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چکیده
مقال حاضر ب بررسی عوامل اصلی شکلدهی بت جایگتا غترب آستیا در
سیاست خارجی چین از سال  2۰۰۸تا  2۰1۷میالدی میپردازد موقعیت
اسهراتژی

چین در ده های اخیر ک ب طور عمد مهأثر از رشد اقهصادی

و بالوبع آن توان نظامی و دیپلماتی

است ،سیاست خارجی این کشور را

در حوز های مخهلف دچار تحتول کترد استت یکتی از منتاطقی کت در
سالهای گذشه در سیاست خارجی چتین متورد بتازتعریف قترار گرفهت
است ،منوق غرب آسیا است امروز جمهوری خلت چتین اهمیتت قابتل
مالحظ ای برای غرب آسیا قائل است ب گون ای ک جایگا غرب آستیا در
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سیاستتت ختتارجی ایتتن کشتتور ارتقتتا یافه ت استتت و چتتین در آن منتتافع
اسهراتژیکی خود را در حوز های اقهصادی و امنیهی دنبال میکند بر ایتن
اساس ،مقال حاضر در صدد پاسخ ب این پرسش است کت عوامتل تحتول
تدریجی در سیاست غرب آسیاای چین در طول سالهای  2۰۰۸تا 2۰1۷
کدامند؟ پژوهش پیش روی بتا رو

توصتیفی-تحلیلتی ،بت ایتن ستئوال

چنین پاسخ متیگویتد کت بحتران متالی جهتانی ستال  2۰۰۸و کتاهش
تدریجی ارز

اسهراتژی

غرب آسیا برای امریکتا و افتزایش اتکتا اقهصتاد

چین ب واردات ستوختهتای فستیلی ،از عوامتل اصتلی تحتول تتدریجی
سیاست غرب آسیاای چین از اصتل عتدم مداخلت بت سیاستت گستهر
تعامالت اقهصادی-سیاسی است

واژه های کلیدی :چین ،غترب آستیا ،امنیتت انترژی ،سیاستت ختارجی،
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بحران مالی

مقدمه
رشد پایدار اقتصاد چین در سه دهه گاشته و گسترش نقش و بازیگری این کشور
در سازما های بینالملل  ،سبب شد تا چین و خیاش آ ماورد توجاه بسایاری از
سیاستگاارا و پژوهشگرا سیاست بینالملل قرار گیرد .هرچند هماما با پایاا
جنگ سرد ،این کشور تنها از منظر نیاز به واردا

نذت ماورد توجاه پژوهشاگرا

هر زما دیگری اهمیت یافته است.
از یک سو چین در آغاز هاار سوه رواب گسترد و پیچید ای را با بسایاری
از قدر های مال  ،اقتصادی و سیاس در منطقه جنوب شرق آسیا و جها ترتیب
داد است و از سوی دیگر ،رفتار متذاو

این کشور در مقایسه باا قادر هاای در

حال ظهور و مایتهای نسب این کشاور در مقایساه باا آنهاا در طاول تااریخ ،از
جها

مختلف برای شرکای چین ،ماانع از کااهش یاا قطاع روابا شاد اسات.

استراتژیهای مبارز با تروریسم و اشاعه دموکراس ایاال

متحد فرصت طالیا

را برای چین به وجود آورد ،زیرا سبب شد تاا خیااش چاین کمتار ماورد توجاه
ایاال

متحد امریکا به عنوا ابرقدر

نظاه بینالملل قرار گیرد.

اهمیت بیش از پیش چین در استراتژی کال ایااال

متحاد  ،تقریباا از میاناه

سال  2010آشکار شد .آغااز خاروج نیروهاای امریکاای از عاراق و در اداماه آ
کشته شد اسامه بنالد در سال  2011و خروج نیروهای امریکا از افغانساتا در
سال  ،2012خبر از پایا دو استراتژی کال اشاعه دموکراس و مبارز با تروریسام
ایاال

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

واقع شد ،اما با آغاز قر بیستویکم ،رابطه با چین و توجه به این کشور فراتار از

متحد امریکا دارد .از سوی دیگر ،بحرا اقتصادی جهاان ساال  2008کاه
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منشا آ به ایاال

متحد بازم گشت و بده  20تریلیاو دالری ایان کشاور باه

عنوا بار ترین اقتصاد جها  ،ب نتیجه ماند بسیاری از مساایل ماورد اخاتالف
چین و امریکا همچو کر شمال  ،محی زیست ،مسایل پول و مال  ،تبدیل چین
به دومین اقتصاد جها و تالشهای مضاعف برای گسترش رواب خود با بسیاری
از کشاورهای جهااا  ،همااه خباار از تغییراتا آراه ،امااا جاادی در وضااعیت نظاااه
بینالملل پ

از جنگ سرد م دهد.

غرب آسیا به رغم کاهش اهمیت آ پ

از جنگ سارد ،باار دیگار در آغااز

هاار سوه به یک از مهمترین مناطق جهاا بادل شاد .حضاور گساترد نظاام
امریکا از یکسو و افااایش میااا مصارف انارژی در ساالهاای گاشاته توسا
قدر های در حال ظهور از جمله چین از ساوی دیگار ،ایان منطقاه را همچناا
کانو توجه قرارداد است .در همین حال با آغاز جنبشهای مردم در کشاورهای
غرب آسیا و تحاوال

سااختاری و حکاومت در بسایاری از کشاورها ،باه زودی

شاهد تغییرات در مناسبا

و روابا حاکماا باا کشاورهای خاارج حاضار در

منطقه خواهیم بود .به نظر م رسد این تحوال
و نقش ایاال

تأثیرات مهم ،اما منذ را بار نذاوم

متحد در غرب آسیا برجای خواهد گااشت و در مقابل را را برای
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نقشآفرین بیشتر قدر های در حال ظهور منطقهای و جهان فراهم خواهد کرد.
اهمیت این تالشها هنگام روشنتر م شود که توجاه داشاته باشایم ،طباق
پیشبین ها ،وابستگ چین به انرژی غرب آسیا در سالهاای آتا رو باه افااایش
خواهد بود .به گونهای که تا سال  ،2020به بایش از  70درصاد ،معاادل  7میلیاو
بشکه در روز و تا سال  2030به  11میلیاو بشاکه خواهاد رساید .از ایان رو در
چنین شرایط که منابع انرژی داخل به ویژ نذت خاه دیگار جوابگاوی نیازهاای
انرژی چین نیست ،وابستگ تامین انرژی به خارج ،سیاست انرژی این کشور را به
مسایل ژیوپلیتیک انرژی جها پیوناد زد اسات و در ایان میاا خاورمیاناه باا در
اختیار داشتن حدود  65/3درصد از منابع نذت و  33/6درصد منابع گاز در جهاا ،
از اهمیت باالی برخوردار است .به همین دلیل چین هموار نگا ویژ ای به مناابع
این منطقه داشته است .با توجه به این امر که  60در صد از واردا
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نذات چاین از

غرب آسیا و  75درصد کل نذت مورد نیاز ایان کشاور از خلایج فاارس و افریقاا
تأمین م شود و از لحاظ حمال و نقال  90درصاد واردا
خطو دریای و بهویژ بنادر این منطقه صور

نذات چاین از طریاق

م پاایرد ،ما تاوا باه اهمیات

غرب آسیا برای چین و آسیبپایری چین نسبت به این منطقه و انرژی آ پ برد.
چین برای دستیاب به این مهم ،تالشهای را برای نادیک هرچاه بیشاتر باا
کشورهای غرب آسیا انجاه داد است .از طرف دیگر با عنایت باه اینکاه نذاوم در
منطقه غرب آسیا تا حد زیادی نیازمند موافقت و چرا سبا امریکاست ،این کشاور
هموار تالش کرد است تا از ایجاد تنش جدی با امریکا در منطقاه پرهیاا نمایاد.
این امر باعث ما شاود تاا بارای انعطااف نشاا داد امریکاا ،در بعضا ماوارد
سیاستهای خود را همسو با این کشور قرار دهد.
از سوی دیگر ،این کشور هموار در تاالش اسات تاا باا کشاورهای منطقاه
چین در منطقه محسوب م شوند ،رواب نادیک مخصوصا از نظر اقتصادی برقرار
نماید .در واقع چین در رواب خارج خاود ،مناافع اقتصاادی را بار ساایر مناافع
ترجیح م دهد و به همین منظور برنامهریایهای این کشور تحتالشعاع دساتیاب
به رشد و توسعه اقتصادی است؛ چرا که این کشور قدرت نوظهور تلق م شود و
به دنبال خیاش مسالمتآمیا است.
بر این اساس ،هدف اصل این مقاله بررس جایگا غارب آسایا در سیاسات
خارج چین بین سالهای  2008تا  2017است .بناابراین باه نظار ما رساد ایان
پرسش نیاز به واکاوی دارد که عوامل تحول در سیاست غرب آسیاای چین از سال
 2008تا  2017کدامند از این رو با توجه به این سئوال ،فرضایه مقالاه عبارتسات
از« :کاهش تدریج ارزش استراتژیک غارب آسایا بارای امریکاا و افااایش اتکاا
اقتصاد چین به واردا

سوختهای فسیل  ،عوامل اصل تحول تدریج سیاسات

غرب آسیاای چین از اصل عده مداخله به سیاست گساترش تعاامال
سیاس است».

