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 دهیچک

ای را تجربده کدر   شدن فزآیندد های نوظهوری که طی سالیان گذشته روند صنعتیاز جمله قدرت     

کده   یپلماسی امنیت اندریی را بدرای آیندد  خدو  تعریدد نمدو . و باشد.است جمهوری خلق چین می

 اسدت کدهسداا  این فدار  اسدت.خلیج آن کشدور  منقهده راهددر یبهترین گزینه برای تأمین انریی

هایی روبرو است؟ و اینکده ها و چالشبا چه فرصت فار خلق چین  ر آور گا  راهدر ی خلیججمهوری

شو ؟  ر راستای پاسخ بده رو چگونه ارزیابی میهای پیشها و چالشاستراتژی پکن  ر مواجهه با فرصت

ای و فار   ر سه سقح جهانی  منقهدهمنقهه خلیج پرسش مزبور سعی شد  است تا استراتژی پکن  ر

ترین مسدلله نوو  وضودور مدا ر  اخلی مور  واکاوی قرار گیر . بدین ترتیب که  ر سقح جهانی بزرگ

رفتار این کشدور  غربی رابدین منظور که رویکر  چین به کشورهای آسیای متحد   رمنقهه است؛ایالات

ای نیدز سدقح منقهده  ر  هدد.از اهداف امریکا  ر منقهه تشدکی  میها متحد  و ا راک چینیبا ایالات

هدا بده  نددا  غربی مواجه اسدت؛ کده  ر ایدن سدقح چینیچین با رقابت کشورهای زیرسیستم آسیای

های اخیدر تحولدات سیاسدی  ر ویژ   ر سدا ترین بحث بدهاما  ر سقح  اخلی مهم اعتما بخشی است.

منقهه بو   است کده  های خو   رها با ملتهای  ولترتدط با مناقشهغربی و مسائ  مکشورهای آسیای

ترین  لای  ضوور پکن انریی چین را که یکی از مهم ای این پتانسی  را  اراست که امنیتبه نحو بالهو 

 های یرفی مواجه کند.فار  است با چالش  ر خلیج
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 مقدمه

های قد  از جنگ جهانی او   برای استوا   از تصمیم فرماند  نیرویِ  ریایی بریتانیا   ر سا    

سوز آغازی برای ایجا  پیوند میان نوت و امنیت بو .پس از آن غا زجای سوز بهموتورهای نوت

انریی و مسائ  مربوط  یابعا ی رو به گسترش یافت  تا امروز که عرصه« انرییامنیت»موهوم 

ی کشورها  ر جهان تددی  شد  است به آن  به زیرساختی اصلی  ر راستای رشد و توسعه

 انریی  صاضبی امنیت ر همین راستا و با علم به اهمیت روزافزون مهوله (.46: 9881)کولایی  

جاری  رنظام  روندهایِ با استنا  بهالمل ی اقتصا سیاسی و معرفت روابط بیننظران ضوز 

زیرا اعتها شان بر این امر استوار است که  اند؛نامید  9«یئواکونومیک»را قرن  29قرن  المل  بین

 2«انرییامنیت»انریی است؛زیرا مسأله  چالش برسر های مهم جهانی  ر این قرن یکی از چالش

که قا ر است ( 84: 9816)صا قی  .یکی از ارکان مهم پارا ایم اقتصا سیاسِی این قرن خواهد بو 

 المللی  ستخوش تغییرات یرفی نماید.به نوبه خو  جایگا  کشورها را  رعرصه بین

سا  گذشته   46های نوظهوری است که  ر چین از جمله قدرتخلق ر این بین جمهوری     

 تلاش این کشور با  رپیش های بلندی را برای تثدیت جایگا  خو   ر جهان بر اشته است.گام

زمانی که معمار  از میلا ی مثمر  مر واقع شد. 86 گرفتن اصلاضات اقتصا ی از اوای   هه

ی   هدف والاِی اقتصا  چین را  ستیابی به توسعه« نگ شیائو پینگ»اصلاضات اقتصا ی چین 

تغییر جهت  «عملگرایی»به  «ایدئولوییک»خارجی پکن از محوریت اقتصا ی قرار  ا ؛ سیاست

 یلی بو  و بر این اسا   همهالملین خواستارجایگاهی شایسته  ر عرصه بینچ پیدا کر .

نیروهای خو  را برای  ستیابی به این هدف بسیج کر ؛ زیرا ضزب کمونیستِ چین  بها و  وام 

سا   96 انست.با اجرای اصلاضات  اقتصا  چین  ر ضکومت خو  را  ر گِرو تحهق این هدف می

 رصد رشد  اشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از 1 ساله طور متوسط هر اخیر  به

تر ید منابع انریی و مدیریت مصرف آن  رشد اقتصا  جهانی  ر این مدت است. ر این بین  بی

هرچند  ر آغاز را  منابع  اخلیِ  یکی از عوام  تأ یرگذار بر روند رشد اقتصا ی چین بو   است.

سخگوی این نیاز باشد  اما با افزایش تهاضا برای انریی  منابع  اخلی چین توانست تا ضدو ی پا

  ارابی  )موسوی شوائی و.از تأمین نیاز ناتوان ماند وچین به منابع عرصه انرییِ خارجی روی آور 

های مهم این امر به نوبه خو  منجر به تلاش مهامات پکن  ر راستای ارتداط با کانون( 55: 9816

                                                                 
1. Geo - Economic 
2. Energy Security 
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عنوان یکی فار  بهشد  است.خلیج فار غربی و مشخصاًخلیججمله آسیای انریی  نیا از

گیری ویئواستراتژیک اززمان شک  هایِ انریی جهان  محورمعا لات یئوپلیتیکترین کانونازمهم

یافته و  رضا  توسعه بو   ویژ  کشورهای توسعه یپلماسی نوت  ر ساختار اقتصا ی جهان  به

عنوان هارتلند نوینی یا  کنیم که نظام سامانه نوتی فار  بهباید از خلیج است. لذا بر این اسا 

 چین اکنون  ومین مصرف .(88: 9815 آجیلی  و پور)رضمتی شو ریزی می نیا براسا  آن برنامه

ی نوت خام  رجهان است. نیاز چین به انریی ی بزرگ انریی  ر  نیا و سومین وار کنند کنند 

بینی شد  است. چین برای ضوظ این رشد  نیازمند پیش 2626 رصدی تا سا   956با افزایش 

افزایش میزان نوت وار اتی خو  است. این  ولتِ اقتدارگرای موفق از نظر اقتصا ی  پس از 

های پیش از جنگ جهانی  وم )یاپن و آلمان( اینک به چالشی جدی های مشابه  ر سا تجربه

فار  های یئواکونومیکی منقهه خلیجلحاظ نظریهلذا به د  است.برای نظم آتلانتیکی تددی  ش

 ای که طی سالیان اخیرکر . منقههی سوم میلا ی پیدا خواهد نظیری  ر هزار موقعیت بی

انریی مور  نظرشان به خو  جلب توجه مهامات پکن را بیش از پیش  ر جهت تومین امنیت

 کر   است.

ای به های تلوری مجموعه امنیت منقههبا بکارگیری مالوه پژوهش ضاضر  رصد  است تا     

انریی خو  از چرایی این ساا  پاسخ  هد که؛ قدرت نوظهور چین  ر راستای تأمین امنیت

 هایی روبرو است؟ها و فرصتبا چه چالش منقهه خلیج فار های مهم انریی چون کانون

 

 چارچوب مفهومی -1

  1آینده پژوهی:. 1-1

ای ی تاز گیری  مهولهشیدن به آیند  و تلاش برای ا رگذاری بر رویدا های  رضا  شک اندی    

ای جهانشمو  و فراگیر ای خاص و یا نگرشی ویژ  اختصاص ندار   بلکه پدید نیست و به  سته

توان خاستگا  و ریشه آن را همپای  یرینگی بشر بر کر  خاک  انست. از نظر است که می

پذیر بینینامقلوب و پیش تدابیر مناسب  بتوان از رخدا  وقایع ساختن شاید با پیشهپژوهان آیند 

گرایانه های علمی و انسانهای علمی و فلسوی بر شیو پژوهی  ر عرصهآیند  جلوگیری کر .

