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فراروي  امنيتي  و سناريوهاي  فارس  به خليج  ابعاد روی آوری چين  بازشناسی 
ايران

افشين متقی1

          تاريخ دريافت: 1392/4/13                تاريخ پذيرش نهايی: 1392/9/25
               

فصلنامه آفاق امنيت/ سال ششم / شماره بيست و يکم-زمستان 1392                       

چکيده
از  همواره  ژئواستراتژیک  و  ژئواکونومیک  ژئوپلیتیک،  مختلف  دالیل  به  فارس  خلیج 
جایگاه و اهمیت ویژه ی در سیاست جهانی برخوردار بوده است. این منطقه با داشتن 
بیش از 60 درصد ذخایر نفت دنیا و حدود 40 درصد ذخایر گازی جهان، به عنوان 
هارتلند اقتصادی جایگاه ویژه ی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ جهانی دارد. یکی 
از کشورهایی که در سال های اخیر توجه ویژه ی به خلیج فارس کرده، جمهوری خلق 
چین است. چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به عنوان مهم ترین ابزار مشروعیت ساز 
حزب کمونیست، نیاز روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است. پژوهش حاضر با 
روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد است به واکاوی و بررسی تأثیر حضور چین در خلیج 
پژوهش  این  بنیادی  پرسش  بپردازد.  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  بر  فارس 
این است که سناریوهای امنیتی ایران در قبال حضور چین در خلیج فارس کدام اند؟ 
دارد:  قرار  ایران  فراروی  سناریو  سه  منطقه  این  امنیت  درباره  پرسش،  این  براساس 
»سناریوی امنیت آمریکامحور«، »سناریوی امنیت دسته جمعی« و »سناریوی توازن 
قدرت«. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظاهراً محتمل ترین سناریوی پیش روی 
ایران در ارتباط با امنیت خلیج فارس، توازن قدرت در مقابل آمریکا و متحدان عربی 

این کشور با ایجاد تفاهم استراتژیک با چین است.

واژگان کليدی
 خلیج فارس، چین، ایران، توازن قدرت، امنیت 

1.استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران 
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مقدمه
چین بزرگ ترین کشور در حال توسعه است. تاریخ کهن چین نشان دهنده احساس 
دیرینۀ تهدیدهاي امنیتي و دفاعي و بدبیني به خارجیان است که نمونه بارز آن را 
مي توان در ساخت دیوار چین مشاهده کرد. تاریخ چین به خوبي نشان می دهد که این 
کشور عرصه تهاجم اقوام مختلف بوده، جنگ هاي مکرر با غریبان داشته و قدرت های 
استراتژي هاي  بنابراین  کرده اند.  اشغال  را  کشور  این  از  مختلفی  بخش هاي  خارجی 
ویژه  جایگاهی  تاکنون  باستان  روزگار  از  چین  خارجي  سیاست  در  همواره  امنیتي 
داشته است. نمود این تفکر را هم مي توان در اندیشه هاي متفکران چین باستان مانند 
»سون زه«1و »کنفوسیوس« و هم در دوران مدرن در تفکرات دکتر »سون یات سن«2 

و »مائو« مشاهده کرد.
با این اوصاف چین در حالی که مردم و رهبرانش آکنده از احساس تهدید کهن 
از بابت استعمار و سلطه جویي قدرت هاي بزرگ بودند، در سال 1949 پای به عصر 
جدید نهاد. دوستي با شوروي نیز نتوانسته بود چیني ها را از نیات خارجیان و سوء ظن 
درباره آنها برهاند؛ زیرا استالین، رهبر »کشور برادر سوسیالیستي«، نیز مانند غریبان 
خواهان به دست آوردن پایگاه دریایي و هوایي در سواحل شرقي چین بود )امیدوارنیا، 
1382: 1ـ2(. بنابراین مائو نیز همچون اسالف خود به همۀ قدرت هاي بزرگ بدبین 
بود. استراتژي امنیت ملي چین در دوران مائو بر مبناي بدبیني به همه قدرت هاي 
بزرگ و اجتناب ناپذیر دانستن جنگ جهاني سوم قرار داشت. دستیابي به سالح هاي 
هسته اي به منظور بازدارندگي حداقل، توسعه مناسبات با کشورهاي جهان سوم براي 
با  رویارویي  براي  به شیوه هاي جنگ مردمي  توسل  و  بین المللي  کسب حمایت هاي 
دشمن در صورت تعرض به خاك چین، مبناي بقا و استقالل و حاکمیت کشور قرار 
امنیتي در صنعتی کردن  بزرگ سیاست  )امیدوارنیا، 1381: 487(. دستاورد  گرفت 
کشور به ویژه در بخش دفاعي بود. از طرف دیگر، بي توجهي به اقتصاد بازار، ناکامی 
در  )اقتصادي(  مادي  قدرت  به  ندادن  اهمیت  پیرامون،  کشورهاي  اعتماد  جلب  در 
افراط گراي عقیدتي را می توان از ضعف های  ایده آلیسم  محاسبه توان جامع کشور و 
استراتژي مائو دانست )امیدوارنیا، 1381: 487(. بر این اساس پس از مائو، دنگ شیائو 

1 . Sun Ze
2 . Sun Yatsen
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پینگ در استراتژي امنیت ملي خود اهمیت خاصي به اقتصاد داد. اقتصاد نوین چین 
پس از انقالب سوسیالیستي 1949، با آرزوهاي بزرگ مائو تسه دونگ، رهبر انقالب، 
آغاز شد، با جسارت هوآکوفنگ به آرزوهاي کوچک روي آورد و با اصالحات تدریجي 
لیوشائوچي، چوئن الي و دنگ شیائو پینگ به مسیر عادي رفت )صدري،1384(. دنگ 
شیائو پینگ محور اصلي سیاست خارجي خود را »اصالحات اقتصادي«، »دروازه هاي 
باز« و »نوسازي اقتصادي« قرار داد و معتقد بود براي تحقق آن باید در راه حفظ »صلح 

پایدار« تالش کرد )امیدوارنیا، 1381: 491(.
پس از دنگ شیائوپینگ، جیانگ زمین، رهبري حزب کمونیست چین را به دست 
پایان جنگ  و  سابق  فروپاشي شوروي  با  هم زمان شد  زمین  جیانگ  رهبري  گرفت. 
بود.  به گسترش  رو  با محوریت حمله  این دوران مسابقه تسلیحاتي جدید  سرد. در 
آسیا در استراتژي امنیتي آمریکا جایگاه بیشتری یافته بود و گسترش ناتو به شرق و 
تهدید علیه استقالل و حاکمیت کشورها رو به افزایش بود. عالوه بر این، جنگ کوزوو 
بر وخامت اوضاع افزوده بود. در چنین شرایطي جیانگ زمین اصول سه گانه سیاست 

خارجي خود را بدین گونه مطرح کرد:
اول، ادامه اصالحات اقتصادي همان گونه که مد نظر دنگ شیائو پینگ بود. دوم، 
تجدید نظر در استراتژي نظامي چین و تغییر آن از »دفاع« به »دفاع فعال«1 که کاربرد 
جنگ افزارهاي هسته اي علیه دشمن را فراتر از حد بازدارندگي تجویز مي کرد. سوم، 
تأکید بر آموزش سیاسي و عقیدتي در ارتش بیش از گذشته و نفی دیدگاه کساني که 
در اوضاع جدید داخلي و بین المللي خواهان غیرسیاسي و حزبي شدن ارتش هستند 

)امیدوارنیا، 1381: 23(. 
دست  به  را  چین  ریاست جمهوري  سکان  تائو  جین  هو  زمین،  جیانگ  از  پس 
اسالف  از  غیرایدئولوژیک تر  و  عملگراتر  بسیار  که  چین  رهبران  چهارم  نسل  گرفت. 
کنند  برقرار  تعادل  اقتصادي  توسعه  و  پیشرفت  بین  برآمدند  درصدد  هستند،  خود 
)نوربخش،1384(. در زمان رهبري نسل چهارمي ها، چین از رشد اقتصادي بیشتری 
بالقوه  بازیگر  از لحاظ بین المللي نیز  نسبت به نرم اقتصادي جهان برخوردار است و 
جهاني محسوب می شود )مولوي،1384(. رشد اقتصادي زیاد چین نیاز این کشور را 
به انرژي بیش از پیش کرده است؛ به همین دلیل چیني ها اقدام به سرمایه گذاري هاي 
فراوان در حوزه انرژي در مناطق مختلف دنیا مانند استرالیا، کانادا، کشورهاي آفریقایي 

1 . Active Defense
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و خاورمیانه کرده  اند. در این میان خلیج فارس به دلیل ذخایر فراوان انرژي و هزینه  
بسیار پایین بهره برداري، اهمیت ویژه اي در سیاست خارجي چین دارد که این اهمیت 
تا حد زیادي مرهون همین ذخایر انرژي است. بدین منظور جمهوری خلق چین برای 
تداوم رشد اقتصادی خود که مهم ترین ابزار مشروعیت ساز حزب کمونیست است، نیاز 
روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است و در این میان ایران و عربستان به عنوان 
پایه های دیپلماسی نفتی چین در خلیج فارس به ترتیب 9 و 19 درصد از نفت وارداتی 
چین را تأمین می کنند. از این رو پژوهش حاضر می کوشد به واکاوی و بررسی تأثیر 

حضور چین در خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بپردازد.

