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 درانـرژي   امنیـت تقویت جایگاه 
بـر سـر دسترسـی بـه ایـن       

بنـدي اهـداف     اولویـت ی بر 
منـدي از   امـروزه کشـورها بـا بهـره    

و امنیـت   منـافع ، بدون اسـتفاده از زور 
چین نیز با توجه به رشـد بـاالي اقتصـاد و    
در این زمینه انجام داده است و اکنـون  
دهنده سیاست خارجی این کشـور  
عمده چین در حوزه انرژي و جایگاه 

ن یکـی از  چـین بـه عنـوا   . چین پرداخته شده اسـت 
در  دیپلماسـی انـرژي  ابـزار  بـا اسـتفاده از   
در را نگرانـی عمـده خــود   ، 
، کـرده ایـن کشـور تـالش    . 

را بر مبناي منافع اقتصادي تنظیم کند و در این 
تامین امنیت انرژي نقـش بسـیار   

    چین و امنیت انرژي

  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
تقویت جایگاه باعث ، وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژي

 المللی ي بینها رقابتو عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده 
ی بر فراوانثیرات أت مسئله همین . تشدید کرده است منابع را

امـروزه کشـورها بـا بهـره    . کشورها برجاي گذاشته استسیاست خارجی 
بدون اسـتفاده از زور  تا حد امکان، کنند می دیپلماسی انرژي تالش

چین نیز با توجه به رشـد بـاالي اقتصـاد و    . مین کنندأخود را در این عرصه ت انرژي
در این زمینه انجام داده است و اکنـون  اي  هاي عمده تالش، مصرف روزافزون انرژي

دهنده سیاست خارجی این کشـور   متغیر انرژي به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت
عمده چین در حوزه انرژي و جایگاه  هاي به نگرانی، در این مقاله. شود می محسوب

چین پرداخته شده اسـت  سیاست خارجیآن در دستگاه 
بـا اسـتفاده از   ، کنندگان عمده انـرژي در جهـان   مصرف

، ي التـین امریکـا و  افریقـا ، آسـیاي مرکـزي  ، خاورمیانـه 
. خصوص امنیت انرژي تا حدودي مرتفع سـاخته اسـت  

را بر مبناي منافع اقتصادي تنظیم کند و در این  یشگیري سیاست خارجی خو جهت
تامین امنیت انرژي نقـش بسـیار   ، يمیان به دلیل جایگاه ویژه انرژي در رشد اقتصاد

  .مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است
چین و امنیت انرژي، وابستگی، دیپلماسی انرژي :کلیدي هاي هواژ
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 خودتثبیت جایگاه هاي بلندي را براي 
 ازتالش این کشور با در پیش گرفتن اصـالحات اقتصـادي   

از زمانی که معمار اصالحات اقتصـادي  
 را دستیابی به توسـعه اقتصـادي  

پیـدا  سیاست خارجی از محوریت ایدئولوژیک به عملگرایی تغییـر جهـت   
 ۀهمـ ، ی بود و بر این اساس

، زیرا حزب کمونیست چـین 
بـا اجـراي    .دانسـت  مـی  هـدف 

 رشـد درصـد   9، به طور متوسط هر سـال 
داشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مـدت  

ثیرگذار بر رونـد  أعوامل ت یکی از
راه منابع داخلی چـین توانسـت تـا    

منـابع داخلـی از   ، اما با افزایش تقاضا براي انرژي
چین در دهه . مین نیاز ناتوان ماند و چین به منابع عرضه انرژي خارجی روي آورد

نفتی شمال شرقی خود را توسعه 
اما رشد سـریع اقتصـاد   ، این ماده تبدیل شد

چـین  . این کشور را به واردات انرژي نیازمند کرد
هـاي   کیانگ و آب در استان سین

 در گـروه  1993تا جایی که در سـال  

  

  مقدمه
هاي بلندي را براي  گام، سال گذشته 60جمهوري خلق چین در 

تالش این کشور با در پیش گرفتن اصـالحات اقتصـادي   . جهان برداشته است در
از زمانی که معمار اصالحات اقتصـادي   .میالدي مثمر ثمر واقع شد 1980اوایل دهه 

را دستیابی به توسـعه اقتصـادي   چینهدف واالي اقتصاد ، »دنگ شیائو پینگ«، چین
سیاست خارجی از محوریت ایدئولوژیک به عملگرایی تغییـر جهـت   ، قرار داد

ی بود و بر این اساسالملل بینچین خواستار جایگاهی شایسته در عرصه  .کرد
زیرا حزب کمونیست چـین ، نیروهاي خود را براي دستیابی به این هدف بسیج کرد
هـدف بقا و دوام حکومـت خـود را در گـرو تحقـق ایـن      

به طور متوسط هر سـال ، سال اخیر 30اقتصاد چین در ، اصالحات
داشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مـدت  

  ).World Petrochemical Conferences, 2008( است
یکی از، بی تردید منابع انرژي و مدیریت مصرف آن

راه منابع داخلی چـین توانسـت تـا     زهر چند در آغا. رشد اقتصادي چین بوده است
اما با افزایش تقاضا براي انرژي، حدودي پاسخگوي این نیاز باشد

مین نیاز ناتوان ماند و چین به منابع عرضه انرژي خارجی روي آوردأت
نفتی شمال شرقی خود را توسعه  هاي حوزه، تکیه بر فناوري اتحاد شورويبا  1950

این ماده تبدیل شد ةبه صادرکنند عمالً 1970 ۀداد و در ده
این کشور را به واردات انرژي نیازمند کرد، چین در دو دهه پایانی قرن بیستم

در استان سین، اکتشاف ۀعمده در زمین هاي گذاري با وجود سرمایه
تا جایی که در سـال  ، دست آورد نتایج اندکی به چین دریاي جنوبی



ت انرژي سـیر  اتقاضاي چین براي وارد
تقاضاي چـین حـدود    2002

تولید داخلی این کشـور کمتـر   

حجـم زیـادي انـرژي    سـاالنه  
تـرین   بـه بـزرگ   2009در سال 

نفـت  ، درصـد  70زغال سنگ 
و برق نیز ده درصـد انـرژي مصـرفی سـاالنه     
وابســتگی بــه واردات نفــت و گــاز 

اکنون هر گونه خلل در  .مین انرژي مصرفی است
  . سازد می فراهمرا ها  اسباب نگرانی چینی
  2009درصد انرژي مصرفی چین در سال 

  
Source: jian, 2011: 31 

د؟ پاسـخ  کن می مینأاصلی این است که چین چگونه امنیت انرژي خویش را ت
هاي  همچون نگرانی يدیگرهاي 

گذاري چین براي دستیابی به ایـن  
چـین بـا توجـه بـه      عبارت اسـت از اینکـه  
پرهیـز از بـرانگیختن    خود درصـدد اسـت ضـمن   

بـا  نزدیـک شـود و   انـرژي   

تقاضاي چین براي وارد، از آن زمان. واردکنندگان انرژي قرار گرفت
2002تا   1993 سال طوري که از به، پیدا کرده استتصاعدي 

تولید داخلی این کشـور کمتـر    در همین دوره ؛ در حالی کهافزایش یافتدرصد  90
  . )Leverett & Bader, 2005: 189( رشد کرددرصد  15از  

سـاالنه  ، میلیون نفر جمعیـت  300چین با یک میلیارد و 
در سال ، ی انرژيلالمل بینکند و طبق آمار آژانس  می مصرف
زغال سنگ . (B.P., 2011: 41) کننده انرژي جهان تبدیل شد مصرف
و برق نیز ده درصـد انـرژي مصـرفی سـاالنه     اي  انرژي هسته، گاز، درصد 20حدود 

وابســتگی بــه واردات نفــت و گــاز  .)1شــکل شــماره ( دهــد مــی چــین را تشــکیل
مین انرژي مصرفی استأدر ت این کشورترین مشکل  بزرگ
اسباب نگرانی چینی، انرژي و یا افزایش قیمت آن ۀعرض

درصد انرژي مصرفی چین در سال  .1شکل 

اصلی این است که چین چگونه امنیت انرژي خویش را ت  سؤال
هاي  به برخی پرسش پرداختنال خود نیازمند ؤبه این س

گذاري چین براي دستیابی به ایـن   سیاست هاي لفهؤچین در این زمینه و نیز ابعاد و م
عبارت اسـت از اینکـه  مقاله مطرح در این   فرضیه. است هدف

خود درصـدد اسـت ضـمن    ۀگرایان رویکرد عملگرایانه و واقع
 هصادرکنندبه کشورهاي ، کشورهاي قدرتمندحساسیت 

گاز
4%

نفت  
19%

انرژي هسته اي  
1%
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خـود را در عرصـه    میـزان آسـیب پـذیري   
 ـ  ه با استفاده از روش توصیفی

ابتدا با توجه به نقش حیاتی انرژي در شکوفایی اقتصـادي  
ـ    هاي اهداف و نگرانی مین أایـن کشـور در ت

شود و سپس اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژي چین به مثابـۀ  
کالن سیاسـت خـارجی و توسـعۀ    

میالدي آغـاز   1980 ۀاصالحات اقتصادي چین به ابتکار دنگ شیائو پینگ از آغاز ده
قـرار  خـود  اصالحات اقتصـادي را اولویـت اصـلی    

نظام اقتصادي سوسیالیستی چین را به سمت نظام مبتنـی  
همراهی با نظام  از طریقاقتصاد چین تنها 
ـ  نیـز  بنابراین سیاست خـارجی   در ایـن راسـتا    دبای

توسعه و ثبات ارتباط تنگاتنگی با هم دارنـد  
در پیشبرد توسعه با مشکالت عمده 
رهبران چینی پیرو دنگ هم متوجه شـدند  

دسـت   مانع تالش آنهـا بـراي بـه   
بنـابراین در روابـط   ، شـود  می

حـداکثري منـافع ملـی    تأمین 
تحوالت اقتصادي چین و رشـد شـتابان اقتصـاد ایـن     
باور براي رهبران چین و بسـیاري از  
نظران جهانی پدید آید که چین تا نیمه قرن حاضر به جایگاه مطلـوب خـود   

هاي بزرگ جهان تبـدیل   ی دست خواهد یافت و به یکی از قدرت
رشـد اقتصـاد ایـن    ، آمارها بیانگر آن است که اصالحات اقتصادي چین

حـل اولیـه بـا رشـد     امحققان بر این باورند که رشد اقتصادي یک کشـور در مر 

میـزان آسـیب پـذیري   ، در این کشورها هاي کالن گذاري سرمایه
ه با استفاده از روش توصیفیمسئله کبراي بررسی این  .واردات انرژي کاهش دهد

ابتدا با توجه به نقش حیاتی انرژي در شکوفایی اقتصـادي  ، نجام خواهد شدتحلیلی ا
اهداف و نگرانی و و تداوم مشروعیت نظام سیاسی چین

شود و سپس اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژي چین به مثابـۀ   می امنیت انرژي پرداخته
کالن سیاسـت خـارجی و توسـعۀ    ابزار تامین امنیت انرژي در چارچوب راهبردهاي 

  .شود می اقتصادي این کشور تبیین

  جایگاه انرژي در اقتصاد چین . 1
اصالحات اقتصادي چین به ابتکار دنگ شیائو پینگ از آغاز ده

اصالحات اقتصـادي را اولویـت اصـلی    ، رهبران چین، با این تحول. شد
نظام اقتصادي سوسیالیستی چین را به سمت نظام مبتنـی  ، این فرایند تدریجی. ددادن

اقتصاد چین تنها  ۀتوسع، دنگ معتقد بود .بر بازار سوق داد
بنابراین سیاست خـارجی   صورت خواهد گرفت؛ الملل بین

توسعه و ثبات ارتباط تنگاتنگی با هم دارنـد  ، از نظر دنگ. شد می ریزي و اجرا برنامه
در پیشبرد توسعه با مشکالت عمده ، داشته باشد پرتنشیو کشوري که محیط امنیتی 

رهبران چینی پیرو دنگ هم متوجه شـدند   .)4: 1385، نیا شریعتی(مواجه خواهد شد 
مانع تالش آنهـا بـراي بـه    یافته توسعهداري  رویی با کشورهاي سرمایهیاکه رو

می پیشرفته و دانش علمی آن کشورها هاي آوردن فناوري
تأمین براي ، با کشورهاي مختلف جهان ضمن پرهیز از تنش

تحوالت اقتصادي چین و رشـد شـتابان اقتصـاد ایـن     . هاي مهمی برداشتند خود گام
باور براي رهبران چین و بسـیاري از  این ، کشور در چند سال اخیر باعث شده است

نظران جهانی پدید آید که چین تا نیمه قرن حاضر به جایگاه مطلـوب خـود    صاحب
ی دست خواهد یافت و به یکی از قدرتالملل بین ۀدر عرص

آمارها بیانگر آن است که اصالحات اقتصادي چین. خواهد شد
  .ه استحو شگفت آوري افزایش دادکشور را به ن

محققان بر این باورند که رشد اقتصادي یک کشـور در مر 



بنابراین «: گوید گریفین در همین رابطه می
هـاي   به تبع آن مصرف انرژي و سـوخت 

ـ ). 163-164: 1378، گـریفین  ر ب
چـین افـزایش    تقاضـاي انـرژي را در  

وابسته بـه تـداوم   ، مشروعیت چین نو و حزب کمونیست
رشـد  زیرا توسعه و ، رشد اقتصادي این کشور و افزایش استانداردهاي زندگی است

یی نظـام سیاسـی   ااقتصاد ملی نقـش مهمـی در افـزایش رضـایتمندي مـردم از کـار      
بـه شـدت بـه    ، این اقتصاد در حال رشد

» انرژي موتور توسـعه ملـی در چـین اسـت    

مسـئله  در کشور چـین بسـیار باالسـت و ایـن     
انـرژي وابسـته   هـاي   حامـل 

بـا  . مـرتبط اسـت  اقتصـادي  
شـدت  ، یافتگی و افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

روند توسعه بـه تـدریج    ۀبا ادام
چین تا رسـیدن بـه مرحلـه فراصـنعتی و اسـتفاده از      

، و از ایـن رو در تولید ناخالص داخلی هنوز فاصـله دارد  
درصد انرژي مصرفی قاره آسـیا  
  بــه خــود اختصــاص داده اســت

چین  انرژي کرده است تقاضاي
(2China Energy, 2010-2011.  

