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Abstract
Given the fragile political-security situation in West Asia, China which currently
supplies about half of its oil and about 10 percent of its gas imports from this
region, is concerned about the possible challenges deriving from its energy
security prospects. The US presence throughout the region, Chinese weak
control over international energy corridors, conflicts and tensions between the
regional countries, Iran and United States, and of course the political orientation
of West Asian countries should be added to the complexity of China's energy
security dilemma towards this region. In this regard, China has gradually
clarified the outlines of its strategy for ensuring energy security towards West
Asia. At the heart of this article is the question, "What outlines the extent of
China's contemporary energy security strategy towards West Asia?" Using a
descriptive-analytical method and Focusing on the three concepts of "access
security", "transportation security" and "energy transition process", the present
study finds that the contemporary Chinese energy security strategy towards West
Asia is based on a number of principles such as striving for diversification of its
import, strengthening energy interdependence, pursuing a balanced and prudent
policy regarding the ongoing regional and extra-regional rivalries, establishing
safe corridors for energy transportation, keeping a direct military presence in
sensitive areas and finally pursuing regional cooperation regarding energy
transportation across West Asia.
Keywords: China, West Asia, Energy Security, Strategy, Oil and Gas, Access,
transportation, Energy Transition
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چکیده
با عنایت به وضعیت شکنندۀ سیاسی ـ امنیتی غرب آسیا ،چـی هـه اهنـن زدییـب بـه
زیمی از زفت و حدوی  01یرصد از گاز واریاتی خنیش را از ای حـنزۀ رابرـریت تهیـه و
تأمی میهند ،یر خصنص چشمازداز امنیت ازرژت خنی بسیار زگرا است .حضنر ایـات
متحده ،هنترل ضعیف هریدوربات ازرژت ،مثلث منازعا و تـنشبـات میـا هشـنربات
منطقه و ایرا و آمریکا و جهتگیرت سیاسی هشنربات غـرب آسـیا را بایـد بـه معمـات
امنیت ازرژت چی یر منطقۀ منری اشاره اضافه هری .یر ای راستا ،چی بهتـدری رابرـری
هلی خنی را برات تأمی امنیت ازرژت یر منطقه غرب آسیا مشخصتر ساخته است .بر ای
اساس زگارزدۀ ای پژوبش با روشی تنصیفی ـ تحلیلی یرصدی بنیه است یر پرتن مفابیم
و معنابا به چرایی ای پرسش پاسخ گنید هه «رابرری امنیـت ازـرژت چـی یر آوریگـاه
رابرریت غرب آسیا متأثر از چه مناریت است؟» و فرضیهات هـه از معرـر پرسـش اصـلی
پژوبش مطرح گرییده ،زاظر بر آ بنیه است هه جمهنرت خلق چی بـا تمرهـد بـر سـه
مفهنم «امنیت یسترسی»« ،امنیت ازتقال» و «روزد گذار ازرژت» ،تالش یاری ضم ایجای
تننع یر سرد واریا خنی ،منجرا ایجـای وابسـتگی متقابـ ازـرژت ،پیگیـرت سیاسـت
محتاطازه و متناز یر رقابتبات منطقه ات و فرامنطقه ات ،تأسیس خطـن امـ ازتقـال
ازرژت ،حضنر مستقیم زظامی یر مناطق شکننده و پیگیرت بمکارتبات اقتصایت مرتنی
بر گذار ازرژت را یر منطقه فرابم هند.

واژههایکلیدی :چی  ،غرب آسیا ،امنیـت ازـرژت ،اسـتراتژت ،زفـت و گـاز ،یسترسـی،
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مقدمه 
در ادبیات روبسرشدی کس درباره سیاست خارجی یتا رفتارهتای بتینالمللتی چتین
وج د دارد ،سیاست خارجی این کش ر در غرب سیا تا حدود تیادی م رد غفلت
یا تفسیرهای متفاوتی قرار گرفتس است .بس لحاظ تاریخی بررسی سیر روابط چین با
کش رهای حاضر در ح تۀ غرب سیا نشان میدهد کس پس ات انقتبب کم نیستتی
سال  ،1191مناسبات دیپلماتیم چین با کش رهای حاضتر در منققتم مت رد اشتاره
ققع شده ب د و پس ات ن نیز تا نزدیم بس سس دهتس ،بیشتتر تحتت تتثییر مباحت
ایدئ ل ژیم شامل حمایت ات جنبشهای تادیبخشِ ملی در مبارته بتا استتممار و
امپریالیسم قرار داشتت ()bin Huwaidin, 2008, p. 130؛ امتا تحت ل راهبترد سیاستت
خارجی چین و اصبح رابقم ن با مریکا و اتخاذ برنامس ت سمسای «سیاست درهای بتات»
ات اوایل دهس  ،1191روابط این کش ر با منققم غرب سیا بهب د یافت (

1

Zhongmin, 2016,

.)p. 1-5

با نزدیم شدن بس تمان پایان جنگ سرد و غات دور جدید برنامس ن ستاتی در
عصر «جیانگ تمین» 2در دهس  ،1111اهمیت منققم غرب سیا در منظ مم سیاستت
خارجی چین بیشتر شد و پکن بستدریج عبقس بیشتری بس افتزایش نفت ذ خت د در
این منققس نشان داد .تقریباً ات همان سالها ،انرژی بسمثابتس مهتمتترین عامتل و م تت ر

محرکس پی ند چین با غرب سیا عمل کرده استت .چین تا سال  1111صادرکنندۀ نفتت
ب د؛ اما بستدریج با تممیق رشد و ت سمس داخلی و افزایش صتادرات نفتت و ستایر
1. Open Doors Policy
)2. Jiang Zemin (江泽民
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منابع انرژی داخلی ناکافی شد .چین برای افزایش قدرت خ د در نظام بتینالملتل،
حفظ جایگاه در ت ارت جهانی و تداوم رشد و ت سمس داخلتی ،بتس ت لیتد کتا ی
بیشتر و متماقباً افزایش مصرف ،نیات بس انرژی داشت کس در نتی تس ،واردات انترژی
ات باتارهتای مقمتتون و متنت ن و انتقتتال امتتن و پایتدار ن بتتس یکتتی ات مهتتمتتترین
دغدغس های این کش ر در حال ظه ر تبدیل شد .امروته نیز بسرغتم ظهت ر «ابتکتار
کمربند راه» و «دیپلماسی مشارکت» 1،روابتط اقتصتادی بتین چتین و غترب ستیا
تح ت مهمتری را ت ربس میکند ،اما همچنان واردات نفت و گات و فر وردههتای
ن ات این منققس ،مانند سس دهس گذشتس ،ست ن اصلی سیاست خارجی چین را شکل
میدهد .همانط ر کس در «کتاب سفید سیاست عربی  2»6112و «الگ ی همکتاری 1
 3»1 + 6 +چین مده است ،اول یت این کش ر در تمامل با غرب سیا را «م ضت ن
انرژی» 4تمیین میکند.
ات تمان جنگ جهانی دوم ،نستنها انرژی ات مهتمتترین اقتبم ت تارت جهتانی
ب ده ،بلکس یم کا ی استراتژیم در سپهر سیاست جهانی بس شمار می مده است و
منققس غرب سیا بس دلیل برخ رداری ات منابع عظیم این کا ی استراتژیم همت اره
دستخ ش تح ت بیستابقس داخلتی و بتینالمللتی بت ده و در ن میتان نیروهتای ملتی،
منققسای و فرامنققسای در ط ل چند دهس اخیر مداخبت ،مناتعات و رقابتهای شکار و
پنهانی جریان داشتس است .در مققع کن نی نیز عدم ققمیت بزرگی کس بر این منققس حاکم
است و تداوم بییباتی و ناامنی در ن ،ناگزیر چشماندات انرژی بینالمللی را دش ار میکند
( .)檀, 2013. p. 96برای مثال ،بحرانهای مختلت

سیاستی و امنیتتی حاصتل ات جنتگ،

مناتعات فرو ملی ات انقبب و ک دتا گرفتس تا تروریسم و رخدادهای طبیمی همتس و همتس
میت اند بر چشماندات امنیت انرژی بینالمللی تثییر بگذارد .حتی انتخابات و تغییر جریتان
سیاسی حاکم بر یکی ات این کش رها میت اند بر امنیت انرژی یا قیمت ن تثییر مثبتت یتا
منفی داشتس باشد .با ت جس بس وضمیت شکنندۀ انرژی ،جمه ری خلق چین کتس در مققتع
1. Participatory Diplomacy
2. Arab Policy Paper 2016
3. 1+2+3 Cooperation Pattern
4. The subject of energy
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فملی نزدیم بس نیمی ات نفت و حدود  11درصد ات گات وارداتتی خت د را ات غترب ستیا
تهیس می کند ،درباره تداوم واردات پایدار انرژی خ د ات این منققس نگتران استت .حرت ر
مریکا ،کنترل ضمی

چین بر کریدورهای حملونقل انرژی منققس ،مناتعات و تنشهتای

میان کش رهای منققس و ایران و مریکا ،جهتگیتری سیاستی کشت رهای غترب ستیا در
عرصس بین المللی را باید بس مممای امنیت انرژی چین در این منققس اضافس کرد .با ت جس بس
تداوم وضمیت شفتگی غرب سیا ،خیزش قدرتهای جدید بس سمت ت سمس و متماقت
ن افزایش رقابت بینالمللی بر سر انرژی ،چین بس تدریج الگت ی رفتتاری خت د را بترای
تحقق حداکثری منافع و تثمین امنیت انرژی در این منققس مشخصتر ساختس است.