اقتصاادی-
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به ویژ کشورهای از قبیل ایرا و عربستا که به عنوا پایههای «دیپلماس نذتا »
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 .1چارچوب نظری
از ناپلئو نقل شد است که «چین یک شیر خذته است .این شیر بهتر اسات خذتاه
بماند؛ چراکه اگر بیدار شود جهاا را تکاا خواهاد داد» ( .)Griis, 2005, p. 45ایان
نگا نه یک حدس کل  ،بلکه مبتن بر تجربه و ادراک تاریخ اروپاییا نسابت باه
چین است .دیوید لمپتو معتقد است سهم چین از تولید ناخالص جهان در قرو
هیجد و نوزد میالدی ،چیای بین  22تا  33درصد بود است؛ گو اینکه ایان هام
در نیمه دوه قر بیستم در سال  1950باه  4.5درصاد تناال پیادا کارد (
p. 78

Lampton,

 .)2008,آمار و ارقاه و گسترش چشامگیر ساهم چاین از اقتصااد و تجاار

بینالملل ،چنین م نماید که چین در حال تکا داد جها است .هام اکناو ایان
کشور پ

از امریکا دوماین تولیدکنناد  ،صاادرکنند و مصارف کنناد انارژی در

جها است و این احتمال وجود دارد کاه در دو دهاه آیناد  ،چاین باه بارگتارین
اقتصاد جها تبدیل شد و امریکا در ردۀ دوه قرارگیرد .رشد اقتصادی خیر کنناد
چین و تولید ناخالص داخلا بااالی آ کاه نادیاک باه  8تریلیاو دالر در ساال
م رسد ،باعث شد اسات تاا ایان کشاور در حاوز نظاام نیاا قادر

خاود را

بازسازی نماید .نمونه آنکه مصارف نظام چین هر ساله در حال افااایش باود و
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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این کشور با سریعترین نرخ رشد در هاینههای نظاام توانساته اسات تاا پا

از

امریکا ،باالترین بودجه نظام را در جها داشته باشاد .بناابر اماار منتشار شاد از
سوی موسسه  ،SIPRIبودجه نظام ساالنه چین از  30میلیارد دالر در ساال ،2000
به  215میلیارد دالر در سال  2016رسید است (.)SIPRI Fact sheet, 2017
رشد چین در حوز های اقتصاادی و نظاام کاه هماماا باا افاول موقعیات

اقتصادی امریکا همرا است ،یادآور نظریه افاول 1پال کنادی در کتااب «صاعود و
سقو قدر های بار » م باشد .فرضیه کانون این کتاب که برگرفته از مشااهد
ظهور و افول امپراتوریها از قر شانادهم م باشد ،آ است که قدر های باار
به دلیل امتداد و گسترش یافتگ بیش از حد ،زوال خواهناد یافات .امپراتاوریهاا
برای توسعه هژمون خود متحمال هایناه اجتنااب ناپاایری در دفااع از امنیات و
1. Theory of Declinism

مرزهای مل و نیا منافع جهان خود خواهند شد .نظریه افول معتقد است که سایر
تکامل ملت ها دو مرحله دارد :صعود ،توساعه و افاول .مرحلاه نخسات ،نااظر بار
نذومی است که یک دولت بر عرصههای معین و مهم از نظاه باینالمللا اعماال
م کند .در مرحله دوه ،آ دولت به یک منالت و برتری هژمونیک نسبت به ساایر
کشورها در عرصه های اقتصادی ،سیاس و نظام م رسد .اماا در مرحلاه پایاان ،
هژمو را در پهنه بینالملل کاهش ما دهاد (

این افول است که قدر

Kennedy,

.)1987
این نظریه قدر

تبیین کنندگ خوب در توضایح فاراز و فارود قادر هاای

بارگ همچو پرتغال ،اسپانیا ،فرانسه و انگلی

طا قارو شاانادهم تاا بیساتم

دارد .همچنین این نظریه به خوب بیا نمود اسات کاه چگوناه ایان جاباهجاای
قدر

به تنشها ،جنگها و ب ثبات ها در دورا گاار منجار شاد اسات .باا ایان

به بیا دیگر ،ممکن است چین به یک از قدر های بار

و همپایه امریکا تبدیل

شود .اما لاوما این موازنه جدید با جنگ و ب ثباات هاای ممتاد صاور
پایرفت؛ چراکه گاار در ساختار قدر

نخواهاد

بینالملل  ،م تواند صلحآمیا باشد.

در کنااار نظریااه افااول ،رویکاارد دیگااری کااه ماا توانااد توضاایح باارای
دگرگون های اخیر در اقتصاد سیاس بینالملل ارایه دهد ،نظریه ثباا

هژمونیاک

1

است .این نظریه به خوب م تواند مسئله رهبری در نظاه بینالملال و موازناه قاوا
بین هژمو جهان و قدر
اقتصاددان بود که نظریه ثبا

در حال ظهور را تبیین نماید .چارلا کیندل برگر اولین
از شر و تحلیل رکود بار

هژمون را پ

1929

مطر کرد .او معتقد بود که رکود بار  ،سرآغاز افول بریتانیا و صعود امریکاا باه
عنوا هژمو جهان به شمار م آید .از نظر وی ،وجود یک قادر
عملکرد موثر اقتصاد بینالملل آزاد و باثبا
چقدر قدر

مسال بارای

ضاروری اسات .باه بیاا دیگار ،هار

هژمو لیبرال بیشتر شود ،تجار

در اقتصاد بینالملل با آزادی بیشتر

و موانع گمرک و اقتصادی کمتری عمل خواهند کرد .در نتیجه میاا گشودگ در
1. Theory of Hegemonic Stability

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

حال ،نم توا با اطمینا این مسیر را برای افول امریکا و صعود چین ترسیم نمود.
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اقتصاد بین الملل بستگ به میاا فاصله قدر
قدر

هژمون باا قادر

چاالشگارا یاا

در حال صعود دارد.
این نظریه به خوب م تواند توضیح دهد کاه چگوناه امریکاا پا

جهان دوه ،در اوج قدر

از جناگ

خود از اقتصاد بینالملل باز و لیبرال با تأسای

و رژیمهای اقتصادی لیبرال (نظیر بانک جهان  ،صندوق بینالملل پول ،گا

نهادهاا
و)...

حمایت کرد و اکنو با ظهور چین و کمشد فاصلهاش با آ کشاور ،پایبنادیاش
به اقتصاد بینالملل لیبرال تضعیف شد است .اقداه امریکا در افاایش تعرفه برخا
از کاالهای واردات از چین که با اعتارا

چینا هاا مواجاه شاد اسات ،بیاانگر

پیدایش وضعیت جدیدی است که اغلب تحلیلگرا اقتصادی از آ به عناوا یاک
جنگ تجاری یاد م کنند .نکته جالب در این زمینه «اینکه امریکا به عنوا بنیانگاار
نهادهای اقتصادی ،تجاری و سیاس بینالملل  ،هم اکنو در جهت تضاعیف ایان
نهادها عمل م نماید و چین در تاالش بارای تقویات اینگوناه رژیامهاا حرکات
م کند».
مقاله پیش رو با الهاه گرفتن از نظریه افول و ثبا
زمینه های ظهور چین باه عناوا یاک قادر
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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در نظااه باینالملال و علال

گرایشاش به غرب آسیا به عنوا یکا از مهمتارین کاانو هاای ژیواکونومیاک و
ژیوپولیتیک جها را مورد بررس و تحلیل قرار دهد.
 .2جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین
در قار آسیا ،چین از بار ترین مصرف کنندگا و واردکنندگا انرژی جهاا باه
خصوص گاز طبیع است .این کشور به همرا کشاورهای ژاپان ،کار جناوب و
تایوا  ،بیش از  70درصد واردا
تعامال

گاز طبیع مایع جها را مصارف ما کنناد .در

اقتصاد سیاس بینالملل در عرصه انارژی ،مقاماا

ایان کشاور باا درک

اهمیت نقش انرژی در رشد و توسعه سریع اقتصادهای مل چاین ،ضامن آ کاه
نیازهای مصرف خود را از تولیدکنندگان هم چو اندونای ،مالای ،استرالیا و قطر
تاامین ما کناد
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باار

هژمونیاک تاالش دارد تاا

(2005, p.5

 ،)Favennec,رقابات بسایار تنگااتنگ را نیاا باا دیگار

کشورهای این قار بر سر تصاحب منابع و بازارهای انرژی مناطق همچو خلایج

فارس ،آسیای مرکای ،دریای خاار ،روسایه ،اساترالیا و افریقاا آغااز کارد اسات
(.)Correlge; Van der Linde, 2006, p. 537& Cornelius; Story, 2007, p.17
در این راستا این کشور نه تنها در پ تسخیر منابع انرژی سایر منااطق جهاا
است ،بلکه تالش م کند که سلطه خود را بر منابع انارژی همساایگان هامچاو
تایوا و بازارهای مصرف آنا تحکیم نماید .همچنین این کشور در راستای تأمین
امنیت انرژی واردات نذت ،گاز و سایر مواد خاه ،سیطر خود را بر خطو دریای
انتقال انرژی از آبهای ساحل و دریاهای همجوار خود از ژاپن ،ویتنااه و تاایوا
گرفته تا خلیج فارس تثبیت م کند و در راهبرد نگا به غارب ،باه دنباال تساخیر
منابع انرژی آسیای مرکای و نیا سرمایهگااری و مشارکت در منابع انرژی روسایه
نیا هست .در نگا زمامدارا چین  ،میا قادر هاای باار

و از جملاه چاین و

امریکا بر سر منابع انرژی ،رقابت اساس آغاز شد که در آ برد یکا مسااوی باا
به دست آورد ،مساوی با باخت ایاال

متحد امریکا و طرف مقابل تلق م شاود

(.)Holmes; Yoshihara, 2008, pp. 123-124 & Ibid, pp. 135- 136
براساس برآورد ادار اطالعا

انرژی امریکا عطش چین برای مصرف انرژی،

از جمله نذت و گاز همچنا سیری ناپایر تاداوه خواهاد یافات؛ ایان کشاور باه
تنهای بیش از یک سوه ازکل تقاضای انرژی مصرف جها را به خاود اختصااص
خواهد داد و میاا مصرف مواد نذت کنون ایان کشاور از  6/3میلیاو بشاکه در
روز ،به بیش از  13میلیو بشاکه در روز تاا ساال  2025افااایش خواهاد یافات.
مشاهد این روند بیانگر یک چرخش کامال در ترکیاب انارژی مصارف چاین از
زغال سنگ به نذت و گاز طبیع بود است (.)Dorian, J, etal. 2006, p.1985
اما نکتهای که باید به آ توجه کرد ،این است که با عنایت به ترکیاب انارژی
مصرف چین ،منابع انرژی داخل چین نم تواند پاسخگوی تحقاق چناین رشادی
باشد .مخایر اثبا