های متداو  و معهو   ر کوشد با بکارگیری تکنیکپژوهی روشی است که میتکیه  ار .آیند 

کند   ر ضالی که غیدگویی یا پیشگویی اقدامی است برای کاربست عوام   "نیبیپیش"پژوهش 
                                                                 

1. Foresight 
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جا و و شانس و الوهیت   ر کشد مجهو  یا ضهیهت  غیرمتعارف و غیرما ی ازقدی  سحر و
 (. 942 د 948: 9815)طاهری  

و از ای نشاخه« هنر  یدگا  بلند»پژوهی یا آیند  توان چنین ابراز  اشت که؛بنابراین می     

شناختی که  ر بقن خو   ار   های یرف معرفتپژوهشی است که با برخور اری از پشتوانهعلوم

توکری سیستماتیک  با هدف رفع ابهام  امکان ایجا  و شناخت بیشتر و افزایش کنتر  بر آیند  

ائه های ممکن  محتم  و مقلوب اررا برای تحلی  روندهای گذشته  کشد  ابداع و ارزیابی آیند 

گرایِ توکر راهدر یِ ش عم رو» هد. با این ضا  نکته قاب  تأملی که باید  رخصوص این می

مدنظر  اشت این است که  ر عصر ضاضر به سدب عدم فهم و  رک مقلوب از  «نوین

پژوهانه کتب و آ ار اندکی با محوریت روش سناریونویسی  ر عرصه مقالعات های آیند پژوهش

 المل   ر  ستر  عموم قرار  ار .وابط بیناجتماعی و رعلوم

 . امنیت انرژی1-2

 از جمله اصقلاضاتی است که طی سالیان اخیر  ر گوتمان سیاست« انرییامنیت»اصقلاح      

توجهی که باید  ر این بین نکته قاب  ها نمو  بارزی یافته است.ی  ولتگذاری مهاماِت برجسته

ملی  امنیت هاِی چشمگیر امنیت )امنیتاو  بر زنجیر  شک بدان توجه  اشت این است که عل

گذاران و توجه سیاست محیقی( کهزیست اقتصا ی و امنیتانسانی  امنیتامنیت المللی بین

ی مهم  یگر نیز پیدا شد  خو  جلب کر   است اکنون یک ضلههمر م را  ر گِر اگِر  جهان به

 باشد. انریی میاست که همان امنیت

انریی شرایقی است که اکثریت یک ملت یا تمام و همکارانش امنیت« نزاباری بو»به نظر      

های معهو   رضا  ضاضر و آیند  فارغ توانند  سترسی مناسب به منابع انریی با قیمتآنها می

 از اضتما  ققع و ریسک بالا  اشته باشند  اما مرا  از کاربر  این وای  توسط سیاستمداران ناظر

بر این موضوع است که اولاً  سترسی آسان و بدون اضتما  خقر به منابع نوت و گاز جهانی 

لحاظ منقهه جغرافیایی صورت منقهی تنوع و گوناگونی بهوجو   اشته باشد. انیًا این منابع به

ن منابع و همچنین مسیرهای انتها   اشته باشند و  الثًا جریان نوت و گاز عمومًا از نهاطی تأمی

 های آنان  ر  رازمدت وجو   اشته باشد.شوند که اضتما   دات و تغییر نکر ن ضکومت

عدارت است از » شو انریی  ر قرن بیست و یکم به قرار زیر تعرید میطور بنیا ین امنیتبه     

بیانی به «ی پایدار امنیت ملی.تومین توانایی  سترسی به منابع مور  نیازانریی برای توسعه
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 6و متنوع 8گستر   2قاب  اعتما   9معنای تدارک عرضه مهرون به صرفه انریی بهتر  امنیتضحوا

 (68 :9819 )سوواکو  نوت و گاز و زیرساخت کافی و مناسب برای انتها  این منابع به بازار است.

 یتی نوت  امنانریی برای اغلب کشورهای تولیدکنند ناپذیر امنیتهای جداییمالوه از     

های جدید و  رآمدوامنیت تهاضا است.  سترسی به  خایر جدید  توانایی توسعه زیرساخت

آیند که برای  ستیابی به ضساب میهایی بهگذاری پایدار از جمله مالوههای سرمایهرییم

 های نوت و گاز ضیاتی هستند.انریی برای شرکتامنیت

بع عرضه  مراکز تهاضا  جغرافیای سیاسی و ساختار انریی عدارتند از: مناعناصر سنتی امنیت     

انریی  ارائه تعریوی  قیق و چندوجهی از آن را  شوار ی موهوم امنیتبازار. ماهیت پیچید 

های مرتدط با تنها بسیاری از نگرانیانریی اصقلاضی جمعی است که نهساخته است.امنیت

 ( 968: 9818)صداغیان و سروستانی  . هدسیاسی را پوشش میاقتصا ی و قدرتانریی رشد

عنوان موهومی با اهمیِت روزافزون  پس از افو  رهیافت انریی بهد  ر یک تعرید امنیت9 

کشورهای  یگر تمرکز  اشت   استهلا  انریی که بر خو کوایی و عدم استوا   از صا رات انریی

کنند  ای انریی کشورهای مصرفشدن به منظور تأمین تهاضمتهاب  و جهانی ر شرایط وابستگی

سو  و بر برخور اری از  رآمدهای ضاص  از صا رات انریی برای رشد و توسعه اقتصا ی از یک

 :9812خانی و  یگران  )ضسنهای صا رکنند  از سوی  یگر مور  توجه قرار گرفته است  ولت

51.) 
کوشند امنیت ها میلتانریی   و رتعریوی  یگر آمد  است که  ر چارچوب بحث امنیت د2

 سیله مکتبواین موهوم به های  ابت و معهو  را ضوظ کنند. سترسی  ائم به انرییِ با قیمت

المل  شد    و عمدتاً از سوی بری بوزان وار  ا بیات روابط بین9116کپنهاگ  ر آغاز  هه 

 (.942: 9888پیما  )کولایی و زراعتاست.

انریی بستگی به عوام  مختلوی از جمله موقعیت یتبر اشت کشورها از مهوله امن د8

 شان  ار  وینستون چرچی یافتگی و نظام ضکومتیجغرافیایی  منابع  ر  ستر   سقح توسعه

امنیت و اطمینان  ر اتکای به نوت  ر تنوع و تنها تنوع »را به معنای امنیت انریی

 .(Luft & Korin, 2009: 336)«باشدمی

                                                                 
1. Affordable 
2. Reliable 
3. Ample 
4. Diverse 
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انریی آید آمد  است که بحث امنیتنظر میتر از تعارید پیشین بهکه جامعد  ر تعریوی  یگر 6

های ارزان و به های انریی )نوت و گاز( با قیمتعنوان  سترسی آسان  ما ر و پایدار به ضام به

 ور از هرگونه تهدید یئوپلیتیک  اقتصا ی  فنی و روانی تأ یرگذار بر بازارهای انریی بو   است 

(Elkind, 2010: 122). انریی از جمله توان چنین ابراز  اشت که مهوله امنیتبنابراین می

ها و افرا   ر جوامع مدرن است.جوامعی که  ر راستای های بسیار ارزشمند برای  ولتمهوله

 :Dannreuther, 2017).شدت وابسته به منابع و خدمات انریی هستندبرآور ن نیازهای خو  به

1)  
ای ) ربُعدامنیتی( از سوی منقهه ها  ر مسیر تدیین نظری مقالعاتترین گاممهمیکی از      

بر اشته شد.  غدغه « ری بوزاناب»ی شاخص آن ویژ  چهر کپنهاگ بهپر ازان مکتبنظریه

که برای نخستین  گر  ؛ آن هنگامباز می 9186 جدید از موهوم امنیت به  هه بوزان برای تدیینی

 ر 2«ها و هرا مر م   ولت»را  ر ویرایش او  کتاب 9«وعه امنیتی کلاسیکنظریۀ مجم»بار 

 مقرح نمو .  ر این نظریه  بوزان  و گام مهم  ر تحلی  موهوم امنیت بر اشت 9188سا 

عنوان یک ای امنیت و  رک آن بهای بر پایه ماهیت رابقهنخست توجه به سقح تحلی  منقهه»

های ًا یک موضوع جدا از هم(  و  وم ترسیم طید کاملی از لایههم وابسته )و نه صرفپدید  به

به موازات طرح این نظریه  کاربر  آن برای تدیین تحولات امنیتی  (65: 9816)بوزان  «.تحلی 

آسیا و مناطق مختلد جهان نیز آغاز شد که نخست از سوی بوزان برای تحلی  مسائ  جنوب

 غربی مور  استوا   قرار گرفت.آسیای

کار گرفته شرقی بهآسیا و نیز آسیای جنوبتر مسائ  جنوباندکی بعد برای تحلی  عمیق     

المللی  بوزان را  وققدی و ضاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین شد.فروپاشی جهان

ها و مر م   ولت»بر آن  اشت تا با بازنگری  ر  یدگا  پیشین خو    رویرایش  وم کتاب 

را مقرح نماید که قا ر باشد تدیین « ایمجموعه امنیت منقهه»  نظریۀ 9119 ر سا  « هرا 

ی جدید بر این فرض بنیان نظریه» بهتری از تحولات پیچید  جهانِ پساجنگ سر  ارائه  هد.