بنابراین ،ترسیم خق ط کلی راهبترد امنیتت انترژیِ مماصتر چتین در منققتم
راهبردی غرب سیا عمده هدفی است کس این مقالس دنبتال متیکنتد .بتا ت جتس بتس
مقال

پیشگفتس ،نگارنده درصدد پاسخ بس چرایی ایتن پرستش بر متده استت کتس

«راهبرد امنیت انرژی چین در وردگاه راهبردی غرب ستیا متتثیر ات چتس مت اردی
است؟» بسمنظ ر تم ن فرضیم اصلی پژوهش ،نخست بتا بررستی ادبیتات مماصتر
امنیت انرژی و تمهید ن عی چارچ ب مفه می ،با روش ت صیفی  -تحلیلی الگ ی
رفتاری چین در م ض ن انترژی در منققتس غترب ستیا متدنظر قترار متیگیترد و
حدودویغ ر راهبرد امنیت انرژی مماصر این کش ر در این منققس ترسیم میش د.
.5سپهرمفهومیپژوهش 
چارچ ب مفه می م رد استفاده بسعن ان پشتت انم نظتری پتژوهش ،بهترهگیتری ات
م م عس دیدگاههای مترتبط بتا مفهت م امنیتت انترژی استت .انترژی ات دیربتات ات
کا های راهبردی ب ده کس همس اقتصادها برای ت لید کا و خدمات و افزایش رفتاه
انسانی ،اجتماعی و اقتصادی بتس ن نیتات داشتتسانتد؛ بتس همتین دلیتل بترای اکثتر
کش رهای جهان ،تثمین انرژی بسعن ان ممیار ارتیابی پیشرفت نها بسس ی ت ستمس
پایدار شناختس میش د و «امنیت انرژی» هدفی است کس بسیاری ات کشت رها دنبتال
میکنند تا اطمینان یابند اقتصاد نها بدون وقفس کار میکند و مردم نها بتس منتابع
کافی ،قابلاعتماد و مقرونبسصرفس ات انرژی مدرن و پاک دسترستی دارنتد (

Ayoo,

 .)2020, p. 15-40در این میان نکتم قابل تثمل این است کس اندیشمندان امر تمریت
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مشخص و یکسانی ات مق لم امنیت انرژی ندارند « .ژانس بتینالمللتی انترژی» 1در
عبارتی جامع امنیت انرژی را در دستتر
مناس

تمری

بت دن مستتمر منتابع انترژی بتا قیمتت

کرده استت ( .)International Energy Agency, No Dateدر تمریفتی

دیگر «ت مان» 2ناامنی انرژی را ات دست دادن سقح رفاهی میداند کس ممکن استت
درنتی م تغییر قیمت یا در دستر

ب دن انرژی رخ دهتد (

Bohi & Toman, 1993,

.)p. 1094
ممانی و تماری

متمدد و گاه متفاوت دیگتری نیتز در مق لتم امنیتت انترژی

اظهار شده است؛ ات جملس «ج ن و همکاران» 3،امنیت انرژی را بس ممنتای ترتمین
منابع کافی و قابلاعتماد انرژی با قیمت مناس

و بسگ نسای دانستساند کس ارتشهتا

و اهداف اصلی ملی را بس مخاطره نینتداتد (« .)Jun et al, 2009, p. 1894اینتتاراک و
همکاران» 4نیز امنیت انرژی را ت انایی یم اقتصاد برای ترمین در دستتر

بت دن

منبع انرژی بسص رت پایدار و بسم قع با قیمتی کس بر عملکرد اقتصادی تثییر منفتی
کردهاند .تمری

نها شامل ستس جنبتس اساستی متیشت د «امنیتت

نگذارد تمری

انرژی» 5فیزیکی کس در دستر

ب دن منابع تثمین انرژی است« .امنیتت اقتصتادی»

6

کس مقرون بس صرفس ب دن کست

منتابع و ت ستمس تیرستاخت هتای انترژی استت و

پایداری تیستمحیقی کس مستلزم استتفاده ات منتابع انترژی بتسگ نتسای استت کتس
نیاتهای حال حاضر را بر ورده کند ،بتدون اینکتس ت انتایی نستلهتای ینتده را در
بر وردن نیاتهای خ د بس خقر انداتد (.)Intharak et al, 2007, p. 6
«براون و همکاران» 7عقیده دارند کس امنیت انرژی بس مسائل مربت ط بتس منتابع
قابل اعتماد انرژی ،تمرکز منققس ای منابع انرژی و پیامدهای احتمالی راهبردی ققتع
شدن دسترسی بس انرژی مرتبط است .نها بس جنبسهتای خاصتی ات امنیتت انترژی
)1. International Energy Agency (IEA
2. Toman
3. June et al
4. Intarak et al
5. Energy security
6. Economic security
7. Brown et al
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مانند قابلیت اطمینان برق ،گات طبیمی و امنیت نفت و ستی پتذیری کتل تن یترۀ
عرضم انرژی اشاره میکنند و ممتقدند کس همتاهنگی قت ی جهتانی در واکتنش بتس
ش ک عرضس انرژی برای امنیت ن ضروری است .ات منظر ایشتان ،چهتار بُمتد در
ب دن ،مقرونبسصرفس بت دن ،بهترهوری انترژی و متدیریت محتیطتیستت

دستر

همچنان اجزای کلیدی سیاست امنیت انرژی را شکل میدهد (

Brown et al, 2014,

 .)p. 64-65با تماریفی کس ذکرشان رفت باید اذعان داشتت کتس در پتژوهش حاضتر
مقص د ات امنیت انرژی ،ارتباط بین امنیت ملی بس ممنتای م ستع ن و در دستتر
ب دن منابع طبیمی برای مصرف انرژی است .در همین رابقس بایتد ت جتس کترد کتس
انرژی و مباح

مرتبط با ن پشت انم رشد اقتصادی و قتدرت نظتامی کشت رها بتس

شمار می ید و تهدیدهای مربت ط بتس امنیتت انترژی شتامل بتییبتاتی سیاستی در
کش رهای ت لیدکننده انرژی ،رقابت بتر ستر منتابع انترژی ،تخریت

و حملتس بتس

تیرساخت های عرضس و همچنین تصادفات ،ببیای طبیمتی ،تروریستم و اتکتا بتس
کش رهای خارجی بر ن تثییر می گذارد .مسولس جدیدتر در حت تۀ ادبیتات امنیتت
انرژی در قال

افزایش رقابت جهانی برای منابع انرژی بتس دلیتل افتزایش سترعت

صنمتی شدن در کش رهایی مانند هند و چین و همچنین بس دلیل افزایش پیامتدهای
تغییر ب و ه ایی و تممیق روند گذار انرژی در دنیا پدیدار شده است.
م ض ن مهم دیگر دربارۀ امنیت انرژی ،مق لم در دستر

ب دن منتابع انترژی

است؛ با این ت ضیح کس در چند دهس گذشتتس ،منتابع انترژی کتس ات راه دور منتقتل
میشدند ،میان کش رها پی ندهای ق ی ای اد کرده و روند جهتانیشتدن را تستریع
دادهاند ،اما درعینحال ،ت تیع نابرابر منابع انترژی بتین کشت رها ،ستقح و درجتس
سی پذیریها را بس میزان قابتلتت جهی افتزایش داده استت (

Overland, 2016, p.

.)122
.6غربآسیاوامنیت انرژیچین 

منققس غرب سیا بس دلیل داشتن ذخایر ایباتشده نفتت و گتات فتراوان و م قمیتت
جغرافیایی ویژه ،هم اره در منظ مس انرژی دنیتا حتائز اهمیتت بستیار بت ده استت.
وضمیت خاص کش رهای غرب سیا بس دلیل مستائل داخلتی حکمرانتی سیاستی،
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جهتگیری راهبردی کش رهای این منققس در سپهر بینالمللی (اتجملس قرار گرفتن
اکثر کش رها در شبکس حمایتی مریکا) و ظرفیت سیاسی و فرهنگی ن در ارتبتاط
با شکل گیری تروریسم ،کش رهای مختلت

را در همکتاری اقتصتادی و ت تارت

انرژی پایدار دچار نگرانی ،عدم اطمینتان و نتاامنی متیکنتد و بتس همتین دلیتل ات
سالهای دور کش رها ،بسویژه کش رهای غربی کس در وابستگی انرژی با این منققس
قرار داشتساند ،تبش میکردند با سیاستها و ابزارهای مختل  ،امنیت انرژی خ د
را ات لحاظ دسترسی و قیمت تثمین کنند .جدول  1ذخایر ایباتشتده نفتت (هتزار
میلی ن بشکس) و گات (تریلی ن مترمکم ) دنیا اتجملتس کشت رهای غترب ستیا در
فاصلم سالهای  1191تا  6112میبدی را نشان میدهد.
جدول  .3ذخایر اثباتشده نفت (هزار میلیون بشکه) و گاز (تریلیون مترمکعب) دنیا در سالهای  3891تا 7132
3891
3881
7111
7131
7132
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
نفت
گاز
66303
200
66106
206
63606
206
66601
6601
66006
6601
آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی و
6002
601
2601
101
2202
203
36106
206
33606
106
مرکزی
کشورهای مستقل
0206
6601
1106
3602
66601
6603
66601
1606
66602
1206
مشترکالمنافع
6000
606
6201
106
6600
602
6306
606
6306
306
اروپا
30606
6606
01200
3206
02002
1103
20102
2106
16202
2206
غرب آسیا
1306
102
1102
206
2306
6602
66601
6606
66001
6301
آفریقا
3302
601
3003
206
6606
6606
6106
6602
6106
6203
اقیانوسیه
01301
2600
666201
66203
636602
66602
606306
61606
602000
62301
جهان