شد زغال سنگ چین  12/5درصد از کل مخایر جهاان اسات؛

عل رغم آ که چین جایگا سوه را در میا تولیدکنندگا باار

نذات جهاا باه

خود اختصاص داد و در عین حال دومین مصرفکنناد باار

انارژی در جهاا

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

باخت دیگری است .به عبارت هر آ چه را که چین در این رقابت و بازی باار
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پ

از امریکا است ،اما به دلیل آ که مخایر اثبا

شد نذت این کشور حادود 20

میلیارد بشکه است ،که با توجه به روند مصرف کنون  ،عمر آ حداکثر تا  15سال
آیند خواهد بود؛ این کشور به سومین وارد کنند بار
(پ

میعاناا

نذتا در جهاا

از امریکا و ژاپن) تبدیل م شاود و حادود  76درصاد نذات مصارف و 52

درصد گاز مورد نیاز خود را از خارج وارد م کند.
پیشبین م شود که در ترکیب سبد انرژی مصرف چین ،سهم گاز طبیعا از
 3درصد کنون به بیش از  10درصد و یا از  27میلیارد متر مکعب به  200میلیاارد
متر مکعب تا سال  2020افاایش یابد و این در حال است که مخاایر اثباا

شاد

گاز این کشور ،حدود  38تریلیو متر مکعب تخمین زد م شود .بنابراین ،حجام
مخایر موجود ،جوابگوی نیازهای فاایند این کشور نیست و این مسئله دولتمردا
چین را برای تأمین امنیت انرژی این کشور با چالش اساس مواجه ساخته اسات
(.)Cornelius&Story, 2007, p. 7
اشار شد که در وضعیت کنون  ،امنیت انرژی و تجار  ،منافع اساسا چاین
در منطقه غرب آسیا به شمار م آیند .از آنجا که غارب آسایا باه طاور تااریخ از
ب ثبات باالی برخوردار بود و از دیگر سو با کشف نذات از جایگاا ویاژ ای در
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

اقتصاد جهان برخوردار شد اسات ،قادر هاای باار

هماوار در ایان منطقاه

حضوری گسترد داشتهاند و نقش خود را به عنوا نیروی ثبا ساز ،تصویرساازی
کرد اند .این نقش را در دهههای گاشته و بهویاژ در دورا پا
ایاال

از جناگ سارد،

متحد ایذا کرد است و سایر قدر هاا نیاا باه اجباار یاا باه اختیاار ،ایان

نقشآفرین امریکا را پایرا شد اند .لاا از منظاری تااریخ  ،شااید بتاوا یکا از
ویژگ های مهم منطقه غرب آسیا را "غرب محاوری" آ مکار کارد؛ چارا کاه در
سطح تحلیل کال و از منظر نظم بینالملل  ،هموار غرب ها (چه در قالب بریتانیاا
و چه امریکا) بود اند که به طور جدی درگیار تحاوال

منطقاه شاد و ساع در

شکل ده به نظم منطقهای مطلوب خود داشتهاند .حضور امریکاا و متحادانش در
عراق ،به طور ملموس این موضاوع را نشاا ما دهاد .ایان در حاال اسات کاه
بازیگرا دیگر ،هموار نقش حاشیهای -حت پیش از فروپاش اتحاد شوروی -در
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این منطقه ایذا کرد اند (دهقان و فرازی ،1390 ،ص .)127
 .٣تحول در سیاست غرب آسیاای چین در زمینه انرژی
به طور طبیع م توا گذت که چین مهمترین عامل در تغییر جهت مسایر انارژی
غرب آسیا به سمت آسیاست ،زیرا حجام عظایم اقتصااد آ  ،ایان کشاور را قاادر
م سازد تاا نقاش بسایار مهما را در رونادهای اقتصااد باینالملال باازی کناد.
تحلیل گرا چین امنیت انرژی معتقدند که این کشور در آیند بر سار مناابع نذتا
غرب آسیا با امریکا و متحدانش وارد رقابت جدی خواهد شد .آنا ایان موضاوع
را نیا درک م کنند که کنترل نذت غرب آسیا تا حد زیادی در اختیار امریکاست و
نیا ژاپن و اروپا به عنوا شرکای آ  ،واردکنندگا مهم نذت این منطقهاند .ایان دو
در ترکیب با یکدیگر ،وضعیت سخت را برای چین ایجاد م کند ،زیرا ایان کشاور
چین دیرهنگاه به سوی اتخام اساتراتژی برقاراری روابا مساتحکم دو جانباه باا
دارندگا منابع نذت در منطقه پیش رفته است و بدین لحاظ از نذوم قابال تاوجه
در میا آنا برخوردار نیست.
بدین ترتیب ،از ابتدای ورود به جرگه واردکنندگا نذت ،چین ها درک کردند
که امنیت انرژی نیا م تواند حوز ای باشاد کاه امریکاا در آ چاین را آزار دهاد.
نگران آنا از هنگام افاایش پیدا کرد است که دریافتهاناد امریکاا مسایر عباور
نذت واردات آنا از خلیج فارس تاا دریاای چاین جناوب را تحات کنتارل دارد.
برخ محققا چین معتقدند که امریکا از کنترل خود بر خلیج فارس جهت کنترل
چین بهر خواهد برد .گرچه شواهدی از سوی آنا ارایه نشاد اسات ،اماا امکاا
دارد امریکااا باارای فشااار وارد آورد باار چااین در زمینااه حقااوق بشاار و فااروش

تسلیحا  ،از "بر

انرژی" استذاد کند؛ زیرا مجازا های اقتصاادی ابااار مهما

در سیاست خارج این کشور در دورا پ

از جنگ سرد بود است .باه عاالو ،

آسیبپایری چین در برابر اعمال فشار اقتصادی از سوی امریکا ،تهدید به اساتذاد

و یا استذاد از این اهره را برای امریکا ،آسانتر م سازد .هدف "دیپلماسا نذتا "

چین در غرب آسیا ،در واقع اطمینا از تداوه دستیاب به نذت در منطقاهای اسات

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

مجبور به مبارز در صحنهای است که اباار مناسب با آ (نذوم) را ندارد .در واقاع،
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که تحت تسل امریکا قرار دارد ،تا از این طریق بتواند نیاز خاود باه ایان مااد را
برطرف سازد ( شریعت نیا ،1384 ،صص .)1-4
اما بار ترین مسئله ،نذوم و حضور ماوثر ایااال

متحاد در منطقاه اسات.

رویکرد چین به کشورهای غرب آسیا را رفتار این کشور با ایاال

متحد و ادراک

چین ها از اهداف امریکا در منطقه تشکیل م دهد .رهبرا چین تصادیق ما کنناد
که حضور امریکا در غرب آسیا به دلیال مناافع اساتراتژیک واشاینگتن اسات کاه
امریکا بر حضور دیپلماتیک و نظام خود برای دههها پافشاری خواهد کرد و ایان
سیاست امریکا برای ثبا

منطقه و باه عناوا یکا از مناابع با ثباات  ،خطرنااک

خواهد بود .سیاستگاارا در پکن همچنین نسبت به نیا

امریکا در سلطه یاافتن

بر منطقه سوءظن دارند و رهبرا چین اغلاب مخالذات خاود را باا سیاساتهاای
مشخص امریکا که با هدف کسب منافع این کشور باود اسات ،اعااله ما کنناد؛
مشخصا حمله به عراق در سال ( 2003دهقان و فرازی ،1390 ،ص .)118
شک نیست که دغدغههای امنیت  ،اهمیت فاایند ای را در سیاستهای چاین
در سالهای آیند تشکیل خواهد داد .چین بیش از گاشته به منابع انارژی آسایای
مرکای و غرب آسیا نیازمند اسات و از هماین رو تاالش دارد تاا امنیات خطاو
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

انتقال دریای و زمین انرژی به این کشور را تامین کناد .با شاک در ایان را باا
تالشهای محدودیت آفارین ایااال

متحاد امریکاا و برداشاتهاای تهدیادآمیا

همسایگانش از تقویت نیروهای نظام آ در آیند ای نه چندا دور مواجه خواهد
شود ،اما آنچه به غارب آسایا باازم گاردد ،نقاش کلیادی ایان منطقاه در رقابات
استراتژیک میا چین و ایاال

متحد امریکا در منطقه است (هما  ،ص  .)131لاا

سیاست حال حاضر چین پایرش رهبری ایاال

متحد است.

چین با هدف اجرای استراتژی انرژی و تأمین اهداف تجاری و شارکت هاای
نذت  ،به دنبال استذاد از سطح وسیع از اقداما

دیپلماتیک ،تجااری و اقتصاادی

در منطقه غرب آسیا است .به همین دلیال دولات چاین بار روی اقاداما

باار

تمرکا نمود است تا بدین وسیله با تضمین محی دوساتانه و آراه ،فضاا را بارای
قراردادهای انرژی آماد سازد .به عنوا مثال ،این کشور به دنباال اساتذاد از نذاوم
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بین الملل خود با هدف تشویق ثبا

در منطقه ،مدیریت دیپلماسا انارژی فعاال،

توسعه وابستگ متقابل در حوز انرژی و اقتصادی از طریق بساته هاای پیشانهادی
حاوی واه ،تجار  ،حمایت از سرمایه گااری شرکت های نذت چاین در منطقاه و

اجاز سرمایهگااری به کشورهای غرب آسیا در"صانایع پااییندسات "خاود باود
است (.)Xin, Ibid
شرکتهای چین نیاا بار روی فعالیاتهاای تجااری شاامل ماواردی چاو
استخراج و تولید نذت ،خدما

مهندس  ،پاالیش و پتروشیم تمرکاا نماود اناد.

برخالف "شرکت های بین الملل نذت " که به ظاهر در مورد بازگشت کوتاا ماد

دارای محدودیت م باشند  ،شرکت های نذت چین باه دلیال حمایات هاای دولات
ما تواننااد چشاامانااداز بلندمااد تااری را در نظاار گیرنااد و در نتیجااه رویکااردی
انعطاف پایرتر در بستن قراردادهای نذت با کشورهای غرب آسیا داشته باشاند .در
گازی سایر کشورها چو کویت ،عما  ،قطر ،سوریه ،امارا

متحد عرب و یمان

فعال هستند ،اما تمرکا اصال آنهاا بار دو کشاور اصال تولیدکنناد نذات یعنا
عربستا و ایرا است که ماهیت و نسبت وابستگ شا با یکدیگر متذاو
در ادامه حضور چین در این دو کشور را با جاییاا

اسات.