ای شد  است که ریشه  ر های بسیار گستر  استوار بو  که پایان جنگ سر   سدب آغاز ناامنی

)بوزان  همان  از ماهیت و ابعا  امنیت  ار . 8گرایانهگرایانه و جهاندگا  واقعهای  یمحدو یت

عنوان یگانه موضوع امنیت ونیزمکتب گرا با تلهی  ولت بهکه مکتب واقع ترتیببدین (45

                                                                 
1. Classical Security Complex Theory 
2. People, State and Fear 

. Globalist Perspectives3 
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های اصلی عنوان یگانه عام  امنیت از کانون تکوین ضرکتالمل  بهگرا با تلهی نظام بینجهان

اند. بنابراین لازم است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ر  منقهه غولت ک

ای خاص قرار  ارند و از مقالعات امنیتی های کشورهایی که  ر منقههساختار منقهه و ویژگی

هرچند این رویکرِ  بوزان به معنی نوی کام   یگر  )همان(«.مشابهی برخور اند  توجه کر 

ای نظریۀ مجموعه امنیتی منقهه»کند که نانچه خو  به این نکته اشار  میها نیست  چرهیافت

 نکته شایان توجه  یگر  )همان(«.گرایانه استگرایانه و جهانهای نوواقعمکملی برای  یدگا 

ای است که ریشه  رمدانی نظری رهیافت تلویهی بوزان  ر تعرید نظریۀ مجموعه امنیتی منقهه

 2انگارانهساز  و 9گرایانههای ما یرهیافت  ر واقع این نظریه  ترکیدی از» مکتب کپنهاگ  ار .

مور  8های مربوط به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحو  توزیع قدرتزمانی که اید  است.

شو  وآن هنگام که به فرایند گرایانه نز یک میهای نوواقعگیر   به رهیافتتوجه قرار می

 هایافتکند  رهیکنشگران توجه می 5الا هانییند تعام  بینعنوان برآبه 6امنیتی شدن

توان گوت نظریۀ بنابراین می(. 88: 9881  گرکالجی) ا اندیش وکوز « شو انگارانه پررنگ میساز 

و تحلی   ای برای تجزیهشناسانه با سقح تحلی  منقههای روشنظریه 4ایمنقههامنیتیمجموعه

عنوان مدنا و علت انتخاب سقح تحلی  بهاست.این روش د نظریه به المللیمسائ  امنیت بین

 شو .شناسی امنیتی نیز محسوب می چارچوب خو    ر واقع نظریه محیط

     RSCT ای محور از جهان برسد و زبان خواهد به فهم منقههای( می)مجموعه امنیت منقهه

یگر   ر پی ایجا  چارچوبی نسدتًا باز سوی   از ای را برای این منظور ضوظ نماید.مهایسه

ها  ر میان مناطق را  رک نماید. ضمن )نظریۀ ضداق ( است تا بتواند امکان گسترش تواوت

ای عمومی از مهولات راضوظ کند تا بتواند تمایزات مناطق را تعرید خواهد مجموعهآنکه می

چون  ای نامتناسب است؛ظریه ار  که نظریۀ ضداکثری یا قوی  نبه همین علت بیان می کند؛

گیر  که این واقعیت را نا ید  می و کند.مواهیم و سازوکارهای یکسانی را برمناطق تحمی  می

 امنیت  ر شرق آسیا  اروپای غربی و آفریهای مرکزی معناهای متواوتی  ارند.

                                                                 
. Materialistic1 

. Constructivist2 

. Distribution of Power3 

. Process of securitization 4 
5. Inter ـ subjective interaction 
6.Regional Security Complex Theory )RSCT( 
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ها  وعهشو ؛  ر این مجمای با ساخت گوتمان مناطق توصید نمیمجموعۀ امنیتی منقهه     

ای ها و کر ارهای منقههشو  و نه گوتمانها و کر ارهای امنیتی بازیگران مقالعه میگوتمان

چیز یا چه کسی را امنیتی کنند  ممکن است منقهه آنها. لذا بسته به اینکه بازیگران چه

 ای است که ممکن است با فهمنوع کارکر ی و بسیار ویژ  RSC بازتولید شو  یا تغییر کند.

 تر از منقهه تناظر  اشته یا نداشته باشد.عمومی

شو  ای مشتم  و مرتدط با یکدیگر موجب میهای امنیتی منقههتهسیم جهان به مجموعه     

ای  چهار سقح تحلی  متواوت را به یکدیگرپیوند  هد و  ر تا نظریۀ مجموعه امنیت منقهه

قرار گیر .  ر تراز  اخلی  یعنی  ر  چیزی باید برای تحلی  مدناسقح مشخص نماید که چه

های  اخلی آنها معیار اصلی است. تراز بعدی پذیری رون  ولت د کشورهای منقهه آسیب

های  RSCبا  RSCهای منقهه با یکدیگر است. تراز سوم تعام  یک روابط  ولت د  ولت

توجه است. راینجا مور   RSC های جهانی و نهش آنها  رهمسایه است و  ر نهایت  تراز قدرت

گیر .نتیجه ای مور  توجه قرارمیتعام  میان ساختارهای امنیتی سقح نظام  ر سقح منقهه

شناسی امنیتی  ر چارچوب نظریه مذکوررا  آنکه  این چهار تراز فوای تحلی  امنیت و محیط

  هند.تشکی  می

المللی و ای  بیننقههسقوح تحلی  امنیت را به چهار سقح ملی  م RSCTاز منظری  یگر     

هر چهار سقح همزمان عم  2ی امنیتی ار  که  ر خوشهکند وبیان میتهسیم می 9جهانی

کنند؛الدته ممکن است  ر برخی موار   یکی از آنها سقح مسلط باشد اما گوتنی است سقح می

 رفت.توان آنرا  ر تحلی  نا ید  گای  ر هر شرایقی ایوای نهش خواهد کر  و نمیمنقهه

از چهار معیار ای ی امنیتی منقههساختار بنیا ین مجموعه (266 :9815 یگران   )رستمی و

 اصلی به شرح زیر تشکی  شد  است؛

 یعنی 8ساختار آنارشیک  RSC .باید از  و یا چند واضد خو  مختار تشکی  شد  باشد 

 هندۀ توزیع قدرت میان واضدهاست.  که پوشش6ققدش  

 که 5مرز  RSC  کند. از همسایگانش جدا میرا 

                                                                 
1. Global Security 
2. Security Constcllation 
3. Anarchic Structure 
4. Polarity 
5. Border 
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 که شام  الگوهای  وستی و  شمنی میان واضدهاست.9ساخت اجتماعی   

محور بو ن ای اص  سرزمینی و  ولتمنقهه امنیتی نظریۀ مجموعه ساختارآنارشیک: -9 

پذیر  و بر این اسا   متغییرهای بازیگران و فهدان اقتدار یا ضاکمیت مرکزی جهانی را می

سیاسی نیز بو ن بر نظریه و جغرافیایعلت امنیتی هد  اما بهی را مور  توجه قرار میجغرافیای

صورت مسته   بلکه  ر چارچوب های جغرافیایی را نه بهکند.با وجو  این  متغییرتأکید می

محور بو ن نیز با وجو  پذیرش نهش سایر بازیگران  اند و بُعد  ولتنظریه  مور  پذیرش می

پذیر  که جهان نماید و میهای امنیتی تأکید میها  ر محیطاهمیت مسلط  ولتجدید بر 

 کنونی جهانی آنارشیک و فاقد اقتدار مرکزی است.
تر  ر سقح  اخلی انسجام بیشتری  ارند و به سمت های قویبر اسا  این نظریه   ولت      

ترند  هایی که ضعیدلتکنند  ر ضالی که  ویافتن تهدیدات  ر خارج از کشور ضرکت می

بازیگران فروملی رقابت کنند؛ چنین  باضاکمیت تجربی ندارند و ممکن است بر سر امنیت 

 پذیرند. هایی  ر برابر تهدیدات خارجی آسیب ولت

    RSCT های قوی و ضعید بر روی یکی طید به تدعیت از تر کر ن فهم  ولتمنظور  قیقبه

مدرن تهسیم   مدرن و پست2ها را به سه  سته کلی پیشامدرنتهای متداو    ولبندیتهسیم

های های ضعید   ولتهای پیشامدرن   ر بخش انتهایی  ولتکند. بر این اسا    ولتمی

های های مدرن   ر میانه فاصله  ولتهای قوی و  ولتمدرن  ر بخش انتهایی  ولتپست

های پیشامدرن  ر انتهای طید ضعید  و نه ولتضعید تا قوی ضوور  ارند؛ یعنی نه به انداز   