(منبع )Dudley, BP statistical review of world energy, 2018

با بررسی ذخایر انرژی و میزان مصرف چین میت ان دریافت کتس در حتال حاضتر منتابع
داخلی انرژی چین کفایت مصرف ن را نمیکند ،استفاده ات منتابع انترژی ختارجی یتم

انتخاب اجتنابناپذیر برای این کش ر درحالصتم د استت و بتس دلیتل اینکتس وابستتگی
انرژی در وضتمیت کنت نی در مباحت

ت تاری و ت ستمسای ایتن کشت ر و حتتی

رقابتهای راهبردی ن با قدرت های بزرگ و روند انتقال قدرت در نظام بینالملل
اهمیت دارد؛ میت ان ناامنی انرژی چین را مهمترین ضتم

امنیتت ملتی ن بتس شتمار

ورد .هماکن ن با تممیق رشد و ت سمس اقتصادی چین و جهتانیشتدن اقتصتاد ن ،امنیتت
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انرژی این کش ر نستنها یم مسولس اقتصادی ،بلکس یم مسولس سیاسی و نظامی و راهبتردی
است و در این راستا ،ای اد یم سیستم تتثمین انترژی پایتدار ،اقتصتادی ،پتاک و ایمتن،
هم اره هدف راهبردی بلندمدت و مهمی در روند ن ساتی این کش ر بس شتمار متی متده
است .در سالهای اخیر نیز این کش ر بتا افتزایش همکتاریهتای دوجانبتس و چندجانبتس
انرژی ،حمایت ات شرکتهای داخلی برای جهانیشدن« ،بیرون رفتن» 1و سترمایسگتذاری
در کش رهای صادرکننده ،سرمایسگذاری هایی بر روی انرژیهتای ت دیدپتذیر و جدیتد،
ای اد ذخایر راهبردی انرژی برای مقابلس با خقرات غیرمنتظتره عرضتس انترژی؛ تصت ی
نظام قان نی قدرتمند داخلی و تممیق بهرهوری انرژی و افزایش مشارکت و نف ذ در باتار
جهانی انرژی سمی کرده کس ات عهده این نگرانیها بر ید .منققس غرب سیا نیتز بتسعنت ان
مهمترین منققس تثمینکننده انرژی وارداتی چین ات این روند سیاستگذاری جتدا نیستت.

در سال های اخیر در م ض ن امنیت انرژی چین با غرب ستیا ستس مفلفتس اهمیتت
داشتس است
 .1امنیت دسترسی  2تنش های سیاسی ،جنگها و انقبب هتای منققتس غترب
سیا و همچنین تحریمهای بینالمللی یا یمجانبس متیت انتد بتر امنیتت دسترستی
پایدار چین بس باتارهای انرژی این منققس ایرگذار باشد؛
 .2امنیت انتقال  3تثمین امنیت انتقال انرژی چین در غرب سیا در ستالهتای
اخیر تحت تثییر دو م ض ن ادعای ایران دربارۀ بستن تنگس هرمز و کنترل مریکا بر
نقاط راهبردی کریدورهای انتقال انرژی دنیا (تنگس ما کا و تنگس بابالمندب) قترار
گرفتس است؛
 .3توسعه روند گذار انرژی  4روند گتذار انترژی دنیتا و بتاتنگری چتین در
سیاست واردات انرژی می ت اند ن ن وابستگی و ماهیتت رابقتس ایتن کشت ر را بتا
غرب سیا دگرگ ن کند.
ابتکارات ،سیاستها و برنامس های مختل

چتین در کتنش و واکتنش بتا ستس
)1. Go Out Policy (引进来
2. Access Security
3. Transmission Security
4. Energy Transition
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وضمیت با  ،استراتژی امنیت انرژی مماصر ن را در منققس غترب ستیا مشتخص
میکند .البتس در گام نخست پرداختن بس میزان مناسبات انرژی چین و غرب ستیا و
سق ح وابستگی و پی ند انرژی ن با منققس ف ق اهمیت دارد.
.0وابستگیانرژیچینبهغربآسیا 
چین مماصر با هدف بلندپرواتانس صنمتیساتی و ن ساتی سریع ،ت لیتد و مصترف
نفت خ د را افزایش داد .در سال  ،1191ت لید نفت خام چین  1721میلی ن تُن ب د
و در « 1121میدان نفتی داکینگ» 1در شمال شرقی این کش ر  971میلی ن تن نفتت
خام ت لید میکرد کتس قستمت عمتدهای ات  2799میلیت ن تتن نفتت ت لیتدی ن را
تشکیل میداد .ات دهس  1191تا اوایل  ،1121چین در تمینتس انترژی خ دکفتا شتده
ب د .البتس در برهسای کممهای فنّاورانس ش روی بترای ت ستمس صتنمت نفتت ایتن
کش ر بسیار مهم ب د؛ اما خاتمم برنامس کمتم شت روی در ژوئیتس  1121و تحتریم
جامع ایا ت متحده کس در  1191غات شد ،خ دکفایی انرژی ن را تحت تثییر قرار
داد .با بهب د روابط بینالمللی چین در اوایل دهتس  ،1121م قمیتت ایتن کشت ر در
باتار بین المللی انترژی بهتتر شتد .انترژی ،بتس ویتژه نفتت و تغتالستنگ ،دراتای
کارخانسهای صنمتی و فناوری کش رهای ت سمسیافتتس بتس کتا ی اصتلی صتادراتی
چین تبدیل شد .در ن برهس ژاپن در مقصد اصلی صادرات نفت و تغالسنگ ایتن
کش ر قرار داشت .درواقع ،نفت و تغال سنگ هتدف راهبتردی ارتشتمندی بترای
چین ب د تا در روابط اقتصادی خ د با اقتصادهای صتنمتی جهتان گشتایش ای تاد
کند .ح م صادرات نفت خام چین در  1199بس اوج خ د ( 11میلی ن تن) رستید.
جمه ری خلق چین برای نخستین بار در سال  1191واردات نفت خام ات عمان را
غات کرد کس هدف ابتدایی ن ،اقدامی م قت برای مقابلس با تنگناهتای حمتلونقتل
داخلی در انتقال نفت خام ات شمال چین بس پا یشتگاههتای مستتقر در شترق ایتن
کش ر ب د .در سال  ،1199بس دلیل افتزایش تقاضتا ،واردات ست ختهتای ختام و
فر وری شده بسسرعت افزایش یافت و در  ،1111چین بس واردکننده فتر وردههتای
نفتی و در  1112بس واردکننده نفت خام تبدیل شد (.)Daojiong, 2005, p. 39-40
1. Daqing Oil Field
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با ت سمس فرایند ن ساتی در دوران تمامداری جیانگ تمین ،وابستگی چین بتس
واردات انتترژی بتتستتتدریج افتتزایش یافتتت و در کنتتار ن صتتنایع ایتتن کش ت ر بتتس
محص ت پتروشیمی برای تکمیل تن یره ارتش یا واردات م اد اولیتس پتروشتیمی
برای ت لید محص ت نیات اساسی پیدا کردند و همتمان با اوج گرفتن اقتصاد چین
در دهس  ،1111واردات پتروشیمی این کش ر ات غرب سیا افزایش یافت .این روند
واردات انرژی و محص ت پتروشیمی ات غرب ستیا و ات ست ی دیگتر صتادرات
محص ت نهایی بس این منققس ،رابقس چین با منققس را تا حدود تیتادی بتس حت ته
اقتصادی هدایت کرد؛ برای مثال ،واردات نفت همیشس ست ن ستنتی ت تارت چتین
با منققس غرب سیا و شمال فریقا در دو دهس گذشتس و ناشی ات تقاضای تیاد نفتت
خام چین ب ده است و ات دهس  1111و اوایل  6111با ت سمس سریع اقتصتادی ایتن
کش ر غات شد.

نمودار  .3کل سبد مصرف انرژی چین به تفکیک بخشها از  3881تا ( 7139منبع)IEA :

همانط ر کس نم دار  1نشان میدهد ،در ستبد مصترف انترژی چتین ،بختشهتای
مختلفی قرار داشتس و در سال های اخیر انرژی ت دیدپتذیر در سیاستت انترژی ن
جایگاه مهمی یافتس است ،اما تغالسنگ و نفت و گات همچنتان ستهم اصتلی را در
سبد مصرفی ن بس خ د اختصاص میدهند.