روش تحقيق
روش،  لحاظ  از  و  کاربردی  بنیادی ـ  ماهیت،  نظر  از  پژوهش،  این  در  تحقیق  روش 
توصیفی ـ تحلیلی است. نحوه گردآوری اطالعات مبتنی بر روش کتابخانه ا ی و مراجعه 

به کتاب ها و نشریات معتبر است.

چارچوب نظری
1. جايگاه ژئواکونوميك و ژئواستراتژيك خليج فارس در سياست هاي جهاني

 خلیج فارس به دالیل مختلف ژئوپلیتیکي و ذخایر عظیم نفت و گاز و گلوگاه انرژي 
تأمین  که  می آید  شمار  به  دنیا  استراتژیک  مناطق  از  یکي  توسعه یافته،  کشورهاي 
است  داشته  بزرگ  قدرت هاي  در سیاست خارجي  اساسي  نقشي  همواره  آن  امنیت 
)امام جمعه زاده و فرجي نصیري، 1386: 149(. در دوران جنگ سرد که قلمروهاي 
نیز  ژئوپلیتیک  مناطق  مي شدند،  تعیین  نظامي  اهداف  اساس  بر  ژئواستراتژیک 
کوچک ترین  احساس  محض  به  دلیل  همین  به  نظامي  بودند.  اهداف  توجیه کننده 
تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتیکي برخي مناطق که ممکن بود اهداف نظامي 
امروزه  ولي  مي شد؛  امکان پذیر  مناطق  آن  در  زور  به  توسل  سازد،  مشکل  دچار  را 
قلمروهاي ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادي ـ نظامي داشته باشند )اخباري و مایل 

افشار، 1386: 173(.
در دوره ای که مکیندر و اسپایکمن از ریملند و هارتلند حرف مي زدند، خلیج فارس 
و خاورمیانه جزء منطقه ریملند محسوب مي شدند )وثوقي، 1386: 233(؛ زیرا در قرن 
بیستم، راهبردهاي نظامي نقش اساسي داشتند و تسلط بر قلمروهاي ژئوپلیتیک جزء 
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اهداف اساسي دولت ها بود؛ در حالي که در قرن حاضر اهمیت اقتصاد در عرصه جهاني 
افزایش یافته است. در روند کنوني قدرت جهاني را کسي در دست خواهد داشت که 
بتواند بر منابع و خطوط انرژي، به ویژه نفت و گاز تسلط داشته باشد )امامي، 1381(. 
انرژي غني باشند اهمیت مي یابند. در نتیجه در نظام  از نظر  از این رو مناطقي که 
جهاني جدید، مناطق ژئواکونومیک موقعیت بهتري خواهند یافت. در این میان خلیج 
آغاز  در  جهاني،  انرژي  حلقه  بزرگ ترین  نیز  و  اقتصادي«  »هارتلند  عنوان  به  فارس 
هزاره  سوم مورد توجه ویژه قدرت هاي بزرگ قرار گرفته است )امام جمعه زاده و فرجي 
 40 و  نفتي  ذخایر  درصد   62 تنهایي  به  منطقه  این  زیرا  7ـ156(؛   :1386 نصیري، 
درصد ذخایر گازي جهان را در خود جاي داده است )وثوقي، 1386: 231(. همچنین 
این منطقه با در اختیار داشتن 60 درصد تولید انرژي فسیلي و 742 میلیارد بشکه 
ذخیره تثبیت شده نفت تا پایان سال 2007، نقش ژئواکونومي ویژه اي در قرن بیستم 
ایفا خواهد کرد )اخباري و مایل افشار، 1386: 177(؛ زیرا با افزایش روزافزون مصرف 
انرژي در هزاره سوم، به خصوص نفت و گاز، ارتباط سیاست هاي جهاني با اقتصاد و 
انرژي، روز به روز در دنیاي وابستگي متقابل بیشتر مي شود )وثوقي، 1386: 231(. به 
تبع آن، در خلیج فارس نیز که عوامل ژئوپلیتیکي بر عوامل اقتصادي منطبق است، 
مي توان گفت این منطقه نقشي محوري در تدوین استراتژي هاي جهاني خواهد داشت 

)اخباري و مایل افشار، 1386: 177(.

2. جايگاه خليج فارس در سياست خارجي چين
توسعه  بزرگ ترین کشور در حال  نفر جمعیت،  میلیارد  با 1/3  جمهوري خلق چین 
و   )Madsen, 2006( دنیا  انرژي  بزرگ  مصرف کننده  دومین  اکنون  چین  دنیاست. 
سومین واردکننده نفت خام در جهان است )Leverett and Bader, 2005-6(. چین 
بزرگ ترین  از  یکي  و  است  گرفته  قرار  شدن  صنعتي  پروسه  در  اخیر  سال هاي  در 
اقتصادهاي در حال رشد دنیا را دارد. در واقع با میزان رشد 8 تا 10 درصدي در سال، 
نیاز چین به انرژي با افزایش 150 درصدي تا سال 2020 پیش بیني شده است. چین 
براي حفظ این رشد، نیازمند افزایش میزان نفت وارداتي خود است. در طول دهه هاي 
1970 و 1980، چین یکي از کشورهاي صادرکننده نفت بود؛ اما در سال 1993 به 
وارد کننده نفت تبدیل و رشد اقتصادي آن وابسته به نفت خارجي شد. واردات فعلي 
چین 32 درصد از کل نفت مصرفي این کشور است که این میزان تا سال 2010 به دو 
برابر افزایش خواهد یافت و تا سال 2030 با واردات فعلي ایاالت متحده برابري خواهد 
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.)Luft, 2006( کرد
به رغم تالش هاي چین براي تنوع بخشیدن به منابع نفتي خود، این کشور به طور 
تأکید  دلیل  همین  به  )Luft, 2006(؛  مي شود  وابسته  خاورمیانه  نفت  به  روزافزوني 
فعلي چین بر خاورمیانه به عنوان بازار انرژي به لحاظ تاریخي بي نظیر است. تا دهه 
1960 و بیشتر دهه  1970، سیاست خارجي چین در خاورمیانه، چیزي بیش از مواضع 
شعارگونه پکن در ارتباط با رادیکالیسم دنیاي عرب و شعار حمایت از فلسطین به دلیل 
هماهنگي با حمایت هاي چین از »جنبش هاي آزادي بخش« در سراسر جهان نبود. پس 
از نشست تاریخي کمیته مرکزي حزب کمونیست چین در سال 1978 که اصالحات 
داخلي چین شروع شد و اوایل دهه 1990 که دروازه هاي چین به روي غرب باز شد، 
 )Leverett and Bader, 2005- 6( چین به صورت عمیق تري در خاورمیانه درگیر شد
و روابط اقتصادي خود را با کشورهای این منطقه به خصوص در حوزه انرژي گسترش 
داد؛ به گونه اي که امروزه چین 58 درصد از نفت مصرفي خود را از خاورمیانه تأمین 
مي کند. بنابراین گرچه چین به لحاظ تاریخي، منافع استراتژیک قدیمي در خاورمیانه 
و خلیج فارس نداشته است، از آنجا که امروزه بیشترین میزان نفت وارداتي این کشور 
از این منطقه تأمین مي شود، رابطه با کشورهاي این منطقه به طور روزافزوني براي 

