادیه عرب در سال  

سرلوحه کارخود قرار خواهد داد و طبیعتاً در این میان چین به عنوان قدرتی در حال ظهور از اهمیتی ویژه برخوردار شد. مهم  

عضو   22است که در قالب آن  عرب -نهادینه سازی مناسبات طرفین شکل دهی به گردهمایی چین ترین ابتکار مشترک آنان در 

  2004اتحادیه عرب و چین ساالنه گرد هم می آیند تا راه های گسترش و تعمیق مناسبات را بررسی کنند. این پیشنهاد در سال 

بار این گردهمایی برگزار شده است. در اولین گردهمایی هو  از سوی چین ارائه شد و با موافقت اتحادیه عرب با آن، تاکنون دو  

 جین تائو، رئیس جمهور چین، چهاراصل اساسی را برای توسعه روابط چین و اعراب برشمرد:

 ارتقای روابط سیاسی بر مبنای احترام متقابل -1

 برقراری روابط تجاری و اقتصادی تنگاتنگ با هدف نیل به توسعه مشترک-2

 فرهنگی با هدف یادگیری متقابل بسط مبادالت -3

 تقویت همکاری ها در صحنه بین المللی با هدف حفظ صلح جهانی و پیشبرد توسعه مشترک -4

(yao.2007: 4) 

 

 بررسی مناسبات چين با خاورميانه و خليج فارس  

خلیج  ویژه  به  خاورمیانه  داردمنطقه  چین  خارجی  سیاست  در  خاصی  اهمیت  شوروی  .فارس  اتحاد  جنگ    فروپاشی  در 

در حال حاضر چین با کشورهای عمده    .تحمیلی عراق علیه ایران فرصت بسیار خوبی برای حضور چین در این منطقه ایجاد کرد

خلیج است(  در  مراد  ها  نشین  وشیخ  فارس  خلیح  کشورهای  ضمن  فارس)حوزه  و  کرده  برقرار  متحرکی  روابط  ایجاد  ازجمله 

جانبه سیاسی،  و ترکیه در آن سوی خاورمیانه و با رژیم اسرائیل مناسبات نزدیک و همه  مستحکم با مصر  برخورداری از مناسبات

برقرار کرده استو بین  ،اقتصادی،نظامی را می  .المللی  برآیند رهبران آن توان حاصل دریافتسیاست چین در این منطقه  ها و 
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البته   .خاورمیانه و تحوالت داخلی چین تلقی کرده استسمت سوی تحوالت منطقه    ،کشور از عنصر اصلی رابطه پکن و واشنگتن

ماند غافل  اسالم  جهان  در  خاورمیانه  مرکزیت  در  اسالم  عنصر  از  پکن  رهبران  نگرانی  و  از حساسیت  اقلیت    . نباید  به  توجه  با 

استقالل تمایالت  و  کیانگمسلمان چین  اویغورهای سین  دق  ، طلبانه  با  را  اسالم  دارند چینی ها تحوالت جهان  نظر  زیر  در    .ت 

نیازی به تاکید نیست که چین از ظهور قدرت اسالم و یک پارچگی و پیدایش قطب جدیدی تحت عنوان اسالم هرگز خشنود 

به لحاظ تاریخی    .نیست و اما تالش می کند خود را به کشورهای اسالمی نزدیک کند و از مزایای دوستی با ایشان بهرمند شود

اما رهیافت مهم آن است که با توجه به نقش و جایگاه    .چین و اکثر دولتهای خلیج فارس وجود ندارد  ارتباط مستحکمی بین

رابطه چین با کلیه   .سیاست چین در منطقه و تضاد و مخالفت با استراتژی امریکا نیست  ،ایاالت متحده در منطقه خلیج فارس

در حال حاضر عربستان سعودی و امارات    .و به رشد بوده استکشورهای عربی حوزه خلیج فارس طی ده سال گذشته کامال ر

چین بدنبال ایجاد توعی تعامل حداقل از طریق بهره گیری از .  متحده عربی از بزرگترین شرکای تجاری چین در منطقه هستند