031

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 1پاییز 3011

با ت جس بس اینکس منابع نفت و گات داخلتی بتستنهتایی نیاتهتای ایتن کشت ر را
مرتفع نمیکند ،بخشی تیادی ات نیاتهای ن بتسناچتار ات باتارهتای جهتانی تتثمین
میش د .جمه ری خلق چین مقابق با مار سال  6111ناچار شتده استت بتیش ات
 21درصد ات مصرف نفت ،بیش ات  91درصد ات مصرف گات و نزدیم بس  2درصتد
ات مصرف تغالسنگ خ د را ات خارج وارد کند کتس ایتن بتس ممنتای جتدی بت دن
مسولس وابستگی این کش ر بس انرژی خارجی در ینده نزدیم است (

International

.)Energy Agency, 2021
با ت جس بس احتمال رشد میزان وابستگی چین بتس واردات در ستالهتای پتیش
رو  ،این کش ر با رویکرد دوجانبس و چندجانبتس بتا کشت رها و منتاطق جغرافیتایی
مختل

سمی در تثمین هرچس بهتر این نیات و مدیریت این وابستگی دارد .ات ن اکس

اکثر کش رهای غرب سیا ات صادرکنندگان مهم نفت و گات دنیا بس شمار میرونتد،
چین سیاست انترژی و رویکترد منحصتربسفتردی در تنظتیم مناستبات دوجانبتس و
چندجانبس با کش رهای این منققس دارد.
در سال  ،6111عمدهترین تثمینکنندگان نفت خام وارداتی بتس چتین عبتارت
ب دند ات کش رهای عربستان سم دی ( 12درصد) ،فدراسی ن روسیس ( 19درصتد)،
عراق ( 11درصد) ،نگ

( 1درصد) ،برتیل ( 9درصد) ،عمان ( 2درصد) ،ک یتت

( 9درصد) ،ایران ( 1درصد) ،کلمبیا ( 1درصد) ،ونزوئب ( 6درصد) ،ایا ت متحده
( 679درصد) ،کنگ ( 6درصد) ،مالزی ( 6درصد) و لیبتی ( 6درصتد) .در م مت ن
در  6111منققس غرب سیا نزدیم بس  99درصتد ات نفتت چتین را تتثمین کترده و
عربستان سم دی بس بزرگترین صادرکننده نفتت بتس ایتن کشت ر بتدل شتده بت د؛
رتبسای کس پیش ات این در اختیار روسیس ب ده است.
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نمودار  .7واردات نفت چین در سال 7138

در سال  ،6111عمدهترین تثمینکنندگان گات طبیمتی چتین ،استترالیا ( 61درصتد)،
ترکمنستان ( 69درصد) ،ققر ( 1درصد) ،مالزی ( 2درصد) ،قزاقستتان ( 9درصتد)،
اندونزی ( 9درصد) ،اتبکستان ( 9درصد) ،روستیس ( 1درصتد) ،برمتس ( 1درصتد)
ب دند .منققس غرب سیا با سهم  1درصدی ال.ان.جی صادراتی ققتر ،بختش نستبتاً
مهمی ات سبد واردات گات طبیمی چین را بس خ د اختصاص داده است .بتر استا
پیشبینیها و تحلیلها چین در سالهای تی یکی ات بتزرگتترین واردکننتدههتای
ال.ان.جی دنیا خ اهد ب د و با ت جس بس افزایش تمهدات این کش ر بتس انترژیهتای
پاک و کاهش کربن ،سهم انرژی گات در ستبد مصترفی ن افتزایش متی یابتد .گتات
مصرفی چین تا سال  ،6111ات  11درصد کن نی بس حدود  19درصد خ اهد رستید
(.)Daiss, 2020
همانط ر کس «جاناتان ف لت ن» 1،استاد دانشگاه تاید اب ظبی استد ل متیکنتد،
هستس همکاری اقتصادی و ت سمس تمامل چین با کش رهای غرب سیا در سالهای
اخیر در دو سند یا دو کتاب سفید مهم دولت چتین یمنتی «کتتاب ستفید سیاستت
عربی  »6112و «چشماندات و اقدامات درباره ابتکار مشترک کمربند اقتصادی جتاده
ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن  61سال  2»6119انمکتا

یافتتس استت .کتتاب
1. Jonathan Fulton

2. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century
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سفید سیاست عربی  6112کس همتمان با نخستین سفر شی جینپینگ در سقح ریاستت
جمه ری بس غرب سیا منتشر شد ،چشماندات چین را برای منققس بیان کرد و اینکتس چتین
مایل است راهبردهای ت سمس را بتا کشت رهای عربتی هماهنتگ کنتد تتا در مزیتتهتا و
ظرفیتهای یکدیگر ایفای نقش کنند .نکتس اصلی« ،الگ ی همکاری  »1 + 6 + 1است کس
« »1بس انرژی »6« ،بس ای اد تیرساخت ،ت ارت و سرمایسگذاری و « »1بس انرژی هستتسای،
ماه ارهها و منابع انرژی ن در روابط فتیمتابین اشتاره متیکنتد (.)Lons & Others, 2019
همچنین «م مع همکاری چین و کش رهای عربی» 1بس عن ان هستس دیپلماستی چندجانبتس

انرژی چین در منققس عمل میکند .این م مع کس در سال  6119تثسیس شتد ،هتر دو
سال در سقح وترا بین چین و  61کش ر عربی برگزار متیشت د و در ستال 6161
نهمین دوره این نشستها برگزار شده است .چتین در دو ستال  6112و  6119دو
خط اعتباری ویژه بتس ترتیت

بتس میتزان  19و  61میلیتارد د ر بترای همکتاری و

سرمایسگذاری در این کش رها تمیین کرده است.
.4امنیتدسترسیبهبازارهایصادراتیانرژیمنطقهغربآسیا 
همانط ر کس اشاره شد ،بس علت عتدم تتثمین کامتل نیتات چتین ات ت لیتد داخلتی،
دستیابی بس منابع انرژی ات باتارهای متن ن اول یت اصتلی در دستت ر کتار سیاستت
خارجی این کش ر است و غرب سیا بس دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گتات ،در
تتثمین نیاتهتای ن اهمیتت اساستی دارد .چتتین در راستتای امنیتت دسترستی بتتس
باتارهای عمده صادرات انرژی غرب سیا نگرانی بزرگی ندارد و در این بخش بتا
کنشتتگری فما نتتس ،ایتتن امکتتان را دارد کتتس ستتبد واردات نفتتت خت د را در میتتان
کش رهای مختل

تقسیم کند .چین ترجیح میدهد پای میز مذاکرات انترژی همتس

کش رهای ایتن منققتس باشتد و بتا سیاستت ختارجی متت اتن و تمقیت

سیاستت

بیطرفی ،دیپلماسی محتاطانسای را برای تحقق این هدف اجرا کند .البتس امنیت ایتن
دسترسی کامبً ترمین شده نیست و ممکتن استت در نتی تس تتنشهتای سیاستی،
جنگها و انقببها این دسترسی و تن ن باتار وارداتی ن تثییر بپذیرد .برای مثتال،
Maritime Silk Road 2015
1. China–Arab States Cooperation Forum
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خیزش های عربی بمد ات سال  ،6111جنتگهتای داخلتی در کشت رهای عربتی و
ظه ر گروه تروریستی داعش در سالهای اخیر ،دسترسی پایتدار چتین بتس انترژی
غرب سیا را در مقاطمی مختل کرده ب د .همچنین تحریمهای یمجانبم مریکتا در
دورۀ ترامپ م س م بس فشار حداکثری ،بر واردات نفت چین ات ایتران تتثییر منفتی
()1

گذاشتس است.

ممتنابس است کس تن ن باتارهای وارداتی در بح
مهم است و در غرب سیا ،جدا ات بح

دسترسی انرژی بترای چتین

ناپایداریهای سیاسی یتا تحتریم ،م ضتع

کش رها در دوققبی چین و مریکا نیز حتائز اهمیتت استت .در ستالهتای اخیتر،
کاهش تدری ی وابستگی ایا ت متحده (بس دلیل شتک فایی صتنمت نفتت شتیل و
خ دکفایی نسبی در ت لید نفت در داخل) بس کش رهای ت لیدکننده نفتت در غترب
سیا باع

ای اد تغییرات ملم

راهبردهای مریکا در این منققتس شتده استت و

این کش ر بس لحاظ راهبردی برای امنیت عرضس نفت خ د دیگر بس غرب سیا نیتات
ندارد و بیشتر تبش میکند بر سیاست هتای انترژی کنتترل داشتتس باشتد؛ بتس ایتن
مفه م ،مدیریت مریکا و نف ذ این کش ر بر باتار انرژی دنیا ات جملتس غترب ستیا
همچنان ادامس خ اهد داشت.
.5-4توجهفزایندهپکنبهغربآسیاازمنظررویکردریسکراهبردی 

چین در برخ رد با چالشهای سیاسی و امنیتی غرب ستیا بستیار محتاطانتس عمتل
میکند؛ اما بس دلیل حر ر اقتصادی و تثمین امنیت انرژی خ د ،م بت ر بتس تمامتل
پیچیده با تمتم کش رهای این منققس و قدرتهای فرامنققسای ات جملتس مریکتا
است؛ چراکس هماکن ن با گذشت دو دهس ات ظه ر چین و تغییتر در م قمیتت برتتر
مریکا ،واکنشهای این کش ر مشاهده متیشت د

(2021

 .)Baizidi,در ایتن راستتا،
1

دیپلماسی اقتصادی چین در غترب ستیا پ شتش «ریستم استتراتژیم» در میانتس
رقابت قدرتهای منققسای و فرامنققسای است .چتین بترای دستتیابی بتس اهتداف
ارتباطی ،ت اری و تیرساختی ابتکار کمربند راه و کس

منابع متن ن انرژی ،نیات بس

تق یت روابط با همس نیروهای منققس ای ،اتجملس ایران و عربستان ستم دی ،بتدون
1. Strategic Hedging
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چشمپ شی ات یکی ات نها یا هژم ن منققسای ،یمنی ایا ت متحده دارد و مایل بتس
جل گیری ات درگیری غیرضروری در ژئ پلیتیم منققتس استت .چتین قصتد نتدارد
م قمیت ایا ت متحده را در این منققس (حداقل در ک تاهمدت) ترمی

کند ،بلکتس

اجاته میدهد تا بس ایفای نقش خ د در تثمین امنیت منققس ادامس دهد.
بنابراین ،پ شش ریسم راهبردی ،تمری