 .)Luft, 2006( پکن مهم  شده است
با توجه به توسعه اقتصادي سریع چین در دو دهه اخیر و افزایش تصاعدي نیاز 
این کشور به انرژي و نیز ناکافي بودن منابع انرژي داخلي، این کشور در پي آن است با 
به کارگیري »دیپلماسي نفتي« در خلیج فارس و دستیابي به منابع نفتي این منطقه، 
»امنیت انرژي« را که رهبران پکن در پي آنند به دست آورد. بدین منظور چیني ها 
اقدامات گسترده اي در منطقه انجام داده اند. از لحاظ اقتصادي این اقدامات را مي توان 
در قالب استراتژي »دو واردات و یک صادرات«1 تحلیل کرد. در این استراتژي، »دو 
واردات« به واردات انرژي )نفت و گاز( و سرمایه از منطقه برای برآوردن نیازهاي این 
کشور اشاره مي کند و »یک صادرات« نیز داللت بر سرمایه گذاري چین در اکتشاف و 

توسعه پروژه هاي نفتي و گازي در منطقه دارد )اسماعیلي، 1384(.
همان طور که گفته شد، روند رو به افزایش وابستگي به انرژي وارداتي، احساس رو 
به افزایش »ناامني در حوزه انرژي« را میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگران 
هستند که اخالل در عرضه انرژي یا افزایش قیمت آن، تداوم روند توسعه اقتصادي 

1 . Two Import and One Export
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آنان را با خطر مواجه کند. دلیل اصلي نگراني رهبران چین آن است که رشد سریع 
اقتصادي و پیشبرد روند توسعه اقتصادي، اکنون به مهم ترین ابزار مشروعیت ساز حزب 
کمونیست تبدیل شده است. از منظر استراتژیک نیز رهبران این کشور نگران اعمال 
 Weinstein,( محدودیت هایي از سوي ایاالت متحده در حوزه  انرژي علیه خود هستند
به  این عرصه، دست  براي کاهش آسیب پذیري خود در  این رو، چیني ها  از   .)2005

اقدامات مختلفي زده اند. یکي از مهم ترین اقدامات در راستاي استراتژي »دو واردات 
انرژي به ویژه  با کشورهاي دارنده منابع  و یک صادرات«، برقراري پیوندهاي بیشتر 
کشورهاي حوزه خلیج فارس است که در این میان عربستان سعودي و ایران بیش از 

کشورهای دیگر توجه چیني ها را به خود جلب کرده اند.

3 . عربستان و ايران ستون هاي ديپلماسي نفتي چين در خليج فارس
سرلوحه   را  اساسي  هدف  دو  به  دستیابي  سوم،  هزاره   آغاز  در  چیني  سیاستمداران 
سیاست خارجي خود قرار داده اند: »امنیت« و »انرژي«. درباره انرژي چیني ها تالش 
گسترده اي برای سرمایه گذاري در کشف و استخراج منابع انرژي در مناطق مختلف 
دنیا کرده  اند؛ اما به  رغم تالش هاي فراوان چیني ها برای تنوع منابع نفتي خود، خلیج 
فارس همچنان مهم ترین تأمین کننده انرژي چین محسوب مي شود. چیني ها در بحث 
انرژي روي ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس تمرکز کرده اند و این دو کشور 
پایه هاي »دیپلماسي نفتي« چین در منطقه محسوب مي شوند. دغدغه دیگر چیني ها 
در قرن بیست  و یکم، امنیت است. نگراني  امنیتي چین در خلیج فارس نه »امنیت 
تأمین  برای  مایل اند  چیني ها  دلیل  همین  به  است؛  انرژي«  »امنیت  که  سرزمیني« 
داشته  فارس  خلیج  در  نظامي  حضوري  خود،  نفتي  محموله هاي  و  کشتي ها  امنیت 
اول  درجه  در  فارس،  خلیج  به  چین  ورود  کانال  چیني،  رهبران  دیدگاه  از  باشند. 
پاکستان و در درجه دوم، ایران است. در ادامه ابتدا به تفصیل درباره نیازهاي انرژي 

چین و سپس درباره  نیازهاي امنیتي این کشور بحث خواهیم کرد. 
چهار قدرت بزرگي که ایاالت متحده در سال 1970 نقش آنها را در موازنه قدرت 
خلیج فارس به رسمیت شناخت ایران، عراق، عربستان سعودي و ایاالت متحده آمریکا 
بودند. اکنون بعد از 38 سال اتفاقاتي رخ داده که این موازنه قوا به هم خورده است. 
انقالب اسالمي ایران در سال 1979، جنگ عراق و ایران در سال 88 ـ1980، حمله 
عراق به کویت در سال 91ـ1990 و حمله نیروهاي ائتالف به عراق در سال 2003 
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اکنون عراق دیگر یک  تغییر داده است.  به طور چشم گیری  را  تاریخي  قواي  موازنه 
تهدید نظامي خطرناك در منطقه نیست. ایران و عربستان سعودي دو قدرت نظامي 
برتر منطقه هستند، هرچند عربستان و شوراي همکاري خلیج فارس یک موازنه جمعي 
علیه ایران تشکیل داده اند )Wallace, 2005(. از آنجا که ایران و عربستان بیشترین 
از  کمي  تعداد  گفت  مي توان  جرأت  به  که  چین  دارند،  را  منطقه  گاز  و  نفت  منابع 
قدرت ها سیاست خارجي کاماًل رئالیستي مانند این کشور داشته اند، اقدام به برقراري 

.)Powell, 2006( روابط نزدیک با این دو کشور کرده است
 پکن درصدد ادامه رشد باالي اقتصادي خود است؛ به همین دلیل، روابط خارجي 
 .)Powell, 2006( این کشور به طور تنگاتنگي با سیاست داخلي آن گره خورده است
چین برای ادامه رشد باالي اقتصادي خود )سیاست داخلي( اقدام به برقراري روابطي 
نزدیک با کشورهاي نفت خیز جهان به  ویژه کشورهاي حوزه خلیج فارس کرده است. 
هرچند روابط چین با این کشورها قدمت زیادي ندارد، در چند سال گذشته پکن به 
و  داده  گسترش  را  اقتصادي  پیوندهاي  ویژه  به  منطقه  این  با  را  خود  روابط  سرعت 
بزرگ ترین شریک تجاري کشورهاي عرب در  به  به گونه اي که  عمق بخشیده است؛ 
شرق تبدیل شده است )Madsen, 2006(. چین و کشورهاي شوراي همکاري خلیج 
 فارس در تابستان 2004 بحث درباره بستن موافقت نامه آزاد تجاري را شروع کردند 
برای  اعراب  و  چین  نظر  تبادل  با  شد  هم زمان  گفت وگوها  این   .)Daragahi, 2005(
برگزاري گفت وگوي نیم ساالنه بین چین و رهبران 22 دولت اتحادیه عرب که با موافقت 

  .)Madsen, 2006( اتحادیه عرب این گفت وگوها دوبار تاکنون برگزار شده است
جز عربستان، بقیه کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس تجارت کمتري با 
چین دارند و تجارت آنها بر صادرات مواد خام به چین متمرکز شده است. برای مثال، 
مبادالت تجاري چین با عمان 1/5 میلیارد دالر در سال 2003 و 4/4 میلیارد دالر در 
سال 2004 بوده است. عمان اکنون سومین تأمین کننده نفت وارداتي چین در منطقه 
پس از ایران و عربستان است. تجارت چین با امارات متحده عربي و کویت به ترتیب 

.)Madsen, 2006( 3/9  و 727 میلیارد دالر در سال 2002 بوده است
فارس،  میان کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج  از  گفته شد،  که  همان طور 
روابط  برقراري  دارد.  سعودي  عربستان  با  را  تجاري  مبادالت  حجم  بیشترین  چین 
ویژه با عربستان، مؤلفه هاي اصلي استراتژي چین برای دسترسي به منابع نفتی خلیج 
فارس است. برقراري روابط پکن ـ ریاض به اواسط دهه  1980 بر مي گردد که چین 
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موشک هاي بالستیک میان برد خود را به عربستان سعودي فروخت؛ اما با دیدار جیانگ 
زمین از عربستان در سال 1999، تحول عظیمي در روابط دو کشور ایجاد شد. در این 
دیدار موافقت نامه »همکاري استراتژیک نفتي« بین دو کشور به امضا رسید و چین 
پیشنهاد فروش موشک هاي بالستیک قاره پیما به عربستان سعودي داد؛ اما سعودي ها 
این  از  بسیاري  داده اند  ترجیح  تاکنون  آمریکا  با  خود  ویژه   روابط  حفظ  منظور  به 