ها مدرن  ر انتهای طید قوی قرار  ارند  بلکه به تناسب نوع  ولتهای پستبه انداز   ولت

 تواند به سمت قوی یا ضعید نز یک شوندمی

 هد که نشان می RSCققدش: موهوم ققدش  ر واقع ساختار و توزیع ما ی قدرت را  ر  -2 

ای  ر قالب منقههامنیتیققدی باشد. نظریۀ مجموعهاً  وققدی  چندققدی یا تکتواند مثلمی

را پیشنها   5ایهای منقههو قدرت 6های بزرگ  قدرت8هاموهوم ققدش سه سقح ابرقدرت

 (988د  981 :9818  رپو)افراسیاب.کندمی

                                                                 
1. Social Construction 
2. Pre modern 
3. Super Powers 
4. Great Powers 
5. Regional Powers 
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کند. تعرید می ایهای امنیتی منقههرا مرز میان مجموعه9های عایق ولت RSCTمرز:  -8 

های هایی اشار   ارند که یک یا چند واضد آنها را اشغا  کر   و پویشهای عایق به مکان ولت

که  2های ضای اند. این موهوم را نداید با  ولتای آنها پشت سر هم انداشته شد امنیتی منقهه

  . ر  وران نظام  وققدی مقرح بو ند اشتدا  گرفت

)ققدش(  الگوهای تار آنارشیک علاو  بر روابط قدرت شمنی:  رون ساخالگوهای  وستی و  -6 

 هند که نهش  ارند و نشان می RSC وستی و  شمنی  ر تعیین ساختار بنیا ین و ماهیت 

کدام الگوی  شمن  رقیب و یا  وست بر نظام مسلط است و اینکه تا چه انداز  این الگوها 

  منافع )محاسده سو  و زیان( و یا مشروعیت ) رک از بواسقه اجدار )نیروی خارجی( یا از را

 (.288د  288 :9881خانی  اند.)عددالهخوب یا بد و  رست یا نا رست(  رونی شد 

 ر همین راستا از جمله کشورهایی که طی سالیان اخیر با توجه به رشد اقتصا ی رو به      

درت نوظهور جمهوری خلق چین است روی  ار  قتزاید خو   سعی  ر مهابله با تهدیدات پیش

آمیز سعی  ر به چالش کشیدن هژمونی ایالات که  ر فوای پساشوروی به نحوی مسالمت

های یرفی از جنس تأمین امنیت انریی خو   ر متحد   ار  که  ر این را  به ناچار با چالش

 کنندۀ اقتصا ی خو  روبرو است.راستای تداوم رشد خیر 

تواند  ر نظم ا از جمله کشورهایی که قدرت نوظهور جمهوری خلق چین می ر همین راست     

 اسلامی ای جمهوریغربی از آن یاری جوید قدرت منقههگرفته  ر آسیایاِی شک نوین منقهه

های ملی  ار ارزشتنها  اعیهایران از جمله کشورهایی است که نهاسلامیایران است. جمهوری

فار  است غربی و کشوهای ضوز  خلیجخصوص منقهه آسیاینی بهمسته  ازسایر  و  جها

ساجنگ پگرفته  ر  ور  ها  ر فوای هژمونیک شک شدت مای  به پاسداشت این ارزشبلکه به

ای که  ر این بین باید مور  توجه مهامات تهران واقع گر   این است که سر  است. اما نکته

 ار که هژمون جهانی چنین بازیگرانی را که  اعیهشو  اتخا  چنین موضعی منجر به آن می

 انند که بر خلاف جریان ضاکم هایی میهای مسته  از هژمون جهانی هستند  موجو یتارزش

های ملی کنند. از این رو ممکن است ضتی اگر هم ارزشالمل  شنا میبر فوای نظام بین

المل  و ضهوق مذکور  ر منشور بینمسته  مدنظر مهامات تهران منقدق با اصو  مسلم روابط 

سازمان مل  متحد باشد نتوانند به تأمین منافع خویش مدا رت ورزند و به صورت واضدهای 

                                                                 
1. Insulator states 
2. Buffer states 
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های هژمون به منظور های قدرتای که اولین طعمهافتا  افتا    رآیند. واضدهای تکملی تک

الذکر را مقالب فوقشان خواهند بو .  ر همین خصوص نمونۀ گویای ا دات برتری جهانی

 مور  اشار  قرار  ا . «  اماتو»توان مجازات اقتصا ی ایران  ر چارچوب طرح موسوم به می

المل  و  ر راستای نی  آید که  ر فوای کنونی ضاکم بر نظام بیننظر میچنین بهبنابراین      

ی تحصی  منافع بینی شد   مهامات تهران باید  و تاکتیک راهدر ی را برابه اهداف پیش

  .خویش اتخا  نمایند

ای با محوریت ایران  تاکتیک  وم؛ تلاش های منقههتاکتیک او ؛ تلاش برای تأسیس نظم     

ایِ نوین  اگرچه  ر آن نهش قدرت برتر را نداشته باشد های منقههبرای ضوور ایران  ر نظم

 (51 :9884)کاظمی  

 

 ه خلیج فارسن درمنطقانرژی چیهای امنیتسیاست -2

 فارس و جایگاه راهبردی آن در نظریات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکیخلیج. 2-1

است. « منازعه»و « بحران»تر از همه چیز  یا آور فار  پیشغربی وخلیجمنقهه آسیای      

وقوع  و جنگ جهانی  چهار جنگ گستر   بین اعراب و اسرائی   سه جنگ عظیم  ر 

های اسلامی  اخلِی متما ی و متعد   پیدایش و پدیداری جندش هایفار   جنگخلیج

 اند تا منقهه آسیایمختلد و مخالد و بالاخر  رشد چشمگیر بنیا گرایی اسلامی موجب شد 

هایی که اغلب تلوری ای استپیشینه خاطر چنینباشد. به کنند  خونریزی و  رگیری غربی تداعی

 تا اندبو  « محورمنازعه»اند  ربی را مور  بررسی قرار  ا  غکه  دات  صلح و امنیت  ر آسیای

 ای است لدریز ازغربی مهولهبنابراین از نظر برخی محههین  ضکومت  ر آسیای «.گراتوسعه»

 «. گرگونی»و«استیلا»  «ناامنی»

 ر غربی  ر این بین باید توجه  اشت که علاو  بر موار ی که از نظر گذشت منقهه آسیای     

شرقی  لاتین  افریها و آسیای جنوبنیافته جهان مانند امریکایمهایسه با سایر مناطق توسعه

های نشان  ا   و انهلاب« ملیاستهلا »و « رهایی از استددا »بیشترین آما گی را برای 

غربی خواهی را  ر تاریخ سیاسی خویش  اشته است  اما علیرغم این پیشینه  آسیایمشروطه

های عظیم صنعتی خواستار آن شو  و قدرتناپذیر ترجمه مین به بحران و انرییِ پایانهمچنا

های ضاکم  ر این غربی ظهور نیابند و رییمهستند که کشورهای عظیم و صنعتی  ر آسیای

 (655: 9882)نصیری   .منقهه  همچنان  روت بدهند و اطاعت بخرند
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المل  پدید آمد و رتیب و اولویت ابزارهای نوو  بینبا پایان جنگ سر   تحولات مهمی  ر ت     

ی نخستِ اهمیت قرار گرفت. امروز  عنصر مسائ  مهم اقتصا ی و اقتصا  سیاسی  ر  رجه

ی قدرت بیشتر ناظر بر نظامی قدرت تأ یر کمتری  رروابط میان کشورهای بزرگ  ار  و وای 

ترین ع انریی و تسلط بر آن از جمله مهمها خواهد بو .ازاین رهگذر  موضوتوان اقتصا ی ملت

شدن و شو ؛ چه اینکه  ر فوای جهانیهای توان بالای اقتصا ی کشورها محسوب میمالوه

المل   انریی به ابزاری نوین برای پیوستگی منافع  مهاصد  علایق و توا های بازیگران روابط بین

فار  نیزبه صا ی بد  شد  است.خلیجی اقتتأمین منافع و امنیت ملی  رفا  عمومی و توسعه

های انریی جهان  محور معا لات یئوپلیتیک و یئواستراتژیک از ترین کانونعنوان یکی ازمهم

یافته و ویژ  کشورهای توسعهگیری  یپلماسی نوت  ر ساختار اقتصا ی جهان  بهزمان شک 

ن هارتلند نوینی یا  کنیم که عنوافار  به رضا  توسعه است. لذا بر این اسا  باید از خلیج

ها و رفتارهای بندیشو  که بسیاری از صدمی ریزیی نوتی  نیا بر اسا  آن برنامهنظام سامانه