ترین علت افزایش مصرف انرژي در ایـن کشـور محسـوب    
، توسـعه حمـل و نقـل و افـزایش تعـداد خودروهـاي شخصـی       

گــذاري وســیع دولــت در  ســرمایه
تجـارت بـر   جهـانی  ها به دنبال عضویت چین در سـازمان  

اسـتفاده از  ، در یـک تحلیـل کلـی   
- 1992هـاي  مرحلـه اول سـال  

گریفین در همین رابطه می. روزافزون تقاضا براي انرژي همراه است
به تبع آن مصرف انرژي و سـوخت ، هر چه سرعت رشد اقتصادي بیشتر باشد

گـریفین (»بیشـتري رشـد خواهـد داشـت     سیال نیز با آهنگ
تقاضـاي انـرژي را در  ، اصالحات اقتصادي بازار محورهمین اساس 

مشروعیت چین نو و حزب کمونیست، از سوي دیگر .ه استداد
رشد اقتصادي این کشور و افزایش استانداردهاي زندگی است

اقتصاد ملی نقـش مهمـی در افـزایش رضـایتمندي مـردم از کـار      
این اقتصاد در حال رشد. مشروعیت آن دارد، کمونیستی و در نتیجه
انرژي موتور توسـعه ملـی در چـین اسـت    «که توان گفت میانرژي وابسته است و 

  .)142: 1387، یئموسوي شفا(
در کشور چـین بسـیار باالسـت و ایـن      1انرژي شدت تر اینکه نکته مهم

حامـل بیشتر باعث شده است که این کشور به واردات هر چه 
اقتصـادي   ۀسـطح توسـع  با شدت انرژي در جوامع مختلف . شود

یافتگی و افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی افزایش سطح توسعه
با ادام؛ سپس در مراحل فراصنعتی و یابد می زایشانرژي اف

چین تا رسـیدن بـه مرحلـه فراصـنعتی و اسـتفاده از       .شود می از شدت انرژي کاسته
در تولید ناخالص داخلی هنوز فاصـله دارد   بسیار پیشرفته هاي فناوري

درصد انرژي مصرفی قاره آسـیا   56اکنون چین  .شدت انرژي در این کشور باالست
بــه خــود اختصــاص داده اســت را ـــ تــرین تولیــد کننــده انــرژي جهــان بــزرگ ـــ
 (jian, 2011 :7) . کرده است تقاضايبینی  پیشی انرژي نیز الملل بینآژانس

(2011افزایش یابد  درصد 75، 2035 تا 2008 هاي سال بین

ترین علت افزایش مصرف انرژي در ایـن کشـور محسـوب     صنعتی شدن چین مهم
توسـعه حمـل و نقـل و افـزایش تعـداد خودروهـاي شخصـی       ، عالوه بر ایـن  .شود می

ســرمایه، شهرنشــینیرشــد ، هــاي هــوایی افــزایش مســافرت
ها به دنبال عضویت چین در سـازمان   ها و کاهش قیمت زیرساخت

در یـک تحلیـل کلـی   . ثیرگذار بوده استأتقاضاي انرژي در چین به شدت ت
مرحلـه اول سـال  : شـود   انرژي در نوسازي چین به چهار مرحله تقسیم می
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مرحلـه  . گیرد که در این دوره چین در تولید انرژي مصرفی خودکفا بود
شود که چین از تأمین انـرژي مـورد نیـاز خـود     

بـراي  » خارج از مرزها«سیاست 
بـه بعـد را در بـر     2008تأمین نیازها در پیش گرفته شد و مرحله چهارم هم که از سـال  
 و منـابع  بخـش  در چـین  گـذاري 

امـا بـه دالیـل    ، اسـت کننده زغال سنگ جهان 
ایـن   کـه  سـت سیاست تغییر نوع انرژي به نفت را در پـیش گرفتـه ا  

چـین بـا   ، در بخش نفت. نیز از جمله علل افزایش تقاضاي انرژي چین است
 ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان محسوب

شـود و   حال اقتصاد ایـن کشـور بـا تولیـدات داخلـی سـیراب نمـی       
که تولید نفـت   در حالی. دیاب

مصـرف  ، برابر شـد  17 حدود
بـیش از نیمـی از نفـت وارداتـی چـین از      
نگرانـی چـین را دربـاره امنیـت انـرژي      
 انرژي وارداتـی از منـاطق حساسـی ماننـد    

در  جدي اختالل گونه هر است
اقتصادي چـین را بـه    رشد توقف

صـرفه بـودن از لحـاظ اقتصـادي و     
طوري  باعث افزایش تقاضاي چین شده است؛ به

درصد از رشد تقاضاي گـاز  
 در مجموع روند تحوالت ).

هاي پیش رو و نیز آمار و ارقام مربوط به وضـعیت کنـونی و   
حاکی از آن است کـه چـین بـراي تـداوم     

ـ     مین أصورت روز افزونی به واردات انـرژي وابسـته شـده و ت
از ارکان و شروط اساسی توسـعۀ  

گیرد که در این دوره چین در تولید انرژي مصرفی خودکفا بود را در بر می1978
شود که چین از تأمین انـرژي مـورد نیـاز خـود      را شامل می 1993- 1999هاي  سال، دوم

سیاست  2000- 2008هاي  یعنی سال، در مرحله سوم. ناتوان بود
تأمین نیازها در پیش گرفته شد و مرحله چهارم هم که از سـال  

گـذاري  سـرمایه  گسـترش ، پس از بحران مالی جهانی، گیرد می
  .(jian, 2011: 7)را در پی داشت  جهانی انرژي در سطح
کننده زغال سنگ جهان  ترین مصرف عمده چینهر چند 

سیاست تغییر نوع انرژي به نفت را در پـیش گرفتـه ا  ، محیطی زیست
نیز از جمله علل افزایش تقاضاي انرژي چین است مسئله 
ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان محسوب، میلیون بشکه در روز 5/3تولید 

حال اقتصاد ایـن کشـور بـا تولیـدات داخلـی سـیراب نمـی        با این، شود می
یاب می افزایشروز به روز  به واردات انرژي پکنوابستگی 
حدود، 2008تا  )آغاز تولید نفت در چین(1965 در چین از

بـیش از نیمـی از نفـت وارداتـی چـین از      ، از سوي دیگر. برابر افزایش یافت 37آن 
نگرانـی چـین را دربـاره امنیـت انـرژي      ، مسـئله شود که همـین   می مینأخاورمیانه ت

انرژي وارداتـی از منـاطق حساسـی ماننـد     درصد 85، ه بر اینعالو. دهد می افزایش
است کند و بدیهی می عبور سوئز و هرمز، ماالکا هاي تنگه

توقف حتی یا سرعت کاهش، انتقال انرژي از این مناطق
  .(jian, 2011: 9)دنبال خواهد داشت 

صـرفه بـودن از لحـاظ اقتصـادي و      هم به دلیـل بـه  افزایش مصرف گاز طبیعی 
باعث افزایش تقاضاي چین شده است؛ به، ها محیطی در نیروگاه مسائل زیست

درصد از رشد تقاضاي گـاز   60بخش تولید نیرو  2030شود تا سال  می بینی که پیش
).35: 1385، فر بهروزي(طبیعی را به خود اختصاص دهد 

هاي پیش رو و نیز آمار و ارقام مربوط به وضـعیت کنـونی و    اقتصادي چین در سال
حاکی از آن است کـه چـین بـراي تـداوم     ، آتی تولید و مصرف انرژي در این کشور

ـ     هرشد اقتصادي خود ب صورت روز افزونی به واردات انـرژي وابسـته شـده و ت
از ارکان و شروط اساسی توسـعۀ  انرژي و امنیت آن هر روز پیش از گذشته به یکی 



  .شود می نظام سیاسی این کشور مبدل

 بـه وارداتـی   انـرژي  به چین
. (jian, 2011: 7)رسـید خواهد 

 بـه  انـرژي  امنیت، انداز افزایش مصرف چین در آینده نزدیک
 سیاسـت اهـداف   از الینفکـی 
 کـافی  مقـدار  داشتنبه معناي 

در  محیطـی  زیسـت  و اجتمـاعی 
 اسـت کـه داراي چهـار بعـد ذخـایر     

واردات و  تنـوع  و سـوخت 

 مسـئله ، درباره نزدیک شدن به پایان عصر نفـت 
بـه   1قلـه نفـت  اکنـون  . به خود گرفتـه اسـت  

کننـده را بـراي    کشورهاي عمـده مصـرف  
، نیـا  بـه زعـم شـریعتی    .دستیابی به منابع انرژي و انجام اقداماتی ترغیب کرده اسـت 
، همچـون چـین  بزرگی ویژه براي واردکنندگان 

تواند بـا   می هر گونه خلل در جریان انرژي
اقتصادي چین بر امنیت ملی این کشور تـاثیر منفـی   

چـین  در انـرژي   حوزة نگرانی مقامات
نارسـایی  ، و رشـد بـاالي تقاضـا   

بنـابراین محافظـت از    .مین نیاز به انرژي آشکار کـرده اسـت  
ار تولیـد و عرضـه و انتقـال انـرژي بـراي      

 مسـئله ، با در نظر گـرفتن ایـن شـرایط   
سیاست خارجی ایـن   اتترین موضوع

                                                                
1. Peak oil  

نظام سیاسی این کشور مبدل يحفظ مشروعیت و بقا، اقتصادي

  رژيچین در زمینه امنیت انهاي  دغدغه. 2
چین وابستگی، است کرده بینی پیش انرژي یالملل بین آژانس
خواهد  2015 سال در آن مصرف کل از درصد 70تا 60 از بیش

انداز افزایش مصرف چین در آینده نزدیک اکنون با توجه به چشم
الینفکـی  بخـش  بـه  اقتصـادي  مرتبط با توسـعه اي  مسئله عنوان

به معناي ، انرژي در واقع امنیت .است شده چین تبدیل خارجی
اجتمـاعی ، اقتصـادي ، توسعه پایدار سیاسـی براي  انرژي منابع

اسـت کـه داراي چهـار بعـد ذخـایر      محیطـی  و انسـانی  هـاي  سیسـتم  جهت بقـاي 
سـوخت  تنـوع ، انـرژي  وري بهـره  افـزایش  و حفـظ ، استراتژیک
   (jian, 2011: 16) .شود می معامالت انرژي مدیریت

درباره نزدیک شدن به پایان عصر نفـت ها  زنی در عصر حاضر با گمانه
به خود گرفتـه اسـت  اي  ی پیچیدهالملل بینامنیت انرژي ابعاد 
کشورهاي عمـده مصـرف  ، پایان عصر نفت هاي عنوان یکی از نشانه

دستیابی به منابع انرژي و انجام اقداماتی ترغیب کرده اسـت 
ویژه براي واردکنندگان  به، نزدیک شدن به پایان عصر نفت«

هر گونه خلل در جریان انرژي زیرا، رود می شمار زنگ خطري جدي به
اقتصادي چین بر امنیت ملی این کشور تـاثیر منفـی    ۀدر توسع ایجاد مشکالت جدي

  ).2: 1384، نیا شریعتی( »بر جاي بگذارد
نگرانی مقامات بر، وابستگی فزاینده به بازارهاي جهانی

و رشـد بـاالي تقاضـا    بـوده منابع داخلی این کشور محدود  ؛افزوده است
مین نیاز به انرژي آشکار کـرده اسـت  أها را براي ت زیرساخت

ار تولیـد و عرضـه و انتقـال انـرژي بـراي      رشد اقتصادي چین با وجود ناامنی در باز
با در نظر گـرفتن ایـن شـرایط   « .ی همراه استهای مقامات چینی با دشواري

