Archive of SID

بازشناسی ابعاد رویآوری چين به خليج فارس و سناريوهاي امنيتي فراروي
ايران
افشین متقی
تاریخ دریافت1392/4/13 :

1

تاریخ پذیرش نهایی1392/9/25 :

چکیده
خلیج فارس به دالیل مختلف ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک همواره از
جایگاه و اهمیت ویژهی در سیاست جهانی برخوردار بوده است .این منطقه با داشتن
بیش از  60درصد ذخایر نفت دنیا و حدود  40درصد ذخایر گازی جهان ،به عنوان
هارتلند اقتصادی جایگاه ویژهی در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ جهانی دارد .یکی
از کشورهایی که در سالهای اخیر توجه ویژهی به خلیج فارس کرده ،جمهوری خلق
چین است .چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به عنوان مهمترین ابزار مشروعیتساز
حزب کمونیست ،نیاز روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است .پژوهش حاضر با
روش توصیفیـ تحلیلی درصدد است به واکاوی و بررسی تأثیر حضور چین در خلیج
فارس بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بپردازد .پرسش بنیادی این پژوهش
این است که سناریوهای امنیتی ایران در قبال حضور چین در خلیج فارس کداماند؟
براساس این پرسش ،درباره امنیت این منطقه سه سناریو فراروی ایران قرار دارد:
«سناریوی امنیت آمریکامحور»« ،سناریوی امنیت دستهجمعی» و «سناریوی توازن
قدرت» .نتایج این تحقیق نشان میدهد که ظاهرا ً محتملترین 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.

بازشناسی ابعاد رویآوری چين به خليج فارس و سناريوهاي امنيتي فراروي ايران

فصلنامه آفاق امنیت /سال ششم  /شماره بیست و یکم-زمستان 1392

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

.1استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

www.SID.ir

129

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال ششم /شماره بیست و یکم -زمستان 1392