 کند. ای را تشریح میای و فرامنقههکشورهای منقهه

شرقی است جنوبی و جنوباروپا  افریها  آسیای فار  محورارتداط بینخلیجباتوجه به اینکه      

ترین مرکز ارتداطی بین سه ترین و مهمعنوان بزرگغربی  بهاز نظر استراتژیک منقهه آسیای و

 هد که  و  ریای مدیترانه و سرخ و قار  است و بخشی از یک سیستم ارتداطی را تشکی  می

 کند. هم متص  می و اقیانو  هند و اطلس را به

یار ضساسی  ر توازن اقتصا ی  مالی و تجاری نهش بستنگه هرمزکه  راین منقهه قرار ار       

کند و هر رخدا ی که سلامت و همه کشورهای صنعتی و کشورهای ساضلی منقهه ایوا می

امنیت  ریانور ی را  ر این ناضیه تهدید نماید  به همان نسدت منافع این کشورها را  ر معرض 

فار  به اقیانو  هند ی خلیجخقر قرار خواهد  ا . همچنین تنگه هرمز  را  ارتداطی ساضل

های نظامی مور  توجه بو   است. های عملیاتی   ر استراتژیبو   و هموار  به صورت منقق

پر ازان مختلوی از جمله مکیندر و اسپایکمن  ر اهمیت به لحاظ تلوریک نیز  نظریه»

 (.82 د 88: 9818بیگی  اند )متهی و قر پر ازی کر  فار  تلوریاستراتژیک خلیج

رفت.  ر نظریه شمار میهای ضاشیه بهیا سرزمین «ریملند»فار  ها  خلیج ر این نظریه     

ای است  ولی اهمیت خاصی  ار   چرا که فار  ضاشیهغربی و خلیججهانی مکیندر  آسیای

تواند مح  برخور  نیروی زمینی و  ریایی مح  تما  و تلاقی خشکی و  ریاست و بنابراین می

پر از یئوپلیتیک امریکایی پس از نظریه هارتلند بر شد.نیکولا  اسپایکمن  جغرافیدان و نظریهبا



  ؛ رشید رکابیان و همکاران... انرژی چینسیاست امنیت آینده پژوهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

عنوان ریملند یا ضاشیه های  اخلی و خارجی این نظریه تأکید و آنها را با هم بهاهمیت کمان

 انست. ر نتیجه بخش بزرگ آسیای تر از هارتلند میمعرفی کر . وی ناضیه ریملند را مهم

 ای یافت.فار   ر ریملند اسپایکمن جایگا  ویژ ویژ  منقهه مرکزی آن یعنی خلیجبی  بهغر

 (.16د  19: 9815پور و آجیلی  )رضمتی

 انداز انرژی دنیافارس در چشمارزیابی جایگاه منطقه خلیج. 2-2

یار ترین مناطق صاضب منابع انریی  نیا است که نهش بسفار  یکی از مهممنقهه خلیج     

های فراوانی را ی اخیر این منقهه نابسامانیمهمی  ر معا لات انریی جهان  ار .  ر سه  هه

متحم  شد  و اوضاع سیاسی و اقتنصای آن  ستخوش تغییرات فراوانی شد  است. رقابت بر 

سر منابع انریی و نوتی این منقهه از جمله مسائلی است که  ر تحولات آیند  جهان نهش 

اهد  اشت. علاو  بر آن  با توجه به رقابت کشورهای قدرتمند پیرامون نوت  این فراوانی خو

منقهه نهش بسیار مهمی  ر معا لات یئوپلیتیک آیند  جهان خواهد  اشت.به همین  لی   

فار   ر یکی از ناظران عالی امریکایی  ر امور یئوپلیتیک معتهد است که خلیج« جوری کمپ»

هه تأمین کنند  انریی  ر سد  بیست و یکم هستند و از آن به عنوان کنار  ریای خزر   و منق

ها و قواعد بازی کند. از این رو  با تحو  مدنا و موهوم رقابتیا  می« بیوی استراتژیک انریی»

  آن میان  و کانون فار  و ایجا  پیوستگی فزآیندپیرامون ضوز  استراتژیک خلیج

 ی و آسیایبغرظم کهن مناسدات یئوپلیتیک  ر آسیایفار   نخزر و خلیج یئواستراتژیک

فار  و  ریای خزر مرکزی   یگر یک مدنای مناسب برای شرح آنچه  ر مناطق ضسا  خلیج

متأ ر از نظریه  او این نظر (.956د959: 9816)یز انی و تویسرکانی   آیدضساب نمیگذر  بهمی

این منقهه » کنندند انریی چینی یا  میهارتلند مکیندر  از بیوی انریی جهانی یا هارتل

سعو ی و امارات متحد  عربی را مرغی شک   ازجنوب روسیه و قزاقستان تا عربستانتخم

گیر . تهریداً  و سوم  خایر ا دات شد  نوت و یک سوم  خایر گاز طدیعی جهان  ر  ربرمی

ای خزر به آن اضافه گر    فار  قرار  ار . اگر  خایر برآور  شد   ریاختیار کشورهای خلیج

 رصد برای گاز طدیعی  66 رصد برای نوت و بیش از  86 رصد نسدی این  خایر به بیش از 

ترین ضلهه انریی عنوان یک هارتلند اقتصا ی و نیز بزرگفار  به ر این میان خلیج»رسد.می

؛ چرا که با افزایش «های بزرگ قرار گرفته استجهانی   ر آغاز هزا  سوم مور  توجه ویژ  قدرت

های جهانی با اقتصا  روزافزون مصرف انریی  ر هزار  سوم خصوصاً نوت و گاز ارتداط سیاست
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مخزن »ای که این منقهه را  گونهبه.شو روز  ر  نیای وابستگی متهاب  بیشتر میوانریی  روزبه

 (86د  85: 9818بیگی  قر  )متهی و.اندنام نها  « نوت جهان

هزار کیلومتر مربع   خایر عظیمی از نوت جهان را  ر اختیار  ار .  288خلیج فار  با      

ترین  ارندگان و صا رکنندگان منابع و  خایر نوت جهان یعنی عربستان سعو ی  ایران  مهم

نوت  نیا   رصد از  خایر 56ه کعراق  کویت و امارات متحد  عربی  ر این منقهه قرار  ارند. 

قرار  ار . ر رابقه با اهمیت این منقهه  یدید نیوسام  معاون وزیر امورخارجه این منقهه  ر

اگرجهان  ایر  مسقحی باشد و کسی بخوهد » ر انشگا  جرج تاون گوت 9186امریکا  ر سا  

ان فار  است.امروز  جایی  ر جهتوان گوت که مرکز آن  ر خلیجمرکز آنرا بیابد  به یهین می

به اهمیت این منقهه وجو  ندار  که تمامی توجهات را به یک نهقه و با علایهی یکدست 

همسان کند.  ر ضا  ضاضر  برای ا امه سلامت اقتصا ی و  دات جهان جایی به اهمیت این 

  (.19د  969: 9815پور و آجیلی  مرکز وجو  ندار  )رضمتی

انرییِ عصر ضاضر   ر  ر مهوله تأمین امنیتفار  پس از تدیین جایگا  راهدر ی خلیج     

ا امه سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ  ا   شو  که جایگا  قدرت نوظهور چین  ر 

 فار  چگونه خواهد بو ؟اقتصا  انریی خلیج

 فارسانرژی در آوردگاه خلیجچین و مقوله تأمین امنیت.3-2

اند؛ چراکه مقالعه سیرتحولات این کشور  هب  ا  چین را ای های خوته با استراتژی ابهام ل    

های استراتژیک خو  مرموزانه و ها هموار   ر اتخا  سیاستماید این واقعیت است که چینی

 خوبی شناخته وآنراهای بزرگ  قواعد بازی را بهبسیار محتاط ظاهر شد  وبا فریوتن قدرت

عنوان  ولت اقتدارگرایِ موفق از نظر چین به(. 985: 9816اند )یز انی و تویسرکانی  بکاربسته

های پیش از جنگ جهانی  وم )یاپن و آلمان( اینک های مشابه  ر سا اقتصا ی  پس از تجربه

آنرا هیولای آسیایی « پراوا ا»به چالشی یرف برای نظم آتلانتیکی تددی  شد  است.روزنامه 

«The Asian Monster »رهدری امریکا مخالد است )کولایی   ققدی بهخواند   که با نظم تک

ی ی بزرگ انریی  ر  نیا و سومین وار  کنند کنند چین اکنون  ومین مصرف (85: 9881

شدن بو   و یکی از های اخیر  ستخوش پروسه صنعتینوت خام  ر جهان است. چین  ر سا 

 رصدی  ر سا    96تا  8ترین اقتصا های  رضا  رشد  نیا است.  ر واقع با نرخ رشد بزرگ

 بینی شد  است.پیش 2626 رصدی تا سا   956نیاز چین به انریی با افزایش 
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های علیرغم تلاش چین برای ضوظ این رشد  نیازمند افزایش میزان نوت وار اتی خو  است     