ترین موضوع مهمیکی از امنیت انرژي براي چین به عنوان 
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امنیت انرژي چین در وضـعیت فعلـی یکـی از    
بر رفتـار آن   آید که طبیعتاً می
  ). 8 :1387، واعظی(

، سـیا آاور، افریقـا ، چین در حال حاضر نیازهـاي انـرژي خـود را از خاورمیانـه    
، از ایـن منـاطق  کنـد کـه هـر یـک     

  .)2شکل شماره(دارند
  )درصد

  
Source: China Energy Data, Statistics, and Analysis: Oil, Gas, Electricity, Coal,

2011. 
چین بـیش از  ، به عراق امریکا

مین امنیت انرژي مورد نیاز خود از ایـن منطقـه شـد و درصـدد عقـد      
برخــی بــه اعتقــاد . قراردادهــایی بــراي متنــوع ســازي واردات انــرژي خــود برآمــد

بر منطقه خلیج فـارس و سـایر منـاطق نفتـی     
تواند از نفت به عنـوان یـک سـالح در برابـر چـین بهـره       

5 ;سودان

5 ;عراق

4 ;کویت

4 ;قزاقستان

3 ;برزیل
3 ;لیبی

19 ;سایر کشورها

امنیت انرژي چین در وضـعیت فعلـی یکـی از    ، دیگر  به عبارت .کشور مطرح است
می شمار استراتژیک سیاست خارجی چین به  هاي اولویت

(» اهمیتی خواهد گذاشت ثیرات پرأت الملل بیندر صحنه 
چین در حال حاضر نیازهـاي انـرژي خـود را از خاورمیانـه    

کنـد کـه هـر یـک      مـی  مینأجنوب شرقی ت يي التین و آسیاامریکا
دارندهایی براي امنیت انرژي چین در بر  تهدیدها و فرصت

درصد( 2010 واردات نفت چین در سال . 2شکل 

Source: China Energy Data, Statistics, and Analysis: Oil, Gas, Electricity, Coal, 

امریکاتهاجم سپتامبر و  11بعد از  :معتقدند چینی تحلیلگران
مین امنیت انرژي مورد نیاز خود از ایـن منطقـه شـد و درصـدد عقـد      أپیش نگران ت

قراردادهــایی بــراي متنــوع ســازي واردات انــرژي خــود برآمــد
بر منطقه خلیج فـارس و سـایر منـاطق نفتـی      امریکابا توجه به سلطه ، نظران صاحب

تواند از نفت به عنـوان یـک سـالح در برابـر چـین بهـره        می کشوراین ، مهم جهان

19 ;عربستان 

16 ;آنگوال

9 ;ایران 

7 ;عمان
6 ;روسیه

سایر کشورها



چـین از ایـن لحـاظ     هـاي  نگرانـی 
عراق و آسیاي مرکزي تحـت  

، اخوان کـاظمی ( »عنوان مبارزه و جنگ با تروریسم گسترش بیشتري پیدا کرده است

حمالت تروریستی در تنگه امنیت مسیر انتقال انرژي است؛ 
شـده   »ماالکـا معمـاي  «باعث ایجاد 

 چـین همـواره از تهدیـد تـایوان    
بـه تبـع نگرانـی چـین      .امنیت انرژي انتقالی از مسیر تنگه تایوان هـراس دارد 

هـاي   کشـور در آب  حضور ایـن 
شاید منجـر بـه هـراس همسـایگان     

ریـزي کـرده    ین برنامـه چـ . شود
بـر مسـیر انتقـال    بخشـی   اطمینـان 

 و افریقـا  غـرب  کشـورهاي  
 .(3Davidovic, 2008)التین از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد

 این کشـور قا نظام سیاسی چین در حدي بوده که 
مین امنیت انـرژي خـود اقـدام    
کـامالً هماهنـگ و یکپارچـه در قالـب راهبردهـاي      

 »دیپلماسی انرژي«سیاست مزبور که به 
  .شود می اهداف و ابعادي دارد که در قسمت بعد به آن پرداخته

 زنـدگی و کیفیـت  چگونگی 
 طـی در بین کشـورها   ها تنش

انـرژي هـم بـر     .استرخ داده 
زیرا باعث تقویت اقتصـادها و بـه تبـع    

الملـل   بـین آن افزایش قدرت ملی و در نتیجه قدرت سیاسی یک کشـور در عرصـه   
ـ  ـ نزد نفـت  عصـر  انی  تـر  کی

نگرانـی « :گویـد  اخوان کاظمی در همین رابطه می .بگیرد
عراق و آسیاي مرکزي تحـت  ، در خلیج فارس امریکادنبال افزایش حضور  ویژه به به

عنوان مبارزه و جنگ با تروریسم گسترش بیشتري پیدا کرده است
1384 :171.(   

امنیت مسیر انتقال انرژي است؛ ، نگرانی دیگر چین
باعث ایجاد ، مالزي و سنگاپور، در مجاورت اندونزي، ماالکا
چـین همـواره از تهدیـد تـایوان    ، الوه بر ایـن ع). Jianbai & Zweing, 2005: 35( است

امنیت انرژي انتقالی از مسیر تنگه تایوان هـراس دارد درباره 
حضور ایـن ، باره خطوط حمل و نقل دریایی انرژي وارداتیدر

شاید منجـر بـه هـراس همسـایگان      مسئلهافزایش یافته است که همین  چین جنوبی
شود امریکاکوچک چین و نزدیکی هر چه بیشتر آنان به 

اطمینـان بتواند کنترل دهۀ میالدي جاري است که تا اواخر 
 بـا  همکـاري  گسترش دست آورد و با انرژي خود را به

التین از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد يامریکا
قا نظام سیاسی چین در حدي بوده که این دغدغه و اهمیت آن در ب

مین امنیت انـرژي خـود اقـدام    أبه تدوین و پیگیري سیاست ویژه و منسجمی براي ت
کـامالً هماهنـگ و یکپارچـه در قالـب راهبردهـاي      اي  صورت برنامه هرا ب کرده و آن

سیاست مزبور که به . سیاست خارجی مورد توجه قرار داده است
اهداف و ابعادي دارد که در قسمت بعد به آن پرداخته، معروف شده است

  دیپلماسی انرژي چین. 3
چگونگی بر شود که  می انرژي اکنون کاالیی استراتژیک محسوب

تنشها و  از جنگشمار فراوانی  .ثیرگذار استأتبسیار بشر 
رخ داده این ماده حیاتی صاحب یا کنترل ت قرن گذشته بر سر

زیرا باعث تقویت اقتصـادها و بـه تبـع    ، ثر استؤسیاست و هم بر اقتصاد کشورها م
آن افزایش قدرت ملی و در نتیجه قدرت سیاسی یک کشـور در عرصـه   

ـ پا کـه  یطیشـرا  در يانرژ منابع سر بر اختالف. دشو می ی
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 چـه ، کشـورها  ۀهمـ . اسـت 
. هسـتند  ریپـذ  بیآسـ  یاتیـ ح

 تیـ امن دکننـدگان یتول کـه  ی
 گونه هر طیشرا نیا در. دانند

 وسـته یپ هـم  بـه  اقتصـاد  به 
، جنــگ، امــروزه نفــت .کنــد

اقتصاد و سیاست در یک محـور قـرار دارنـد و داراي ارتبـاط و پیونـدي      
انـرژي در  جایگـاه  ناگسستنی هستند؛ بنابراین اهمیت نفت و گاز در سـبد انـرژي و   

سیاست و انـرژي شـده اسـت و    
 در .خود قرار داده استی را تحت تاثیر 
، الملـل  بـین  استیس و اقتصاد

کشورها قـرار   در کانون سیاست خارجی

آمیـز   ل و فصـل مسـالمت  عنوان شیوه و ابزاري براي ح
. شـود  مـی  یـاد ، هـا  تـنش قـدرت نظـامی در حـل    

اي است  دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهاي جهان و وسیله
رسـد و   هـاي خـود مـی    از راه توافق بـه هـدف  

 دیپلماسـی ، بـه ایـن ترتیـب   
، فرهنـگ ، اقتصـاد ، مشخص در حوزه تجـارت 
کشـورها در روابـط   ، بر این اساس

بـا  « .دهنـد  مـی  اقتصادي و فرهنگی را در دسـتور کـار قـرار   
هـا بـراي    تـالش ، یشه جهانی شدن و سرنوشت مشترك بشـري 

تا در هر شرایطی از بـروز پدیـده جنـگ    
ـ  مسالمت  مین امنیـت آن أآمیز ت

بـر ایـن    .مهم و اساسی دیپلماسی قلمداد شـود 
جامع و کارآمـد کـه   ، اي است راهبردي

المللی در حوزه انرژي را براي یک کشـور مـدون نمـوده و چـارچوب     

اسـت  داده شیافزا را يانرژ سر بر نبرد وقوع احتمال، دشو می
ـ ا بـه  نسـبت ، کننـده  مصرف چه و کنندهدیتول ح مـاده  نی

یدرحـال ، انـد  عرضـه  تیـ امن نیمأت نگران، کنندگان مصرف
دانند می یاتیح و يضرور اقتصادشان يبرا را يانرژ فروش
 يجد اریبس هاي بیآس تواند می يانرژ حوزه در اختالل
کنــد آمــاده جنــگ يبــرا را صــحنه و ختهســا وارد یجهــان

اقتصاد و سیاست در یک محـور قـرار دارنـد و داراي ارتبـاط و پیونـدي      ، دیپلماسی
ناگسستنی هستند؛ بنابراین اهمیت نفت و گاز در سـبد انـرژي و   

سیاست و انـرژي شـده اسـت و    دو عرصۀ  اقتصاد جهان موجب تعامل گسترده میان
ی را تحت تاثیر الملل بین هاي ها و همکاري بسیاري از رقابت

اقتصاد در آن جایگاه و انرژي اهمیت به توجه با حاضر عصر
در کانون سیاست خارجی شده وارد یپلماسید حوزه به زین مقوله نیا

  . گرفته است
عنوان شیوه و ابزاري براي حبه معموالً از دیپلماسی 

قـدرت نظـامی در حـل    کـارگیري   هباختالفات و پرهیز از 
دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهاي جهان و وسیله دیپلماسی

از راه توافق بـه هـدف  ، که سیاست خارجی با استفاده از آن
بـه ایـن ترتیـب   . اسـت  شکست دیپلماسی، آغاز جنگ، بنابراین تعریف

مشخص در حوزه تجـارت  اتیتفاهم بر سر موضوعحول محور 
بر این اساسدارد و دین و یا سایر نیازهاي جامعه جهانی قرار 

اقتصادي و فرهنگی را در دسـتور کـار قـرار   ، خود دیپلماسی سیاسی
یشه جهانی شدن و سرنوشت مشترك بشـري توجه به گسترش اند

تا در هر شرایطی از بـروز پدیـده جنـگ    ، حل دیپلماتیک منازعات بیشتر شده است
مسالمت هاي و شیوهاین چارچوب انرژي  در .جلوگیري شود

مهم و اساسی دیپلماسی قلمداد شـود  هاي  به عنوان یکی از جنبهتواند  می
اي است راهبردي دیپلماسی انرژي برنامه :توان گفت اساس می

المللی در حوزه انرژي را براي یک کشـور مـدون نمـوده و چـارچوب      تعامالت بین



نخستین بار دیپلماسی  ).139
تنظـیم و در سـناي ایـن کشـور     

، ایـران  نفـت  وزارت در يانـرژ 
 گـاز در کننده نفت و  کشورهاي تولیدکننده و مصرف

کنندگان و  چه براي مصرف، 
. ایجاد فرصتی براي حداکثر سازي منافع ملـی اسـت  

دیپلماسی انرژي براي کشورهاي صـادرکننده بـه منزلـه اسـتفاده از ابـزار انـرژي در       
واردکننـده بـه معنـاي     هايو براي کشور

کشـورها در چـارچوب   . اسـت 
  . کنند می این دیپلماسی در راستاي افزایش منافع ملی خود با هم رقابت

توانند بـا تعیـین بازارهـاي     می
نوع حضور و مطالعات تعیین قیمـت را بـا توجـه بـه منـافع امنیتـی و       

گـذاري و یـا    سـرمایه ، حضور در معاهدات
دیگـر   گیري براي عضویت در آنها از

بـا  . شود می کننده قلمداد دیپلماسی انرژي براي کشورهاي تولیدکننده و مصرف
ــرژي    ــابع ان ــز کــه از نظــر من ــرژي کشــورهایی نی ضــعیف هســتند و دیپلماســی ان

تواننـد راهکارهـایی بـراي اسـتفاده     
ثیرگذاري بـر بازارهـاي جهـانی انـرژي     

 انـرژي  یالمللـ  بـین  رژیـم  ر
هاست کـه  سازوکار و قوانین
 و منـابع  رشـد  بـه  رو را در شـرایط کمبـود  
 فعلـی  رژیـم  .کنـد  مـی  تنظـیم 

کشـورهاي دارنـده    اجتماعی
بر همین اسـاس   .است یالملل

ی الملل بین امنیت انرژي جز با همکاري
مقدور نیست و ما باید مفهومی جدید از امنیت انرژي را بر پایـه همکـاري و تفـاهم    