بیشاتری ماورد بحاث قارار

م دهیم.
الف) عربستان سعودی

عربستا سعودی یک از منابع اولیه چین برای واردا

نذت است و قرار است باه

زودی به منبع اصل تامین نذت و گاز طبیع آ تبدیل شود .انرژی محاور اصال
همکاری چین  -عربستا است .بیانیاه معااو نخسات وزیار (ساابق) چاین ،لا
کچیانگ ،به دقت رواب عربستا  -چین را جمعبندی کرد« :این همکاری با منافع
بنیادین دو کشور برای پیشبرد همکاری همه جانباه در اکتشااف انارژی ،خادما
فناوری ،کسب و کار و تبادل سیاست مطابقت دارد تا شرای بارد -بارد و توساعه

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

این راستا ،هرچند شرکت های نذت چین به شاکل فعاال در پاروژ هاای نذتا و

مشترک محقق شود ) .(Xinhua, 12 May, 2010همکاری چاین  -عربساتا در زمیناه
انرژی ماتا چندوجه است .این همکاری شامل واردا

نذت ،عملیاا

باالدسات ،
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پایین دست  ،ساخت مخاز مخیر نذت ،صنایع پاالیش و پتروشیم است .طا 4
سال اخیر ،عربستا سعودی  17درصد از کل واردا
است .چین در حال گرفتن جایگا ایاال

نذات چاین را تاامین کارد

متحد به عنوا واردکنناد شامار یاک

نذت عربستا سعودی در جها است .طباق داد هاای ادار اطالعاا
سال  2009میالدی ،صادرا

عربستا به ایااال

انارژی ،در

متحاد از  1/5میلیاو بشاکه در

روز نسبت به سال پیش از آ  ،به  989000بشکه در روز کاهش یافات ،یعنا باه
پایینترین سطح ط  22سال گاشته رسید .در همین سال فروش نذت سعودی باه
چین بیش از یک میلیو بشکه در روز رسید که تقریبا دو برابار ساال پایش از آ
بود .پادشاه عربستا اکناو یاک چهااره واردا
) .(Mouwad, Jad, 2010با توجه به نوسانا
مااکرا

نذات چاین را در دسات دارد

بازار جهان نذت و به بنبسات رساید

ایرا با جامعه جهان  ،انتظار م رود این ارقااه افااایش یابناد .عربساتا

سعودی با اطمینا بخشید به بازارهای جهان در خصوص توانای اش در جبارا
هرگونه کمبود ناش از کاهش صادرا

نذت ایرا  ،به نقش اصل خود باه عناوا

«متعادل کنند » بازار نذت ادامه خواهد داد .آژان

باینالمللا انارژی تخماین زد

است که تحریمهای تحمیل علیه ایرا  ،بین  800000الا یاک میلیاو بشاکه در
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

روز از صادرا

نذت آ کم م کند .با این حال عربستا سعودی حتا در زماان

کوتا قادر به تولید دو برابر این رقم است .تولید نذت عربستا در حال حاضر 9/9
میلیو بشکه در روز است .اما ظرفیت تولید آ م تواناد بادو اعماال فشاار بار
زیرساختهای نذت اش ،از  12میلیو بشکه در روز نیا فراتر رود .توانای افاایش
تولید نذت به این سهولت برای عربستا سعودی این امکا را فراهم م کند که ناه
تنها ایرا رابه حاشیه براند ،بلکه بازارهای جهان را نیا آراه کارد و در مرحلاهای
حیات  ،زمان که اقتصادهای امریکا و اروپا در حال بهبود از تاثیرا
اقتصادی هستند ،رشد اقتصادی را به شد

ناش از رکود

افاایش دهد ).(Ibid

اهمیت عربستا سعودی در استراتژی انرژی چین به خااطر میااا مخاایر و
توانای تولید در کنار تأثیر منطقه ای و بین الملل این کشور در حوز انرژی اسات.
عربستا سعودی به عنوا مهمترین تولیدکنند نذت چین باق ماند است ،هرچند
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در سال  ،2006در مقطع کوتا آنگوال جای این کشور را گرفت .ضامن ایان کاه
عربستا یک از بارگترین کشورها در حوز انرژی گاز محسوب م شود .در بعاد
مخایر گاز این کشور بعد از روسایه ،ایارا و قطار در جایگاا چهااره قاراردارد.

مهمترین منطق رواب عربستا و چین به موضاوع "امنیات انارژی" برما گاردد.
عربستا سعودی با نگرش محافظهکارانه خود به خارج ها اجاز م دهد تا مخایر
نذت را رزرو کنند ،که چین از این فرصت بارای بااال بارد میااا امنیات انارژی
واردات خود استذاد م کند .در این ارتبا  ،دو کشور باه شاکل متقابال در حاال
سرمایه گااری در صنایع یکادیگر ما باشاند .البتاه بخاش پاایین دسات بیشاترین
سرمایه گااری ها را به خود اختصاص داد است که این امر با هدف تضمین عرضه
و تقاضا صور

م گیرد .مهم ترین قارارداد باین دو کشاور ،شاامل تأسای

کارخانه پتروشیم به شکل مشترک توس

یاک

"آرامکو سعودی"" ،اکسو موبیال" و

نذت در روز را دارد .بعالو قراردادی جداگانه میا طرفین در ماورد سااخت 750
پمپ بناین و شبکه ترمینال فیوجیا به امضا رسید است .ضمن این که عربساتا
سعودی در حال کمک باه چاین در سااخت امکاناا

مخیار ساازی اساتراتژیک

م باشد .در مقابل ،فعالیت های شرکت های نذت چین در عربستا سعودی محدود
به خدما

مهندس شامل لوله کش  ،تعمیارا

و جماع آوری اطالعاا

زلالاه در

کنار پروژ های گاز طبیع م باشد (.)http://www. uofaweb.ualberta.ca
همکاری عربستا  -چین در زمینه انرژی به ساخت مخاایر نذتا اساتراتژیک
چین نیا گسترش م یابد .در حال حاضر ،چین یک مخیر نذت  30روز دارد کاه
بسیار کمتر از سطح مخیر  90روز متوس کشورهای توسعه یافته و مخیار 150
روز ایاال

متحد است .هدف اصل چین افاایش ظرفیات مخیار خاود باه 90

روز ط  5ال  10سال است .عربستا سعودی به چین در سااخت پایگاا مخیار
نذت دالیا  ،یعن یک از چهار مورد از مخایر استراتژیک نذت چین کمک م کند،
سایر پایگا ها در چینگ دایو ،نینگبو و فوشا در حاال سااخت هساتند .باه گذتاه
منابع چین  ،عملیا

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

"سینوپک" در استا "فیوجیا " چین است کاه تواناای تصاذیه  240/000بشاکه

ساخت و ساز هشت پایگا دیگر تا پایا ساال  2012تکمیال
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خواهد شد .جنبه سوه همکاری بین دو طرف ،ساخت پاالیشاگا در هار دو باازار
است ).(Xinhua, 21 Febuary, 2012
در اوایل سال  ،2012سینوپک تاوافق باا آرامکاوی ساعودی بارای سااخت
پاالیشگا ینبع در ساحل دریای سرخ با عربستا امضا کرد .این پروژ در اصال در
سال  2006و به عنوا یک سرمایهگااری مشاترک باین آرامکاو و کونوکاوفیلیپ
آغاز شد .سینوپک ،صاحب  37/5درصد از سهاه پاالیشگا خواهد بود که این امار
حضور چین ها را در بازار داخل سعودی به شد

افاایش خواهد داد .با توجه به

این واقعیت که شهر ینبع به لحاظ استراتژیک در ساحل غرب شبه جایر عربستا
واقع شد است ،ساخت و ساز پاالیشگا  ،تواناای شارکت آرامکاو و ساینویک را
برای صادارا

نذت پاالیش شد به بازارهاای آسایا و جهاا باه شاد

افااایش

م دهد .استذاد از پاالیشگا ینبع همچنین تنگه هرما را دور زد و در نتیجه باعث
کاهش آسیبپایری چین در مقابل تحوال

امنیت در منطقه خلیج فارس م شاود.

مااکرات نیا بین سینوپک و آرامکو برای ساخت پاالیشگا در ایالت چین فوجیا
در حال انجاه است .یک از جنبههای مرتب با همکاری چین -عربستا در زمیناه
انرژی ،صنعت پتروشیم است .عربستا سعودی در سالهای اخیر گاههاای قابال
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

توجه در زمینه این صنعت برداشته است .شرکت صنایع اساس عربستا که یاک
شرکت پتروشیم پیشرو در جها است ،محصوال

پتروشیم را به ارزش ساالنه

بیش از  2میلیارد دالر به چین صاادر ما کناد (علیماا  ،محماد اس ،2013 ،ص
.)229
ب) ایران

ایرا نیا یک از بارگترین کشورها در حوز انرژی محسوب م شود .ایرا از نظر
مخایر گاز و نذت به ترتیب در رتبه دوه و چهاره قاراردارد و باه هماین دلیال باه
شد

مورد توجه چین قرارگرفته است .در حال حاضر چین بخش مهم از نذات

خود را از ایرا وارد م کند و قصد دارد بخش اعظم "گاز طبیع ماایع" خاود را

نیا از این کشور وارد نماید .مهم ترین منطق همکاری چین با ایرا نه تنها به خاطر
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تضمین عرضه نذت و گاز ،بلکه به خاطر فرصت هاای تجااری اسات کاه نصایب

شرکتهای نذت چین م شود .ایرا از جمله معدود کشورهای محسوب م شاود
که اجاز سرمایه گااری در صنایع باالدست خود را به چین ها داد است .در ساال
 2007و  ،2008چااین بارگتاارین طاارف تجاااری نذاات ایاارا بااود اساات
) .)http://www.uofaweb.ualberta.caدر این راستا ،چین از جملاه معادود کشاورهای
است که تحریمهای امریکا علیه ایرا را شکسته ،تحریمهاای کاه سارمایهگاااری
بیش از  20میلیو دالر در صنایع ایرا را با ممنوعیت مواجه ما گرداناد (

Mgnus,

.)Burnett, 2006, p. 15
فعالیت های چاین در ایارا  ،شاامل بهباود پااالیش و خادما

لولاه کشا و

مهندس و حذاری زمین برای نذت م باشد .دو پاروژ مهام اکتشااف حاوز گااز
"پارس شمال " و توسعه "میدا نذت یاادآورا " ،مهمتارین پاروژ هاای باین دو
کشور هستند .قرارداد توسعه میدا گاز پاارس شامال باین "شارکت ملا نذات

نهای خواهد شد .این پروژ نیازمند سرمایه گااری  16میلیاردی طرف چین است.