پایین درجه در منطقه خلیج فارس است توازن قدرت در  ت  .استراتژی  بر سر  امریکا  با  از به طور کلی چین  ضمین جریان نفت 

دارد نظر  اشتراک  فارس  به    . خلیج  ایدئولوژیک  رهیافت سیاسی  از  آینکه در دو دهه گذشته سیاست خارجی چین  به  توجه  با 

می توان گفت در وضعیت فعلی رابطه چین با خلیج فارس ژئو اکونومیک و نه ژئو   .اقتصادی تغییر جهت داده است  –سیاسی  

ر یا رهیافت حاکم در سیاست خارجی آن و همچین سیر عمومی تحوالت در جهان که به سوی ترفیع  این ام  .استراتژیک است

 ( 132: 1390 ،)طالبی فر. جایگاه اقتصاد پیش می رود هماهنگی دارد

 

 فارسنياز چين به انرژي، و مسئله امنيت در خليج

دار فارس  با کشورهای منطقه خلیج  روابط  توسعه  برای  زیادی  باشدچین دالیل  نفت  آنها  که شاید مهمترین  در حال    . د 

 2011حاضر کشور چین نسبت به سایر کشورهای جهان، بیشترین برداشت نفت را از منطقه خلیج فارس دارد. چین در سال  

از   از منطقه خلیج میلیون بشکه در روز نفت  2.9بیش  نه  فارسخام  )حوزه کشورهای خلیح فارس وشیخ نشین ها مراد است یا 

درصد از کل نفت وارداتی این کشور را تشکیل داد. در همان سال واردات نفت    60وارد کرد که حدود    ایران مراد است(  بحث

درصد از کل واردات نفت این کشور بود.البته   26میلیون بشکه در روز بود که حدود    2.5متحده از منطقه خاورمیانه حدود  ایاالت

بیشترین واردات ایاالت متحده از نفت این منطقه از طریق دریای سرخ و دریای مدیترانه به این نکته نیز باید توجه داشت که  

 (5: 1388 ،) سحر خیز بوده اما چین بیشترین وابستگی را به نفت عبوری از تنگه استراتژیک هرمز داشته است.

میلیون بشکه صادرات   1.1ز با  نی  2012سعودی مهمترین تامین کننده نفت چین بوده و در سال  در دهه گذشته عربستان

خام به چین، حدود یک پنجم از کل نفت وارداتی این کشور را تامین کرده است. مقامات رسمی عربستان همواره به  روزانه نفت

دادهچینی اطمینان  میها  که  کنند.  اند  تکیه  خود  اقتصادی  رشد  تداوم  برای  نیاز  مورد  نفت  تامین  جهت  کشور  این  بر  توانند 

عزم ی سعود فوجیان چین  استان  پاالیشگاه  در  مشارکت  با  دادند.    ها  نشان  رابطه  این  در  را  خود  سهام    50و جدیت  از  درصد 

درصد به شرکت امریکائی اگزان   25ای که در فوجیان ساخته خواهد شد به شرکت ساینوپک چین،  بشکه  240000پاالیشگاه  

 خام عربستان تغذیه خواهد شد. علق گرفته است و این پاالیشگاه از نفتدرصد دیگر به شرکت آرامکو عربستان ت 25موبیل و 

اغلب سال  تامینایران در  اما در سال  های دهه گذشته سومین  بود  این زمینه یک   2012کننده نفت چین  جایگاهش در 

متحده  های ایاالتاز تحریمکننده نفت چین قرار گرفت که در نتیجه فشارهای ناشی  رتبه کاهش یافت و در مقام چهارمین تامین

ایاالت ایران بود.  ایران به نحوی که در جهت کاهش صادرات نفت  از کشورها جهت واردات نفت  متحده مجوزهائی را به بعضی 

کند و البته همواره شرط  ماه یکبار تمدید میهای این کشور قرار نگیرند، اعطاء کرده است و این مجوزها را ششمشمول تحریم 