139-162: 1388، کی پور(»سازد کلی توافقات را روشن می
تنظـیم و در سـناي ایـن کشـور      امریکاارجه در وزارت امور خ 1990انرژي در دهه 
انـرژ  یپلماسـ ید یینهـا  لیـ تکم و نیتـدو (تصویب شـد  

کشورهاي تولیدکننده و مصرف بسیاري از اکنون و هم) 41388
، دیپلماسی انرژي. هستند خود دنیا تابع دیپلماسی انرژي

ایجاد فرصتی براي حداکثر سازي منافع ملـی اسـت   ۀمنزل به، براي تولیدکنندگانچه 
دیپلماسی انرژي براي کشورهاي صـادرکننده بـه منزلـه اسـتفاده از ابـزار انـرژي در       

و براي کشور و اقتصادي جهت تأمین اهداف دیپلماتیک
اسـت انرژي  هاي منطقی براي ایجاد امنیت اتخاذ استراتژي

این دیپلماسی در راستاي افزایش منافع ملی خود با هم رقابت
می تولیدکنندگان، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژي

نوع حضور و مطالعات تعیین قیمـت را بـا توجـه بـه منـافع امنیتـی و       ، هدف انرژي
حضور در معاهدات، عالوه بر این .ابی کنندسیاسی خود ارزی
گیري براي عضویت در آنها از هاي جهانی انرژي و تصمیم شرکت در سازمان

دیپلماسی انرژي براي کشورهاي تولیدکننده و مصرفابعاد 
ــرژي    ــابع ان ــز کــه از نظــر من ــرژي کشــورهایی نی دیپلماســی ان

تواننـد راهکارهـایی بـراي اسـتفاده      مـی ، رونـد  شـمار نمـی   کننده عمده نیز به مصرف
ثیرگذاري بـر بازارهـاي جهـانی انـرژي     أحداکثري از موقعیت جغرافیایی در جهت ت

  . دناتخاذ کن
رت گسترده چارچوب در چین انرژي دیپلماسی درك

قوانین ازاي  مجموعه شامل انرژي یالملل بین میسر است؛ رژیم
را در شـرایط کمبـود   انرژي یالملل بین هاي قدرت میان روابط
تنظـیم  مختلـف  بـازیگران  میـان  اسـتراتژیک  رقابـت  افزایش

اجتماعی و سیاسی، اقتصادي ثیر عواملأتحت ت انرژي یالملل بین
الملل بیناجتماعی و مالی ، منابع انرژي و نیز عوامل سیاسی

امنیت انرژي جز با همکاري«:  داشت اظهار 2006 بود که هوجین تائو در
مقدور نیست و ما باید مفهومی جدید از امنیت انرژي را بر پایـه همکـاري و تفـاهم    
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 از مهمـی  بخـش  انرژي چـین 
در تالش است تـا ضـمن    چین

 افـزایش ، فناوري يتسریع در ارتقا
  .تأمین کند

 ۀ طراحــی و اجــراي دیپلماســی انــرژي
عملکـرد چـین کمونیسـت نشـان     

ایـن کشـور بـا    . مین امنیت انـرژي اسـت  
ی خـود از طریـق تشـدید    ر پی افزایش ضریب امنیت نفتـ 

به همین دلیل کشـورهاي برخـوردار   
در ، ي التـین امریکـا و  افریقـا 

تکـاپوي چـین بـراي دسـتیابی بـه منـابع       
تـا اجـراي    گرفتـه  تجارت دو جانبه با کشورهاي تولیدکننده انرژي

هـا و کمـک بـه سـاخت      بخشش بـدهی 
چـین  ، در همین راستا. ها در این کشورها بوده است

بولیـوي تـا زغـال سـنگ در فیلیپـین و نفـت در       
  .کسب کرده است

قـاد  عگذاري و ان سرمایه، دستیابی به منابع انرژي
هاي باالدستی و پایین دستی کشـورهاي تولیدکننـده   

هاي چینی براي  حضور شرکت
 CNPC ،SINOPECهـاي   در حـال حاضـر شـرکت   

آسـیاي  ، آسـیاي مرکـزي  ، خاورمیانـه 
حـاجی  ، پاکدامن( ي شمالی و جنوبی فعالیت دارند

انرژي چـین  اکنون دیپلماسی. (Qinhua, 2007: 4)» ممد نظر قرار دهی
چین انرژي دیپلماسی. است کشور این عمومی دیپلماسی

تسریع در ارتقا، نقل و حمل امنیت، انرژي عرضه حفظ ثبات در
تأمین کندرا خویش  زیست محیط از حفاظت و انرژي وري بهره

ۀ طراحــی و اجــراي دیپلماســی انــرژينــیزم در فعــال يکشــورها جملــه از نیچــ
عملکـرد چـین کمونیسـت نشـان     «: گویـد  واعظی در همین رابطه می. شود می محسوب

مین امنیت انـرژي اسـت  أآشکاري از تالش دیپلماتیک این کشور براي ت
ر پی افزایش ضریب امنیت نفتـ د، انرژيکارگیري دیپلماسی  هب

به همین دلیل کشـورهاي برخـوردار    ).32: 1386، واعظی(» دیپلماتیک است هاي فعالیت
افریقـا از منابع انرژي از خاورمیانـه و آسـیاي مرکـزي گرفتـه تـا      

تکـاپوي چـین بـراي دسـتیابی بـه منـابع       . اند اي یافته سیاست خارجی چین جایگاه ویژه
تجارت دو جانبه با کشورهاي تولیدکننده انرژيمل طیفی از شاانرژي 
بخشش بـدهی ، هاي بالعوض کمک، هاي کلید در دست پروژه
ها در این کشورها بوده است ها و بزرگراه ورزشگاه، ها پل، ها جاده

بولیـوي تـا زغـال سـنگ در فیلیپـین و نفـت در       در دسترسی به منابع کلیدي از طـال در  
کسب کرده استهاي قابل توجهی  اکوادور و گاز طبیعی در کانادا موفقیت

دستیابی به منابع انرژيمبتنی بر چین دیپلماسی انرژي 
هاي باالدستی و پایین دستی کشـورهاي تولیدکننـده    قراردادهاي بلند مدت در بخش

حضور شرکتبه عرصۀ نفت خیز جهان  ةمناطق عمدو  است انرژي
در حـال حاضـر شـرکت    .نـد ا تبـدیل شـده  تولید و اکتشاف 

خاورمیانـه ، افریقـا باالدسـتی در    هـاي  در پروژه  NOOCو
ي شمالی و جنوبی فعالیت دارندامریکااقیانوسیه و ، جنوب شرقی

  ).52: 1385، میرزایی
  
  
  
  



  )میلیارد دالر( چین در بخش انرژي در سطح جهانی

  
Source: jian,2011:27 

  پذیري در برابر این وابستگی استراتژیک 

  و توسعۀ همکاري با تولیدکنندگان انرژي
سیاسـت  ، دولت چین در جهت کاهش وابستگی به منابع انرژي یک منطقـه خـاص  

و تالش کرده است بـا هـر یـک از ایـن     

خاورمیانه را به عنـوان  ، رجی خود
 گسـترش هـا سـود حاصـل از    

بـا   .دهنـد  مـی  را براي خرید انرژي از این کشـورها اختصـاص  
توان مدعی شد که تجـارت و همکـاري اقتصـادي نقـش     

انـرژي   .سیاست خـارجی چـین نسـبت بـه خاورمیانـه دارد     
نفت خاورمیانـه بـه دلیـل    . شود

سهم خاورمیانـه  . صرفه است
از آن حـاکی  هـا   بینـی  کـه پـیش  

هـا بـراي کـاهش     چینی. درصد خواهد رسید
دیپلماسی فعال براي برقـراري  

هـاي چینـی در    ارتباط با کشورهاي دارنده انرژي؛ فراهم کردن زمینه حضور شـرکت 

15 ;آمریکاي التین 

چین در بخش انرژي در سطح جهانیهاي  گذاري سرمایه. 3شکل

پذیري در برابر این وابستگی استراتژیک  براي کاهش آسیب راهکارهاي چین. 3- 1

و توسعۀ همکاري با تولیدکنندگان انرژي متنوع سازي واردات. 3- 1-1
دولت چین در جهت کاهش وابستگی به منابع انرژي یک منطقـه خـاص  

و تالش کرده است بـا هـر یـک از ایـن     سازي منابع وارداتی را در پیش گرفته  متنوع
  :برقرار کندبه شرح زیر را اي  مناطق روابط ویژه

رجی خودپکن در چارچوب سیاست خا: خاورمیانه ـ
هـا سـود حاصـل از     چینی .کند می بازاري عمده براي کاالهاي چینی تلقی

را براي خرید انرژي از این کشـورها اختصـاص   انهیخاورم با تجارت
توان مدعی شد که تجـارت و همکـاري اقتصـادي نقـش      می توجه به حجم مبادالت

سیاست خـارجی چـین نسـبت بـه خاورمیانـه دارد     دهی به  مهمی در شکل
شود می ترین عامل پیوند چین و خاورمیانه محسوب مهم

صرفه است براي چین مقرون به، کمتر واردات ۀمنابع عظیم و هزین
کـه پـیش   بوددرصد  46، 2010در سال  مین انرژي چینأدر ت

درصد خواهد رسید 70به  2020است که این میزان تا سال 
دیپلماسی فعال براي برقـراري  راهکارهایی همچون نگرانی از وابستگی به خاورمیانه 

ارتباط با کشورهاي دارنده انرژي؛ فراهم کردن زمینه حضور شـرکت 

5 ;اقیانوسیه  3 ;اروپا 
1 ;آمریکاي شمالی 

45 ;آسیا 

آمریکاي التین 

31 ;آفریقا 
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گـذاري متقابـل    همچنـین تشـویق سـرمایه   
   .را به کار گرفته است هاي پاالیشگاهی چین

ژه با عربستان و ایران به عنوان 
پکـن وارد  ، در همـین راسـتا  

ــا ایــران شــده اســت در چــارچوب ایــن . جانبــه ب
کارخانـه فیبـر نـوري و برخـی کارخانجـات      

هـا   گـذاري  انداز استراتژیک این سرمایه
تهـران بـه عنـوان    در حال تقویت تصویر مثبت خـود در  

هستند؛ این درحـالی اسـت کـه ایـران تحـت      
 Leverett( جایگزین براي چین مواجـه اسـت  

ـ   مین انـرژي در  أی در زمینـه ت
موافقتنامه همکاري نفتی میان چـین و عربسـتان در   
هاي چین در راستاي توسعه روابـط اسـتراتژیک بـا    

چـین را بـه   ، سپتامبر 11و عربستان بعد از 
یک چین امتیاز اکتشاف شرکت سینوپت

، وژدست آورد و ریاض هم با ساخت پاالیشگاه در گوان
عربستان عالوه بر صدور نفت روزانه بـه  

، شـریعتی نیـا  (گرفـت  تغذیه بخشی از ذخایر اسـتراتژیک چـین را بـر عهـده     

مـورد پسـند کشـورهاي    هـا  
 و همین امر به توسعه و تقویت نفوذ چین در خاورمیانه کمک
هاي اقتصادي ایـن کشـورها از   

اید در نظر داشـت کـه   با این حال این نکته را ب
، واشـنگتن  .در این منطقه نیسـت 

 مبـارزه  در ازاي نفت به کشـورهاي خاورمیانـه و تضـعیف   
 سـال  رفتـار چـین در   ولـی ، 

همچنـین تشـویق سـرمایه    گذاري و توسـعه میـادین نفتـی و    سرمایه
هاي پاالیشگاهی چین هاي نفتی خاورمیانه در بخش شرکت

ژه با عربستان و ایران به عنوان یچین اکنون به انعقاد قراردادهاي درازمدت به و
در همـین راسـتا   .خـود در منطقـه روي آورده اسـت    ةدو شریک عمـد 

ــا ایــران شــده اســت دو هــاي موافقتنامــه ازاي  شــبکه جانبــه ب
کارخانـه فیبـر نـوري و برخـی کارخانجـات      ، سـاخت متـروي تهـران   ، ها موافقتنامه

انداز استراتژیک این سرمایه چشم. به چین واگذار شد خودرویون و زتلوی
در حال تقویت تصویر مثبت خـود در  ها  به این معناست که چینی

هستند؛ این درحـالی اسـت کـه ایـران تحـت      انرژي کننده طوالنی مدت  یک مصرف
جایگزین براي چین مواجـه اسـت  یافتن فشار ایاالت متحده با محدودیت 

& Bader, 2005:192(.   
ـ  هـای  چین با عربسـتان موافقتنامـه  ، عالوه بر ایران ی در زمینـه ت

موافقتنامه همکاري نفتی میان چـین و عربسـتان در    .امضا رسانده استدرازمدت به 
هاي چین در راستاي توسعه روابـط اسـتراتژیک بـا     فاز جدیدي از تالش 1999سال 

و عربستان بعد از  امریکاکاهش سطح روابط . عربستان بود
شرکت سینوپت .عنوان شریک عمده نفتی عربستان مطرح کرد