پروژ دیگر که در حدود  2میلیارد دالر ارزش دارد ،بین "شرکت مل نذت ایارا "
و"شرکت پتروشیم چین" در مورد پاروژ یاادآورا در ساال  2007نهاای شاد.

براساس این قرارداد ،شرکت پتروشیم چین ،میدا یادآورا را توسعه خواهاد داد
و در مقابل  10میلیارد تن گاز مایع ط  25سال از ایرا م خرد.
چین و ایرا یک سلسله قراردادهای به مد

 25ساال و باه ارزش بایش از

 200میلیارد دالر را به امضا رساند اند .ایارا پایش از ایان از گارو شارکتهاای
سینوپک درخواست کرد بود تا برنامه کل بهبود منابع انرژی در ایارا را تادوین
کند .در این طر برنامه های اکتشاف ،حذاری و توسعه صانایع پتروشایم و گااز
طبیع مدنظر گرفته شد است .در اکتبر  ،2004مجموعاه ساینوپک چاین و ایارا
قراردادی به ارزش حدود یکصد میلیارد دالر برای دستیاب به  250میلیو تن گااز
طبیع مایع و  150تا  160هاار بشکه نذت خاه در روز به امضاا رسااندند .ضامن
این که در سال  ،2009پکن و تهارا قاراردادی باه ارزش  8/2میلیاارد دالر بارای

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

ساحل چین" و "شرکت مل نذت ایرا " بسته شد که گذتاه ما شاود باه زودی

توسعه پاالیشگا نذت اراک را به تصویب رساندند (تراب  ،1390 ،ص .)25
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در دسامبر  ،2006شرکت های چین قراردادی به ارزش  6میلیاارد دالر بارای
گسترش مرکا عظیم گاز پارس شمال با ایارا باه امضاا رسااندند .براسااس ایان
قرارداد ،طرف چین کارخانه ای برای مایع کرد گااز طبیعا در ایارا ما ساازد.
مد

اجرای این طر  8سال اعاله شد اسات و براسااس آ شارکت چینا 50

درصد از گاز تولید شد را دریافت خواهد کرد .با توجه به این که مخاایر نذتا در
این مرکا حدود  17میلیارد بشکه است ،بنابراین سهم چینا هاا از را انادازی ایان
طر بیش از  100میلیارد دالر خواهد بود (طاهری و تراب  ،1390 ،ص .)67
در سال  ،2010توسعه میدا آزادگا شمال بین شرکت ملا نذات پاارس و
شرکت مل نذت چین امضا شد .ظرفیت این میدا تولید روزانه  260هااار بشاکه
در روز است .شرکت مل نذت چین بایش از  70درصاد ساهاه ایان پاروژ را در
اختیار دارد و  90درصد هاینه های پروژ را تامین خواهد کرد .ماد

زماا تولیاد

نذت از میدا ماکور  25سال در نظر گرفته شد است که در این مد

حادود320

میلیو بشکه نذت از آ استخراج خواهد شد .قیمت برآوردی هر بشکه نذت خااه
در دور بازپرداخت  50دالر و میاا برآورد درآمد میدا ط  25ساال حادود 16
میلیارد دالر پیشبین شد است (هما  ،ص .)68
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

هما طور که گذته شد  ،قرارداد نذت مهم دیگار باین ایارا و چاین ،قارارداد
میدا یادآورا است .قرارداد فاز اول توسعه میدا یاادآورا باه ارزش تقریبا 2
میلیارد دالر در  2009مابین شرکت مل نذت ایرا و شرکت سینوپک چاین امضاا
شد که پ

از گاشت  3سال هم اکنو رقم اعتبارا

توساعه فااز اول ایان میادا

حدود  1میلیارد و  633میلیو دالر افااایش یافتاه اسات .براسااس ایان قارارداد ،
توسعه فاز اول این میدا برای تولید  85هاار بشاکه و فااز دوه بارای تولیاد 100
هاار بشکه (در مجموع  185هاار بشکه نذت در روز) ،به شارکت چینا واگااار
شد است .مد

اجرای این پروژ در فاز اول چهار سال و در فااز دوه ساه ساال

خواهد بود که سرمایه ابتدای کار در فاز اول حدود  2میلیارد دالر برآورد م شود.
میدا یادآورا با مجموع نذت خاه بیش از  3/17میلیارد بشاکه در جناوب میادا
نذت آزادگا در استا خوزستا واقع شد که حدود  2/3میلیارد بشکه نذات ایان
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میدا قابل استحصال و تولید روزانه آ نیا افاو بر  300تا  400هاار بشکه نذات
خاه پیشبین شد است (هما ).
چین که در دورا تحریم باا خریاد حادود  400هااار بشاکه نذات در روز،
بارگترین خریدار نذت ایرا بود ،پ
کشورما افاایش داد .روند واردا

از رفع تحریمهاا میااا واردا

نذات چاین از ایارا از زماا اجارای برجااه

روندی افاایش داشته است ،البته به دلیل تذااو
مختلف سال ،در میاا صادرا
اساس ،وزار

نذات را از

به صور

نیااز پاالیشاگا هاا در ماا هاای

ماهانه نوسا های وجود دارد .بار ایان

نذت به نقل از خبرگااری رویترز اعااله کارد« :واردا

نذات خااه

چین از ایرا در ما ژوییاه ( 2017تیار و مارداد  )1396باا  0.45درصاد افااایش
ساالنه به  568هااار و  720بشاکه در روز رساید اسات

(www. irna. ir/ fa/ News/

)82641469/ 01-06-1396

چین به دلیل نداشتن سابقه استعمارگری  ،برخورداری از باازار باار

و جااابیت

سرمایهگااری ،به خوب از مایتهای نسب خود بهر برداری نمود اسات و مانناد
امریکا درصدد تغییرا

سیاس در منطقه نیست .البته راهبرد جدید غارب آسایاای

چین نه تنها ریشه در سیر تکامل تاریخ آ دارد ،بلکاه متااثر از تقویات قادر
مل و نذوم بین الملل چین ط سالیا اخیر است .در ادامه مهمتارین عوامال ایان
تحول مورد بررس قرار خواهد گرفت.
الف) نیاز استراتژیک چین به انرژی غرب آسیا

محققا بر این باورند که رشاد اقتصاادی یاک کشاور در مراحال اولیاه باا رشاد
روزافاو تقاضا برای انرژی همرا است .گریذین در همین رابطه م گوید« :هرچاه
سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد ،به تبع آ مصرف انرژی و ساوختهاای سایال
نیا با آهنگ بیشتری رشد خواهد داشت» (گریذین ،1378 ،صاص  .)163 -164بار
همین اساس اصالحا

اقتصادی اباارمحور ،تقاضاای انارژی را در چاین افااایش

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

 .4علل تحول در سیاست غرب آسیایی چین و چالشهای فرارو

داد است .از سوی دیگر ،مشروعیت چین نو و حاب کمونیست ،وابسته به تاداوه
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رشد اقتصادی این کشور و افاایش استانداردهای زندگ است ،زیرا توسعه و رشد
اقتصاد مل نقش مهما در افااایش رضاایتمندی مارده از کاارای نظااه سیاسا
کمونیست و در نتیجه ،مشروعیت آ دارد .این اقتصاد در حال رشد ،به شاد

باه

انرژی وابسته است و م توا گذت که «انرژی موتور توسعه مل در چاین اسات»
(موسوی شذای  ،1387 ،ص .)142
هرچند چین عمد ترین مصرف کنند زغال سنگ جها است ،اماا باه دالیال
زیست محیط  ،سیاست تغییر نوع انرژی به نذت را در پیش گرفته اسات کاه ایان
مسئله نیا از جمله علل افاایش تقاضای انرژی چین است .در بخاش نذات ،چاین
با تولید  3/5میلیو بشکه در روز ،ششامین تولیاد کنناد باار

نذات در جهاا

محسوب م شود ،با ایان حاال اقتصااد ایان کشاور باا تولیادا

داخلا سایراب

نم شود و وابستگ پکن به واردا

انرژی روز به روز افاایش م یاباد .در حاال

که تولید نذت در چین از ( 1965آغاز تولید نذات در چاین) تاا  ،2008حادود 17
برابر شد ،مصرف آ  37برابر افاایش یافت .از سوی دیگر ،بیش از نیما از نذات
دربار امنیت انرژی از غرب آسیا تأمین م شود که همین مسائله نگرانا چاین را
دربار امنیت انرژی افاایش م دهد و عالو بر این 85 ،درصد انارژی وارداتا از
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

مناطق حساس مانند تنگه های ماالکا ،هرما و سویا عبور م کناد و بادیه اسات
هرگونه اختالل جدی در انتقال انرژی از این مناطق ،کاهش سرعت یا حت توقاف
رشد اقتصادی چین را به دنبال خواهد داشت (.)jian, 2011, p. 9
مهمترین دلیل تغییر سیاستهای چین نسبت باه غارب آسایا و تاالش بارای
حضور بیشتر این کشور در منطقه ،نیاز مبره اقتصاد در حال توسعه ایان کشاور باه
انرژی است .وابستگ فاایند به بازارهای جهان  ،بر نگران مقاما

حوز انارژی

در چین افاود است؛ منابع داخل این کشور محدود باود و رشاد بااالی تقاضاا،
نارسای زیرساختها را برای تأمین نیاز باه انارژی آشاکار کارد اسات .بناابراین
محافظت از رشد اقتصادی چین با وجود ناامن در بازار تولیاد و عرضاه و انتقاال
انرژی ،برای مقاما