.)Luft, 2006( پیشنهادها را رد کنند
از زمان دیدار جیانگ زمین از عربستان تاکنون، روابط دو کشور با سرعت شتابان 
عربستان سعودي  نفت  وارد کنندة  اکنون چهارمین  است. چین  بوده  به گسترش  رو 
است. عربستان نیز با تأمین 19 درصد از نفت وارداتي چین، بزرگ ترین تأمین کننده 
گزارش  آخرین  طبق  میزان  این  که   )Madsen, 2006( است  منطقه  در  چین  نفت 
 2008 سال  در  درصد   20 به  )اپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهاي  رسمي  وب سایت 
رسیده است. طبق این گزارش، عربستان رتبه دوم بزرگ ترین کشور صادرکننده نفت 
برآورد  )www.Bornanews.ir(. طبق  دارد  )با 21 درصد(  آنگوال  از  را پس  به چین 
وزارت بازرگاني چین، تجارت بین دو کشور از سال 1999 به بعد، به طور متوسط 41 
درصد رشد داشته است. صادرات نفت عربستان به چین از 440/000 بشکه در سال 
2004 به 500/000 بشکه در سال 2005 افزایش یافته است. این افزایش بعد از توافق 
آرامکو ـ غول نفتي عربستان ـ با ساینوپک براي صدور روزانه یک میلیون بشکه نفت به 

.)Madsen, 2006( چین تا سال 2010 انجام گرفت
 در یکي دیگر از بزرگ ترین معامالت تجاري بین چین و عربستان، شرکت نفت و 
شرکت پتروشیمي چین1 با شرکت آرامکو عربستان برای صرف 300 میلیون دالر به 
منظور توسعه منابع گاز طبیعي عربستان نزدیک حوزه قوار به توافق رسیدند. همکاري 
دو  نیز  حوزه ها  سایر  در  نیست.  گاز  و  نفت  حوزه  به  محدود  فقط  عربستان  و  چین 
طرف اقدام به سرمایه گذاري هاي متقابل کرده اند؛ از جمله سرمایه گذاري شرکت هاي 
سعودي در بخش پتروشیمي چین که در این مقال، مجال بررسي آنها نیست. اما اهم 

قراردادهاي في مابین موارد مذکور بوده است.
ایران ستون دیگر »دیپلماسي نفتي« چین در خلیج فارس است. چین در اواسط 
دهه  1990، به نحو چشم گیري واردات نفت خام و محصوالت نفتي از ایران را گسترش 
داد؛ به گونه اي که وزیر نفت وقت ایران، آقاي زنگنه، اظهار داشت که تهران پیش بیني 

1 . Sinopec
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مي کند تا پایان سال 2004، سرانجام چین جاي ژاپن را به عنوان اولین بازار فروش 
نفت  درصد   9 تأمین  با  اکنون  ایران   .)Renfeng, 2004( گرفت  خواهد  ایران  نفت 
وارداتي چین در رتبه سوم بزرگ ترین کشور صادرکننده نفت به چین پس از آنگوال و 

.)www.Bornanew.ir( عربستان سعودي قرار دارد
تعامالت چین و ایران محدود به حوزه  نفت نیست، بلکه قراردادهاي عظیم دیگري 
نیز میان طرفین به امضا رسیده است. ساینوپک برای راه اندازي صنعت گاز طبیعي 
ازکارافتاده کشورش، در معامله ای بزرگ به ارزش صد میلیارد براي توسعه میدان نفتي 
یادآوران، با ایران توافق کرد که 250 میلیون تن گاز طبیعي براي 30 سال از ایران 
خریداري کند؛ در عوض ایران روزانه 150 هزار بشکه نفت خام به چین صادر خواهد 
بین  دالري  میلیارد   20 قرارداد  یک   ،2004 مارس  اواخر  در  دیگر  توافقی  در  کرد. 
شرکت تجاري ـ نفتي نورینکو و ایران براي خرید گاز طبیعي ایران به مدت 25 سال 

.)Daragahi, 2005( به امضا رسید
در مجموع برنامه هاي سرمایه گذاري چین در تولید و اکتشاف نفت، پتروشیمي و 
گاز طبیعي در ایران، به بیش از صد میلیارد دالر تا پایان ربع قرن آینده خواهد رسید 
از کشور و رشد  )Gundzik, 2005(. حجم عظیم سرمایه گذاري هاي چین در خارج 
اقتصادي باالي این کشور، این نگراني را در جهان به وجود آورده است که این رشد 
اقتصادي باال، با نفوذ ژئوپلیتیک این کشور جابه جا خواهد شد؛ زیرا در نبود یک توازن 
در روابط بین المللي قدرت هاي بزرگ جهاني، نفوذ ژئوپلیتیک یک اصل سازمان دهنده 
است )Daojiong, 2005(. از این رو چین به شدت دنبال نفوذ در مناطق ژئوپلیتیک 
دنیاست. خلیج فارس یکي از این مناطق ژئوپلیتیک است که چین امیدوار است به 
منظور تأمین امینت انرژي خود، نفوذ نظامي در این منطقه داشته باشد. چیني ها براي 
عملي شدن این طرح، اول به پاکستان و پس از آن به ایران چشم دوخته اند؛ به همین 
علت سرمایه گذاري هاي کالني در نفت و گاز ایران انجام داده و حجم مبادالت تجاري 
في مابین را به شدت گسترش داده اند. شاهد مدعاي نگارنده نیز درخواست چیني ها 
از ایران برای واگذاري پایگاه نظامي به آنها در یکي از بنادر استراتژیک ایران در بهمن 
1386 است. این اقدام به لحاظ ژئوپلیتیک براي چین و ایران بسیار حائز اهمیت است. 
تأثیر متقابل سیاسي و اقتصادي این اقدام براي چین با توجه به اینکه این کشور به 
است،  وابسته  فارس  سایر کشورهاي حوزه خلیج  و  ایران  از  انرژي  واردات  به  شدت 
درخور توجه است؛ زیرا این اقدام مي تواند توافق  نامه انرژي چین براي انتقال نفت و 
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گاز از طریق تنگه هرمز را محکم تر کند  )www.atime.Com(. از طرف دیگر ایران 
که همواره از جانب آمریکا احساس ناامني و تهدید مي کند و این احساس تهدید با 
واگذاري پایگاه نظامي امارات متحده عربي به فرانسه بیشتر هم شده است، مي تواند با 
واگذاري پایگاه نظامي به چین در یکي از بنادر خود، به موازنه قوا در مقابل آمریکا و 

کشورهاي عربي دست پیدا کند.