دست آورد و ریاض هم با ساخت پاالیشگاه در گوان گاز طبیعی را در عربستان به
عربستان عالوه بر صدور نفت روزانه بـه  همچنین  .فوجیان و شاندونگ موافقت کرد

تغذیه بخشی از ذخایر اسـتراتژیک چـین را بـر عهـده     ، چین
1386 :672 .(  

هـا   گرایـی چینـی   چندجانبـه سیاسـت  دیگـر  از سوي 
و همین امر به توسعه و تقویت نفوذ چین در خاورمیانه کمکقرار گرفته خاورمیانه 

هاي اقتصادي ایـن کشـورها از    گذاري در زیرساخت پکن همچنین با سرمایه .کند می
با این حال این نکته را ب. کند می توسعه اقتصادي آنها حمایت

در این منطقه نیسـت  امریکاکار چین خواستار تنش با  دیپلماسی محافظه
در ازاي نفت به کشـورهاي خاورمیانـه و تضـعیف    سالح پکن را به فروش

، کنـد  مـی  متهماي  هسته هاي سالح گسترش علیه جهانی



و خواسـتار   کـرده  ثبـات در ایـن منطقـه را دنبـال    
اما اکنون روابط چـین بـا ایـران بـه بحثـی اخـتالف       

درصد انرژي وارداتی  10 حدود
، اي هسـته ه مسـئل چین است؛ یکی از علل مقاومت چین در برابر تحریم ایران بر سر 

نشـینی   عقـب در مـواردي  چـین  
 2010شوراي امنیت در سال 

کنـد بـا جسـتجو در سـایر منـاطق      
پذیري خود در برابـر نوسـانات احتمـالی واردات نفـت از منطقـه      

 مین این هدفأآسیاي مرکزي از مناطق مورد نظر چین در ت
چین از جمله کشورهایی است که بالفاصله بعد از فروپاشی همسایه قدرتمند 

بـط رسـمی   جدید را شناسـایی کـرد و بـا آنهـا روا    
روابط تجاري چین با این منطقـه از همـان آغـاز بـه سـرعت      

نسـبت  ، با چینها  روابط تجاري این جمهوري
ارتباطات و حمل و نقل بین 

هاي چـین و آسـیاي    یافت؛ به طوري که اتصال راه
امکان دسترسی این کشورهاي محصور در خشکی به سواحل اقیـانوس آرام  
هایی بـراي پیوسـتن چـین بـه     

و تا از این طریق نفت و گاز قزاقستان 
همسـویی منـافع کشـورهاي    

بــه ، امــا داراي انــرژي، صــنعتی فاقــد منــابع زیرزمینــی و کشــورهاي فاقــد ســرمایه
در مسـیرهاي  گیري رقابت در آسیاي مرکزي براي ایجاد خطوط انتقال انـرژي  

نی بارها به آسیاي مرکـزي سـفر   
در چـارچوب  . ی با کشورهاي این منطقـه بـه امضـا رسـاندند    

سال  شرکت ملی نفت چین در
ـ  ، براساس ایـن قـرارداد   از د بای

ایـن  . کیلومتري به چین احداث شـود 

ثبـات در ایـن منطقـه را دنبـال     کـه  دهد می نشان 2003 و 1991
اما اکنون روابط چـین بـا ایـران بـه بحثـی اخـتالف       . نبوده است امریکارویارویی با 

حدودکننده  مینأایران ت. تبدیل شده است امریکابرانگیز با 
چین است؛ یکی از علل مقاومت چین در برابر تحریم ایران بر سر 

چـین  ، امریکاکه البته با اعمال فشار  ههمین وابستگی بود
شوراي امنیت در سال  1929و به جمع موافقان تحریم ایران در قطعنامه  هکرد

  . ه استپیوست
کنـد بـا جسـتجو در سـایر منـاطق       مـی  چین تالش :و روسیهآسیاي مرکزي  ـ

پذیري خود در برابـر نوسـانات احتمـالی واردات نفـت از منطقـه       جهان مانع آسیب
آسیاي مرکزي از مناطق مورد نظر چین در ت .دشوحساس خاورمیانه 

چین از جمله کشورهایی است که بالفاصله بعد از فروپاشی همسایه قدرتمند . است
جدید را شناسـایی کـرد و بـا آنهـا روا      هاي جمهوري، )شوروي(خود 

روابط تجاري چین با این منطقـه از همـان آغـاز بـه سـرعت      . دیپلماتیک برقرار کرد
روابط تجاري این جمهوري 1992طوري که در سال  به ؛رشد کرد
ارتباطات و حمل و نقل بین ، عالوه بر بازرگانی .بیش از ده برابر شد، 1990به سال 

یافت؛ به طوري که اتصال راهاین دو منطقه افزایش چشمگیري 
امکان دسترسی این کشورهاي محصور در خشکی به سواحل اقیـانوس آرام  ، مرکزي

هایی بـراي پیوسـتن چـین بـه      طرح، عالوه بر این ).1375، اطالعات(فراهم آورد را 
تا از این طریق نفت و گاز قزاقستان ، شبکه حمل و نقل آسیاي مرکزي وجود دارد

همسـویی منـافع کشـورهاي    . ترکمنستان به بازارهاي ژاپن و کره جنوبی منتقل شود
صــنعتی فاقــد منــابع زیرزمینــی و کشــورهاي فاقــد ســرمایه

گیري رقابت در آسیاي مرکزي براي ایجاد خطوط انتقال انـرژي   شکل
نی بارها به آسیاي مرکـزي سـفر   در همین راستا مسئوالن چی .انجامیده است مختلف

ی با کشورهاي این منطقـه بـه امضـا رسـاندند    های کردند و موافقتنامه
شرکت ملی نفت چین در، برنامه همکاري انرژي میان چین و کشورهاي منطقه

براساس ایـن قـرارداد  . میالدي قراردادي با دولت قزاقستان امضا کرد 1997
کیلومتري به چین احداث شـود  238هزار و  2مناطق غرب قزاقستان خط لوله 
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تـرین قراردادهـایی    از مهم، رد
نخسـت وزیـر چـین ایـن طـرح را      

آسیاي مرکزي بیش از هر چیز منبع مهمی از ذخایر گـاز جهـان   
اقتصـاد   یبر اساس یک برآورد انجام شده با توجـه بـه رشـد کنـون    

 155بـه   2020مصرف ساالنه گـاز در ایـن کشـور در سـال     
بـه  این کشـور  اصرار ، تزاید چین

آن طـرح احـداث خـط     ۀده است که نتیج
. )1385، جـام جـم  ( اسـت  

سال  تنها در دو. است هاي بلندي برداشته 
کیلومتر خط لوله انتقـال   2200

در شـمال   ایـن خـط لولـه از بختیارلیـگ    
کیانـگ چـین    از ازبکستان و قزاقستان عبور کرده و بـه سـین  
 .ار چـین اسـت  گازي بختیارلیگ در اختی

، 2014اما تا سـال  ، در حال حاضر تنها مقدار کمی گاز در این خط لوله جریان دارد
مکعـب گـاز    میلیارد متـر  40

شرکت ملی نفت چین همچنین در توسعه میدان 
تریلیـون   چهـار  میدانی که حـداقل 

این مقدار گـاز   .گاز دارد  تریلیون متر مکعب ذخیره
دهـد و   هاي گـازي دنیـا قـرار مـی    

ـ  ، مین گـاز چـین برآیـد   أدر ت
عالوه . ایران و حتی اتحادیه اروپا هم باشد

هـاي نفتـی    شـرکت  .انـد  کـرده 
ی در زمینـه اکتشـاف منـابع انـرژي در کشـورهاي      

هاي نفـت و   اقدام به خرید سهام برخی شرکت
هم اکنون خـط لولـه    ي مزبور

جدید انتقال گاز قزاقستان را در دست اجرا دارنـد کـه بـا تکمیـل آن امکـان انتقـال       

ردمیلیارد دالر در بر دا 20حدود اي  خط انتقال که هزینه
نخسـت وزیـر چـین ایـن طـرح را      . کنـد  می است که نفوذ چین را در این مشخص

  ).19 :1386، داداندیش(خواند  »پروژه قرن«
آسیاي مرکزي بیش از هر چیز منبع مهمی از ذخایر گـاز جهـان   ، عالوه بر نفت

بر اساس یک برآورد انجام شده با توجـه بـه رشـد کنـون    . را در خود دارد
مصرف ساالنه گـاز در ایـن کشـور در سـال     ، شود می بینی چین پیش

تزاید چیننیاز رو به ، بر این اساس .میلیارد متر مکعب برسد
ده است که نتیجیتحکیم بخشرا حضور در آسیاي مرکزي 

 لوله انتقال نفت و گاز ترکمنستان و قزاقسـتان بـه چـین   
هاي بلندي برداشته  است که چین در آن گام  ترکمنستان جایی

2200حدود ) CNPC(ت ملی نفت چین شرک، و نیم گذشته
ایـن خـط لولـه از بختیارلیـگ    . گاز در آسیاي مرکزي احداث کرده است

از ازبکستان و قزاقستان عبور کرده و بـه سـین  ، ترکمنستان شروع شده
گازي بختیارلیگ در اختی  برداري از حوزه انحصار بهره. شود ختم می

در حال حاضر تنها مقدار کمی گاز در این خط لوله جریان دارد
40این خط لوله حدود ، اگر تولید به خوبی صورت بگیرد
شرکت ملی نفت چین همچنین در توسعه میدان . در سال به چین منتقل خواهد کرد

میدانی که حـداقل ، رساند ترکمنستان یاري مییولوتن جنوبی نیز به 
تریلیون متر مکعب ذخیره 14حداکثر  متر مکعب و احتماالً

هاي گـازي دنیـا قـرار مـی     ترین میدان یکی از بزرگ  ةرا در زمرمزبور میدان 
ـ  خود تعهد  ةیابد که نه تنها از عهد می ترکمنستان امکان در ت

ایران و حتی اتحادیه اروپا هم باشد، به روسیهبیشتر بلکه قادر به صدور گاز 
کـرده بلندمـدت  ریزي  براي آینده هم برنامهها  بر اینها چینی

ی در زمینـه اکتشـاف منـابع انـرژي در کشـورهاي      هـای  چینی ضمن انعقاد موافقتنامه
اقدام به خرید سهام برخی شرکت) اورانیوم و نفت، گاز( رکزياي مآسی

ي مزبورها همچنین شرکت. اند کردهگاز از جمله در  قزاقستان 
جدید انتقال گاز قزاقستان را در دست اجرا دارنـد کـه بـا تکمیـل آن امکـان انتقـال       



 سـلطه ، يمرکـز  يایآس( فراهم خواهد شد

هـاي دریـایی انتقـال انـرژي     
مهـم بـراي    ۀآسیاي مرکزي را به عنوان یـک گزینـ  

هـر   .در نظـر دارنـد  ، امریکاتحت کنترل 
هـاي روسـیه    و رقابـت  امریکـا 

حال چین خواستار بـرانگیختن حساسـیت روسـیه نسـبت بـه      
بر همین اساس بود که نخست وزیر چین در سفر بـه  

علیـه هـیچ کشـوري    ، نزدیکی چین با کشورهاي این منطقه
با این حـال   .نخواهد بود و این نزدیکی بر روابط پکن و مسکو تاثیر نخواهد داشت

بـا   خـود  کند از نفوذ خود در این منطقه بـراي تنظـیم روابـط   

کشـورهاي ایـن منطقـه حـاکی از آن اسـت کـه کشـورهاي        
در برخـی مواقـع   و (آسیاي مرکزي گرایش بیشتري نسبت به چین در مقایسه بـا غـرب   

ل حقـوق  ئها این کشورها را براي رعایـت مسـا  
ـ     ا امنیـت  هـاي آسـیاي مرکـزي ب

شان روابط سیاسی و اقتصادي خود را بـا چـین   
ها در این منطقه از شهرت خوبی در رابطـه  
به کارگران محلی کشـورهاي آسـیاي مرکـزي    

هـا در   این سیاسـت . کنند دهند و آنها را استخدام می
ثیرات مثبتی داشته است و تمایـل کشـورهاي منطقـه را بـه همکـاري بـا چـین        
به این ترتیب چین در آستانه دستیابی به نفت و گاز منطقه و در کنـار آن  
فرصت جدیـدي بـراي کشـورهاي    
الگـوي وابسـتگی متقابـل میـان     

، چـین . اسـت قابـل مشـاهده   
امنیتـی و سیاسـی در کشـورهاي    

فراهم خواهد شد میلیارد متر مکعب گاز به چین 12سالیانه 
   .)1389، 5آن عواقب و نیچ ياقتصاد

هـاي دریـایی انتقـال انـرژي      در زمینـه امنیـت راه  هـا   با توجه به نگرانی چینـی 
آسیاي مرکزي را به عنوان یـک گزینـ  ها  رسد چینی می به نظر، وارداتی

تحت کنترل کاهش وابستگی به مسیرهاي انتقال دریایی 
امریکـا  هـاي  چند که براي حضور در این منطقه با مخالفـت 