Archive of SID

130

www.SID.ir

مقدمه
چين بزرگترين كشور در حال توسعه است .تاريخ كهن چين نشاندهنده احساس
ديرينۀ تهديدهاي امنيتي و دفاعي و بدبيني به خارجيان است كه نمونه بارز آن را
ميتوان در ساخت ديوار چين مشاهده كرد .تاريخ چين به خوبي نشان میدهد كه اين
كشور عرصه تهاجم اقوام مختلف بوده ،جنگهاي مكرر با غريبان داشته و قدرتهای
خارجی بخشهاي مختلفی از اين كشور را اشغال کردهاند .بنابراين استراتژيهاي
امنيتي همواره در سياست خارجي چين از روزگار باستان تاكنون جايگاهی ويژه
داشته است .نمود اين تفكر را هم ميتوان در انديشههاي متفكران چين باستان مانند
2
«سون زه»1و «كنفوسيوس» و هم در دوران مدرن در تفكرات دكتر «سون يات سن»
و «مائو» مشاهده كرد.
با اين اوصاف چين در حالی که مردم و رهبرانش آكنده از احساس تهديد كهن
از بابت استعمار و سلطهجويي قدرتهاي بزرگ بودند ،در سال  1949پای به عصر
جدید نهاد .دوستي با شوروي نيز نتوانسته بود چينيها را از نيات خارجيان و سوءظن
درباره آنها برهاند؛ زيرا استالين ،رهبر «كشور برادر سوسياليستي» ،نيز مانند غريبان
خواهان به دست آوردن پايگاه دريايي و هوايي در سواحل شرقي چين بود (اميدوارنيا،
1 :1382ـ .)2بنابراين مائو نيز همچون اسالف خود به همة قدرتهاي بزرگ بدبين
بود .استراتژي امنيت ملي چين در دوران مائو بر مبناي بدبيني به همه قدرتهاي
بزرگ و اجتنابناپذیر دانستن جنگ جهاني سوم قرار داشت .دستيابي به سالحهاي
هستهاي به منظور بازدارندگي حداقل ،توسعه مناسبات با كشورهاي جهان سوم براي
كسب حمايتهاي بينالمللي و توسل به شيوههاي جنگ مردمي براي رويارويي با
دشمن در صورت تعرض به خاك چين ،مبناي بقا و استقالل و حاكميت كشور قرار
گرفت (اميدوارنيا .)487 :1381 ،دستاورد بزرگ سياست امنيتي در صنعتی كردن
كشور به ويژه در بخش دفاعي بود .از طرف ديگر ،بيتوجهي به اقتصاد بازار ،ناکامی
در جلب اعتماد كشورهاي پيرامون ،اهمیت ندادن به قدرت مادي (اقتصادي) در
محاسبه توان جامع كشور و ايدهآليسم افراطگراي عقيدتي را میتوان از ضعفهای
استراتژي مائو دانست (امیدوارنیا .)487 :1381 ،بر اين اساس پس از مائو ،دنگ شيائو
1 . Sun Ze
2 . Sun Yatsen
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پينگ در استراتژي امنيت ملي خود اهمیت خاصي به اقتصاد داد .اقتصاد نوين چين
پس از انقالب سوسياليستي  ،1949با آرزوهاي بزرگ مائو تسه دونگ ،رهبر انقالب،
آغاز شد ،با جسارت هوآکوفنگ به آرزوهاي كوچك روي آورد و با اصالحات تدريجي
ليوشائوچي ،چوئن الي و دنگ شيائو پينگ به مسير عادي رفت (صدري .)1384،دنگ
شيائو پينگ محور اصلي سياست خارجي خود را «اصالحات اقتصادي»« ،دروازههاي
باز» و «نوسازي اقتصادي» قرار داد و معتقد بود براي تحقق آن بايد در راه حفظ «صلح
پايدار» تالش کرد (اميدوارنيا.)491 :1381 ،
پس از دنگ شيائوپينگ ،جيانگ زمين ،رهبري حزب كمونيست چين را به دست