تجزيه و تحليل
1 . حضور چين در خليج فارس و سناريوهاي امنيتي فراروي ايران

خلیج فارس یکي از مناطق استراتژیک دنیاست که از دیرباز همواره دغدغه هاي امنیتي 
که  منطقه  این  امنیت  تأمین  است.  دیده  خود  فراروي  فراواني  بحران هاي  و  داشته 
امنیتي  از دغدغه هاي  ایران به شمار می رود، یکي  استراتژیک ترین حوزه منافع ملي 
حکومت هاي مختلف ایراني بوده و همچنان نیز هست. در دوران معاصر، امنیت این 
منطقه همواره متکي به قدرت هاي بزرگ بوده و هیچ گاه امنیت منطقه اي بومي و پایدار 
در آن شکل نگرفته است. در دوران پهلوي اول، امنیت این منطقه متکي به انگلستان 
ایاالت  با قدرت  با افول قدرت بریتانیا و جایگزیني آن  بود؛ اما در دوره پهلوي دوم، 
تأمین مي شد.  آمریکا  نظامي  به قدرت  اتکا  با  نیز  این منطقه  امنیت  آمریکا،  متحده 
از آن زمان تا کنون ترتیبات امنیتي و نظم هایي که در منطقه شکل گرفته، همواره 
ایران و شکل گیري حکومتی مخالف  انقالب اسالمي  با وقوع  آمریکامحور بوده است. 
آمریکا در منطقه، این نظم )آمریکامحور( دچار چالش شده و از آن زمان ایران همواره 
به عنوان یک قدرت منطقه اي که هژموني آمریکا در منطقه را به چالش کشیده، مطرح 
است. اهمیت استراتژیک و منابع انرژي فراوان خلیج فارس باعث شده است قدرت هاي 

مختلف از جمله چین براي حضور در این منطقه ابراز عالقه مندي کنند.
تشکیل دهنده  قطب هاي  و  بازیگر  قدرت هاي  تعداد  چه  هر  رئالیستي،  دیدگاه  از 
موازنه قوا در یک منطقه بیشتر باشد، آزادي عمل قدرت هاي منطقه اي و قدرت هاي 
بازیگري  براي  بیشتري  این قدرت ها، فرصت و فضاي  و   بیشتر مي شود  نیز  کوچک 
بنابراین حضور چین در خلیج فارس ممکن است  و نقش آفریني به دست مي آورند. 
افزایش  و  منافع  تأمین  منظور  به  ایران  جمهوري  براي  جدیدي  فرصت هاي  خالق 
قدرت هاي  رغبت  به  توجه  با  نگارنده،  دیدگاه  از  باشد.  خود  امنیتي  مطلوبیت هاي 
بزرگ دیگر مانند چین و روسیه برای حضور در منطقه و فرصت ها و چالش هایي که 
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ممکن است حضور آنها ایجاد کند، سه »سناریوي امنیتي« برای تأمین امنیت خلیج 
فارس فراروي جمهوري اسالمي ایران قرار دارد: سناریوي اول، »امنیت آمریکا محور«؛ 

سناریوي دوم، »امنیت دسته جمعي«؛ سناریوي سوم، »توازن قوا« در مقابل آمریکا.

سناريوي اول: »امنيت آمريکامحور« 
اولین سناریویي که براي تأمین امنیت خلیج فارس پیش روي ایران قرار دارد، ایجاد 
آمریکامحور«  »امنیت  سناریوي  را  آن  که  آمریکاست  رهبري  با  غرب محور  نظمی 
است  الزم  فارس  خلیج  در  آمریکا  خارجي  سیاست  ماهیت  درك  براي  نامیده ایم. 
پیشینه اي درباره سیاست خارجي این کشور در منطقه بیان شود. پس از جنگ جهاني 
برآورد و جانشین  ابرقدرت سر  به عنوان یک  آمریکا  بریتانیا،  امپراتوري  افول  و  دوم 
انگلستان در مناطق مختلف دنیا شد. حضور و نفوذ ایاالت متحده آمریکا در منطقه 
خلیج فارس معمایي است که طي دهه هاي اخیر به ویژه در سال هاي پس از جنگ 
سرد، ذهن بسیاري از محققان سیاست بین الملل را به خود مشغول کرده است. آمریکا 
در سال هاي نخستین جنگ سرد به سه دلیل توجهی ویژه به خاورمیانه و خلیج فارس 
داشت: 1. تالش آمریکا براي خاورمیانه اي آزاد و مستقل؛ 2. ادامه یافتن جریان نفت 
به دنیاي آزاد به دلیل وابستگي شدید هم پیمانان آمریکا در ناتو و ژاپن به نفت این 
منطقه؛ 3. وجود کانال سوئز، زیرا سهم آمریکا از نفت خاورمیانه در دهه 1940 تماماً 
از این کانال عبور مي کرد و حتي بعد از تعبیه لوله هاي نفتي، قسمت اعظمي از نفت 

مصرفي آمریکا از این کانال عبور مي کرد )کالینز، 1383: 280(. 
به سمت  متحده  ایاالت  استراتژیک  منافع  گسترش  سرد،  اولیه جنگ  دوران  در 
خاورمیانه، با انگیزه اولیه نگراني از پیشروي قدرت نظامي شوروي به سمت خاورمیانه 
ایاالت متحده  افزایش تهدیدهای جهاني شوروي،  با  اما هم زمان  و خلیج فارس بود؛ 
هر چه بیشتر در استراتژي هاي دفاعي و امنیتي خاورمیانه درگیر شد. اگرچه قدرت 
نظامي بریتانیا در این منطقه هنوز پابرجا بود، در حال جایگزیني با قدرت آمریکا بود. 
برنامه ریزان نظامي آمریکا اعتقاد داشتند که حفظ امنیت خطوط نفتي خاورمیانه در 
با  بود که هر جنگي  امید  این  بر  اعتقاد مبتني  این  است.  با شوروي ضروري  جنگ 
شوروي باید ظرف چند سال تمام  شود؛ زیرا منابع نفتي داخلي آمریکا براي بحران 
طوالني مثل جنگ کافي نبود )Kemp and sanders,2003(. با وجود این تا قبل از 
سال 1971 منطقه خلیج فارس در معادالت ژئواستراتژیک جنگ سرد از درجه دوم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


141

ان
اير

ي 
رو

فرا
ي 

نيت
 ام

اي
وه

اري
سن

 و 
س

فار
ج 

خلي
به 

ن 
چي

ی 
ور

وي آ
د ر

بعا
ی ا

اس
شن

باز
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

اهمیت نسبت به اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا برخوردار بود و خلیج فارس به عنوان 
جبهه سوم راهبردي پس از جبهه اول )اروپا( و جبهه دوم )شرق و جنوب شرق آسیا( 

قرار مي گرفت )عزتي، 1377: 181(. 
در اواخر دهه 1960 انگلستان به دالیل مختلف مانند فقدان توانایي کافي، استقالل 
هندوستان،  بسته شدن کانال سوئز، استقالل کشورهاي منطقه، ملي شدن نفت در 
ایران، تحوالت چپ گرایانه در کشورهایي مانند عراق و قدرت فزاینده آمریکا به این 
نتیجه رسید که از یک سو ایفاي نقش گذشته در منطقه خلیج فارس بسیار پرهزینه 
است و از سوي دیگر با توجه به روابط ویژه انگلستان با آمریکا، حضور و نفوذ آمریکا 
در منطقه تهدیدي علیه منافع انگلستان نخواهد بود. بنابراین انگلستان در سال 1968 
برد.  خواهد  بیرون  فارس  خلیج  از  را  نیروهاي خود  سال 1971  پایان  تا  کرد  اعالم 
آمریکا ابتدا تحت تأثیر رویدادهایی مانند جنگ ویتنام ترجیح مي داد در راستاي ایفاي 
نقش فعال در منطقه، از متحدان منطقه اي به عنوان نمایندگان خود استفاده کند؛ به 
همین دلیل نیکسون دکترین منطقه اي خود را که بر همکاري امنیتي با قدرت هاي 
منطقه اي تأکید داشت، مطرح کرد. براساس این دکترین که به »سیاست دوستونه« 
نیکسون شهرت یافت )اسدي، 1381:43(، امنیت خلیج فارس بر عهده دو کشور ایران 
و عربستان گذاشته شد. ایران به دلیل توانایي هاي باالي نظامي و سایر عناصر قدرت، 
نقش فعال تري یافت و به عنوان ژاندارم منطقه تعیین شد. در کنار ایران، عربستان به 
عنوان یک قدرت اقتصادي مطرح مي شد و این دو کشور در مجموع  باید امنیت خلیج 