حال چین خواستار بـرانگیختن حساسـیت روسـیه نسـبت بـه       با این. مواجه هستند
بر همین اساس بود که نخست وزیر چین در سفر بـه   .یستحضور خود در منطقه ن

نزدیکی چین با کشورهاي این منطقه، اشتاین منطقه اظهار د
نخواهد بود و این نزدیکی بر روابط پکن و مسکو تاثیر نخواهد داشت

کند از نفوذ خود در این منطقه بـراي تنظـیم روابـط    می پکن همواره تالش
  . برداي کند بهره امریکامسکو و حتی 

کشـورهاي ایـن منطقـه حـاکی از آن اسـت کـه کشـورهاي        ها با  قراردادهاي چینی
آسیاي مرکزي گرایش بیشتري نسبت به چین در مقایسه بـا غـرب   

ها این کشورها را براي رعایـت مسـا   ها همانند غربی دارند؛ زیرا چینی )روسیه
ـ     دهند و حکومت کراسی تحت فشار قرار نمیوبشر و دم هـاي آسـیاي مرکـزي ب

شان روابط سیاسی و اقتصادي خود را بـا چـین    خاطر نسبت به دوام و ثبات نظام سیاسی
ها در این منطقه از شهرت خوبی در رابطـه   چینی، عالوه بر این مسائل. دهند گسترش می

به کارگران محلی کشـورهاي آسـیاي مرکـزي    . ها برخوردار هستند با اتمام به موقع پروژه
دهند و آنها را استخدام می ان چینی آموزش مینیز همانند کارگر

ثیرات مثبتی داشته است و تمایـل کشـورهاي منطقـه را بـه همکـاري بـا چـین        أمنطقه ت
به این ترتیب چین در آستانه دستیابی به نفت و گاز منطقه و در کنـار آن  . برانگیخته است

فرصت جدیـدي بـراي کشـورهاي    در حکم ین چ. اورانیوم و سایر منابع طبیعی آن است
الگـوي وابسـتگی متقابـل میـان     ، در این منطقه .است رکزيمحصور در خشکی آسیاي م

قابـل مشـاهده   ، عمـده  ةکنند تولیدکنندگان انرژي و چین به عنوان مصرف
امنیتـی و سیاسـی در کشـورهاي    ، اقتصادي متقابل امنیت انرژي خود را با ایجاد وابستگی

  . مین کرده استأآسیاي مرکزي ت
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روسیه نیز به عنـوان  ، یافته از اتحاد جماهیر شوروي
روابط چین و روسیه در زمینـه انـرژي   

 و لولـه  خـط ، سـازي  ذخیره، 
، ثباتی منطقـه  بی(ویژه به دلیل خطرناك بودن 

مسیر انتقال دریایی انـرژي  ) بر مسیرهاي دریایی و هزینه باال
به جانب روسـیه و آسـیاي مرکـزي روي آورده اسـت تـا هـم در       

(YISHAN, .    اسـتراتژي پکـن
یاري گرفتن از روسیه براي کاهش واردات از منـاطق حساسـی همچـون خلـیج فـارس      

هـاي تقویـت    توافقنامـه ، چـین 
 روسـیه ، هـا  وافقتنامههمکاري در بخش انرژي بین دو کشور امضا شد که بر اساس این م

از طریـق دو خـط لولـه را     مکعـب 

به دنبـال متنـوع کـردن    ، پکن و مسکو به رغم تاریخچه طوالنی تنش و بی اعتمادي
همکاري انـرژي  هاي مهم دیگر جهت توسعه 

بـه   2010خط لوله سیبري بـه چـین اسـت کـه در سـال      
این خط لوله هزار کیلومتري میادین نفتی روسیه را به منطقه دانکینـگ  

شـمار   هاي اصلی تولید و پاالیش نفت در شمال شرقی چین به
میلیون تن نفت به چین صـادر  
هاي جغرافیایی بهتري در مقایسه با تولیدکنندگان اوپـک  

ژاپـن و کـره جنـوبی را    ، دارد که ممکن است در بلندمدت صادرات نفت اوپک به چین
هـاي  بیشـتري را در اختیـار چـین     
دهد از موضع قدرت بـاالتري وارد مـذاکره بـا اوپـک     

هـاي   تـر بـودن هزینـه    نه تنها به سبب پایین
خاورمیانـه  بلکه به سبب کیفیت باال ممکن است جانشین بخشـی از نفـت   

اند یک خـط لولـه از میـادین    
برداري از آن میـزان انتقـال گـاز آن    

یافته از اتحاد جماهیر شوروي هاي استقالل عالوه بر جمهوري
روابط چین و روسیه در زمینـه انـرژي   . شود یکی از منابع تأمین انرژي چین محسوب می

، تولید، هاي اکتشاف آغاز شده بود در زمینه 1990که از دهه 
ویژه به دلیل خطرناك بودن  چین به. گسترش یافته استاي  شبکه تأمین

بر مسیرهاي دریایی و هزینه باال امریکاکنترل ، دزدان دریایی
به جانب روسـیه و آسـیاي مرکـزي روي آورده اسـت تـا هـم در       ، افریقااز خاورمیانه و 

(2000:11 ,مسیر انتقال خود تنوع ایجاد کند واردات و هم در 

یاري گرفتن از روسیه براي کاهش واردات از منـاطق حساسـی همچـون خلـیج فـارس      
چـین  بـه  روسـیه  جمهور رئیس طی سفر 2006در سال . است

همکاري در بخش انرژي بین دو کشور امضا شد که بر اساس این م
مکعـب  متـر  میلیارد 40افزایش صدور ساالنۀ گاز به چین تا 

 .(Davidovic, 2008)تعهد کرد
پکن و مسکو به رغم تاریخچه طوالنی تنش و بی اعتمادي

هاي مهم دیگر جهت توسعه  از جمله گام. منابع و بازارهاي خود هستند
خط لوله سیبري بـه چـین اسـت کـه در سـال      ، میان این دو همسایه قدرتمند

این خط لوله هزار کیلومتري میادین نفتی روسیه را به منطقه دانکینـگ  . برداري رسید بهره
هاي اصلی تولید و پاالیش نفت در شمال شرقی چین به در چین که یکی از حوزه

میلیون تن نفت به چین صـادر   30ساالنه ، روسیه از این خط لوله. کند متصل می، رود می
هاي جغرافیایی بهتري در مقایسه با تولیدکنندگان اوپـک   این خط لوله مزیت. خواهد کرد

دارد که ممکن است در بلندمدت صادرات نفت اوپک به چین
هـاي  بیشـتري را در اختیـار چـین      گزینهاحداث این خط لوله ، عالوه براین. کاهش دهد

دهد از موضع قدرت بـاالتري وارد مـذاکره بـا اوپـک      قرار داده و به این کشور امکان می
نه تنها به سبب پایین، شود نفتی که از این خط لوله منتقل می. شود

بلکه به سبب کیفیت باال ممکن است جانشین بخشـی از نفـت   ، حمل و نقل
اند یک خـط لولـه از میـادین     موافقت کرده، دو کشور روسیه و چین، عالوه بر این. شود

برداري از آن میـزان انتقـال گـاز آن     شرق روسیه به چین احداث کنند که در صورت بهره
  .با نیاز کنونی چین برابري خواهد کرد



حضور خـود  ، نرژياست که چین در جستجوي ا
رو بـه جانـب   ، چین پس از پیـروزي انقـالب کمونیسـتی   

امـا  ، در این منطقه نفوذ کند، بخش
در سیاسـت خـارجی    افریقـا ، 

در ادامه با اکتشـاف منـابع انـرژي در کشـورهاي     
چـین در سـال   . کـرد تري را در قبال ایـن کشـورها اتخـاذ    

، کشـور آنگـوال   چهـار . تأمین کرده است
تـرین صـادرکنندگان انـرژي بـه چـین      

. هسـتند  افریقـا شـرکاي انـرژي چـین در    
هـاي   یکـی از مهمتـرین اولویـت   

 کـاري نیـز  هم ي ازبه سطوح دیگـر 
نقـش بسـزایی داشـته     افریقاخته است که به همراه نفت در تحکیم موقعیت چین در 

اکنـون آسـیا    .یابـد  یی به چین افزایش می
اي از  چـین بخـش عمـده   و سـت  

 4قـراردادي بـه ارزش    2005
میلیارد دالر براي اکتشاف و مبادالت نفتی پاالیش نفت و تولید انـرژي بـا نیجریـه امضـا     
میلیـارد دالري بـین دولـت نیجریـه و     

هـاي نفتـی    درصـد حـوزه   45
درصـد نفـت ایـن     60امـروزه  

همچنین قراردادي بـه ارزش هشـت میلیـارد دالر در مـورد     
هـاي  نفـت خیـز جنـوب      ساخت یک خط لوله نفتی از حوزه

بـا  ، به همراه ساخت یک پایانـه نفتـی  
ها تا ده هزار نفر چینی در این کشـور مشـغول   

هـاي غـرب بـا سیاسـت      پکن بـا وجـود مخالفـت   
اسـت و  تعریف کـرده  رابطه دوستانه با سودان 

برد؛ بنابراین حاضر به اعطـاي  

است که چین در جستجوي ا يدیگر ۀمنطق افریقاقاره  :افریقا ـ
چین پس از پیـروزي انقـالب کمونیسـتی   . را در آنجا تقویت کرده است

بخش هاي آزادي آورد و تالش کرد با کمک به جنبش افریقا
، پس از اتخاذ سیاست درهاي باز از سوي دنگ شیائو پینگ

در ادامه با اکتشـاف منـابع انـرژي در کشـورهاي     ، اقتصادي پیدا کرد این کشور جایگاهی
تري را در قبال ایـن کشـورها اتخـاذ     چین دیپلماسی فعال، ییافریقا
تأمین کرده است افریقادرصد واردات نفت خود را از  22، 2010
تـرین صـادرکنندگان انـرژي بـه چـین       اسـتوایی از مهـم   ۀجمهوري کنگو و گینـ ، سودان

شـرکاي انـرژي چـین در    دیگر گابن و نیجریه هم از . شوند محسوب می
یکـی از مهمتـرین اولویـت    »کمک در برابر انرژي« در راستاي استراتژي افریقانفت 

به سطوح دیگـر  افریقاپکن در رابطه با . سیاست خارجی چین است
خته است که به همراه نفت در تحکیم موقعیت چین در پردا
یی به چین افزایش میافریقاوابستگی کشورهاي ، بر این اساس .است

سـت  افریقااي  و اروپا سومین شـریک منطقـه   امریکاپس از 
  .اردرا در اختیار د افریقاا با مبادالت آسی

2005در سـال  ، چین در راسـتاي دیپلماسـی انـرژي خـود    
میلیارد دالر براي اکتشاف و مبادالت نفتی پاالیش نفت و تولید انـرژي بـا نیجریـه امضـا     

میلیـارد دالري بـین دولـت نیجریـه و      27/2قـراردادي  ، 2006ژانویه  9همچنین در ، کرد
45بـرداري از   هـره شرکت نفـت فراسـاحل چـین در مـورد ب    

امـروزه  ، ان نیز چـین درابطه با سور د. فراساحلی نیجریه امضا شد
همچنین قراردادي بـه ارزش هشـت میلیـارد دالر در مـورد     و  کند کشور را خریداري می

ساخت یک خط لوله نفتی از حوزه، اکتشاف و استخراج نفت
به همراه ساخت یک پایانـه نفتـی  ، این کشور تا سواحل دریاي سرخ در شمال غرب

ها تا ده هزار نفر چینی در این کشـور مشـغول    گذاري خارطوم امضا کرد که با این سرمایه
پکن بـا وجـود مخالفـت    .)75- 76:  1386، قانع(به کار شدند 

رابطه دوستانه با سودان  حفظ منافع استراتژیک خود را در، سودان
برد؛ بنابراین حاضر به اعطـاي   سودان نیز از وزنه چین در برابر غرب نهایت استفاده را می
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هـاي   با استفاده از اهرم کمک، 
هاي تولیدکننده نفت را به خـود جلـب و قراردادهـاي    
، ایـن کشـورها بـا صـدور مـواد خـام بـه چـین        

نقش مهمی در دسـتیابی  ، کاالهاي ارزان قیمت چینی
چـین بـا مشـارکت گسـترده در     

هـاي آنهـا و نیـز ارائـه      و بخشیدن بدهی
وجهه خود را به عنـوان کشـوري   

همـین مسـئله  بـه    . تقویت کرده اسـت 
و تـا حـدودي امنیـت     کـرده کند تا هر چه بیشتر بتواند در این قاره نفـوذ  

سـازي بـر اسـاس     در چـارچوب متنـوع  
با توجه به وجود منـابع انـدکی از انـرژي در آسـیاي     

آمیز و انجام مـذاکره بـا    چین کوشیده است با سیاست همزیستی مسالمت
ـ     مثـال . مین کنـد أرا از ایـن منطقـه ت

ر چنـد در آسـیاي   ایـن دو کشـور هـ   
اما همکاري در عرصه انرژي را راهنماي عمـل خـود قـرار    

نیـز از   2005 در ژوئـن  هنـد  
(Qinhuna, . 