گرفت .رهبري جيانگ زمين همزمان شد با فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ
سرد .در اين دوران مسابقه تسليحاتي جديد با محوريت حمله رو به گسترش بود.
آسيا در استراتژي امنيتي آمريكا جايگاه بیشتری يافته بود و گسترش ناتو به شرق و
تهديد عليه استقالل و حاكميت كشورها رو به افزايش بود .عالوه بر این ،جنگ كوزوو
بر وخامت اوضاع افزوده بود .در چنين شرايطي جيانگ زمين اصول سهگانه سياست
خارجي خود را بدين گونه مطرح كرد:
اول ،ادامه اصالحات اقتصادي همانگونه كه مد نظر دنگ شيائو پينگ بود .دوم،
تجديد نظر در استراتژي نظامي چين و تغيير آن از «دفاع» به «دفاع فعال» 1كه كاربرد
جنگافزارهاي هستهاي عليه دشمن را فراتر از حد بازدارندگي تجويز ميكرد .سوم،
تأکید بر آموزش سياسي و عقيدتي در ارتش بيش از گذشته و نفی دیدگاه كساني كه
در اوضاع جديد داخلي و بينالمللي خواهان غيرسياسي و حزبي شدن ارتش هستند
(اميدوارنيا.)23 :1381 ،
پس از جيانگ زمين ،هو جين تائو سكان رياستجمهوري چين را به دست
گرفت .نسل چهارم رهبران چين كه بسيار عملگراتر و غيرايدئولوژيكتر از اسالف
خود هستند ،درصدد برآمدند بين پيشرفت و توسعه اقتصادي تعادل برقرار كنند
(نوربخش .)1384،در زمان رهبري نسل چهارميها ،چين از رشد اقتصادي بیشتری
نسبت به نرم اقتصادي جهان برخوردار است و از لحاظ بينالمللي نيز بازيگر بالقوه
جهاني محسوب میشود (مولوي .)1384،رشد اقتصادي زیاد چين نياز اين كشور را
به انرژي بيش از پيش کرده است؛ به همين دليل چينيها اقدام به سرمايهگذاريهاي
فراوان در حوزه انرژي در مناطق مختلف دنيا مانند استراليا ،كانادا ،كشورهاي آفريقايي
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و خاورميانه کردهاند .در اين ميان خليج فارس به دليل ذخاير فراوان انرژي و هزين ه
بسيار پايين بهرهبرداري ،اهميت ويژهاي در سياست خارجي چين دارد كه اين اهميت
تا حد زيادي مرهون همين ذخاير انرژي است .بدین منظور جمهوری خلق چین برای
تداوم رشد اقتصادی خود که مهمترین ابزار مشروعیتساز حزب کمونیست است ،نیاز
روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است و در این میان ایران و عربستان به عنوان
پایههای دیپلماسی نفتی چین در خلیج فارس به ترتیب  9و  19درصد از نفت وارداتی
چین را تأمین میکنند .از این رو پژوهش حاضر میکوشد به واکاوی و بررسی تأثیر
حضور چین در خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بپردازد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ،از نظر ماهیت ،بنیادیـ کاربردی و از لحاظ روش،
توصیفیـ تحلیلی است .نحوه گردآوری اطالعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و مراجعه
به کتابها و نشریات معتبر است.
چارچوب نظری
 .1جايگاه ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك خليج فارس در سياستهاي جهاني