سیاستت ختارجی محتاطانتس چتین

برای کاهش ریسمهای م ج د و کنترل ن است .سیاست امنیت انترژی چتین در
قبال رقابت های منققس ای و فرامنققس ای با همین روند پیش متی رود ،یمنتی تتبش
می کند منافع خ د را در میان ترتیبات م جت د و مناتعتات و اتحتاد و ائتتبف هتا،
مدیریت و کنترل کند .چ ن پ شش ریسم بسصت رت طبیمتی بتده بستتانی متابین
ریسم و س د است و با وج د اینکس کتاهش خقترات بتالق ه را در پتی دارد ،بتس
همان نسبت من ر بس ات بین رفتن س دهای بالق ه هم میش د .چین بس ن عی س د و
تیان خت د را متدیریت و ات ست د حتداکثری صترفنظتر متیکنتد (

Garlick and

.)Havlová, 2020, p. 1
.6-4جایگاهایراندرنگاهانرژیکچینبهآسیایغربی 

در همین رابقس نگاهی بس وضمیت ایران در چشماندات امنیت انترژی چتین در غترب
سیا اهمیت دارد .برخی ات محققان چینی ممتقدند کتس چتین بتسعنت ان یتم قتدرت
بزرگ مسو ل ،باید فراتر ات کلیشس دیپلماستی ستنتی ،نقتش مثبتت تتری در م ضت ن
هستسای جمه ری اسبمی ایران همراه با ایا ت متحتده ایفتا کنتد (
 ،)410م ض عی کس بر بح

Hong, 2014, p.

همراهی ن با تحریم واردات نفت ات ایران در یم دهتس

اخیر ات سال  6116بس بمد تثییر گذاشتس است .این در حالی استت کتس واردات نفتتی
چین ات ایران ح م تیادی داشتس و دو طرف بس بسویژه در اوایل دهتس  6111بتسرغتم
فشارهای مریکا ،ت ارت و سرمایسگذاری مشتترک نستبتاً خت بی در حت ته انترژی
ان ام دادهاند .برخی هم ممتقدند کس چین در جهان عرب منافع بسیار بیشتتری دارد و
باید در مخالفت شدیدتر با اشاعس هستس ای ایران با ن ها همراه شت د ،بتس ویتژه اینکتس
عبقس چین بس امنیت منابع انرژی بس حفظ یبات سیاسی در منققس بستگی دارد و نباید
بس فروش نفت و گات ایران محدود ش د (.)磊, 2009, p. 83
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بس رغم تحکیم این سیاست محتاطانس ،با عنایت بس روابط نزدیتم دولتتهتای
عربی خلیج فار

با ایا ت متحده ،پکن این نگرانی را دارد کتس واشتنگتن بتا تیتر

فشار گذاشتن ن ها جریان نفت بس چین را مختل کند .این نگرانی اهمیت ایتران را
در این منققس افزایش میدهد؛ تیرا چین این کش ر را نیروی مستقل باتار انترژی و
بس ویژه در برابر مریکا میداند .واردات روتانم نفت چتین ات عربستتان ستم دی ات
 161هزار و  911بشکس در اوت  6119بس یممیلی ن و  916هزار و  299بشتکس در
ژوئیس  6111رسید .با افزایش این ح م ات وابستگی ،احتما ً نگرانی چین ات امنیت
انرژی ن نیز بیشتر خ اهتد شتد؛ چراکتس ایتن کشت ر و ستایر کشت رهای عربتی
خلیجفار

یا غرب سیا خ د را بسن عی در شبکس حامی مریکا تمری

متیکننتد.

نکتس ای کس در این بین باید مقمح نظر قرار گیرد ،پیشبینی حر ر امنیتی و نظتامی
چین در غرب سیا ،خلیجفار

یا مناطق دورتر در اقیان

هند استت کتس شتاید

بت اند نگرانی انتقال انرژی یا تسلط مریکا بر این خق ط را رفع کنتد ،امتا مممتای
امنیت دسترسی در جای خ د (بس دلیل دوستتی دولتتهتای عربتی بتا مریکتا یتا
وابستگی انرژی بیشاتانداته چین بس نها) حلنشده باقی میماند .برای حتل ایتن
مشکل ،حاکمان چین سیاست وابستگی متقابل را در کنار حفظ ستبد مشخصتی ات
باتارهای این کش رها دنبال میکنند .برای مثال ،چتین در تحتریمهتای همتسجانبتس
دوره اول علیس ایتران ،پتیش ات تحقتق برنامتس جتامع اقتدام مشتترک (برجتام) ،بتا
ققمنامسهای مریکا همس یی کرد و درعینحال ،در همان برهس با رقتم نزدیتم بتس
 91میلیارد د ر( )2با ترین ح م ت ارت با ایران را در کتل دوران روابتط ختارجی
ت ربس نم د .در تحریمهای یم جانبس دوره ترامپ نیز مقامات پکن در ققتع کامتل
خریدهای نفتی ات ایران ،احتیاط پیشس کردند و علیرغم کتاهش محست

صتدور

نفت ایران بس چین ،ایران در بدترین شرایط فشار حداکثری ات بتاتار واردات نفتت
چین حذف نشد .در این سالها اگرچس واردات نفت چین ات عربستان بس حدود دو
میلی ن بشکس در روت هم رسید ،اما چین بسرغم ظرفیت عربستان بترای جتایگزینی
نفت ایران ،بس سمت باتارهای دیگر غیر ات عربستان اتجملس عراق ،لیبی و ونتزوئب
حرکت نم د و در غیاب ایران ،باتی انترژی خت د را کتامبً در تمتین کشت رهای
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دشمن ن یمنی عربستان دنبال نکرد.
.0-4وابستگیمتقابلاقتصادیوتضمینامنیتانرژیچین 

«سیاست بیرون رفتن» در بحت

غتات تممیتق وابستتگی متقابتل انترژی چتین بتا

کش رهای غرب سیا تثییر بسزایی داشتس است .این سیاست راهبتردیِ چتین بترای
تش یق شرکتهای خ د جهت سرمایسگذاری در خارج ات کش ر است و در مقابتل
راهبردی «دع ت بس درون» 1در دهس  1111قرار میگیرد .دولت چین در چتارچ ب
سیاست بیرون رفتن ات شرکتهای نفتی برای کش

منابع جدیتد ،سترمایسگتذاری

در خارج ات کش ر ،ساخت خق ط ل لس و پا یشگاهها و امرای قراردادهای انرژی
حمایت میکند )3(.هدف اصلی این سیاست ایتن استت کتس اطمینتان حاصتل کنتد
نمتیشت د.

جریان کافی تثمین انرژی ات کش رهای نفتخیز بس سمت چین مت ق

سیاست انرژی ف ق ،شرایط را بس سمتی پیش برده کس امروت متیتت ان ات وابستتگی
متقابل انرژی چین با تثمینکننتدگان غترب ستیایی ن ستخن گفتت و ایتن نیتات
دوطرفس شده است (.)Ponížilová, 2018, p. 4
سیاست وابستگی متقابل اقتصادی چین در برخی ات کشت رهای کلیتدی ایتن
منققس قابل ردیابی است .برای مثال ،وضمیت عربستان بسعن ان یم ابرقدرت انرژی
و م قمیت راهبردی ن بین دریای سرخ و خلیجفار  ،ن را بس کش ری مهم برای
چین تبدیل کرده است .شرکتهتای چینتی پتیش ات اعتبم ابتکتار کمربنتد راه در
پروژه های مهم عربستان سم دی مانند راه هن شتهری مکتس مشتارکت داشتتسانتد.
همچنین سرمایس گذاری های مشترک مهمتی ماننتد پا یشتگاه نفتت در «یتانب » 2بتا
همکاری ساین پم و عربستان سم دی ان ام شده ب د .مهمترین بمتد همکتاری در
دوره جدید ،قرارداد ت اری و سرمایسگذاری  29میلیارد د ری در متار

 6112و

در تمان سفر ملم سلمان بس پکن ب د .در ف ریس  6111در جریان سفر محمتد بتن
سلمان ولیمهد این کش ر بس پکن ،قرارداد  69میلیارد د ری دیگری امرتا شتد .در

1. Inviting in
2. Yanbu Refinery
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ستتال « 6111صتتندوق راه ابریشتتم چتتین» 91 1درصتتد ات ستتهام شتترکت بتتزرگ
انرژیهای ت دیدپذیر عربستان سم دی را با عن ان «اک ا پاور» 2خریداری کرد.
کش ر دیگر عمان است کس نخستین واردات نفت چین ات غرب سیا در دهتس
 1191ات این کش ر ص رت گرفتس استت .چتین در ستالهتای اخیتر ت ستمس 1172
میلیارد د ری بندر بزرگ دوقم عمان را با ای اد یم شهر صنمتی مرتبط در قالت
ابتکار کمربند راه کلید تد .در ایتن بنتدر «منققتس ویتژه اقتصتادی دوقتم» 3و شتهر
صتتنمتی چتتین و عمتتان 4قتترار دارد کتتس بتتس پا یشتتگاه نفتتت و کارخانتتس متتتان ل،
کارخانس های ت لید ت هیزات خ دروساتی ،نفت ،گات و انترژی خ رشتیدی م هتز
خ اهد شد .قرارداد  911میلی ن د ری شرکت مهندسی شیمی «ه ال چین» 5بترای
ساخت نخستین پا یشگاه قیر در عمان ،پروژههای راهساتی و ت سمس پهنتای بانتد
ات جملس همکاری های چین و عمان در قال