فارس را تأمین می کردند )الهي، 1384: 277(.
اما پیروزي انقالب اسالمي و روي کار آمدن جناح ضد آمریکایی در ایران ضربه 
نهایي را بر پیکر سیاست دوستونه نیکسون وارد کرد و باعث فروپاشي این سیاست 
شد. پیروزي انقالب اسالمي و حمله شوروي به افغانستان در سال 1979، در مجموع 
باعث تغییراتي در سیاست هاي امنیتي آمریکا در منطقه شد که اهم آنها عبارت اند از: 
1. تعیین عربستان به عنوان پایه اصلي سیاست هاي آمریکا در منطقه خلیج فارس؛ 2. 
ایجاد یک »کمربند امنیتي« یا یک »پرده آهنین« دور انقالب اسالمي از پاکستان تا 
مصر؛ 3. تشکیل و گسترش یک نیروي واکنش سریع )الهي، 1384: 93ـ 277( برای 
جلوگیري از حوادث مشابه انقالب اسالمي ایران در کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج 
عربستان  داد  نخواهد  اجازه  متحده  ایاالت  کرد  تأکید  ریگان  رونالد  چنان که  فارس؛ 
.)Randy, 1990( سعودي نیز وضعیت ایران را پیدا کند و از اردوگاه غرب خارج شود
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مجموع  باعث  در  خاورمیانه  در  آمریکا  امنیتي  سیاست هاي  در  یادشده  تغییرات 
در  آمریکا  منافع  کردن  برآورده  ضمن  که  شد  جدید  امنیتي  سیستم  یک  طراحي 
خاورمیانه به مقابله با گسترش انقالب اسالمي ایران در منطقه مي پرداخت و به طور 
هم زمان دو کشور ایران و عراق را تضعیف مي کرد. در این سیستم همچنین تالش هایي 
برای حل منازعه فلسطین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. هم زمان با این سیاست، 
آمریکا زمینه  اتحاد سیاسي ـ نظامي کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس را فراهم کرد. 
در چارچوب این سیاست، در سال 1981 شوراي همکاري خلیج فارس شکل گرفت 
که اتحاد اقتصادي و همکاري امنیتي مهم ترین عامل تأسیس این شورا بود )یونسیان، 
به صورت  که  است  امنیتي  قراردادهاي  از  ترکیبي  جدید  امنیتي  سیستم    .)1384
دوجانبه با تک تک کشورهاي جنوبي خلیج فارس منعقد شده است. آمریکا براساس 
این قراردادها، امکان ایجاد پایگاه هاي نظامي در این کشورها را به دست آورده و حضور 
نظامي خود را در منطقه تقویت کرده است. قراردادهاي واگذاري پایگاه به نیروهاي 
آمریکایي، انجام مانورهاي مشترك و تعهد آمریکا به دفاع از این کشورها حلقه هاي 
تکمیل کننده ساختار امنیتي جدید منطقه هستند )اسدیان، 1381: 2ـ151(. در این 
راستا مي توان به پایگاه هاي آمریکا در کشورهاي زیر اشاره کرد: پایگاه دریایي جفیر در 
بحرین، پایگاه هوایي ظهران، پایگاه دریایي اسفانیه، پایگاه حفرالباطن، پایگاه تبوك، 
پایگاه  دریایي خصیب،  پایگاه  مصیره،  پایگاه  عربستان،  در  مشیط  و  خمیسي  پایگاه 

دریایي ام الغنم و پایگاه هوایي مسیب در عمان )خدادادي،1383: 2ـ151(.
 می توان گفت امنیت خلیج فارس از جنگ جهاني دوم بدین سو که قدرت هاي 
بزرگ حضوري فعال در این منطقه داشته اند، همواره نظم غرب محور بوده است. اکنون 
ایران نیز مي تواند مانند سایر کشورهاي منطقه و رژیم هاي سابق ایران، کلید امنیت 
خود را به آمریکا دهد و با اتکا به قدرت نظامي و نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا در منطقه، 
همانند کشورهاي عربي به نظمي آمریکامحور تن دهد و از منافع اقتصادي بي شمار 
آن بهره مند شود. در این نظم، خلیج فارس به عنوان یک مجموعه  امنیتي با اتکا به 
قدرت هژموني آمریکا، مسائل امنیتي خود را درون مجموعه حل و فصل مي کند. در 
این مجموعه امنیتي، تنها قدرتي که خارج از مجموعه در منطقه حضور دارد )حضور 
نظامي(، آمریکاست و از آنجا که این کشور تنها ابرقدرت است، مي تواند مسائل امنیتي 
خلیج فارس را حل و فصل کند و امنیت را در این منطقه تأمین کند. سایر کشورها 
نیز به خاطر همراهي با آمریکا، امنیت خود را در مقابل قدرت های دیگر تضمین شده 
مي بینند. اما از آنجا که ایران در موضوعات متعدد امنیتي و ایدئولوژیکی با آمریکا تضاد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


143

ان
اير

ي 
رو

فرا
ي 

نيت
 ام

اي
وه

اري
سن

 و 
س

فار
ج 

خلي
به 

ن 
چي

ی 
ور

وي آ
د ر

بعا
ی ا

اس
شن

باز
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

منافع دارد، این سناریو نامحتمل براي جمهوري اسالمي ایران است.
سناريوي دوم: »امنيت دسته جمعي«  

نقاط دنیا  نگارنده بین منطقۀ خلیج فارس و سایر  به مطالعات تطبیقي که  با توجه 
ایران  انجام داده است، بهترین سیستم امنیتي که مي تواند منافع جمهوري اسالمي 
با مشارکت همۀ  امنیت دسته جمعي جدید  برآورده کند، یک سیستم  در منطقه  را 
کشورهاي منطقه است که نمود این سیستم مي تواند شوراي همکاري خلیج فارس با 
حضور ایران و عراق به عنوان دو قدرت منطقه اي باشد؛ زیرا هر گونه سیستم امنیتي 
بدون حضور این دو قدرت در منطقه ناقص است و نمي تواند امنیت خلیج فارس را 
از جنگ جهاني دوم شاهد رشد منطقه گرایي در  اینکه پس  به  با توجه  تأمین کند. 
سراسر دنیا هستیم و سیستم هاي امنیت دسته جمعي که نمونه بارز آن، سازمان ملل و 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالي )ناتو( است، در حال رشد هستند، ایران نیز باید خود 
را با تحوالت جدید هماهنگ سازد و از شکل گیري چنین سیستمي در منطقه حمایت 
کند. ایران حتي مي تواند با شعار الگوبرداري از سازمان ملل درباره امنیت دسته جمعي، 
ایران  بنابراین  اعالم کند.  اهداف سازمان ملل  راستاي  را مشروع و در  خواست خود 
بدون حضور  منطقه،  در  بومي  امنیت دسته جمعي  ایجاد یک سیستم  دنبال  به  باید 
قدرت هاي فرامنطقه اي باشد. ایران حتي مي تواند پیشنهاد ایجاد ارتش مشترك خلیج 
فارس را مطرح کند. در صورت عملي شدن چنین طرحي، ایران با توجه به توان نظامي 
باالي خود نسبت به سایر کشورهاي منطقه، تأمین کننده اصلي چنین نیرویي خواهد 
بود. حتي اگر طرح ایجاد ارتش مشترك خلیج فارس عملي نشود، باز هم شکل گیري 
یک سیستم امنیت دسته جمعي کاماًل در راستاي منافع جمهوري اسالمي است. اگر 
چنین سیستمي در منطقه پیاده شود، نخستین و مهم ترین نتیجه آن، خروج آمریکا 
از ترتیبات امنیتي منطقه است. در صورت تحقق این هدف اوالً از دغدغه هاي امنیتي 
ایران از جانب آمریکا کاسته خواهد شد؛ ثانیاً آمریکا نمي تواند از نزدیک ایران را کنترل 
کند و با حضور دریایي خود در خلیج فارس، ایران را از ترتیبات امنیتي منطقه خارج 
سازد یا دست کم به حاشیه براند و مانع از تأثیرگذاري مؤثر ایران در ترتیبات امنیت 
منطقه اي شود. نتیجه دیگر این سیستم امنیتي این است که ایران را به هژمون منطقه 
تبدیل مي کند و ایران به عنوان قدرت برتر منطقه، مطرح مي شود. سومین نتیجه این 
سیستم امنیتي، تسلط ایران بر راه هاي آبي خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز است. 
تأمین  ایران یکه تاز منطقه و ستون اصلي  نیروي دریایي آمریکا در منطقه،  نبود  در 
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امنیت در منطقه خواهد شد.
 اما براي پیگیري چنین طرحي باید آن سوي خلیج فارس را هم در نظر گرفت. 
در آن سوي خلیج فارس قدرت هاي کوچکي حضور دارند که دغدغه امنیتي اول آنها 
نه از سوي قدرت هاي بزرگ و فرامنطقه اي که از جانب ایران است. اعراب از دیرباز 
همواره از جانب همسایه شمالي و بزرگ ترشان ـ ایران ـ احساس ناامنی کرده و مي کنند. 
دامان  به  ایران، دست  برابر  امنیت خود در  تأمین  برای  این کشورها  به همین علت 
قدرت هاي بزرگ تري مانند آمریکا و بریتانیا شده اند. خیلي هم منطقي است که این 
کشورها به این استراتژي امنیتي روي آورند. این کشورها به دلیل وسعت و جمعیت 
پایین شان به تنهایي قادر به تأمین امنیت خود نیستند و ناچار براي تحقق این امر 
امنیت  اتکا کنند. حتي در صورت شکل گیري یک سیستم  به قدرت هاي دیگر  باید 
منطقه اي باز هم ایران نقش اصلي را در چنین سیستمي ایفا مي کند و در واقع ایران 
نقش کنوني ایاالت متحده )تأمین امنیت کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج فارس( را 
به عهده خواهد گرفت. از این رو این کشورها ترجیح مي دهند امنیت شان وابسته به 
آمریکا باشد تا ایران؛ زیرا آنها بر خالف ایران، از جانب آمریکا تهدیدی امنیتي احساس 
نمي کنند. اعراب تا کنون سعي کرده اند با وارد کردن قدرت هاي فرامنطقه اي به حوزه 
معادالت امنیتي خلیج فارس به ایجاد نوعي توازن قوا در مقابل ایران دست زنند. اقدام 
اعراب در واگذاري پایگاه هاي نظامي به آمریکا و سایر قدرت هاي غربي مانند فرانسه 
)امارات متحده عربي(  و حتي شکل گیري شوراي همکاري خلیج فارس را مي توان 
اقداماتي در این راستا ارزیابي کرد. با توجه به موارد یادشده مي توان پیش بیني کرد 
که شکل گیري چنین سیستم امنیت دسته جمعي گرچه تأمین کننده منافع امنیت 
ملي ایران است، شکل گیري آن پروژه اي بسیار زمان بر است و اصل اساسي آن وجود 
اعتماد متقابل است که اکنون بین کشورهاي شمال و جنوب خلیج فارس در نازل ترین 
حد خود است. همچنین شکل گیري چنین سیستمي مستلزم وجود تهدیدهای امنیتي 
مشترك یا دست کم رسیدن به تعریف مشترکي از تهدیدهای امنیتي است. در خلیج 
فارس هیچ گونه تعریف مشترکي از تهدیدهای فرارو وجود ندارد؛ زیرا در صورتي که 
ایران، آمریکا را به عنوان اولین و مهم ترین تهدید امنیتي خود در نظر بگیرد، در جنوب 
خلیج فارس قضیه کاماًل برعکس است. اعراب، ایران را تهدید امنیتي خود مي  دانند و 
براي رفع این تهدید ناگزیر دست به دامان آمریکا شده اند. با توجه به مشکالت موجود 
در شکل گیري چنین سیستمي و نیز زمان بر بودن این پروژه، ایران باید شکل دهي به 
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چنین سیستمي را جزء اهداف استراتژیک و بلندمدت خود قرار دهد؛ زیرا حتي اگر 
خود اعراب به چنین درکي از امنیت برسند و اعتقاد پیدا کنند که امنیت در منطقه 
باید بومي شود، باز هم آمریکا آنها را تحت فشار قرار خواهد داد و به راحتي به آنها 