دریاي چین هم ذخایر گازي وجود دارد که ایـن کشـور   
هم از نفوذ چـین برکنـار نمانـده اسـت و     

کانـادا و چـین   . اند گذاري کرده
اس آن دسترسـی چـین بـه منـابع     

یی از امریکـا دیویـد هـال و برخـی تحلیلگـران     
کننـد و   یـاد مـی   »امریکـا هـاي  
ي التـین  امریکـا پکـن در  . ست

حت اعـالم کـرده   اهوگو چاوز بـا صـر  

  . شود امتیاز در بخش انرژي به این کشور می
، افریقا ةنیافتگی و فقر در قار ها با مالحظه توسعه چینی
هاي تولیدکننده نفت را به خـود جلـب و قراردادهـاي     اند اعتماد دولت توانسته، بالعوض

ایـن کشـورها بـا صـدور مـواد خـام بـه چـین        . طوالنی مدت با این کشورها امضا کنند
کاالهاي ارزان قیمت چینی .کنند کاالهاي صنعتی چینی وارد می

چـین بـا مشـارکت گسـترده در     . داشته استزندگی  ها به برخی از لوازم رفاهی ییافریقا
و بخشیدن بدهی افریقاهاي عمرانی در کشورهاي غیر نفتی  پروژه

وجهه خود را به عنـوان کشـوري   ، برخی خدمات آموزشی و پزشکی و اجتماعی به آنها
تقویت کرده اسـت  افریقادر دوست و بدون انگیزه امپریالیستی  صلح

کند تا هر چه بیشتر بتواند در این قاره نفـوذ   چین کمک می
  .مین سازدأانرژي خود را با متنوع سازي مبادي واردات ت

در چـارچوب متنـوع  هـایی را   ها تالش در دیگر مناطق نیز چینی
با توجه به وجود منـابع انـدکی از انـرژي در آسـیاي      .اند انجام دادهدیپلماسی انرژي خود 

چین کوشیده است با سیاست همزیستی مسالمت، جنوب شرقی
ـ    شاز انرژي مورد نیاز اندکیبخش ، همسایگان خود را از ایـن منطقـه ت

ایـن دو کشـور هـ   . اسـت  در زمینه انرژي هند و چین همکاري دیگر
اما همکاري در عرصه انرژي را راهنماي عمـل خـود قـرار    ، کنند مرکزي با هم رقابت می

 و روسیه، چین خارجه امور وزراي، اطالعیه مشترك .دهند
(Qinhuna, 2007: 5)حکایت دارد  استراتژیک انرژي مثلث تشکیل یک

دریاي چین هم ذخایر گازي وجود دارد که ایـن کشـور   در شرق : سایر نقاط دنیا ـ
هم از نفوذ چـین برکنـار نمانـده اسـت و      اکاناد .بر سر منابع آن با ژاپن درگیر شده است

گذاري کرده ها هم اکنون در بخش گاز طبیعی این کشور سرمایه چینی
اس آن دسترسـی چـین بـه منـابع     اند که بـر اسـ   رسانده اي را به امضا همچنین موافقتنامه

دیویـد هـال و برخـی تحلیلگـران     . شـود  اورانیوم و نفت کانادا تسـهیل مـی  
هـاي   شناي چینی در آب« اقدامات چین در این منطقه با عنوان

ستها دستپاچه شده ا در برابر تحرکات چینی امریکامعتقدند 
هوگو چاوز بـا صـر  . م با کاراکاس روابط دوستانه برقرار کرده استه



در اقیانوسـیه    .دهـیم  است که ما آزادانه نفتمان را در اختیار  کشور بزرگ چین قـرار مـی  
باعث افزایش مبـادالت  ، هم حضور چین در استرالیا به عنوان متحد وفادار ایاالت متحده

کنـد و بـه    چین از این کشور آهن و زغال سـنگ وارد مـی  
عنوان شریک دوم اقتصادي استرالیا  توانسته است قـدرت نـرم خـود را در ایـن کشـور      

مـردم ایـن کشـور    ، طوري که نتایج یک نظرسنجی در اسـترالیا نشـان داد  
  .مالت نظامی چین دفاع کنند
واکنش ایـاالت متحـده را   ، هاي چین در کشورهاي تولیدکننده انرژي

رعایـت  امنیـت انـرژي در چـین بـا     
المللـی   کـه از احتـرام بـین    هـایی 

حقـوق بشـر و   ، کراسـی وایی کـه دم 
سـودان را  ، امریکادر حالی که 

درصد نفت خـود را  پنج پکن 
کرد و به این منظور چهار هزار نیروي غیر رسمی براي دفـاع  
وزیر خارجه چین در واکنش 

مـا  ، تجـارت بـراي تجـارت اسـت    
مسائل داخلی سودان در رفتار بـا مخالفـان یـک    
 .که نظر خود را به آنها تحمیل کنـیم 

هـا   انـرژي از چنـان اهمیتـی بـراي چینـی     
در مسـیر  نه یاسوداگرا یافتی شدیداً
  .کند اتخاذ متنوع سازي واردات و تقویت همکاري با تولید کنندگان انرژي

غربـی را بـه فکـر ایجـاد ذخـایر      
هم با افزایش وابسـتگی بـه واردات و نگرانـی از قطـع     

در ایـن چـارچوب   « .تصمیم به ایجـاد ذخـایر انـرژي گرفتنـد    
روز واردات و تـا سـال    50میلیـون بشـکه معـادل    

» روز واردات ذخیره اسـتراتژیک داشـته باشـد   

است که ما آزادانه نفتمان را در اختیار  کشور بزرگ چین قـرار مـی  
هم حضور چین در استرالیا به عنوان متحد وفادار ایاالت متحده

چین از این کشور آهن و زغال سـنگ وارد مـی   تجاري دو کشور شده است؛
عنوان شریک دوم اقتصادي استرالیا  توانسته است قـدرت نـرم خـود را در ایـن کشـور      

طوري که نتایج یک نظرسنجی در اسـترالیا نشـان داد   به ؛افزایش دهد
مالت نظامی چین دفاع کنندحاضر نیستند از تایوان در برابر ح

هاي چین در کشورهاي تولیدکننده انرژي این تالش
امنیـت انـرژي در چـین بـا     مین أت، ها ییامریکابه اعتقاد . در پی داشته است

هـایی  زیرا پکن بـا دولـت  ، حداقل اخالقیات همراه است
ایی کـه دم کند؛ کشوره می معاهده امضا، برخوردار نیستند

در حالی که ، به عنوان مثال. کنند را مراعات نمیالمللی  بینقوانین 
پکن ، مورد تحریم قرار داده بود، به دلیل نقض حقوق بشر

کرد و به این منظور چهار هزار نیروي غیر رسمی براي دفـاع   می مینأاز این کشور ت
وزیر خارجه چین در واکنش . از منافع نفتی این کشور در سودان حضور یافته بودند

تجـارت بـراي تجـارت اسـت    : اسـت   در این باره گفـت ها  به اعتراضات غربی
مسائل داخلی سودان در رفتار بـا مخالفـان یـک    ، دانیم می سیاست را از تجارت جدا

که نظر خود را به آنها تحمیل کنـیم  امر داخلی سودان است و ما در موقعیتی نیستیم
انـرژي از چنـان اهمیتـی بـراي چینـی      مین امنیـت أت که شود می بنابراین مالحظه

یافتی شدیداًبرخوردار است که باعث شده است این کشور ره
متنوع سازي واردات و تقویت همکاري با تولید کنندگان انرژي

  جاد ذخایر استراتژیکای. 3- 2-1
غربـی را بـه فکـر ایجـاد ذخـایر       ةکننـدگان عمـد   مصرف 1973پس از آنکه بحران 
هم با افزایش وابسـتگی بـه واردات و نگرانـی از قطـع     ها  چینی، استراتژیک انداخت

تصمیم به ایجـاد ذخـایر انـرژي گرفتنـد    ، جریان نفتاحتمالی 
میلیـون بشـکه معـادل     200، 2015تـا سـال    دبای  دولت

روز واردات ذخیره اسـتراتژیک داشـته باشـد    90میلیون بشکه معادل  600/ 2020/
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عربسـتان سـعودي نقـش    ، همانگونه که پیش از این ذکر شـد 
کارگیري ذخـایر اسـترتژیک معمـوالً از الگـوي     

بـر ایـن اسـاس در    . کنـد  مـی 
که اختالل یا همان کمبود عرضـۀ جهـانی نفـت از حـد یـا درصـد خاصـی        

کشـورهاي عضـو ایـن    ، فراتـر رود 
کننـد   مـی  استراتژیک خودآژانس بر مبناي سازوکار ماشه شروع به آزادسازي ذخایر 

وکار ماشه آن است که به محـض  
طور خود به خـود و بـدون   

کننـد تـا    مـی  ذخایر را آزاد، 
چین نیز به ایجـاد و تقویـت ذخـایر    

، المللـی  بـین  هـاي  تیثبـا  استراتژیک نفتی خود پرداخته است تا در صورت بروز بـی 
 هـاي  ثباتی  که معموالً عرصۀ تحوالت و بی

به اختالل عرضۀ نفت کاهش داده 

ة تولیدکننـدة  و حضور این کشـور در منـاطق عمـد   
را در مسیرهاي دریـایی انتقـال   

چین بـه  . کنند نگرانی در زمینه امنیت انتقال انرژي عنوان می
انجـام داده   امریکـا  در ایـن زمینـه مـذاکراتی بـا    

وزیـر دفـاع ایـن      و امریکـا بر همین اساس در سفر رئیس سابق ستاد مشترك ارتش 
پکن و واشنگتن با مانورهاي مشترك دریایی و برقراري یـک  

هـا حـاکی از    این دسته از تـالش 
 اسـت انـرژي  مسیرهاي انتقال  

ها در برخـی   چینی، دریایی هاي
ـ   . مین کننـد أشوند تا منافع خود را در این زمینـه ت

پک توانسته اسـت تـا حـدودي    

همانگونه که پیش از این ذکر شـد  ).22: 1386، واعظی(
کارگیري ذخـایر اسـترتژیک معمـوالً از الگـوي      هایجاد و ب .مهمی در این رابطه دارد

مـی  انرژي در این زمینه تبعیـت  المللی بینانس ژحاکم بر آ
که اختالل یا همان کمبود عرضـۀ جهـانی نفـت از حـد یـا درصـد خاصـی         صورتی

فراتـر رود ) حدود هفت الی هشت درصد حجم کل بـازار (
آژانس بر مبناي سازوکار ماشه شروع به آزادسازي ذخایر 

وکار ماشه آن است که به محـض  منظور از ساز. جهانی نفت حفظ شودتا ثبات بازار 
طور خود به خـود و بـدون    هکشورها ب، اینکه اختالل عرضه به درصد یاد شده رسید

، هاي هماهنگی سران و فوت وقت نیاز به برپایی نشست
چین نیز به ایجـاد و تقویـت ذخـایر    ، بر اساس این تجربه. ده نمایندثبات بازار را اعا

استراتژیک نفتی خود پرداخته است تا در صورت بروز بـی 
که معموالً عرصۀ تحوالت و بی افریقادر مناطقی نظیر خاورمیانه و ویژه  به

به اختالل عرضۀ نفت کاهش داده  پذیري خود را نسبت بتواند آسیب، سیاسی هستند
  . دکنمین أو امنیت انرژي خویش را ت

  پذیري سیاسی انعطاف. 3- 3-1
و حضور این کشـور در منـاطق عمـد    امریکاسلطه ، هاي چین از جمله نگرانی

را در مسیرهاي دریـایی انتقـال    امریکاها قدرت برتر  چینی، عالوه بر این. انرژي جهان است
نگرانی در زمینه امنیت انتقال انرژي عنوان میعاملی براي ، نفت به کشورشان

در ایـن زمینـه مـذاکراتی بـا     امریکامنظور پرهیز از رویارویی مستقیم با 
بر همین اساس در سفر رئیس سابق ستاد مشترك ارتش  .است

پکن و واشنگتن با مانورهاي مشترك دریایی و برقراري یـک  ، 2007کشور به چین در سال 
این دسته از تـالش  .خط تلفن اضطراري در سطح وزاري دفاع موافقت کردند

 ها و مین امنیت تردد نفتکشأبراي ت، چیناقدامات دیپلماتیک 
هاي در کنترل راه امریکابا توجه به قدرت ). 75: 1387، نهادیا(

ـ   همراه می امریکاهاي  از شرایط با سیاست شوند تا منافع خود را در این زمینـه ت
پک توانسته اسـت تـا حـدودي    هایی همچون آ سه آن و اَدهمچنین پکن با عضویت در نها



را درباره امنیت انتقـال انـرژي در   
، امریکـا پـذیري دیپلماتیـک در ارتبـاط بـا     

بخشی از دیپلماسی انرژي چین براي جلوگیري از بـروز  

مصـرف انـرژي ایـن    ، در صورت ادامه روند توسعه
به همین دلیل آنها به شدت خواستار تغییرات عمـده در  