خليج فارس به داليل مختلف ژئوپلیتيكي و ذخاير عظيم نفت و گاز و گلوگاه انرژي
كشورهاي توسعهيافته ،يكي از مناطق استراتژيك دنيا به شمار میآید كه تأمين
امنيت آن همواره نقشي اساسي در سياست خارجي قدرتهاي بزرگ داشته است
(امام جمعهزاده و فرجي نصيري .)149 :1386 ،در دوران جنگ سرد كه قلمروهاي
ژئواستراتژيك بر اساس اهداف نظامي تعيين ميشدند ،مناطق ژئوپلیتيك نيز
توجيهكننده اهداف نظامي بودند .به همين دليل به محض احساس كوچكترين
تغيير و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتيكي برخي مناطق كه ممكن بود اهداف نظامي
را دچار مشكل سازد ،توسل به زور در آن مناطق امكانپذير ميشد؛ ولي امروزه
قلمروهاي ژئواستراتژيك بايد توجيه اقتصاديـ نظامي داشته باشند (اخباري و مايل
افشار.)173 :1386 ،
در دورهای كه مكيندر و اسپايكمن از ريملند و هارتلند حرف ميزدند ،خليج فارس
و خاورميانه جزء منطقه ريملند محسوب ميشدند (وثوقي)233 :1386 ،؛ زیرا در قرن
بيستم ،راهبردهاي نظامي نقش اساسي داشتند و تسلط بر قلمروهاي ژئوپليتيك جزء
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اهداف اساسي دولتها بود؛ در حالي كه در قرن حاضر اهميت اقتصاد در عرصه جهاني
افزايش يافته است .در روند كنوني قدرت جهاني را كسي در دست خواهد داشت كه
بتواند بر منابع و خطوط انرژي ،به ويژه نفت و گاز تسلط داشته باشد (امامي.)1381 ،
از اين رو مناطقي كه از نظر انرژي غني باشند اهميت مييابند .در نتيجه در نظام
جهاني جديد ،مناطق ژئواكونوميك موقعيت بهتري خواهند يافت .در اين ميان خليج
فارس به عنوان «هارتلند اقتصادي» و نيز بزرگترين حلقه انرژي جهاني ،در آغاز
هزاره سوم مورد توجه ويژه قدرتهاي بزرگ قرار گرفته است (امام جمعهزاده و فرجي
نصيري7 :1386 ،ـ)156؛ زیرا اين منطقه به تنهايي  62درصد ذخاير نفتي و 40
درصد ذخاير گازي جهان را در خود جاي داده است (وثوقي .)231 :1386 ،همچنين
اين منطقه با در اختيار داشتن  60درصد توليد انرژي فسيلي و  742ميليارد بشكه
ذخيره تثبيتشده نفت تا پايان سال  ،2007نقش ژئواكونومي ويژهاي در قرن بيستم
ايفا خواهد كرد (اخباري و مايل افشار)177 :1386 ،؛ زيرا با افزايش روزافزون مصرف
انرژي در هزاره سوم ،به خصوص نفت و گاز ،ارتباط سياستهاي جهاني با اقتصاد و
انرژي ،روز به روز در دنياي وابستگي متقابل بيشتر ميشود (وثوقي .)231 :1386 ،به
تبع آن ،در خليج فارس نیز كه عوامل ژئوپليتيكي بر عوامل اقتصادي منطبق است،
ميتوان گفت اين منطقه نقشي محوري در تدوين استراتژيهاي جهاني خواهد داشت
(اخباري و مايل افشار.)177 :1386 ،
 .2جايگاه خليج فارس در سياست خارجي چين