کشورها  تمدید،  این  از  تعهد  نفت  برداشت  کاهش  برداشت    به  میزان  دلیل  همین  به  و  است.  بوده  تمدید  در طول مدت  ایران 

  402و به    2012در سال    هزار بشکه  439به حدود    2011هزار بشکه در روز در سال    555خام ایران توسط کشور چین از  نفت

کاهش یافت. شرکت ملی نفت چین قراردادهائی را برای توسعه میادین نفتی در دو کشور ایران   2013هزار بشکه در روز در سال 

و عراق منعقد نموده است. که قرداد توسعه میادین االحداب، حلفایا و رومیله در عراق و میادین آزادگان و یادآوران در ایران از 

ایران پیش میآن جمله هستند.   از  پروژه های چین در عراق بسیار سریعتر  از شرکت  CNPCرود. شرکتاما  هائی  چین یکی 
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پایان جنگ در عراق ورود گسترده از  ای به صنعت نفت این کشور داشته است. پروژه توسعه میدان نفتی رومیله است که بعد 

های چین در بخش باالدستی صنعت  فعالیت  ترینبرجسته پی بعهده گرفته است یکی از  آنرا با مشارکت شرکت بی CNPC که

این کشور حضور در   ، پس از چند سال محروم شدن چین از حضور عراق که از سوی امریکا دیکته شده بود  . نفت در جهان است

 (  47:   1386 ،) نمایشی  .صحنه اقتصادی را از گرفته است

فعالیت نفتی  زمینه  در سالدر  اخیهای چین  ایران محدودتر شدههای  در  فاز    ر  در  فعالیت چین  عدم  جنوبی پارس  11و 

ساینوپک در میدان یادآوران، از   از این پروژه کنار گذاشته شود. این شرکت در میدان آزادگان و شرکت CNPC موجب شد که

رسد چینی ها تمایل دارند که  می  های علیه ایران است. بنظرهای خود عقب هستند که بخشی از این تاخیر ناشی از تحریمبرنامه

ای ایران نه آنرا از دست بدهند  نمک بخوابانند که تا تعین تکلیف وضعیت پرونده هستههای ایران را در آب  به قول معروف پروژه

 متحده بنمایند. های ایاالتو نه در شرایط فعلی، خود را گرفتار ریسک تحریم

است که با توجه به افزایش تولید داخلی و کاهش تقاضای نفت در امریکا، واردات    بینی کردهالمللی انرژی پیشآژانس بین

درصد کل واردات این کشور   3و در سطح    هزار بشکه در روز  100به حدود    2035متحده از منطقه خاورمیانه در افق  نفت ایاالت

درصد از    54میلیون بشکه برسد و    6.5ان سال به  شود واردات نفت چین از خاورمیانه در همبینی میکاهش یابد. در مقابل پیش

متحده ممکن است موجب کم شدن اهمیت  کل واردات آن را تشکیل دهد. کم شدن اهمیت نفت منطقه خلیج فارس برای ایاالت

اهد  اهمیت نخومتحده بی(البته این منطقه هرگز برای ایاالت11:    1392  ،امنیت این منطقه برای آن کشور شود. ) حسن تاش

از بازارهای منطقه، مسئله تروریسم بین ارتباط آن با این منطقه و جلوگیری از گسترش کاربردهای غیر  شد. استفاده  المللی و 

متحده به حضور در این منطقه است. اما آن  نفت و انرژی، از دیگر عوامل تمایل ایاالت  ای در کنار کنترل جریانآمیز هسته صلح

امن اهمیت  است  قدرت  چه مسلم  به  توجه  با  میان  این  در  یافت.  افزایش خواهد  شدّت  به  برای چین  تنگه هرمز  و  یت منطقه 

برای  ایران  با  ایران و حتی همکاری و تالش مشترک  با  بلندمدّت  روابط حسنه  استراتژیک هرمز، داشتن  تنگه  ایران در  نظامی 

 تامین امنیت منطقه از اهمیت برخوردار خواهد بود.