فار  طور روزافزونی به نوت خلیجچین برای تنوع بخشیدن به منابع نوتی خو   این کشور به

عنوان بازارانریی به لحاظ فار  بهشد  است  به همین  لی  تأکید فعلی چین بر خلیج وابسته

نظیر است. چین به عنوان یک بازیگر نسدتاً جدید رمنقهه  به  لی  فهدان سابهه تاریخی بی

های جویانه ونیز برخور اری از یک بازار بزرگ  جذابیتهای ستیز اجتناب از سیاست استعماری 

 نگ شیائو »فار   ار . از زمانی که این کشور تحت رهدری گذاران خلیجبرای سرمایه فراوانی

ی جهانی مقرح   اصلاضات اقتصا ی خو  را آغاز کر   چین به عنوان یک بازیگر بالهو «پینگ

های اخیر  نیازش به انریی را افزایش  ا   و امنیت شد.رشد اقتصا ی بالای چین  ر سا 

بیگی  ی را به عنوان چشم اسوندیار این کشور مقرح ساخته است )متهی و قر  ستیابی به انری

9818 :88.)  

برای نخستین باربیش  9114فار   ر تأمین نوت چین رشد با داتی  اشت و  ر سهم خلیج     

شد. به  ندا  آن چین تصمیم گرفت  رصد( را شام  می 5/58ازنیمی ازوار ات نوت خام چین )

فار  ارزانتر از بهیه فار  افزایش  هد؛ به  لی  اینکه نوت خلیجخو  را از خلیجوار ات نوت 

فار  را از طریق صا رکر ن تواند ضداق  بخشی از هزینه وار ات از خلیججاهاست و چین می

کارگر  خدمات  کالا و ... جدران کند و همچنین از طریق استهرار و ایجا  کار مشترک  

تواند  رآمدی گذاری  ر زیربنای تولیدی نوت میگذاری و وام و سرمایهمایهریزی برای سربرنامه

 2686بینی کر   است که تا سا  پیش (I.E.A)المللیبین آیانس انریی  ست آور .کلان به

وار ات چین با وار ات امریکا برابر خواهد بو  و این هشداری برای چین  ر جهت نیاز به 

عنوان مرکز تأمین انریی چین فار  بهست که  ر این عرصه خلیجتومین تأمین با دات نوت ا

: 9819قرار گرفته و توسعه روابط با کشورهای منقهه هم  ر این راستا است )یز انی و اکدریان  

 (.826د  825

این ه توجه  اشت که پکن  ر راستای ایوای نهش  ر آور گا  راهدر ی تکنالدته باید بدین      

متحد  بر بعوی از کشورهای رو ندار ؛ زیرا  ر ا ر نوو  ایالاتان راضتی را پیشکار چند منقهه

تولید کنند  نوت و همچنین مسیرهای انتها  انریی  امنیت انتها  انریی به آنها  ر معرض 

گیر . اگرچه چین  رصد  است تا منابع تأمین انریی خو  را متنوع کند  ولی  ر خقر قرار می

غربی مور  توجه چین قرار گرفته است.امنیت نوت و گاِز عظیمِ منقهه آسیایاین میان منابع 

انریی را بیش از پیش به یکدیگر کنند  و تولیدکنند انریی  ر شرایط کنونی  و سوی مصرف
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تنهایی یک از این  و بهنز یک و ضرورت تعام  ورایزنی بین آنها را فرآهم کر   است؛زیرا هیچ

نریی خو  را تأمین کنند و هرگونه بحران  ر بازار جهانی انریی که اقتصا  اتوانند امنیتنمی

جهانی را به چالش بکشد  بر هر  و طرف تأ یرگذار خواهد بو . به بیانی  یگر  وجه بسیار مهم 

پذیری گیرند  توأم شدن آسیب رروابط بازیگرانی که  ر وضعیت وابستگی متهاب  قرار می

ی وابستگی متهاب  را  وجانده این بار  لازمه  ر «ریچار  کوپر»است.متهاب  و منافع مشترک 

پذیری آسیب»و « منافع مشترک»توان گوت که  اند.  ر واقع  میبو ن ضساسیت می

تواند  هند. همین امر میی وابستگی متهاب  را تشکی  می   و روی سکه«)ضساسیت(

کنندگان انریی باشد؛ از تولیدکنندگان و مصرفساز استهرار الگوی وابستگی متهاب  میان زمینه

ویژ  غربی بهترین منقهه تأمین انریی چین از  یدگا  این کشور  منقهه آسیایاین رو  اصلی

فار  لزوماً از طریق تولیدکنندگان خلیج ی چینفار  است. بخش بزرگی ازتهاضاضوز  خلیج

رصد تولید   68به  2668رصد  ر سا    86بینی شد  سهم آنها از تأمین خواهد شد که پیش

های اخیر ها با  رک این موضوع  ر سا خواهد  اشت. چینی رشد 2625جهانی تا سا  

ویژ  کشورهای اصلی خیز این منقهه  بههای وسیعی برای ارتهای روابط با کشورهای نوتتلاش

را هرچه بیشتر افزایش  هند. اند تا  ر پرتو آن بتوانند سهم خو  از  خایر این منقهه انجام  ا  

انریی خو  توسعه مناسدات با همه کشورهای منقهه چین بنا بر مصالح اقتصا ی و امنیت

کند. این کشور برای وار ات نوت از کشورهای عمان  یمن  عربستان  و غربی را  ندا  میآسیای

نژا  و )مصلیفار  استشدت وابسته به خلیجایران به منقهه تأمین کنندگان اصلی  به

 (981د  912: 9819شنا   ضق

غربی مواجه است.  ر ای و  اخلی  ر آسیایطور عمد  با سه سقح جهانی  منقههچین به     

متحد   ر منقهه است.رویکر  چین به ترین مسلله نوو  وضوورما رایالاتسقح جهانی بزرگ

ها از اهداف امریکا  ر ا راک چینی متحد  وغربی را رفتار این کشور با ایالاتکشورهای آسیای

غربی به کنند که ضوور امریکا  ر آسیای هد. رهدران چینی تصدیق میمنقهه تشکی  می

ها ه  لی  منافع استراتژیک واشنگتن است که امریکا بر ضوور  یپلماتک و نظامی خو  برای  ه

 داتی  ان یکی از منابع بیعنوپافشاری خواهد کر  واین سیاست امریکا برای  دات منقهه و به

گذاران  ر پکن همچنین نسدت به نیات امریکا  ر سلقه یافتن بر خقرناک خواهد بو .سیاست

های مشخص امریکا که با منقهه سوءظن  ارند و رهدران چین اغلب مخالوت خو  را با سیاست

و روابط مثدت را سکنند. چین تلاش  ار  تا از یکهدف کسب منافع این کشور بو    اعلام می
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با کشورهای سنی و شیعه مذهب  ر منقهه برقرار کند و از سوی  یگر روابط خو  با اعراب و 

هایی همچون همکاری نز یک با اسرائی  را همچنان ا امه  هد.چین همچنین از تعهیب کنش

متحد  های عظیم وپرسو  تسلیحاتی که ممکن است این کشور را  ر مهاب  ایالاتایران یا فروش

ضا   پکن تلاش  ار  روابط سیاسی خو  را برای تومین قرار  هد اجتناب ورزید. رعین

برانگیزی چون ایران همچنان ضوظ کند. پکن  سترسی به منابع و بازار  با کشورهای بحث

متحد  برای هایی را تعهیب خواهد کر  که مانع از ایجا  مشک  توسط ایالاتهمچنین سیاست

ای چین  گسترش های مالِی منقههاقتصا ی خو  شو . این موضوع  ر کمک نوو  سیاسی و

های نظامی به ایران روابط  یپلماتیک و تعهیب معا لات  ر ضوز  انریی و صا رات فناوری

پکن  ر شورای  9گرانهمتحد  مشهو  است.رویکر  میانجی و واسقههای ایالاترغم اعتراضبه

گری اهداف طور مشابهی تلاش چین برای موازنهای ایران  بههستهامنیت سازمان مل   ر برنامه 

ای از طورخاص منافع آن را  ر عدم گسترش تولید اتمی و  دات منقههای چندجانده و بهمنقهه

سو و  سترسی به عرضه انریی و روابط پایدار با ایران از سوی  یگر نشان  ا  ) ههانی و یک

 (.998د  991: 9816امیری زر  

غربی نگران است.سیاست کشورهای واشنگتن از افزایش ضوور چین  ر آسیایلذا      

  هی به روابط بین چین و کشورهای ضوز  خلیجمتحد   ر شک ای خصوصاً ایالاتفرامنقهه

تواند  ر ضوز  انریی نیز مقرح ها میفار  بسیار ما ر است. تهاب  یا همسویی این سیاست

 شو . 