ابتکار کمربند راه است کس متیت انتد

وابستگی متقابل انرژی دو کش ر را بیشتر کند .عبوه بر این ،سترمایسگتذاریهتای
چینیها در عمان هم شامل خرید  91درصد ات سهام شترکت «عمتان الکتریستیتس»

6

ت سط شرکت برق «استیت گرید ک رپ ریشن چین» 7ب ده است.
پا یشگاه  11میلیارد د ری «الزور» 8کس ت ستط کنسرستی می شتامل شترکت
نفتی ساین پم چین در حال ساخت استت ،پتروژۀ بتزرگ دیگتر چتین در کشت ر
ک یت بس شمار میرود .همچنتین در ستال « ،6161شترکت دولتتی کشتتیستاتی
چین» 9در ققر کس دومین منبع بتزرگ تتثمینکننتده ال.ان.جتی ایتن کشت ر استت،
قرارداد  6میلیارد و  911میلی ن د ر برای عرضتس تانکرهتای ال.ان.جتی بتس «ققتر
1. China’s Silk Road Fund
2. ACWA Power
3. Duqm Special Economic Zone
’4. Sino-Oman Industrial City
5. China Chemical Hualu Engineering Company
6. Oman Electricity
7. State Grid Corporation of China
8. Al Zour Refinery
9. China State Shipbuilding Corp
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پترولی م» 1بس دست ورد .شرکتهای متمدد چینی اکن ن در ققتر فمتال هستتند و
حتی همکاریهای مشترکی در دیگر کش رها (سرمایس گذاری در کشت ر یالت ) در
قال

ابتکار کمربند راه دارند .شرکت مهندسی «هتارب ر چتین» 2در بنتدر حمتد و

شرکت ساختوسات راه هن چین در «استادی م ف تبال ل سیل» 3برای جتام جهتانی
 6166همکاری داشتند (.)Moore and Kordvani, 2021, p. 14
همچنین در سال  6111عراق و چین ت افقنامسای را امرا کردند کس بس عتراق
اجاته میداد در اتای نفت بس پروژههای ابتکار کمربند راه دسترسی پیدا کند .در مد
حاصل ات فروش  111هزار بشکس نفت خام در روت ت سط دولت چین برای تتثمین
مالی پروژههای تیربنایی اجراشده بس دست شرکتهتای چینتی استتفاده متیشت د.
بخشهای اول یتدار عراق برای پروژهها عمدتاً مرب ط بس حملونقل است ،اگرچس
این کش ر پروژههتای دیگتر ابتکتار کمربنتد راه را در دستت ر کتار دارد؛ ات جملتس
قرارداد «مهندسی ،تدارکات و ساخت» 912 4میلی ن د ری شترکت «ستین هیدرو»

5

برای تثسیس نیروگاه سیکل ترکیبی جن ب بغداد.
بنابراین ،با ت سمس این روند سرمایسگذاری ،روابتط متقابتل اقتصتادی چتین و
غرب سیا گسترش خ اهد یافت )4(.چین بستدریج اکثر کش رهای نفتی این منققتس
را متقاعد میکند کس بخش عمده در مدهای نفتی خ د را در باتار این کش ر بترای
رفع نیاتهای مختل

خ د صرف کنند .نکتس قابل تثمل این است کس الگت ی تتثمین

مالی و سرمایسگذاری چین در مگاپروژه هتای نفتت و گتات غترب ستیا مبتنتی بتر
ریسمهای گ ناگ ن کش ر مقصد است؛ بس این ممنا کس در کشت رهایی بتا ریستم
کمتر ،شرکتهای چینی بس کس وکارهای با دست نفت و گات روی می ورند ،امتا
در کش رهای پر ریسم ،عم ماً ورود بس صنایع با دست دش ارتر ان ام میپتذیرد.
این رفتار را میت ان در تمامل شرکت های چینی با دو کش ر عربستتان ستم دی و
1. Qatar Petroleum
2. China Harbor Engineering
3. Lusail Iconic Stadium
4. Engineering, procurement and construction
5. Sinohydro
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ایران در غرب سیا بس شکل متمایز دید.
همچنین عبقس بس تق یت روابط ت اری و سرمایسگذاری بسویژه در کش رهای
غرب سیا نستنها باید بس تثمین امنیت انرژی جمه ری خلق چین من ر ش د ،بلکتس
باید بهب د روابط دیپلماتیم با کش رهای منققس ،تق یت تص یر چین و ایفای نقش
یم قدرت بزرگ جدید را بس دنبال داشتس باشد ( .)Ponížilová, 2018, p. 4در مققع
کن نی ،این کش ر حتی اگر بس اتخاذ رویکرد حر ر غیرمداخلتسج یانتس در غترب
سیا تمایل داشتس باشد ،درهمتنیدگی منافع و ت ستمس ستریع نفت ذ اقتصتادی ،ایتن
مشارکت و حر ر را بسعن ان واقمیت عملی ضرورت میبخشد .تمرکتز پکتن بتر
غرب سیا بر روی امنیت انرژی و پیگیری تدری ی م اتنس قت ا در ایتن منققتس در
برابر ایا ت متحده (بس جای مخالفت مستقیم) است و بساینترتی

تتبش دارد کتس

جایگاه خ د را بسعن ان یم ابرقدرت در این منققس تق یت کند (.)莱尔, 2019
.1امنیتانتقالانرژیچینازمنطقۀغربآسیا 
چین ات عرضسکنندگان انرژی غرب سیا دور است و هن ت خق ط ل لتسای ات ایتن
منققس بس این کش ر تحقق نیافتس است و باید ن را با نفتتکتش حمتل کنتد؛ ایتن
م ض ن نققس ضم

مهم چین در امنیتت انترژی استت ،تیترا بتیش ات  91درصتد

واردات چین ات طریق تنگس ما کا و دریای چین جن بی ان ام میش د کس در کنترل
ایا ت متحده است و این م ض ن باع

سی پذیری چین میگتردد .ایتن کشت ر

تبش کرده است تا برای حل این مشکل و ترمین امنیت انرژی خ د پاستخهتایی
پیدا کند (اتجملس خق ط ل لس با سیای مرکزی و همچنین ات طریق ت سمس کریدور
سیپم) .1گسترش حر ر نیروی دریایی چین در اقیان

هنتد در راستتای مقابلتس

با کنترل مریکا بر کریدورهای انتقال انرژی ب ده است ،رونتدی کتس متیت انتد بتس
حر ر امنیتی بیشتر چین در غرب سیا من ر ش د .عبوه بر این ،چین با پی ستتن
بس عملیات گشت تنی دریایی چندجانبس در خلیج عدن  -هرچند هدف اعبمی ن
مقابلس با دتدان دریایی باشد  -و تثسیس اولین پایگتاه نظتامی ختارج ات کشت ر در
جیب تی برای رفع این نگرانی امنیتی انتقال انرژی خ د در ستالهتای اخیتر تتبش
)1. China–Pakistan Economic Corridor (CPEC
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کرده است.
نکتس دوم در بح

امنیت انتقال انرژی جمه ری خلق چتین تتنشهتای میتان

ایران و مریکا در خلیج فار

و ادعای ایران مبنی بر بستن تنگس هرمتز در شترایط

اضقراری است .امنیتیشدن خلتیجفتار

و حتذف نفتت عبت ری ات تنگتس هرمتز

(مقتتابق بتتا متتار ستتال  6119عبت ر  6172میلیت ن بشتتکس نفتتت ختتام ،میمانتتات و
فر وردههای نفتی در روت یمنی حدود  61درصد ات مصرف جهانی و  9میلیتارد و
 111میلی ن مترمکم

ال.ان.جی در روت یمنی حدود  11درصد مصترفی جهتانی)،

اقتصاد جهانی را با  1درصد افت و اقتصاد چتین را بتا  2درصتد کتاهش روبتس رو
خ اهتتد کتترد
خلیجفار

(June 20, 2019

 )Barden,و در صتت رت درگیتتری و جنتتگ در

و تنگس هرمز ،اقتصاد چتین بتا بحتران بتزرگ و بتیستابقسای روبتسرو

خ اهد شد .نکتس حائز اهمیت در این ا ،عبوه بر دسترسی و انتقال انرژی ،افتزایش
قیمت ن است.
جدول  .7نفت خام ،میعانات و فرآوردههای نفتی عبوری از تنگه هرمز (میلیون بشکه نفت در روز)
7139 7132 7132
7132
7130
سال
6602
6603
6600
6106
6206
کل نفت عبوری از تنگه هرمز
6203
6206
6203
6106
6606
نفت خام و میعانات
303
306
303
306
601
فرآوردههای نفتی
0601
0606
1102
1006
تجارت دریایی نفت جهان
N/A
2202
2101
2002
2102
2302
کل مصرف نفت و دیگر میعانات گازی دنیا
کل جریان ال.ان.جی عبوری دنیا از تنگه هرمز (میلیارد
606
606
606
606
606
مترمکعب)

منبع ()Barden, June 20, 2019

در این م ض ن چین تبش کرده ات امنیتی شتدن تنگتس هرمتز جلت گیری نمایتد و
درعینحال باتی خ د را در پاتل مریکا تمری

نکند؛ تیرا بس لحتاظ ژئت پلیتیکی،

کنترل کامل مریکا بر خق ط انتقال انرژی خلیج فار
کنترل کامل مریکا بر خلیج فار

برای این کش ر خقتر دارد.