اجازه نخواهد داد در یک سیستم امنیتي با محوریت ایران شرکت کنند.
  

سناريوي سوم: »توازن قوا« 
مقابل  در  قوا«  »توازن  سناریوي  ایران،  روي  پیش  سناریوي  محتمل ترین  و  سومین 
آمریکاست. این سناریو، به کارگیري قدرت هاي خارج از منطقه براي ایجاد توازن قوا در 
مقابل ایاالت متحده و اعراب را پیشنهاد مي کند؛ زیرا هر چه قطب ها و قدرت هاي درگیر 
در یک موازنه قوا بیشتر باشند، قدرت هاي متوسط و کوچک تر آزادي عمل بیشتري 
دارند و با پیوستن به این اتحاد و ائتالف ها، فرصت هاي بیشتري براي نقش آفریني پیدا 
می کنند. بنابراین ایران مي تواند با وارد کردن قدرت هایي مانند روسیه به ویژه چین 
در معادالت امنیتي خلیج فارس، بر وزن استراتژیک خود در منطقه بیفزاید. همان طور 
که گفته شد، رشد فراوان اقتصادي چین، نیاز این کشور به انرژي را به طور روزافزوني 
منطقه خلیج  از  وارداتي چین  نفت  از  نیمي  از  بیش  که  آنجا  از  است.  داده  افزایش 
فارس تأمین مي شود، این کشور مایل است برای تأمین امنیت محموله هاي نفتي اش، 
دلیل چیني ها سرمایه گذاري هاي  به همین  باشد.  داشته  منطقه  در  نظامي  حضوري 
کالني در بندر گوادر پاکستان انجام داده اند. هرچند چیني ها تأکید مي کنند که این 
به  چین  اشتیاق  اقتصادي،  حضور  این  پشت  است،  اقتصادي  حضوري  صرفاً  حضور 

حضوري نظامي در منطقه نهفته است.
چین همچنین اشتیاق فراواني براي حضور نزدیک در تنگه استراتژیک هرمز دارد 
که 40 درصد نفت جهاني از آن مي گذرد. شاهد مدعاي ما نیز درخواست چیني ها از 
ایران برای واگذاري پایگاه نظامي به این کشور در سال 1386 است. ایران باید به این 
اشتیاق چین پاسخ مثبت دهد و به این کشور پایگاه نظامي واگذار کند؛ زیرا با حضور 
معادالت  در  ایران  استراتژیک  وزن  بر  ایران،  متحد  عنوان  به  فارس  خلیج  در  چین 
استراتژیک منطقه افزوده مي شود. در وضع کنوني، ایران هیچ متحد استراتژیکي در 
منطقه ندارد؛ از این رو باید با وارد کردن قدرت هایي مانند چین، روسیه و حتی هند 
این  امنیتی  معادالت  در  خود  استراتژیک  توان  بر  فارس  خلیج  امنیتی  معادالت  در 

منطقه بیفزاید.
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 اما نکته اي که نباید فراموش شود این است که همکاري نظامي به تنهایي موجب 
همکاري استراتژیک نمي شود. حضور چین در خلیج فارس یا حتي دادن پایگاه نظامي 
به این کشور به خودي خود عاملي برای حداکثرسازي مطلوبیت هاي امنیتي نخواهد 
بود؛ زیرا چین روابط خود با ایران را در چارچوب روابطش با غرب تنظیم مي کند. به 
همین دلیل روابط ایران با کشور یادشده، تاکنون مبتني بر همکاري هاي دوجانبه و 
غیر سازمان یافته بوده است. موضوعات خاصي موجب ایجاد فضاي همکاري میان طرفین 
شده است، اما این روند تداوم چنداني نداشته است. علت آن را هم مي توان در ابهام 
گفتماني و فقدان برنامه استراتژیک در روابط متقابل دانست؛ بنابراین اگر ایران بخواهد 
مطلوبیت هاي امنیتي خود را از طریق چین تأمین کند، باید به بازتعریف روابط خود با 
این کشور بپردازد و جایگاه استراتژیک این قدرت را در سیاست خارجي خود مشخص 
کند و سپس به ایجاد یا عدم ایجاد پیوندهاي استراتژیک با آن بپردازد. تا زماني که 
روابط ایران با چین در چارچوب برنامه هاي نظامي باشد، نمي توان انتظار شکل گیري 
روابط استراتژیک بین طرفین را داشت، زیرا سازه هاي نظامي به تنهایي عامل همکاري 
استراتژیک نیست. در عوض ایجاد فضاي مناسب براي همکاري نرم افزاري را مي توان 
نقش  باید  نیز  چین  متقاباًل  دانست.  چین  با  ایران  روابط  دائمي سازي  براي  بستري 
منطقه اي ایران را بپذیرد )متقي، 1385(. در آن صورت زمینه هاي همکاري مؤثرتري 
فراروي ایران و این قدرت بزرگ آسیایي قرار خواهد گرفت و واگذاري پایگاه نظامي 
به این کشور و به بازي گرفتن آن در معادالت امنیتي منطقه می تواند به عاملي برای 
حداکثرسازي مطلوبیت هاي امنیت منطقه اي ایران از طریق حداکثرسازي همکاري ها 
و همچنین فرایندهاي مشارکت آمیز تبدیل شود. اما تا زماني که همکاري هاي ایران 
با چین در حد همکاري نظامي باشد، نمي توان انتظار شکل گیري اتحادی استراتژیک 