ترین وار کنند  نوت عربستان عنوان بزرگچین برای اولین بار از امریکا به 2661 ر سا       

 رصد  98ضدو   2692پیشی گرفت.براسا  آمارا ار  اطلاعات انریی امریکا  عربستان  ر سا  

 رصد از ک   91کر    رضالی که این رقم برای چین به متحد  را برآور   مینوت وار اتی ایالات

سعو ی از ابزار نوت برای کسب مشروعیت کارکر ی از آنجا که عربستان رسد.می نوت وار اتی

ای و جهانی بیشترین استوا   را  ر  اخ  و کسب جایگا  یک کنشگر فعا   ر معا لات منقهه

 .کندای را ایوا میکند   ر این موضوع نیز نوت جایگا  ویژ می

شرق را  ر ضوز  انریی مدنظر  ار . این  خو  صا رات به LNGققر تحت پوشش برنامه      

انریی کشور با  ارا بو ن  خایر فراوان گازی به  ندا  روابط گستر   با چین برای تومین امنیت

کند.  ر عم  چین را تأمین می LNG رصد از گاز  86خو  است. ر این راستا ققر ضدو  
                                                                 

1. Middle - man 
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ت  ر بازار جهانی انریی توسط امنیت خارجی ققر به  لی  منابع و اهمیت سرشار آن و اهمی

یابد و شو .نگرانی این کشور تا ضدی تخوید میهای غربی تأمین میمتحد  و قدرتایالات

توان وجه بارز پرواتر عم  کند. با این وجو  میخارجی خو  بیشو   ر رفتار سیاستموجب می

ی بزرگ  ر راستای هاخارجی این کشوررا  ر راستای منافع ملی و نز یکی به قدرتسیاست

گذاری خارجی  انست. برخلاف عربستان و ققر عرصه روابط با ی اقتصا  و جذب سرمایهتوسعه

متحد  و غرب  شواری کمتری به همرا  ایران برای چین به  لی  نوع روابط این کشور با ایالات

واجه شد  های جدی م ار . چنانکه پس از انهلاب اسلامی  ضوور امریکا  رایران با چالش

های امریکایی  ر ایران ممنوع و تاجایی که  ر پی ققع روابط سیاسی  و کشور  ضوور شرکت

مراو ات اقتصا ی به نز یک صور رسید. بنابراین چین مزاضمت رقیب سرسخت را تا زمانی که 

کند وروابط اقتصا ی رابقه تهابلی بین ایران و امریکا وجو   ار    ر این کشور اضسا  نمی

 (.889د  888: 9815ای را  ر ضوز  انریی با ایران  ار  )یاری و کامران  وبه توسعهر

فار  اینکه چین نکته قاب  تأم   رخصوص نوع رویاروی واشنگتن د پکن  ر منقهه خلیج     

کند با کشورهای غربی های سیاسی با همه کشورهای منقهه  سعی میضمن توسعه همکاری

اب  نداشد و  ر مسائ  امنیت منقهه همیشه موضع محتاطانه را اتخا  نماید. ویژ  امریکا  ر تهبه

های سیاسی د امنیتی را  ر قالب خارجی خو  توسعه همکاری ر همین راستا چین  ر سیاست

های  وجانده را  ر کند  هرچند همکاریای  نیا  میالمللی و منقههها و نها های بینسازمان

های منقهه بیشتر بر ها  ر ض  و فص  بحرانترش  ا   است. چینیراستای تهویت آنها گس

المللی های خو  را از مجاری بینکنند فعالیتنهش سازمان مل  متحد تأکید کر   و سعی می

های های کشتارجمعی و منع توسعه سلاحا امه  هند. چین برای مدارز  با تروریسم  منع سلاح

زا شد  است  بر تلاش همه کشورها همرا  با منقهه بحرانای که همه به نوعی  ر این هسته

های غربی کند راین ضوز  با قدرتنهش سازمان مل  اصرار  ار . با این وجو  هرگز سعی نمی

های سیاسی  ر همه خارجی چین توسعه همکاریرو ررو شو .ازطرفی  ر  کترین سیاست

خارجی خو  همیشه گانه سیاستپنج مناطق جهان  ر نظر گرفته شد  و چین بر مدنای اصو 

های خواهان صلح و  دات و ضوظ ضاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورهاست.  ر فرآیند بحران

آمیزازطریق مذاکر  تأکید کر   و معتهد فار  همیشه بر ض  و فص  مسالمتسیاسی خلیج

مسائ  سیاسی د  است که  ر مذاکرات باید به ضهوق طرف مهاب  اضترام گذاشت  بنابراین  ر

عنوان نمایند  کشورهای غیرمتعهد  ر سازمان مل  مقرح است و توسعه نوو  امنیتی منقهه  به
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 اند. بنابراین عام  سیاسی د امنیت نیز از جمله عوام  سیاسی خو  را  ر ضمایت از آنها می

 فار  است. متحد   ر خلیجخارجی چین  ر مهاب  ایالات هند  سیاستشک 

شو  چین روند سیاسی بینی میر خصوص آیند  رویارویی سیاسی د امنیتی مزبور نیز پیش     

تراشی فار  را ا امه  هد و از  شمنمعتدلی همرا  با تعام  با همه بازیگران منقهه خلیج

فار  از های بزرگ اجتناب ورز   هرچند مشی سیاسی چین  ر خلیجویژ   ر بین قدرتبه

رو  این طلدانه تعدیر شد  است و انتقار میعنوان سیاستی منوعتبهسوی برخی منتهدان 

تری  ر قدا  کشورهای  رضا  توسعه های بالای خو  نهش مسلولانهکشور با توجه به ظرفیت

های خو  را  ر چارچوب  ستیابی هرچه بیشتر و بهتر به منقهه ایوا کند.لیکن چین سیاست

تیب نهش کمرنگ چین  ر مداضث مربوط به مداخله امریکا کند.به این ترمنافع ملی تنظیم می

 هد که این های شورای امنیت علیه ایران نشان می رعراق ورأی مثدت آن کشور به ققعنامه

ویژ  امریکا نیست و افزایش تنش میان ای و بههای فرامنقههکشور رپی مهابله آشکاربا قدرت

کار آمدن ترامپ و اظهار نظرهای وی که بارها از  امریکا و چین  ر  ولت جدید امریکا با روی

های چین انتها  کر   و ضتی این کشور را  شمن امریکا معرفی کر   است و سیاست

وگوی تلونی ترامپ با رئیس جمهور تایوان که با واکنش منوی و مخالوت شدید پکن روبرو گوت

 هر ها اضتمالاً  رین اختلافهای امریکا و چین باشد  ولی اشد  است  شاید شروع اختلاف

د  892: 9814فار  ضداق  ممکن است)آقایی و اکدریان  ای که باشد   ر منقهه خلیجمنقهه

899) 

غربی آفرینی چین را  ر آور گا  راهدر ی آسیایمتحد  ضوور و نهشبنابراین گرچه ایالات     

ت  اما  ر نهقه مهاب  نیز سران پکن بخشیِ نوو  مزبور استابد و  رصد  ممانعت از فزونیبر نمی

شان  ربرهه کنونی اضتراز از رقابت آشکار متحد  سعیبا علم به تدعات منوی تنش با ایالات

لذا  ر ضا  ضاضر  نخدگان چینی معتهدند لازمه ارتهای منزلت  یئوپلیتیک با رقیب خو  است.