بس ممنای تکمیتل پتاتل متدیریت واشتنگتن بتر

خق ط انتقال انرژی چین ات مبدأ (تنگس هرمتز و بتاب المنتدب) تتا مقصتد (تنگتس
باب المندب) است .نزدیم بس نیمی (حدود  91درصد) ات نفتت وارداتتی چتین ات
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منققس غرب سیا تثمین می ش د و کنترل مریکا بر جریان انرژی در این منققتس بتس
ممنای وابستگی امنیت انرژی پکن بس اقدامات واشنگتن است .درواقع نتب

رشتد

اقتصادی چین در دستان مریکا و تحت مدیریت ن خ اهد بت د؛ بترای مثتال ،در
سال  6111در میان تنشهای خلیجفار  1و در شرایقی کس مریکا ابتکتار ائتتبف
دریایی بزرگ را در سر میپروراند ،چین با همکاری روسیس و همراهتی بتا ایتران،
مان ر نظامی بزرگی در دریای عمان برگزار کردند .چتین در ن مققتع ات پیشتنهاد
«روسیس مبنی بر دکترین امنیتی منققس خلیجفار » 2و تثمین امنیت جممی حمایتت
نم د .این دکترین نیز بسن عی با ایدۀ پیشنهادی «ابتکار صلح هرمز» 3ایران همراستتا
ب د و در ن بر خ دداری ات استقرار نیروها و پایگاههای نظامی خارجی در منققتس
خلیجفار

تثکید میشد .بسعبارتدیگتر ،در ایتن ستالهتا چتین ضتمن برقتراری

تمامبت نزدیم با ایران ،تبش کرده است بتسنت عی تصت یری مشتترک ات تتثمین
امنیت انتقال انرژی خ د در تنشهای احتمالی با مریکا را بس نمایش بگذارد.
 .6تعمیقروندگذارانرژیوآیندهتعامالتچینباکشورهاینفتیغررب
آسیا 
م ض ن جدید و مهم در تمامبت انرژی چین با غرب سیا ،بحت

تممیتق فراینتد

گذار انرژی دنیا و نگرانی کش رهای ایتن منققتس بترای ات دستت رفتتن باتارهتای
مصرف عمده انرژیهای فسیلی و ت دیدناپدیر در جهتان استت .بتر ایتن استا ،
چین در سالهای اخیر همراستا با سیاست تثمین امنیت انترژی و در فراینتد گتذار
انرژی دنیا ،تمرکز خ د را بر ت سمس صنایع گاتس ت و سرمایسگذاری در شبکسهتای
برق و ترکیبی ات فناوریهای ت لید انرژیهای خ رشیدی و بادی قترار داده استت.
این فرایند پس ات درخ است رئیس جمهت ر بترای «انقتبب انترژی»« ،4مبتارته بتا
ل دگی ه ا» 5و گذار بس سمت یتم متدل اقتصتادی مبتنتی بتر ختدمات ،سترعت
1. The 2019–2021 Persian Gulf Crisis
2. Russia's Security concept for the Persian Gulf
3. Hormuz Peace Initiative
4. Energy Revolution
5. Fight Against Pollution
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بیشتری یافتس است .بس همین دلیل تثکید بر برق ،گات طبیمی و انترژیهتای پتاک و
فناوریهای دی یتال با کارایی بتا در دستت رکار قترار گرفتتس استت )5(.بنتابراین،
پیشبینی میش د کس نیاتهای رو بس رشد چین بسط ر فزایندهای ت سط انترژیهتای
ت دیدپذیر ،گات طبیمی و برق تثمین گردد کس بر اسا

ن ،بین سالهتای  6111و

 ،6169این کش ر تا  91درصد ات ظرفیت جهتانی انترژی ت دیدپتذیر را بتس خت د
اختصاص خ اهد داد (.)International Energy Agency, 2021
مقابق با پیش بینی محققان چینی ،سهم انرژی های غیرفسیلی در سبد مصترف
انرژی این کش ر بس حدود  99درصد خ اهتد رستید

( Bloomberg, September 28,

 )2020کس تممیق این روند بر الگ ی مناستبات چتین بتا دنیتا و غترب ستیا تتثییر
گذاشتس ،مناسبات ن با کش رهای این منققس ،با استتد ل متفتاوتی شتکل خ اهتد
گرفت .در سال  ،6119چین برنامس مشارکت ملی خ د را برای مقابلتس بتا تغییترات
ب و ه ایی کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس ارائس کرد کتس افتزایش  61درصتدی
سهم انرژیهای غیرفسیلی در سبد مصترف انترژی ایتن کشت ر را تتا  6111ن یتد
می داد« .شی جینپینگ» در هفتاد و پن مین نشست سران م مع عمت می ستاتمان
ملل اعبم کرد کس چین برنامس مشارکت ملی خ د را ت سمس میدهد ،سیاستتهتا و
اقدامات مفیرتری را اتخاذ و تبش میکند تا پتیش ات ستال  6111بتس اوج انتشتار
دیاکسید کربن برسد و پس ات ن تحقق هدف خنثی کردن «انتشتار کتربن» 1را تتا
()6

قبل ات سال  6121دنبال کند.

بسرغم ادعاهای چین برای عمل بس تمهدات کنفرانس تغییرات اقلیمی پتاریس،
بس نظر میرسد م ض ن امنیت انرژی و اهمیت س ختهای ت دیدناپتذیر همچنتان
برای این کش ر مهم است .بترای مثتال ،چتین همچنتان بتزرگتترین ت لیدکننتده،
مصرف کننده (بیش ات نیمی مصرف جهانی) و واردکننده تغالستنگ دنیتا استت و
دولت این کش ر بس تبشهتای خت د بترای افتزایش رقابتت و ست د وری بختش
تغالسنگ در ستالهتای ینتده ادامتس خ اهتد داد .در حتال حاضتر ،یتمچهتارم
تغالسنگ م رداستفاده جهان برای ت لید برق در چین س تانده متیشت د؛ هرچنتد
1. Carbon Neutral
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دولت با روی وردن بس گات در بخشهتای صتنمتی و مستک نی در حتال کتاهش
انتشار کربن و بهب د کیفیت ه ا است ،اما صنایع وابستس بس تغالسنگ چتین هنت ت
پ یا ،کار مد و ده برابر بزرگتر ات ناوگتان گاتست ت استت (

International Energy

.)Agency, 2021
در سال « ،6161مرکز ملی ت ارت تغالسنگ» 1در پکن افتتتاح و دو شترکت
بزرگ جدید تشکیل شد کتس بتس همتراه «شترکت سترمایسگتذاری انترژی چتین»

2

مثم ریت ت لید بیش ات یم میلیارد تتن تغتالستنگ در ستال را خ اهنتد داشتت.
دولت چین در ستال  6161واردات تغتال ستنگ ات استترالیا را بتس رغتم ارتانتی و
بس صرفس ب دن ،بس دلیل تتنش هتای سیاستی و جنتگ اقتصتادی محتدود ستاخت و
شرکت های چینی بس ناچار بس دنبال باتارهتای جدیتد رفتنتد کتس روستیس ،کلمبیتا و
فریقای جن بی انتخابهای اول نها ب د .در این سالها ،چتین بتسرغتم تمهتدات
برای کاهش کربن ،سرمایس گذاری در ممادن تغال سنگ قاره فریقا ،اتجملس تیمباوه
را افزایش داده است .مقابق با مارهای سال  ،6161تغالسنگ با  9719میلیارد تن،
 9279درصد ات کل سبد مصرفی انرژی چین را تشتکیل داده استت (

Xin, Jun 03,

 )2021کس این مصرف  9میلیارد تنی در سال ،تمهد این کش ر را بترای رستیدن بتس
اهداف خنثی کردن انتشار کربن قبل ات سال  6121دش ار میکند.
همچنین نقش فزاینده گات طبیمی -کتس بتسعنت ان منبتع انترژی پتاک تمریت
میش د  -بخشی ات برنامس پنجسالس سیزدهم چین است .پیشبینی میش د تقاضتای
چین بسط ر مت سط  9درصد در سال رشد کند کس بیش ات یمس م تقاضای جهانی
است .سایر اقتصادهای ن ظه ر سیا نیز مصرف گات طبیمی خ د را در صتنمت (ات
جملس ک دها و پتروشیمیها) و ت لید برق افزایش و ت لید خ د را ت سمس میدهند.
بنابراین با تمقی

سیاست پیشگفتس ،واردات گات طبیمی چتین ات غترب ستیا

نیز بسناچار افزایش خ اهد یافت .این امر بس ت لیدکنندگان منققس اعم ات ققر ،ایران،
عراق و سایر کش رها فرصت بیشتری می دهد و همچنتان اهمیتت ایتن منققتس در
1.全国煤炭交易中心
2. China Energy Investment Corporation
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استراتژی امنیت چین حفظ خ اهد شد .همچنین در سناری یی خت شبینانتس حتتی
اگر کاهش وابستگی چین بس انرژیهای فسیلی ات جملس نفت و گات در چشتمانتدات
 6121تحقق یابد ،این کش ر همچنان بس این کا ها و فتر وردههتای حاصتل ات ن
(محص ت پتروشتیمی) در تن یتره ارتش کتا یی خت د نیتات خ اهتد داشتت و
کش رهای غرب سیا اتجملس ایران ،عربستان و امارات نیز بسشدت در حال ت سمس
ایتتن صتتنایع هستتتند .بتتس همتتین دلیتتل ،استتتراتژی امنیتتت انتترژی چتتین در کنتتار
سرمایس گذاری در پتایین دستت نفتت و گتات ،پیگیتری سترمایسگتذاری در صتنایع
با دست نیز افزایش یافتس است و اول یت ت سمس پتروشیمی و گات در ختاک خت د
این کش ر در سرل حس برنامسهای ت سمسای انرژی شترکتهتای ن در ایتن منققتس
است.
نتیجهگیری 