چین با دشواریهای همرا اسات« .باا در نظار گارفتن ایان

شرای  ،مسئله امنیت انرژی برای چین باه عناوا یکا از مهامتارین موضاوعا
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سیاست خارج این کشور مطر است .به عبار

دیگر ،امنیات انارژی چاین در

وضعیت فعل یک از اولویتهای استراتژیک سیاسات خاارج چاین باه شامار
م آید که طبیعتا بر رفتار آ در صحنه بینالملل تاثیرا

پراهمیت خواهد گااشت»

(واعظ  ،1387 ،ص  .)8چین در حال حاضر نیازهای انرژی خود را از غرب آسیا،
افریقا ،اورآسیا ،امریکای التین و آسیای جنوب شرق تأمین م کند کاه هریاک از
این مناطق ،تهدیدها و فرصتهای برای امنیت انرژی چین در بر دارند.
پیشتر نیا اشار شد که منطقه غرب آسیا عظیمتارین مخاایر نذتا جهاا را
دارد و به نظر خیل از کارشناسا اقتصادی ،اقتصاد جها درآیند متکا باه نذات
خلیج فارس خواهد بود .بنابراین در این میا خلیج فاارس نقاش اصال را باازی
خواهد کرد و هرگونه ب ثبات در این منطقه ما تواناد بحرانا باار

در اقتصااد

جها به بار آورد .از این نظر ،خلیج فارس که بیش از دو سوه مخایر نذتا اثباا
م تواند برای قدر های بار

از جمله چین که در فرایند توسعه صنعت خاود از

آ استذاد م کنند؛ بسیار ارزشامند باشاد (کماپ و هارکااوی ،1383 ،ص .)326
چین به عنوا یک قدر

بار

با مقاصد رو به رشاد ،مانناد دیگار قادر

هاا و

شاید هم بیشتر به نذت خلیج فارس نیاز دارد.
طبق پیشبین ها وابستگ چین به انرژی خلیج فارس در سالهای آت رو باه
افاایش خواهد گااشت؛ به گونهای که تا  ،2020به بیش از %70خواهاد رساید .در
این راستا ،چین ها راهبرد انرژی سه وجه را در این منطقاه دنباال ما کنناد کاه
عبارتند از -1 :به کارگیری دیپلماس تهاجم برای برقاراری اتصاال زیربناای باا
کشورهای که عرضه انرژی را در درازمد

تضامین ما کنناد؛  -2فاراهم آورد

شرای الزه برای حضور شرکتهای نذت چین در سرمایهگااری و توسعه میاادین
نذت خلیج فارس؛  -3تشویق سرمایهگااری متقابل شرکتهاای نذتا کشاورهای
خلیج فارس در بخشهای پاالیشگاه و بازار انرژی چین (شریعت نیا ،1386 ،ص
.)671

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

شد در جها و یک سوه مخایر گااز طبیعا دنیاا را در خاود جاای داد اسات،
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ب) کاهش اهمیت استراتژیک غرب آسیا برای امریکا

یک از مهم ترین پیامدهای بحرا مال  2008در غرب ،تساریع در روناد افااایش
قدر  ،اهمیت و نقش بینالملل کشورهای موسوه به قادر هاای نوظهاور باود.
چین در طول سالهای بحرا  ،ابتدا آلما را به عنوا دومین اقتصاد باار

پشات

سر گااشت .بحرا  2008از طریق تقویت بازیگرا جدید باین المللا و تضاعیف
عوامل قدر
قدر

مل امریکا ،تأثیرا

چشمگیری بر سااختار نظااه اقتصااد جهاان و

و نذوم بین الملل امریکا بر جای گااشته است؛ به طوری که قارارداد ایان

دو تغییر یعن کاهش سطح قدر

امریکا و تقویت قادر هاای نوظهاور و ساایر

بازیگرا بین الملل در کنار هم ،به روشان ایجااد محادودیتهاای فاراوا بارای
امریکا (در سطح داخل و بین الملل ) و لاوه تغییر در سیاست خارج این کشاور
را نشا خواهد داد .در واقع ،هماا طاور کاه بسایاری از نظریاه پاردازا روابا
بینالملل ،قدر
نسب فر

را در سلسله مراتب و همچنین ساختار نظاه بینالمللا  ،مذهاوم

م کنند ،م توا اظهار داشت که هماما با کاهش مؤلذه هاای قادر

یک کشور ،بر قدر
افول قدر
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

قدر

دیگر کشورها افاود خواهد شد؛ بدین نحاو کاه در شارای

امریکا در اثر بحرا مال و سایر عوامل ،کشورها و قدر های رقیاب

بیشتری کسب خواهند نمود .پیامد این موضوع نیا افاایش قادر

و نقاش

کشورهای نوظهور و ارتقای جایگا آنهاا در نظااه باین الملال و در نتیجاه ،ایجااد
تغییرا

مهم در نظاه اقتصاد جهان است که زمینههای الزه برای تغییر در سیاست

خارج امریکا را با هدف تطبیق با این شرای و بازیاب قدر

مل و بین المللا ،

فراهم آورد.
در مجموع  ،م توا گذت دولت امریکا با مشاهد کااهش قادر
کشور در نتیجه تاثیرا

ملا ایان

بحرا و تعداد دیگری از عوامل  ،طا ساالیا اخیار و در

عین حال ،ظهور قدر های سیاس و اقتصادی جدید چو چاین ،برزیال ،هناد و
روسیه که به کمک اقتصاد شکوفای خود در حال کسب قدر

در عرصاه جهاان

هستند  ،به این نتیجه رسید است که این کشور برای حذظ موقعیت برتر بین الملل
و جبرا عقب ماندگ های سالیا اخیر ،م بایست بیشترین توجه خاود را صارف
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امور داخل و بازیاب قدر

و نذوم بینالملل کناد .تمرکاا ایان کشاور بار اماور

داخل را م توا به وضو در استراتژی امنیت مل این کشور کاه در ساال 2010
منتشر شد دید که در آ اوباما تأکید م کند« :راهبرد ما با امعا به این نکتاه آغااز
م شود که نیرومندی و نذوم ما در خارج وابسته به گاههاای اسات کاه در داخال
کشور برم داریم» .وی همچنین خاطرنشا م کند کاه «دیگار زماا جناگ علیاه
تروریسم سپری شد و باید براساس دیپلماس چندجانبه فعالیت کارد» (جونیاور،
.)1389
اگرچه به طور طبیع تمایل به چندجانبهگرای در بین دموکرا
جمهوری خواها بیشتر است ،اما براساس شاواهد ،تاأثیرا

ها نسبت باه

ناشا از بحارا باه

گونهای انکارناپایر موجب تقویت بیشاتر گارایش اوباماای دماوکرا

باه اعماال

دیپلماس چندجانبهگرای در سیاست جهان امریکاا شاد اسات .در ایان رابطاه،
نظام  ،نیروهای حافظ صلح و منابع مال بیشتر  ،از بار هاینههای ماال امریکاا در
عرصههای سیاست و امنیت بین الملل بکاهد .در بخش از استراتژی جدید امنیات
مل امریکا چنین آمد است که «ما توجه خود را بر (گرو بیست گانه اقتصاادهای
عمد ) به عنوا نخستین مجمع همکاری بین الملل اقتصادی تمرکاا داد ایام و در
تالشیم بار دیگر تقاضای جهاان را متعاادل ساازیم تاا در حاال کاه اقتصاادهای
نوظهور به تقاضای جدید دامن م زنند ،ایاال

متحد بتواند بیشتر صرفهجاوی و

بیشتر صادر کند» (جونیور.)1389 ،
اولویت سالهای اخیر دولت امریکا تمرکا هرچه بیشتر بار مساایل داخلا و
تالش برای بازسازی اقتصادی و پرهیا از تحمیال هایناههاای جدیاد باه اقتصااد
بحرا زد این کشور بود است .برخ از کارشناسا  ،ایان وضاعیت را باه عناوا
گروگا گرفته شد سیاست خارج امریکاا توسا وعاد هاای اوباماا در زمیناه
سیاست داخل توصیف کرد اند .این امر به طور طبیعا موجاب ایجااد تحاوال
جدیدی در سیاست خارج این کشور از جمله تأکید بیشتر بر چندجانبهگرای در

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

امریکا سایر قدر های بار

و اصل جها را فراخواند تاا باا ارایاه کماکهاای

سطح جهان  ،اتخام سیاست تمرکاا بار آسایا ،پایاا داد باه سیاسات مباارز باا

185

تروریسم و عده تمایل به حضور مستقیم در تماه مناطق مهم و استراتژیک جهاان
شد که در مجموع  ،در کنار رونق تولید نذت و گاز در امریکا (انقالب شیل اویل)،
اهمیت خاورمیانه در سیاست خارج امریکا را کاهش داد.
این موارد را به وضو م توا در نطق ساالنه و مهم باراک اوباما که در جمع
نمایندگا مجلسین امریکا در تاریخ  29ژانویه  2014ایراد کرد نیا مشاهد کرد .در
این سخنران  ،مسایل داخل و اقتصادی و بازسازی بخشهاای از اقتصااد امریکاا
که در اثر بحرا آسیب دید اند  ،از همه برجستهتر بود .خاورمیاناه نیاا نسابت باه
گاشته چندا مورد توجه قرار نگرفات .ایان بادا معنا نیسات کاه باه مساایل
خاورمیانه پرداخته نشد  ،ول به لحاظ کم و کیذ توجه به خاورمیاناه نسابت باه
گاشته کمتر به نظر م رسید .در عین حال ،اشار کوتا ول مهم او به منطقه آسایا
پاسیذیک و به کار برد واژ «تمرکا» حایا اهمیت و در خور توجه بود (سجادپور،
 .)1393قبل از آ اوباما در آغاز دورا ریاست جمهوری خود ،بر سیاسات جدیاد
نسبت به مسلمانا و تغییر چهر منذ و منذور امریکا در کشورهای مسلما