جمهوري خلق چين با  1/3ميليارد نفر جمعيت ،بزرگترين كشور در حال توسعه
دنياست .چين اكنون دومين مصرفكننده بزرگ انرژي دنيا ( )Madsen, 2006و
سومين واردکننده نفت خام در جهان است ( .)Leverett and Bader, 2005-6چين
در سالهاي اخير در پروسه صنعتي شدن قرار گرفته است و يكي از بزرگترين
اقتصادهاي در حال رشد دنيا را دارد .در واقع با میزان رشد  8تا  10درصدي در سال،
نياز چين به انرژي با افزايش  150درصدي تا سال  2020پيشبيني شده است .چين
براي حفظ اين رشد ،نيازمند افزايش ميزان نفت وارداتي خود است .در طول دهههاي
 1970و  ،1980چين يكي از كشورهاي صادركننده نفت بود؛ اما در سال  1993به
واردكننده نفت تبدیل و رشد اقتصادي آن وابسته به نفت خارجي شد .واردات فعلي
چين  32درصد از كل نفت مصرفي اين كشور است كه اين ميزان تا سال  2010به دو
برابر افزايش خواهد يافت و تا سال  2030با واردات فعلي اياالت متحده برابري خواهد
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كرد (.)Luft, 2006
بهرغم تالشهاي چين براي تنوع بخشيدن به منابع نفتي خود ،اين كشور به طور
روزافزوني به نفت خاورميانه وابسته ميشود ()Luft, 2006؛ به همين دليل تأكيد
فعلي چين بر خاورميانه به عنوان بازار انرژي به لحاظ تاريخي بينظير است .تا دهه
 1960و بيشتر دهه ،1970سياست خارجي چين در خاورميانه ،چيزي بيش از مواضع
شعارگونه پكن در ارتباط با راديكاليسم دنياي عرب و شعار حمايت از فلسطين به دليل
هماهنگي با حمايتهاي چين از «جنبشهاي آزاديبخش» در سراسر جهان نبود .پس
از نشست تاريخي كميته مركزي حزب كمونيست چين در سال  1978كه اصالحات
داخلي چين شروع شد و اوايل دهه  1990كه دروازههاي چين به روي غرب باز شد،
چين به صورت عميقتري در خاورميانه درگير شد ()Leverett and Bader, 2005- 6
و روابط اقتصادي خود را با كشورهای این منطقه به خصوص در حوزه انرژي گسترش
داد؛ به گونهاي كه امروزه چين  58درصد از نفت مصرفي خود را از خاورمیانه تأمين
ميکند .بنابراين گرچه چين به لحاظ تاريخي ،منافع استراتژيك قديمي در خاورميانه
و خليج فارس نداشته است ،از آنجا كه امروزه بيشترين ميزان نفت وارداتي اين كشور
از اين منطقه تأمين ميشود ،رابطه با كشورهاي اين منطقه به طور روزافزوني براي
پكن مهم شده است (.)Luft, 2006
با توجه به توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير و افزايش تصاعدي نياز
اين كشور به انرژي و نيز ناكافي بودن منابع انرژي داخلي ،اين كشور در پي آن است با
به كارگيري «ديپلماسي نفتي» در خليج فارس و دستيابي به منابع نفتي اين منطقه،
«امنيت انرژي» را كه رهبران پكن در پي آنند به دست آورد .بدین منظور چينيها
اقدامات گستردهاي در منطقه انجام دادهاند .از لحاظ اقتصادي اين اقدامات را ميتوان
در قالب استراتژي «دو واردات و يك صادرات» 1تحليل كرد .در این استراتژي« ،دو
واردات» به واردات انرژي (نفت و گاز) و سرمايه از منطقه برای برآوردن نيازهاي اين
كشور اشاره ميكند و «يك صادرات» نيز داللت بر سرمايهگذاري چين در اكتشاف و
توسعه پروژههاي نفتي و گازي در منطقه دارد (اسماعيلي.)1384 ،
همانطور كه گفته شد ،روند رو به افزايش وابستگي به انرژي وارداتي ،احساس رو
به افزايش «ناامني در حوزه انرژي» را ميان رهبران چين برانگيخته است .آنان نگران
هستند كه اخالل در عرضه انرژي يا افزايش قيمت آن ،تداوم روند توسعه اقتصادي
1 . Two Import and One Export
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3 .عربستان و ايران ستونهاي ديپلماسي نفتي چين در خليج فارس