نفت و انرژی مهمترین عامل پی ند و همکتاری اقتصتادی و ت تاری بتین چتین و
کش رهای غرب سیا ،بسویژه کش رهای صادرکننده نفت این منققتس در طت ل ستس
دهس گذشتس ب ده است .چین بزرگترین باتار صادرات نفت کش رهای غرب ستیا
(و منققس غرب سیا نیز بزرگترین منبع واردات نفتت چتین) استت .بترای چتین
اهمیت بسیاری دارد کس همکاری در تمینس ت ارت انرژی فراتر ات ت ارت عمت می
این کش ر با کشت رهای غترب ستیا دنبتال شت د و ارتبتاط مستتقیمی بتا امنیتت
اقتصادی ،منافع ملی و ت سمس بلندمدت دو طرف بیابد .این همان ادراکی است کتس
مقالس حاضر با تحلیل و ارتیابی خق ط کلی استراتژی امنیت انرژی مماصر چین بس
ن دست یافتس است .حدود این خق ط با تمرکز بر سس مفه م «امنیتت دسترستی»،
«امنیت انتقال» و «روند گذار انرژی» قابل ردیابی است کس مبتنی بر داشتتن ستبدی
ممین برای واردات نفت و گات ات همس این کش رها ،ای اد وابستگی متقابل انترژی،
پیگیری سیاست محتاطانس و مت اتن در رقابتهای منققسای و فرامنققسای ،تثستیس
خق ط امن انتقال انرژی ،حرت ر مستتقیم نظتامی در منتاطق شتکننده و پیگیتری
همکاریهای اقتصادی مبتنی بر گذار انرژی در منققس بس شمار می یتد .مهتمتترین
دستاورد این استراتژی امنیت انرژی برای چین میت اند این نکتس باشد کتس امتروته
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چین واردکننده بخش عظیمی ات محص ت نفت ،گات طبیمی و پتروشتیمی منققتس
غرب سیا است ،اما ات س ی دیگر ،برای کش رهای صادرکننده انرژی ایتن منققتس
نیز داشتن چنین خریدار مهمتی کتس بتس همتان انتداته حاضتر بتس تتثمین سترمایس،
تکن ل ژی و ت سمس صنایع ف ق باشد ،اهمیت دارد.
ات دیدگاه امنیت کریدورهای حملونقل انرژی ،چین تبش میکنتد ات ایمنتی
کانالهای بینالمللی حمل ونقل نفت و گات ،مانند خق ط ل لس و کانالهای نفتت و
گات کس میت انند تنگس ما کا را دور بزنند ،اطمینان حاصل کند .در عتین حتال ایتن
کش ر در یم دهس اخیر با تق یت حر ر نظامی خ د و ت ستمس دیپلماستی نظتامی
دوجانبس و چندجانبس تبش کرده کس تداوم و پایداری صادرات انرژی و نفتت ایتن
منققس را بس س ی س احل خ د ترمین کند .چتین در وضتمیت شتکننده سیاستی-
امنیتی غرب سیا بتا پیگیتری سیاستت ختارجی متت اتن و محتاطانتس ات ورود بتس
رقابتهتای منققتسای و فرامنققتس خت دداری ورتیتده و کنتترل کنت نی مریکتا و
مدیریت روندهای تثییرگذار غرب سیا را بس شکل نستبی بتس رستمیت شتناختس و
تاکن ن ات همکاری با جمه ری اسبمی در تنشهای سیاسی ن با مریکتا و حتتی
خرید نفت ایران در بدترین شرایط (فشار حداکثری دولت ترامپ) انصتراف نتداده
است.
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نوشتها 


پی
 .1در این ا تحریمهای همسجانبس بینالمللی علیس ایران در سالهای  6116تا  6119را یم
عمتل
استثنای بزرگ در نظر میگیتریم؛ چراکتس ایتن رونتد در ن دوره ممکت
میکرد و نستنها واردات نفت چین ات ایران کاهش نیافت ،بلکس بتر استا مارهتا
این روند صم دی ب د .جال است کس در دوره اخیر تحریمهای یمجانبس مریکا
علیس ایران ،دولت چین همراهی بیشتری در تحریم صتادرات نفتت ایتران داشتتس
است .واردات نفت چین ات ایران در دورۀ قبلی تحریمها مملت ل ع امتل بستیاری
ب د؛ ات جملس افزایش قیمت جهانی نفت ،انقببهای عربی ،جنگهای داخلتی و
تنش های سیاسی در غرب سیا ،شمال فریقا و حذف نفتت ونتزوئب ،کنشتگری
فما نس ایران برای ابتکار بستر سیاسی و فراتر ات ن تنظیم مناسبات مالی و ت اری
فروش انرژی با چین .همچنین دو طرف ت ربس جدی ات تم ن الگ ی دوستتی و
دشمنی یکدیگر در سپهر بینالمللی نداشتند ،ت ربسای کتس بتس نظتر متیرستد در
پسابرجام تا حدی تیادی بس الگ ی دوستی نین امیده است .این م ضت ن در دورۀ
اخیر تحریمها کامبً متفاوت ب د کس ن هم د یل متمددی داشت جنتگ ت تاری
چین و مریکا ،ت ربس منفتی همکتاری ایتران و چتین در پستابرجام و نبت د ارادۀ
سیاسی در دولت چین برای همکاری با ایران ،عدم تبش جدی دولتت ایتران در
بسترساتی ترتیبات مالی و ت اری مناس بسمنظ ر صدور نفت بتس چتین ،اشتبان
باتار جهانی نفتت ،ورود نفتت شتیل ایتا ت متحتده بتس بتاتار انترژی و تممیتق
م اتاتهای تحریمی مریکا.
 .6دلیل بزرگی این رقم بیشتر بس با رفتن قیمت نفت در ن برهس بتاتمیگتردد و الگت ی
ت ارت غیرنفتی دو کش ر در تمام این سالها یابت مانده است.
 .1با ت جس اهمیت م ض ن انرژی ،سیاست غرب سیایی چین در ستالهتای اخیتر بستیار
تحت تثییر منافع سس شرکت انرژی دولتی ساین پم ( ،)Sinopecشرکت ملی نفتت
چین ( )China National Petroleum Corporationو شرکت ملی نفتت قتبت قتاره
چین ( )China National Oil Offshore Oil Corporationقرار داشتس است.
 .9منققس غرب سیا و شمال فریقا در دو دهس گذشتس ات اهمیتت فزاینتدهای بترای پکتن
برخ ردار شده کس عمدتاً بس دلیل تثمین امنیت انرژی این کش ر ب ده است؛ امتا بتا
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گسترش ابتکار کمربند راه چین ات سال  ،6111اهمیت راهبردی راههای تمینتی و
دریایی این منققس کس ات طریق خلیجفار و دریای سرخ و مدیترانس سیای شرقی
و اوراسیا را بس اروپا متصل میکند ،ارتقا یافتت و پتانستیل تیتادی بترای ت ستمس
تیرساختها در غرب سیا وج د دارد .بس گفتس بانم جهانی ،این منققس بایتد 976
درصد ات ت لید ناخالص داخلی را برای رسیدن بس اهداف تیرساختی خ د تا سال
 6111هزینس کند ،درحالیکس در دهس گذشتس بس میزان  1درصد هزینس شده استت و
ابتکار کمربند راه این ظرفیت را دارد کس این شتکاف سترمایسگتذاری را برطترف
کند .با ابتکار کمربند راه ،نستنها چین و شرکای ن متیت اننتد بتسطت ر متقابتل ات
یکدیگر بهره مند ش ند ،بلکس اقتصادهای غرب سیا ،شرق سیا و ستیای جنت ب
شرقی نیز میت انند با یکدیگر قرابت بیشتری بیابند ،م ضت عی کتس بتس تق یتت و
تممیق همکاریها میان این کش ر خ اهد ان امید ).(Qian, 2016, p. 26
 .9یکی ات سیاستهای چین برای کاهش وابستگی بس واردات انترژی ،تثکیتد بتر صتنمت
نفت شیل است کس اتفاقاً این کش ر ات ذخایر نسبتاً مقل بی ( 261میلیتارد تتن) در
این تمینس برخ ردار است .هرچند سرمایسگذاری و تکن ل ژی بهرهبترداری ات ایتن
نفت تیاد است ،اما این صنمت در چین برای افزایش ت لید نفت داخل با سترعت
بیشتری ت سمس مییابد.
 .2عبوه بر گذار انترژی ،استتراتژی چرختم دوگانتس مقترح در ستال  6161در گفتمتان
ت سمسای چین نیز میت اند بر مناسبات و دورنمای مناسبات چتین و غترب ستیا
تثییر بگذارد .در ابتدای قرن جدید و در سالهای  6111تا  6112کس سهم ت ارت
خارجی در ت لید خالص داخلی چین بس بیش ات  21درصد میرسید ،قاعدتاً غرب
سیا بس لحاظ انرژی اهمیت بیشتری برای تتداوم استتراتژی ت تارتی ایتن کشت ر
داشت؛ اما اکن ن کس وابستگی چین بس ت ارت خارجی نزدیم بس  11درصد است
و این کش ر همچنان بر اصبح و بتاتطراحی ن بتا چرختس دوگانتس تثکیتد دارد؛
یت اند بر همس حت ته هتای همکتاری اقتصتادی ات جملتس واردات
م ض عی کس م 
انرژی چین ات منققس ف ق تثییر منفی بگذارد.
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