تامین  امنیت  برای  باید توجه داشت که چین  را در دست دارد که    از سوی دیگر  اقدامات متنوعی  انرژی خود  بلند مدّت 

بخش دیگری   شود را در شماره ماه قبل این بولتن تشریح کردیم. های این کشور با روسیه مربوط میبخشی از آن که به همکاری

  50به بعد بیش از    2009بخش انرژی امریکای شمالی تمرکز دارد. از سال    کشور در   های این گذاریاز اقدامات چین بر سرمایه

سرمایه از  دارائیگذاری درصد  تملک  و  سهام  خرید  صرف  انرژی،  بخش  در  چین  خارجی  شرکتهای  و  های  انرژی  بخش  های 

میلیارد دالر    8ها بیش از  چینیمیالدی    2010امریکای شمالی شده است. تنها در سال    خصوصا بخش باالدستی صنعت نفت در

ایاالت در  این بخش  برای سرمایهگذاری کردهمتحده سرمایهدر  را  تمایل خود  نفتی چین  و مدیران  اعالم  اند  نیز  بیشتر  گذاری 

تحریمکرده تحت  و  فعلی  شرایط  در  سرمایهاند.  به  چین  تمایالت  ایران،  امریکایهای  در  و  ایران  در  خصوصا گذاری  و  شمالی 

سرمایهیاالتا قراردارند.  یکدیگر  با  تعارض  در  شرکت گذاریمتحده  از  بعضی  میهای  ایران  در  چینی  مانع  های  تواند 

متحده دست آن ها را برای فعالیت های بعضی دیگر در ایاالتگذاریهای آن ها در امریکا شود و بالعکس سرمایهگذاریسرمایه

ایران خواهد بست در صورتی که ه ایران نیاز دارد.بیشتر در  به روابط خوب با  حسن ) مانطور که اشاره شد چین در بلندمدّت 

 ( 11:  1392 ،تاش

 

 نتيجه گيري

به موازاتی که جمهوری خلق چین، سیاست توسعه اقتصادی را با سرعتی فوق العاده و شگفت انگیزی تعقیب میکند، نیاز 

مانند   فسیلی  انرژی  منابع  به  فارس،  این کشور  خلیج  در  آن  شدن  تر  فعال  در  اصلی چین  مییابد. محرک  افزایش  گاز  و  نفت 

اگر چین طی   از جنگ سرد است.  ایدئولوژی آن در سیاست جهانی پس  موازات آن، کمرنگتر شدن نقش  به  انرژی و  نیازهای 

ایی، نقش زیادی را در سیاست  نگاهی ایدئولوژیک به مسائل منطقهای داشت، پس از جنگ سرد، منافع ملی و عملگر  جنگ سرد

خودکفایی  1990خارجی اش ایفا کرده است. این نقش در موازنه امنیتی بازیگران منطقه تأثیرگذار بوده است. چین از اوایل دهه  

انرژی را از دست داده و وابستگی اش به واردات نفت افزایش یافته است. این مسائل راهبردی، بر نگاه چین به منطقه، رقابت و  
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ایران (به  انرژی در منطقه همچون عربستان سعودی (به عنوان متحد آمریکا )  همکاری با آمریکا و نزدیکی به بازیگران بزرگ 

عنوان مخالف آمریکا ) تأثیراتی داشته و بنابراین، ثبات منطقه از این حیث برای چین اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. اکنون 

ای باز بوده و همکاری و تبادالت بین المللی این کشور روز به روز گستردهتر شده است.  چین در حال پیشبرد اصالحات و دره

در نهایت آنکه نقش آفرینی چین در متن تحوالت خاورمیانه،و خلیج فارس متغیری جدید و مهم را به متغیرهای شکل دهنده به  

ی به آن کاستی مهمی در تحلیل رویدادهای منطقه رویدادهای این منطقه افزوده است که درگذشته ای نه چندان دور بی توجه

محسوب نمی شد، اما در شرایط کنونی به ویژه در آینده، بدون توجه به سیاست نقش خاورمیانه ای چین، نمی توان تحلیلی  

 دقیق از تحوالت این منطقه ارائه کرد.
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