مقامـات  ، با توجه به وابستگی شدید چین به منابع انـرژي فسـیلی  
 هاي به شیوهو بوده  فسیلی چینی در حال حرکت به سوي کاهش وابستگی به انرژي

تولیـد انـرژي   سیسـات  أشـمار ت 
عالوه بـر   .در دست ساخت در چین بیش از هر کشور دیگر در جهان است

سیسـات خورشـیدي و   أکنـد بخشـی از انـرژي خـود را از ت    
بـه منـابع زغـال     چـین وابستگی شـدید  

سـوم انـرژي    دو، ایـن منبـع  
یی و شـدت انـرژي و بهبـود سـاختار     

 ،در مجمـوع . عرضه و تقاضاي انرژي از دیگر راهکارهاي چین در این زمینـه اسـت  
نقـش حیـاتی انـرژي در حفـظ     

ـ   مین امنیـت آن  أمشروعیت و تدوام رشد اقتصاد چین باعث شده است تا انـرژي و ت
 جداناشـدنی منسجم تحـت عنـوان دیپلماسـی انـرژي بـه بخـش       

از اقـدامات  اي  سیاست خارجی این کشور تبدیل شده و جهت دهـی بخـش عمـده   

 در، يانـرژ  مصرف روزافزون
 ریذخـا  جـاد یا، عمـده  کننـدگان 

ـ  در را  تـا  اسـت  گرفتـه  شیپ
 خـود  رشـد  حـال  در اقتصـاد 

. رود مـی  شـمار  بـه  جهـان  در

را درباره امنیت انتقـال انـرژي در    یشهاي خو نزدیک کند و نگرانیخود را به همسایگانش 
پـذیري دیپلماتیـک در ارتبـاط بـا      ایـن انعطـاف   .این بخش از جهان کـاهش دهـد  

بخشی از دیپلماسی انرژي چین براي جلوگیري از بـروز  ، اي و همسایگان هاي منطقه قدرت
  .شود تنش و افزایش امنیت انرژي محسوب می

در صورت ادامه روند توسعه، کنند می بینی پیشها  چینی
به همین دلیل آنها به شدت خواستار تغییرات عمـده در   .شدت افزایش یابد کشور به

با توجه به وابستگی شدید چین به منابع انـرژي فسـیلی  . این زمینه هستند
چینی در حال حرکت به سوي کاهش وابستگی به انرژي

شـمار ت ، در حال حاضـر . اندیشند می جایگزین تولید انرژي
در دست ساخت در چین بیش از هر کشور دیگر در جهان استاي  هسته
کنـد بخشـی از انـرژي خـود را از ت     مـی  کشور تـالش ، این

وابستگی شـدید  ، حال با این. دست آورد هاي بادي به توربین
ایـن منبـع  ، زیرا در حال حاضر، سنگ کماکان ادامه خواهد داشت

یی و شـدت انـرژي و بهبـود سـاختار     اافزایش کـار . کند می مینأمورد نیاز چین را ت
عرضه و تقاضاي انرژي از دیگر راهکارهاي چین در این زمینـه اسـت  

نقـش حیـاتی انـرژي در حفـظ     ، هاي مطرح شده در مقاله نشـان داد  چنانکه استدالل
ـ   مشروعیت و تدوام رشد اقتصاد چین باعث شده است تا انـرژي و ت

منسجم تحـت عنـوان دیپلماسـی انـرژي بـه بخـش       اي  در قالب برنامه
سیاست خارجی این کشور تبدیل شده و جهت دهـی بخـش عمـده   

  .دیپلماتیک چین در عرصۀ بین الملل را بر عهده گیرد

  گیري نتیجه
روزافزون رشد به توجه با، خود يانرژ یپلماسید چارچوب در نیچ

کننـدگان  مصـرف  بـا  مـذاکره  اسـت یس، واردات يساز متنوع کنار
را یلیفس يانرژ به یوابستگ کاهش يبرا تالش و کیاستراتژ

اقتصـاد  بـر  يانـرژ  ینـاامن  ریناپذ جبران يها خسارت از شیشاپیپ
در يانـرژ  کننـده  مصـرف  نیتر عمده اکنوناین کشور . بکاهد
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 اسـت یس اتخـاذ . کند می دنبال
ـ   یتـ یامن ۀنـ یهز ای و تنش جاد
  .آورد دست هب را الزم
بـر مبنـاي دیـدگاه    ۀ چـین  ن

گیـرد و از   مـی  نفتی دولتی چین شـکل 
ـ     مین أدر چارچوب سیاست خارجی این کشـور بـا هـدف ت

 تـوان گفـت   می انرژي این کشور
هم اکنون نوعی وابسـتگی متقابـل میـان چـین و تولیدکننـدگان انـرژي در حـال        

هـر یـک از   ، متقابـل بر اسـاس نظریـۀ وابسـتگی    
اسـتراتژیک همـدیگر را    هـاي  

کـه  (بـه انـرژي   ها  انرژي نیاز استراتژیک چینی
 ایـن کشـور محسـوب    ظـام سیاسـی  

ورد نیـاز ایـن   و کاالهـاي مـ  
ضمن آنکه چین در شـرایط خـاص   

برابـر فشـارهاي دیگـر    در  شـان 
   . آورد می وجود هبراي آنها ب

با توجه به حسیاست شرایط انرژي جهـان و احتمـال وقـوع پایـان عصـر نفـت در       
غـرب  . مواجه اسـت  امریکابا واکنش غرب به ویژه 

و نـرخ   امریکـا روابط چین با کشورهاي مخـالف  
اکنون باید دیپلماسی انرژي چـین را نیـز بـه    

اگرچـه بـا توجـه بـه مشـی      . 
اقـع رقابـت تنگاتنـگ    امـا در و 

آشـکار و واضـح    جهـان هسـتند کـامالً   
جـاي  مناطق انـرژي خیـز جهـان    

نفوذ و قدرت نـرم خـود را   ، و با افزایش مراودات اقتصادي
ي التـین و  امریکـا ، افریقـا ، دکننده انرژي از خاورمیانه تا آسیاي مرکزي

  ù.امنیت انرژي خویش را تقویت کند

دنبال را خود يانرژ تیامن موضوع ینگران و وسواس با نیبنابرا
جادیا بدون که معناست آن به نیچ يسو از زیآم صلح توسعه
الزم کنترلمورد نیاز خود  خام مواد و يانرژ منابع بر، ینظام

نیادولت محـور و سـوداگرا   اًشدیددیپلماسی انرژي 
نفتی دولتی چین شـکل هاي  شرکتگذاران دولتی و  مشترك سیاست

ـ    طریق روابط دیپلماتیک  در چارچوب سیاست خارجی این کشـور بـا هـدف ت
انرژي این کشوربا بررسی دیپلماسی  .آید میبه اجرا درامنیت انرژي 

هم اکنون نوعی وابسـتگی متقابـل میـان چـین و تولیدکننـدگان انـرژي در حـال         که
بر اسـاس نظریـۀ وابسـتگی    با توجه به اینکه . گیري است شکل

هـاي   حداقل یکی از وابستگیباید بتوانند طرفین وابستگی 
انرژي نیاز استراتژیک چینی ةکشورهاي تولیدکنند ؛برآورده سازند

ظـام سیاسـی  و بنیان مشروعیت ن موتور اقتصاد در حال رشد
و کاالهـاي مـ   فنـاوري ، سرمایهها  چینیسازند و  می را مرتفع )شود می

ضمن آنکه چین در شـرایط خـاص    .کنند می فراهم را اغلب جهان سومی يکشورها
شـان پذیری مانع آسـیب ، با حمایت سیاسی از این کشورها

براي آنها ب المللی بینچتر امنیتی ود و نوعی ش می هاي بزرگ قدرت
با توجه به حسیاست شرایط انرژي جهـان و احتمـال وقـوع پایـان عصـر نفـت در       

با واکنش غرب به ویژه انرژي چین  دیپلماسی، نزدیک ةآیند
روابط چین با کشورهاي مخـالف  ، اگر تا کنون  بر سر مسائل حقوق بشر

اکنون باید دیپلماسی انرژي چـین را نیـز بـه     ؛کرد از دیپلماسی چین انتقاد می، برابري ارز
. هاي  خود در رابطه با این کشور اضافه کند فهرست نگرانی

امـا در و ، این اختالفات هنوز به رویارویی منجر نشده است، چین
جهـان هسـتند کـامالً    ةعمـد  ةکنند که اکنون دو مصرف امریکاچین و 

مناطق انـرژي خیـز جهـان    در اما چین با دیپلماسی آرام خود توانسته است . است
و با افزایش مراودات اقتصادي دست آورد پاي قدرتمندي به
دکننده انرژي از خاورمیانه تا آسیاي مرکزيدر کشورهاي تولی

امنیت انرژي خویش را تقویت کندو  دحتی اقیانوسیه تحکیم بخش



این شاخص میزان مصرف انرژي براي تولید مقدار معـین از کاالهـا و خـدمات در یـک     
انرژي  از تقسیم کل میزان مصرف انـرژي بـر تولیـد    
در واقـع ایـن شـاخص نشـانگر درجـه بهینگـی       

2.http://www.china-mike.com/facts

energy/context 
3.http://www.atlantic-community

%20 Energy%20Policy
4. http://www.shana.ir/151773
5. http://strategicreview.org

  

   ها یادداشت
این شاخص میزان مصرف انرژي براي تولید مقدار معـین از کاالهـا و خـدمات در یـک     1 

انرژي  از تقسیم کل میزان مصرف انـرژي بـر تولیـد    شدت  .دهد کشور را نشان می
در واقـع ایـن شـاخص نشـانگر درجـه بهینگـی       . آیـد  ناخالص داخلی به دست می

  .استفاده از انرژي در یک کشور است
mike.com/facts-about-china/facts-pollution-environment-

community.org/app/webroot/files/articlepdf/China%5C's 

Policy.pdf 

151773-fa.html 
org/?p=14462 
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مجموعه مقاالت سـمینار  ، »دیدگاه آسـیایی 
دفتـر  ، بـه کوشـش عبـاس هـدایتی    

  :قابل دسترس در
 http://strategicreview.org

سسـه  ؤم، بازارهاي بالقوه صادرات گـاز ایـران  

بررسی تحوالت و تجربیات شـرکتهاي ملـی   
  .پژوهشکده اقتصاد انرژي، نفت و استراتژي آنان با تمرکز بر شرکت ملی نفت چین

  :قابل دسترس در .1388
http://www.shana.ir/151773

میعادگـاه   :در مورد انرژي دریاي خزر
  

سیاسـت  هـاي   معاونـت پـژوهش  

پژوهشـکده  ، »هـا  ملی در بنیـان 
   .3 شماره پژوهش، هاي سیاست خارجی

سـال  ، فصلنامه سیاست خارجی

 -اطالعــات سیاســی ، »افریقــا

سیاسـت  ، »نقش متقابل کشورها در امنیت جهانی انـرژي 

 
  

  نابعم

  الف ـ فارسی
دیدگاه آسـیایی  :انرژي و امنیت« .1384. مسعود، کاظمی اخوان

بـه کوشـش عبـاس هـدایتی    ، دیـدگاه آسـیایی  : انرژي و امنیت المللی بین
  .المللی بینمطالعات سیاسی و 

قابل دسترس در  .1389. آن عواقب و نیچ ياقتصاد سلطه، يمرکز يایآس
org/?p=14462 

بازارهاي بالقوه صادرات گـاز ایـران  ، هند و چین .1385. مرتضـی ، فر بهروزي
  .انرژي المللی بینمطالعات 

بررسی تحوالت و تجربیات شـرکتهاي ملـی   . 1385. محمدعلی حاجی میرزایی و جعفر، پاکدامن
نفت و استراتژي آنان با تمرکز بر شرکت ملی نفت چین

1388. نفت وزارت در يانرژ یپلماسید یینها لیتکم و نیتدو
151773-fa.html 

در مورد انرژي دریاي خزر المللی بینرقابت بازیگران « .1386. پروین، داداندیش
  .22شماره، بهمن ماه، همشهري دیپلماتیک، »بزرگان

  .1375تیر  14. اطالعاتروزنامه 
  .فروردین 21 .1385 .جام جمروزنامه 
معاونـت پـژوهش  ، انـرژي و خاورمیانـه  ، چین .1384. محسن، نیا شریعتی

 .خارجی، گروه مطالعات آسیا
ملی در بنیـان أتـ ، سیاسـت خـارجی چـین   « .1385. محسـن ، نیـا  شریعتی

هاي سیاست خارجی معاونت پژوهش، تحقیقات استراتژیک
فصلنامه سیاست خارجی، »چـین اي  سیاست خاورمیانه« .1386. نمحس، نیا شریعتی

  .3شماره  21
افریقــادر  امریکــابــازي بــزرگ چــین و « .1386.مرتضــی، قــانع

  .245-246شماره ، اقتصادي
نقش متقابل کشورها در امنیت جهانی انـرژي « .1386. حسین، پور اردبیلی کاظم
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