بین طرفین را داشت.
شاهد مدعاي ما، گزارش اخیر یک مؤسسه  اماراتي است که در آن آمده است دولت 
چین فهرست کشورهاي مناسب براي سرمایه گذاري شرکت هاي چیني را بیان کرده 
است و در این فهرست نامي از ایران نیست. از طرف دیگر رهبران چین تا کنون به 
بیش از 50 کشور دنیا سفر کرده اند، اما هیچ کدام سفري به ایران نداشته اند. بنابراین 
در صورت تحقق شرایط یادشده، واگذاري پایگاه نظامي به چین مي تواند مفید باشد و 
چین به عنصري برای ایجاد یک موازنه قوا در مقابل آمریکا و کشورهاي عربي در خلیج 
فارس تبدیل می شود. ایران باید به دنبال تحقق این شرایط باشد؛ زیرا نفوذ آمریکا در 
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منطقه روز به روز بیشتر مي شود و ایران به تنهایي توان مقابله با آن را در آینده نخواهد 
استراتژیک خلیج  موازنه  در  را  منطقه اي  قدرت هاي  باید سایر  ایران  بنابراین  داشت. 
فارس وارد و آنها را در مسائل امنیتي منطقه درگیر کند؛ چنان که اعراب )با آمریکا( 
این کار را انجام داده اند، زیرا درگیري این قدرت ها در امنیت منطقه، مساوي افزایش 
منافع استراتژیک آنها در خلیج فارس است. در آن صورت اگر امنیت منطقه به خطر 
بیفتد، این قدرت ها دخالت خواهند کرد و مانع ایجاد ناامني در منطقه خواهند شد؛ 
به خصوص کشورهایی مانند چین و روسیه که حق وتو در شوراي امنیت سازمان ملل 
متحد دارند. از این رو تا زماني که موضع چینی ها درباره امنیت منطقه فقط محدود به 
ژست هاي قدرت طلبانه آنها در مقابل آمریکا باشد، نمي توان انتظار همراهي چنداني از 
طرف آنها در مسائل امنیت منطقه اي داشت، زیرا اساساً این منطقه جزء حوزه منافع 
استراتژیک آنها نیست. ایران اگر بخواهد از چین به عنوان وزنه اي براي برقراري موازنه 
باید حوزه منافع استراتژیک چین  ایاالت متحده استفاده کند،  استراتژیک در مقابل 
را تا خلیج فارس گسترش دهد و این میسر نمي شود مگر با ورود هر چه بیشتر این 
قدرت به بازارهاي اقتصادي منطقه و درگیري آن در معادالت سیاسي ـ امنیتي منطقه.

نتيجه گيري
چین به عنوان بازیگری نسبتاً جدید در خلیج فارس، نه سابقه استعماري دارد و نه 
مانند آمریکا سیاست هاي ستیزه جویانه اي دارد. همچنین چین بازار بزرگي است که 
این کشور  از زماني که   جذابیت هاي فراواني براي سرمایه گذاران خلیج فارس دارد. 
بازیگر  به رهبري دنگ شیائو پینگ، اصالحات اقتصادي خود را آغاز کرد، به عنوان 
به  نیازش  اخیر،  سال هاي  در  چین  باالي  اقتصادي  رشد  شد.  مطرح  جهاني  بالقوه 
انرژي را افزایش داده و امنیت در دستیابي به انرژي را به عنوان چشم اسفندیار این 
کشور مطرح کرده است. به همین دلیل چین سعي کرده است در تمام نقاط نفت خیز 
جهان به خصوص در کشورهایي مانند ایران و سودان که به نوعي با آمریکا مشکل 
دارند، حضور داشته باشد. از آنجا که خلیج فارس مهم ترین منبع تأمین کننده نفت 
وارداتي چین )58 درصد( است، این کشور قصد دارد برای حفظ امینت انرژي خود، 
با  جاي پایي در خلیج فارس پیدا کند. بدین منظور چین روابط تجاري گسترده اي 
نفتي«  »دیپلماسي  پایه هاي  عنوان  به  عربستان،  و  ایران  منطقه،  قدرتمند  دو کشور 
خود برقرار کرده است. ایران می تواند از این فرصت بهره گیرد و امنیت ملی خود را با 
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وارد کردن چین به ساختارهای امنیتی منطقه تأمین کند. با توجه به توضیحاتی که 
آمریکامحور«، »سناریوی  امنیت  ایران یعنی »سناریوی  فراروی  درباره سه سناریوی 
امنیت دسته جمعی« و »سناریوی توازن قدرت« درباره امنیت خلیج فارس داده شد، 
محتمل ترین و عملی ترین سناریوی پیش روی ایران درباره امنیت خلیج فارس، توازن 
قدرت در مقابل آمریکا و متحدان عربی  این کشور از طریق ایجاد تفاهم استراتژیک با 
چین است. بنابراین ایران مي تواند با وارد کردن چین به معادالت امنیتي خلیج فارس، 

بر وزن استراتژیک خود در منطقه بیفزاید و به توازن قدرت حداقلی دست یابد.

منابع فارسی
و  ژئواکونومیک  نقش  »تحلیل   .)1386( افشار  مایل  فرحناز  و  اخباری، محمد  ـ 

کریدوري ایران در تحقق همگرایي در آسیاي جنوبي«، مجموعه مقاالت همایش 
بین المللي بناي آینده اي مطمئن براي آسیاي جنوب غربي، تهران: دبیرخانه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام.
ـ اسدي، بیژن )1381(، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: سمت.     

تهران:  فارس،  امریکا در خلیج  امنیتي  امیر )1381(، سیاست هاي  اسدیان،  ـ 
پژوهشکده مطالعات راهبردی. 
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فصلنامه سیاست خارجي، به نقل از:
www.did.ir/catalog/index-fa.asp?cn=pp0002003221027307

ـ امیدوارنیا، محمد جواد )1381(، »چین و استراتژي امنیت ملي«، فصلنامه 
سیاست خارجي، س 16، ش 2، تابستان.

ـ امیدوارنیا، محمد جواد )1382(، »چین در شرایط نوین جهان«، نامه دفاع، 
ش اول، تهران: مرکز تحقیقات دفاعي.
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به  نفت  صادرکننده  کشور  سومین  همچنان  »ایران   ،)1387/3/5( برنانیوز  ـ 
چین«، گزارش اوپک، به نقل از

  www.Baranews.ir:
ـ خدادادي، محمد اسماعیل)1381(، مسائل منطقه اي ایران، چ 2، قم: یاقوت.

ـ رادیو زمانه )1386/11/5(، »طرح ایجاد پایگاه نظامي چین در ایران«، آسیا 
تایمز، به نقل از

http://radio2amaaneh.com/News/2008/01/post-3713.html:
و  علل  آمریکا؛  و  هند  نظامي  غیر  هسته اي  »همکاري  نوذر)1385(،  شفیعي،  ـ 

پیامدها«، فصلنامه سیاست دفاعي، س 14، ش 55.
ـ صدري، محمود )1384(، »بررسي اصالحات چین و دستاوردهاي آن«، ویژه نامه 
http://www.iranwatch.org/privativiews/:همشهري دیپلماتیک، به نقل از

nixon/perpex_ChallengesandOpportunities_1103.pdf
خلیج  امنیت  بر  آن  تأثیر  و  ایران  »ژئوپلیتیک  )بهار1377(،  عزت هلل  عزتي،  ـ 
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بایندر، چ 3، تهران: دفتر مطالعات سیاسي و بین المللي.
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www.did.ir
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سیاست قدرت به جاي ارتش«، روزنامه شرق، به نقل از: 
ـ وثوقي، سعید )1386(، »آسیاي جنوب غربي و نقش آن در توسعه و امنیت 
اقتصاد جهاني«، مجموعه مقاالت همایش بین المللي بناي آینده اي مطمئن براي 

آسیاي جنوب غربي، تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ الهي، همایون )1384(، خلیج فارس و مسائل آن، چ 8، تهران:  قوس.
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