سياستمداران چيني در آغاز هزاره سوم ،دستيابي به دو هدف اساسي را سرلوح ه
سياست خارجي خود قرار دادهاند« :امنيت» و «انرژي» .درباره انرژي چينيها تالش
گستردهاي برای سرمايهگذاري در كشف و استخراج منابع انرژي در مناطق مختلف
دنيا کردهاند؛ اما بهرغم تالشهاي فراوان چينيها برای تنوع منابع نفتي خود ،خليج
فارس همچنان مهمترين تأمينكننده انرژي چين محسوب ميشود .چينيها در بحث
انرژي روي ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس تمركز كردهاند و اين دو كشور
پايههاي «ديپلماسي نفتي» چين در منطقه محسوب ميشوند .دغدغه ديگر چينيها
در قرن بيست و يكم ،امنيت است .نگراني امنيتي چين در خليج فارس نه «امنيت
سرزميني» كه «امنيت انرژي» است؛ به همين دليل چينيها مايلاند برای تأمين
امنيت كشتيها و محمولههاي نفتي خود ،حضوري نظامي در خليج فارس داشته
باشند .از ديدگاه رهبران چيني ،كانال ورود چين به خليج فارس ،در درجه اول
پاكستان و در درجه دوم ،ايران است .در ادامه ابتدا به تفصيل درباره نيازهاي انرژي
چين و سپس دربار ه نيازهاي امنيتي اين كشور بحث خواهيم كرد.
چهار قدرت بزرگي كه اياالت متحده در سال  1970نقش آنها را در موازنه قدرت
خليج فارس به رسميت شناخت ايران ،عراق ،عربستان سعودي و اياالت متحده آمريكا
بودند .اكنون بعد از  38سال اتفاقاتي رخ داده كه اين موازنه قوا به هم خورده است.
انقالب اسالمي ايران در سال  ،1979جنگ عراق و ايران در سال  88ـ ،1980حمله
عراق به كويت در سال 91ـ 1990و حمله نيروهاي ائتالف به عراق در سال 2003
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آنان را با خطر مواجه کند .دليل اصلي نگراني رهبران چين آن است كه رشد سريع
اقتصادي و پيشبرد روند توسعه اقتصادي ،اكنون به مهمترين ابزار مشروعيتساز حزب
كمونيست تبديل شده است .از منظر استراتژيك نيز رهبران اين كشور نگران اعمال
محدوديتهايي از سوي اياالت متحده در حوزه انرژي عليه خود هستند (Weinstein,
 .)2005از اين رو ،چينيها براي كاهش آسيبپذيري خود در اين عرصه ،دست به
اقدامات مختلفي زدهاند .يكي از مهمترين اقدامات در راستاي استراتژي «دو واردات
و يك صادرات» ،برقراري پيوندهاي بيشتر با كشورهاي دارنده منابع انرژي به ویژه
كشورهاي حوزه خليج فارس است كه در اين ميان عربستان سعودي و ايران بيش از
كشورهای دیگر توجه چينيها را به خود جلب كردهاند.
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موازنه قواي تاريخي را به طور چشمگیری تغيير داده است .اكنون عراق ديگر يك
تهديد نظامي خطرناك در منطقه نيست .ايران و عربستان سعودي دو قدرت نظامي
برتر منطقه هستند ،هرچند عربستان و شوراي همكاري خليج فارس يك موازنه جمعي
عليه ايران تشكيل دادهاند ( .)Wallace, 2005از آنجا که ایران و عربستان بيشترين
منابع نفت و گاز منطقه را دارند ،چين كه به جرأت ميتوان گفت تعداد كمي از
قدرتها سياست خارجي كام ً
ال رئاليستي مانند این کشور داشتهاند ،اقدام به برقراري
روابط نزديك با اين دو كشور كرده است (.)Powell, 2006
پكن درصدد ادامه رشد باالي اقتصادي خود است؛ به همين دليل ،روابط خارجي
اين كشور به طور تنگاتنگي با سياست داخلي آن گره خورده است (.)Powell, 2006
چين برای ادامه رشد باالي اقتصادي خود (سياست داخلي) اقدام به برقراري روابطي
نزديک با كشورهاي نفتخيز جهان به ویژه كشورهاي حوزه خليج فارس كرده است.
هرچند روابط چين با اين كشورها قدمت زيادي ندارد ،در چند سال گذشته پكن به
سرعت روابط خود را با اين منطقه به ویژه پيوندهاي اقتصادي را گسترش داده و
عمق بخشيده است؛ به گونهاي كه به بزرگترين شريك تجاري كشورهاي عرب در
شرق تبدیل شده است ( .)Madsen, 2006چين و كشورهاي شوراي همكاري خليج
فارس در تابستان  2004بحث درباره بستن موافقتنامه آزاد تجاري را شروع كردند
( .)Daragahi, 2005اين گفتوگوها همزمان شد با تبادل نظر چين و اعراب برای
برگزاري گفتوگوي نيمساالنه بين چين و رهبران  22دولت اتحاديه عرب كه با موافقت
اتحاديه عرب اين گفتوگوها دوبار تاكنون برگزار شده است (.)Madsen, 2006
جز عربستان ،بقيه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس تجارت کمتري با
چين دارند و تجارت آنها بر صادرات مواد خام به چين متمرکز شده است .برای مثال،
مبادالت تجاري چين با عمان  1/5ميليارد دالر در سال  2003و  4/4میلیارد دالر در