تأکید

کرد بود که نشا از سیاست جدید وی نسبت به خاورمیانه داشت .البته در عمال،
رفتار اوباما نشا داد سیاستهای ریاست جمهور امریکا نسبت به خاورمیانه بایش
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

از هر منطقه دیگر در جها تحتتأثیر فرهنگ سیاس ناکارآمد امریکا ،گارو هاای
مینذوم و حامیا اسراییل و به ویژ گنکر است که محدودیتهای شدیدی را باه
دولت اوباما ،بهویژ برای حل مسئله فلسطین و اسراییل تحمیال ما کناد

(Geges,

).2013, p. 302
برای مثال ،اگر واکنش امریکا به تحاوال

و قیااههاای عربا را باا سیاسات

خااارج ایاان کشااور بعااد ازجنااگ جهااان دوه مقایسااه کناایم ،باا گمااا بااه
محدودیتهای که این کشور در سیاست خارج به دلیل بحرا مال اخیار باا آ
روبرو است و همچنین ،عده توا و تمایل این کشور به ادامه سیاستهاای ساابق
خود در قبال خاورمیانه پ م بریم .امریکا در سال  1948که طر مارشال را برای
را اندازی اقتصاد اروپا به اجارا درآورد 13 ،میلیاارد دالر را مساتقیم باه اروپاییاا
بخشید .اگر امریکا بخواهد در دنیای امروز چنا کمکا بکناد ،بایاد حادود 700
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میلیارد دالر بپردازد .امریکای امروز نم تواند حت یک دهم این مبلغ را مثال بارای
کمک به مصر ،تون  ،لیب یا کشورهای دیگر هاینه کناد .حاداکثر کااری کاه در
سال  2011از دست امریکا برآمد تا برای دولت جدید مصر به عمل آورد ،پیشانهاد
یک میلیارد دالر ضمانت واه (نه خود واه) به عالو یاک میلیاارد دالر بخشاودگ
بده هاا باود ) .(Walt, 2011, p. 14باا توجاه باه فشاار فاایناد بودجاه ریاضات و
محدودیتهای واقع در استذاد از اباارهای قهری و نظام  ،دولت امریکاا ساع
کرد حضور و نقش خود در خاورمیانه را محدود نماید .در هماین رابطاه ،چااس
فریمن ،سذیر سابق امریکا در عربستا در این بار م گوید« :ما نذوم و کنترل خود
را بر بسیاری از مسایل چالش خاورمیانه از دست داد ایم ،ما باید ایان واقعیات را
بپایریم که ایاال

متحد دیگر نم تواند انتظار داشته باشد نذوم و قادر

گاشاته

خود را در منطقه حذظ کند» ).(Dreyfuss; Turse, 2013
امریکا و کاهش اهمیت خاورمیانه برای واشینگتن ،مطر شد کشف میادا هاای
عظیم نذت قابال استحصاال در امریکاای شامال (انقاالب شایل اویال) و بهباود
موقعیت امریکا در زمینه تولید نذت است .اهمیات پیامادهای ژیواساتراتژیک ایان
موضااوع باایش از تااأثیرا

اقتصااادی آ اساات .اعاااله اسااتقالل امریکااا از نذاات

خاورمیانه م تواند بر معادلههای بین الملل و ساختارهای قدر

در سطح جهاان

تأثیرگاار باشد .قابل کتما نیست که امریکا تا به امروز به دلیل وابستگ باه نذات
خاورمیانه خود را گرفتار حضور سیاس و نظام در این منطقه ملتهب کرد است.
از میا رفتن این نیاز ما تواناد ساببسااز آزادی عمال بیشاتر امریکاا در حاوز
سیاست خارج و امنیت باشد

)2014

 .(Michaud,این امر موجب خواهد شد ایاال

متحد برخالف گاشته ،به دلیل عده وابستگ عمیق به نذات ایان منطقاه ،نیاازی
نداشته باشد که به طور کامل خود را درگیر مسایل و بحرا های این منطقه کند.
کم شد وابستگ به منابع انرژی نیم کر شرق  ،نیاز امریکاا باه مداخلاه در
آنجا و خصوصا نیاز به اینکه امریکا خود را درگیر و نگارا خلایج فاارس کناد را

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

از دیگر عوامل مهم تأثیرگاار در ایجاد تغییرا

مکرشد در سیاست خاارج

کاهش خواهد داد و این ما تواناد تغییار کامال نگارش در خصاوص چگاونگ
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کارکرد سیستم جهان به حساب آید ) .(Friedman, 2012البته این کاهش وابساتگ
به معنای خروج کامل امریکا از ایان منطقاه و واگااارد آ باه رقباای جهاان و
منطقهای نخواهد بود .ایاال

متحد م داند که ادامه تسل بر این منطقاه از طریاق

حمایت از متحدانش در منطقه ،به دلیال اهمیات آ بارای دیگار باازیگرا  ،ابااار
ب نظیر اعمال قدر

برای امریکا محسوب م شود.

در این شارای باه دالیال مختلاف مکرشاد  ،دیگار امریکاا آ حساسایت و
وابستگ سابق به خاورمیانه را نداشته و این امر یک از دالیل مهم کااهش تمایال
این کشور به درگیرکرد خود در تحوال

پیچید خاورمیانه است .تجل ایان امار

را م توا در موضع غیرفعال امریکا نسبت به تحوال
به بهار عرب و پ

کشورهای منطقاه  ،موساوه

از آ ناآرام ها در لیب  ،سوریه و حت عراق مشاهد کرد .در

مورد لیب  ،در واقع این کشورهای اروپای بودند که ابتکار عمال را بارای مداخلاه
در جهت پایا داد به جنگ داخل این کشور و براناداختن حکومات قاااف در
دست گرفتند و امریکا تنها در حد کشور عضو ناتو در این مداخله شرکت کرد .در
مورد سوریه نیا امریکا به رغم تمایل به ساقو دولات اساد  ،از مداخلاه مساتقیم
خودداری کرد.
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

نتیجهگیری
چین به عنوا بازیگری نسبتاً جدید در خلیج فارس ،نه سابقه استعماری دارد و ناه
مانند امریکا سیاستهای ستیا جویانهای دارد .همچنین چین بازار بارگ است کاه
جاابیتهای فراوان برای سرمایه گااارا خلایج فاارس دارد .از زماان کاه ایان
کشور به رهبری دنگ شیایو پینگ ،اصالحا

اقتصادی خود را آغاز کرد ،به عنوا

بازیگر بالقو جهان مطر شد.
آنچه سبب شد تا چین حضور خود را در غرب آسیا افاایش دهد ،نیااز ایان
کشور به انرژی است .رشد اقتصادی باالی چاین در ساالهاای اخیار ،نیاازش باه
انرژی را افاایش داد و امنیت در دستیاب به انرژی را مطر کرد است .به هماین
دلیل چین سع کرد است در تماه نقا نذتخیا جها بخصوص در کشاورهای
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مانند ایرا و سودا که به نوع با امریکا مشکل دارناد  ،حضاور داشاته باشاد .از

آنجا که خلیج فارس مهمترین منبع تأمین کنند نذت وارداتا چاین ( 58درصاد)
است ،این کشور قصد دارد برای حذظ امینت انرژی خاود ،جاای پاای در خلایج
فارس پیدا کند .بدین منظور چین رواب تجاری گسترد ای با دو کشاور قدرتمناد
منطقه  ،ایرا و عربستا  ،به عنوا پایههای «دیپلماسا نذتا » خاود برقارار کارد
است.
عامل دیگر حضور قدرتمندتر چین در غارب آسایا ،افاول قادر

و حضاور

امریکا در غرب آسیا در نتیجه بحرا مال غرب در سال  2008مایالدی اسات .در
مورد تأثیر بحرا اخیر بر سیاست خارج امریکا مشاهد کردیم که این بحارا باا
«تقویت قدر

بازیگرا جدیاد» و «تضاعیف عناصار قادر

ساااختار نظاااه اقتصاااد جهااان و قاادر

ملا ایان کشاور»،

و موقعیاات برتاار بااینالمللا امریکااا را

دستخوش تغییر قرارداد و در نهایت ،دولت امریکا را وادار به بازنگری در سیاسات
کرد .دولت این کشور با هدف تقویت و بازیاب قدر

و موقعیت بین الملل سابق

خود ،اولویت خود را تالش برای بازسازی اقتصاد و حل مشکال
به طوری که بخش زیادی از تصمیما

و تغییرا

داخل قرارداد؛

جدید سیاست خاارج اماروز

این کشور را م توا بر این اساس تحلیل کرد و به نوع نتیجه و پیاماد ایان امار
دانست.
با توجه به این شرای باید کاهش ارزش اساتراتژیک نذات غارب آسایا و در
نتیجااه تغییاار نگااا اسااتراتژیک امریکااا در قبااال منطقااه را روناادی ساااختاری و
استراتژیک در نظر گرفت که از زماا اوباماا آغااز و باه احتماال فاراوا در دور
ترامپ تداوه خواهد یافت .در این راساتا نبایاد پنداشات دولات تراماپ تغییاری
بنیادین در این روند ایجاد خواهد کرد .به واقع نگاا دولات تراماپ باه منطقاه در
تداوه سیاست کال امریکا قراردارد و دولت وی تنها به دنبال بهار بارداری مناافع
اقتصادی است؛ کما این که در سخنران وی در عربستا نیا بر عاده تعهاد جادی
امریکا نسبت به غرب آسیا اشار شد .به هرحال تداوه بحارا هاا در غارب آسایا،

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

خارج خود با هدف تطبیق با شرای جدید داخل و باین المللا پا

از بحارا

منافع اقتصادی امریکا به خصوص در عرصه فاروش تسالیحات را تاامین خواهاد
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کرد .البته این بدا معنا نیست که امریکا دیگار دخاالت در رونادها و رویادادهای
غرب آسیا نخواهد داشت و یا اینکه از حضور نظام آ کاسته خواهد شد؛ مسائله
اصل کاهش اهمیت نذت غرب آسیا برای امریکا و دست بازتر ایان کشاور بارای
مدیریت تحوال