  چین با وجو  آنکه این اسا ربنیا ین مالوه اقتصا ی قدرت  نه تهاب  بلکه تعام  است. ب

فار  صرف نظر کند  اما ناگزیر است برای تأمین تواند از منابع انریی منقهه خلیجنمی

های نحوی خو  رابا سیاستانریی  ر این منقهه که تحت نوو  و کنتر  امریکاست بهامنیت

 (988د  962: 9818پور  )سلیمی و رضمتی.متحد   ر منقهه همرا  کندایالات

ها غربی مواجه است؛ چینیای چین با رقابت کشورهای زیرسیستم آسیایاما  ر سقح منقهه   

اند توازن را تحت هیچ شرایقی برهم نزنند و هموار  برای جلب رضایت و هموار  تلاش  اشته
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ای تلاش کنند.رهدران چین با سورهای متعد  خو  به اعتما بخشی به سایر شرکای منقهه

 یپلماسی »و « یپلماسی رهدری»غربی ازبا کشورهای آسیای ی  مجامع همکاریمنقهه و تشک

غربی  چین کنند.  ر مهایسه با رویکر های گذشته به آسیایخوبی استوا   به «گراییچندجانده

های منقهه را افزایش  ا   و پکن نسدت به گذشته خو  با ملت روابط متهاب   و و چندجانده

سعو ی و   است. چین شراکت نیمه استراتژیک با  و کشور کلیدی عربستانکمتربازیگری منوع

های اختصاصی چین ایران را شک  و مدا لات  یپلماتیک با  و کشور را بسط  ا   است. تلاش

ساختن های اصلی هدف چین به منظور متنوعها یکی از مثا برای افزایش رابقه خو  با سعو ی

های چین و اعراب را  ر منقهه است. این کشور مجمع همکارینوو  سیاسی و اقتصا ی خو  

های سیاست  تجارت  علوم  ای  ر ضوز های منقههمنظور تشویق همکاریبه 2666 ر سا  

وگوهایی را با کشورهای عربِ های پزشکی تأسیس کر . پکن گوتآموزش  فرهنگ و مراقدت

 فار  انجام  ا .شورای همکاری خلیج

گذاری های سرمایهوجوی فرصتغربی برای جستی  و و چندجانده چین  ر آسیای یپلماس    

های  یپلماسی و تجارت  ر ماوراءبحار  تمای  به افزایش  دات  رمنقهه و آرزوی بکار بر ن اهرم

د 926: 9816رز  غربی مور  توجه چین است.) ههانی و امیریچندجانده  ر ضمایت از آسیای

991 ) 

خارجی رهدران نس  چهارم جمهوری خلق چین  یگا  جمهوری اسلامی را  ر سیاستجا اما     

خط مشی چین  ر »های اقتصا یِ عملگرای رهدران این کشور و توان  ر چارچوب سیاستمی

هایی که  ر مهیا  وسیع عدارت بهتر پایان جنگ سر  و چرخشتوسیر کر . به« مناطق غربی

های   به همرا  تحولات  اخلی مندعث از روی کار آمدن نس  ر جغرافیای سیاسی جهان رخ  ا

مرکزی  غرب و جنوب سوم و چهارم رهدران چین  موجب شد تا چین راهی به مرکز آسیای

آسیا پیدا کند و به این مناطق از  و منظر تأمین امنیت ملی و تأمین انریی بنگر .  ر همین 

ن پس از جنگ سر  و از منظر  یپلماسی خارجی چیضا   بررسی جایگا  ایران  ر سیاست

 وجانده  و کشور نیز بیانگر این نکته است که هرچند  و کشور روابط قاب  قدولی با یکدیگر 

عدارت بهتر قدولی  اشه است. بهاند  اما مناسدات آنها فهط  ر ضوز  اقتصا ی افزایش قاب  اشته

 266رن با پایان جنگ سر  ضدو  و مها 9112مروری بر ضجم مدا لات طرفین که  ر سا  

میلیار   لار رسید و این رقم  ر پایان سا   96به ضدو   2665میلیون  لار بو   ر پایان سا  

های میلیار   لار برآور  شد. افزن بر این  رأی مثدت چین به ققعنامه 86نیز ضدو   2696
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به همرا   2668و  2664ای های ایران طی سا پیشنها ی امریکا علیه برنامه صلح آمیز هسته

اظهارات آشکار برخی از مهامات چینی  بیانگر این نکته است که روابط تهران د پکن با وجو  

بهر  های پایدار راهدر ی بیواقتصا ی همچنان از پیوندها و مالوه افزایش مناسدات تجاری

جدات شرایط فوق (از جمله عوام  مهمی که مو85د  88: 9816)سجا پوروشریعتی  .است ماند 

 کیانگ  و ضوا ث تروریستی پستوان به مهوله جدایی طلدان سینرا فرآهم آور   است می

سپتامدر و معرفی ایران به عنوان محور شرارت اشار  کر  که به نوبه خو  موجب شد   2669از

 (948د  946: 9819)سلقانی و  یگران  .مابین سایه افکنداست تا نهاط مدهمی  ر روابط فی

های چینی  ر گسترش تجارت انریی با ایران شو  که شرکتبراین مدنا همچنین استدلا  می

ایران و ضربه ز ن « المللیامواج سیاسی بین»اصو  خو  را  اشته باشند و از گرفتار شدن  ر 

همچنین به باور رهدران چین این کشور  ر گسترش تجارت انریی  به وجهه چین اجتناب کنند.

های ن باید به موضوع امنیت خو  بیش از گذشته توجه کند و از گرفتار شدن  ر گر اببا ایرا

المل  بپرهیز . این  ر ضالی است که چین برای برانگیز ایران  ر نظام بینموضوعات مناقشه

ورو  به بخش بالا ستی ایران نیز با موانع قانونی و مشکلات قرار ا ی متعد ی مواجه 

توانند از طریق انعها  های چینی فهط می( و شرکت82و  89اص   است.)قانون اساسی 

قرار ا های »ضهیهت   ر و شو نامید  می «بیع متهاب » نام قرار اهایی که به اصقلاح بهقرار ا 

د  946: 9816روند  وار  صنعت نوت ایران شو  )پورنجوی و شریعتی  شمار میبه« خدمتی

انریی  مهمترین عاملی است که موجدات نز یکی تأمین امنیت نیاز فزایند  چین به اما (.948

   است.ضداکثری پکن د تهران را طی سالیان اخیر فرآهم آور 

فار  و نوع بنابراین  رخصوص تأمین مهوله امنیت انریی چین  ر آور گا  راهدر ی خلیج     

از آنجایی که چین یکی از توان چنین ابراز  اشت؛ روابط  و طرفه با جمهوری اسلامی ایران می

ترین تولیدکنندگان انریی  ر جهان بازارهای بزرگ مصرف  نیاست و ایران نیز یکی از بزرگ

است  چین بازاری قاب  اتکا برای ایران و ایران نیز با توجه به  خایر عظیم نوت و گاز تأمین 

 (.88د  88: 9881شو .)صووی و مهدیان  ای قاب  اتکا برای چین محسوب میکنند 

ی چالش برای تأمین مهوله اِی ایجا  کنند ای و منقههپس از بررسی سقوح فرامنقهه     

غربی   ر ا امه کوشش شد  است تا سقح  اخلی سقوح انریی چین  ر منقهه آسیایامنیت

ویژ  طی سالیان اخیر ترین بحث بهگانه مزبور مور  واکاوی قرار گیر . رسقح  اخلی مهمسه

های ها با ملتهای  ولتغربی و مسائ  مرتدط با مناقشهلات سیاسی  ر کشورهای آسیایتحو
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های قاب  نوبه خو  موجب شد تا نگرانیاست  که به« بهارعربی»خو   ر منقهه تحت عنوان 

 (98: 9819تأملی  ر سران پکن ایجا  گر  .)نیاکویی  

 

 نتیجه گیری

فار  انریی خو   ر منقهه خلیجهای امنیتاست ر راستای سی هاطورکلی چینیبه     

.بکارگیری  یپلماسی فعا  برای برقراری اتصالات زیربنایی با -9کنندهای زیر را  ندا میسیاست

. فراهم آور ن شرایط لازم برای ضوور 2کشورهای  ارند  انریی برای تومین عرضه  رازمدت. 

. تشویق 8میا ین نوتی منقهه. گذاری و توسعه های نوتی چینی  ر سرمایهشرکت

های پالایشگاهی و بازار فار   ر بخشهای نوتی کشورهای خلیجگذری متهاب  شرکتسرمایه

 انریی چین. 

ی اخیر  شاهد تحو   ر رفتار چین با توان چنین ابراز  اشت که  ر چند  ههبنابراین می     

فدای شعارهای ایدئولوییک کر .  ر  غربی هستیم.روزگاری چین منافع خو  راکشورهای آسیای

اما امروز  غربی قرار  ا . ای فروش تسلیحات و کسب  رآمد را هدف او  خو   ر آسیای ور 

تغییررویکر   یپلماسی  ا   است.وآیند  منافع چین ازمنقهه آسیای غربی به خصوص ایران 

 کنند. همسایه جستجو است والدته بالعکس کشورهای منقهه می توانند منافع خو را با چین

عنوان  لای  و شوهد زیا ی وجو   ار  که اگر چین بخواهد بین ایران و عربستان یکی را به

به  لی  شرایط منقهه ای   بین آن متحد استراتژیک که متحد راهدر ی خو  انتخاب کند 

 .خواهد بو هم ایران المللی و اخلی 
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 .984-991   صص21    شمار8   ور  یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها  «کایآمر
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 91 شمار   المللیحقیقات سیاسی و بینت
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