منطقه در راستای منافع خود با کمتارین میااا هایناه و کساب

منافع اقتصادی است .ضمن اینکه علت دیگر این امر افااایش اهمیات شارق آسایا
برای امریکا به دلیل ظهور چین و استراتژی نگا به شرق امریکا بر محور سیاسات
دربرگیری یا تعامل اقتصادی و مهار نظام است که از اولویت غارب آسایا کاساته
است.
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190
ag
e

منابع

http:www.irdiplomacy.ir.fa.page

شاطری ،فاطمه؛ امین خوا میبدی ،حسین عل « .1395 .بازاریاب و صاادرا » ،نخسترین
کنفرانس بینالمللی پارادیمهای نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
شریعت نیا ،محسن« .1384 .چین ،انرژی و غرب آسیا» ،معاونات پاژوهشهاای سیاسات

جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (  )۲۰۰8-۲۰17محمدرضا آدابی و داود کیانی

الف) فارسی
تراب  ،قاسم .1390 .مقایسه انرژی چین و امریکا :با تأکید بر منطقه غرب آسیا ،فصتلنامه
مطالعات منطقهای :اسرائی شناسی-امری ا شناسی ،سال دوازدهم ،شمار .3
جعذری صمیم  ،احمد؛ خاای  ،ایوب؛ منتظری ،جالل« .1392 .بررس اثار روش تاامین
مال بر رشد سودآوری بنگا ها در ایرا » ،راهارد اقرصادی ،دور  ،2شمار .7
جونیور ،کلرهالا؛ مرل ،دیوید« .1389 .استراتژی جدید امنیات ملا امریکاا» برگرفتاه از
سایتhttp://www.jahannews.com :
حسین  ،سیدمحمد" 1391 .بررسا مقایساهای سیاسات خاارج کاندیاداهای ریاسات
جمهوری امریکا  ،"2000-2012فصلنامه مطالعات امری ا ،پیش شمار .5
حسین  ،سیدیعقوب؛ بهجت اردکان  ،بابک؛ رحماان  ،ساحر« .1391 .ارایاه مادل بارای
سنجش تذکر استراتژیک مدیرا صادرا ایرا با رویکرد مادلساازی معاادال
ساختاری» ،پیوهشنامه مدیریت ایرایی ،دور  .4شمار .7
حالجیا  ،ابراهیم؛ امین ،شادعل « .1394 .شناسای و تدوین استراتژیهای موثر مادیریت
استراتژیک توسعه شهری شهرستا رامسر» ،مدیریت شرری ،دور  .14شمار .40
درخشا  ،مسعود« .1390 .بحرا مال امریکا ،بررس علل ماهیت و راهکارهاا» ،گااارش
راهبردی ،مرکز تدقیقات اسرراتیی  ،شمار .137
دهقان فیروزآبادی ،سیدجالل؛ فرازی ،مهدی« .1390.موانع و فرصتهای گسترش نقاش
چین در غرب آسیا» ،پیوهشنامه علوم سیاسی ،شمار .4
سجادپور ،کاظم؛ شریعت  ،شهروز« .1390 .گاار ایرا در رواب امریکا و چین» ،فصلنامه
ژئوپلیری  ،سال هذتم ،شمار .2
سجادپور ،محمدکاظم« .1393 .کالبدشکاف نطق باراک اوباما»:

191

فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

خارج  ،گروه مطالعات آسیا.
شریعت نیا ،محسان« .1385 .سیاسات خاارج چاین ،تاأمل در بنیاا هاا» ،پژوهشاکد
تحقیقا استراتژیک ،معاونت پژوهشهای سیاست خارج  ،پژوهش شمار .3
شریعت نیا ،محسن« .1386 .سیاست غرب آسیاای چاین» ،فصتلنامه سیاستت ختاریی،
شمار .3
طاهری ،ابوالقاسم و تراب  ،قاسم .1390 .اقداما و سرمایهگااری چین در عرصاه باازار
انرژی ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،شمار .14
علیما  ،محمد اس .2013 .ه« .چین و غرب آسیا از جاد ابریشم تا بهار عرب » ،ترجماه:
فریبرز سالم  ،انرشارات انجمن ژئوپلیری ایران.
قنبری  ،ابوالذضل ؛ کرم  ،فریبا؛ حیادرینیاا ،سایداحمد« .1395 .تحلیال رشاد و توساعه
ناموزو شهرهای میانهانداه در ایارا » (مطالعاه ماوردی :شاهر مرناد آمربایجاا
شرق ) ،آمایش محی  ،دور  ،9شمار .33
کمپ ،جذری؛ هارکاوی ،رابر « .1383 .جغرافیای استراتژیک غرب آسیا» ،ترجماه ساید
مهدی حسین متین ،تهرا  :پیوهش ده مطالعات راهاردی.
گریذین ،استل« .1378 .ابعاد مسئله انرژی» ،مجله اط عات سیاستی-اقرصتادی ،ترجماه
غالمحسین حسن تاش ،سال  ،13شمار  7و ..8
متوسل  ،محمود« .1380 .سیاسات هاای تجااری و توساعه اقتصاادی» ،تهارا  :موسسته
مطالعات و پیوه های بازرگانی.
محمود اقده ،حسین« .1395 .بررس الگوهای استراتژی مدیریت دانش و کااربرد ایمنا
مبتن بر مدیریت استراتژیک در محی های کاار» ،ایدههای نو در علوم و فناوری؛
دور  ،1شمار .1
موسوی شذای  ،مسعود« .1388 .امنیت انرژی محور تعامل سازند و موتور توسعه ملا »،
پیوهشنامه حقوق و علوم سیاسی.
نظربلند ،غالمرضا« .درآمدی بر بدرانهای مالی یرانی» ،تهرا  :نشر ن .
ب) انگلیسی
British Petroleum. 2010. Statistical Review of World Energy.
Chang, FekixK. 2001. “Chinese Energy and Asian Security”, Orbis, Vol.45.
Issue 2.

China Energy, Pollution, Environment. (2010-2011). Facts & Statistics.
Clinton, H. 2012. US reshaping foreign policy based on ‘power of
economics’ and ‘jobs Diplomacy’, quot at: http:// en. mercopress.
com. 2012.11.17.
Cornelius, Peter & Story, Jonathan. 2007."China and Global Energy Markets",
Orbis, Vol.51, Issue1.

192
ag
e

Correlje, Aad. & Van der linde, Coby. 2006. " Energy Supply Security and Geo
Politics: A European Perspective", Energy Policy, vol.34.
Dorian, James P, et al. 2006." Global Challenges in Energy ", EnergyPolicy,
Vol.34.
Dreyfuss, Bob. & Nick Turse. 2013. American Death Spiral in the Middle
East.
Fareed Mohamedi. 2009. China: a new model in overseas oil strategy.
Favennec, Jean–Pierre. 2005. " Oil and Natural Gas Supply for Europe",
Elsevier, Catalysis Today, No.106.
Friedman, Gorge. 2012. & quot; US Foreign Policy: Room to Regroup&quot;
Start for Global Intelligence.
Geges, Fawaz A. 2013. & quot; The Obama approach to the Middle East: the
end of America’s Moment & quot; International Affairs, 89: 2 (2013)
299–323.

 محمدرضا آدابی و داود کیانی )۲۰۰8-۲۰17( جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین

Gris,

Peter

Hays,

China’s

New

Nationalism:

Pride,

politics,

and

Diplomacy, (University of California Press – 2005) P: 45.
Holmes, James R. Yoshihara, Toshi, 2008. “China’s Energy- Driven Soft
Power”, Orbis, Vol. 52, No.1.
James, Harold. 2011. & quot; International order after the financial crisis &
quot; International Affairs,87: 3, p.525-537.
Jian, Zhang. 2011. China s Energy Security: Prospects, Challenges, and
Opportunities, the Brookings Institution.
Kennedy, Paul. 1978. “The Rise and Fall of Great Powers”, Random House.
Khan. Abdul Salaam. 2015. “Is growing China a Real Challenge to the U.S.
Power?”, International Journal of Humanities and Social Service,
Vol. 5, No. 10(1).
Lampton, David M., The Three faces of Chinese Power, (University of
California Press-2008) p:78.
Martin, Micheal. 2010. & quot; International Politics and the Global Economic
Crisis & quot; Irish Studies in International Affairs, 21, pp5–15.
Mgnus, G. & Burnett, P. 2006. A Route to Riches on the New Silk Road,
Financial Times, p 15.
Michaud, Kriss. & Joe Buccino. & Stephen Chenelle. 2014. & quot; The Impact
of Domestic Shale Oil Production on U.S. Military Strategy and its
Implications for U.S.-China Maritime Partnership & quot; Smallwars

193

Journal, at: http: smallwarsjournal.com.
Mouwad, Jad. 2010. New York Times, at: www.nytimes.com/2010/03/20/
business/ energy environment/20 saudi.html? pagewanted=all.
Nkounga, Francois Joseph. 2013. “The U.S. Economic Hegemony and the Rise
of China: What Lessons to be learned”? Linnaeus University, School
of

Social

sciences,

Department

of

Political

Science,

see:

www.diva- portal.org/smash/get/diva2: 627400/FULLTEXTO1.pdf.
Nuttall, William J. & Manz, Devon L. 2008, "A New Energy Security Paradigm
for the Twenty-FirstCentury", Technological Forecasting & Social
Change, Vol.75.
Tai-Ting Liu&Ming-Te. 2011. “Hegemonic Stability and Northeast Asia: What
Hegemon? What Stability?” Journal of Alternative Perspectives in
the Social Sciences 3 (2).
Tian and others. 2017. “Trends in World Military Expenditure, 2016, SIPRI
fact sheet,6.
Walt, Stephen. 2011. & quot; The End of the American Era & quot; The
National Interest, 6-16.
Xinhua, 12 May 2010. China, Arab states eye new `Silk Road` seek
elevated ties, at: http:// xinhua. com/ english2010/ china/ 2010-5-

Xinhua, 21febuary 2012. Iran oil ban triggers Chinese oil reserve
concern. at: http:// news. Xinhuanet. com/ english/ indepth/ 201202-21/ c-131423403. htm

1397  بهار  شماره اول  سال دهم فصلنامه روابط خارجی

12/ c-13290704. htm

194
ag
e