سال  2004بوده است .عمان اکنون سومين تأمينکننده نفت وارداتي چين در منطقه
پس از ايران و عربستان است .تجارت چين با امارات متحده عربي و کويت به ترتيب
 3/9و  727ميليارد دالر در سال  2002بوده است (.)Madsen, 2006
همانطور كه گفته شد ،از ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس،
چين بيشترين حجم مبادالت تجاري را با عربستان سعودي دارد .برقراري روابط
ويژه با عربستان ،مؤلفههاي اصلي استراتژي چين برای دسترسي به منابع نفتی خليج
فارس است .برقراري روابط پكنـ رياض به اواسط دهه  1980بر ميگردد كه چين
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موشكهاي بالستيك ميانبرد خود را به عربستان سعودي فروخت؛ اما با ديدار جيانگ
زمين از عربستان در سال  ،1999تحول عظيمي در روابط دو كشور ايجاد شد .در اين
ديدار موافقتنامه «همكاري استراتژيك نفتي» بين دو كشور به امضا رسيد و چين
پيشنهاد فروش موشكهاي بالستيك قارهپيما به عربستان سعودي داد؛ اما سعوديها
به منظور حفظ روابط ويژ ه خود با آمريكا تاكنون ترجيح دادهاند بسياري از اين
پيشنهادها را رد كنند (.)Luft, 2006
از زمان ديدار جیانگ زمين از عربستان تاكنون ،روابط دو كشور با سرعت شتابان
رو به گسترش بوده است .چين اكنون چهارمين واردكنندة نفت عربستان سعودي
است .عربستان نيز با تأمين  19درصد از نفت وارداتي چين ،بزرگترين تأمينكننده
نفت چین در منطقه است ( )Madsen, 2006كه اين ميزان طبق آخرين گزارش
وبسايت رسمي كشورهاي صادركننده نفت (اپك) ،به  20درصد در سال 2008
رسيده است .طبق اين گزارش ،عربستان رتبه دوم بزرگترين كشور صادركننده نفت
به چين را پس از آنگوال (با  21درصد) دارد ( .)www.Bornanews.irطبق برآورد
وزارت بازرگاني چين ،تجارت بين دو كشور از سال  1999به بعد ،به طور متوسط 41
درصد رشد داشته است .صادرات نفت عربستان به چين از  440/000بشكه در سال
 2004به  500/000بشكه در سال  2005افزايش يافته است .اين افزايش بعد از توافق
آرامكوـ غول نفتي عربستانـ با ساينوپك براي صدور روزانه يك ميليون بشكه نفت به
چين تا سال  2010انجام گرفت (.)Madsen, 2006
در يكي ديگر از بزرگترين معامالت تجاري بين چين و عربستان ،شركت نفت و
شركت پتروشيمي چین 1با شركت آرامكو عربستان برای صرف  300ميليون دالر به
منظور توسعه منابع گاز طبيعي عربستان نزديک حوزه قوار به توافق رسيدند .همکاري
چين و عربستان فقط محدود به حوزه نفت و گاز نيست .در ساير حوزهها نيز دو
طرف اقدام به سرمايهگذاريهاي متقابل كردهاند؛ از جمله سرمايهگذاري شركتهاي
سعودي در بخش پتروشيمي چين كه در اين مقال ،مجال بررسي آنها نيست .اما اهم
قراردادهاي فيمابين موارد مذکور بوده است.
ايران ستون ديگر «ديپلماسي نفتي» چين در خليج فارس است .چين در اواسط
دهه ،1990به نحو چشمگيري واردات نفت خام و محصوالت نفتي از ايران را گسترش
داد؛ به گونهاي كه وزير نفت وقت ايران ،آقاي زنگنه ،اظهار داشت كه تهران پيشبيني
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ميكند تا پايان سال  ،2004سرانجام چين جاي ژاپن را به عنوان اولين بازار فروش
نفت ايران خواهد گرفت ( .)Renfeng, 2004ايران اكنون با تأمين  9درصد نفت
وارداتي چين در رتبه سوم بزرگترين كشور صادركننده نفت به چين پس از آنگوال و
عربستان سعودي قرار دارد (.)www.Bornanew.ir
تعامالت چين و ايران محدود به حوز ه نفت نیست ،بلكه قراردادهاي عظيم ديگري
نيز ميان طرفين به امضا رسيده است .ساينوپك برای راهاندازي صنعت گاز طبيعي
ازكارافتاده كشورش ،در معاملهای بزرگ به ارزش صد ميليارد براي توسعه ميدان نفتي
يادآوران ،با ايران توافق کرد كه  250ميليون تن گاز طبيعي براي  30سال از ايران
خريداري كند؛ در عوض ايران روزانه  150هزار بشكه نفت خام به چين صادر خواهد
كرد .در توافقی ديگر در اواخر مارس  ،2004يك قرارداد  20ميليارد دالري بين
شركت تجاريـ نفتي نورينكو و ايران براي خريد گاز طبيعي ايران به مدت  25سال
به امضا رسيد (.)Daragahi, 2005
در مجموع برنامههاي سرمايهگذاري چين در توليد و اكتشاف نفت ،پتروشيمي و
گاز طبيعي در ايران ،به بيش از صد ميليارد دالر تا پايان ربع قرن آينده خواهد رسيد
( .)Gundzik, 2005حجم عظيم سرمايهگذاريهاي چين در خارج از كشور و رشد
اقتصادي باالي اين كشور ،اين نگراني را در جهان به وجود آورده است كه اين رشد
اقتصادي باال ،با نفوذ ژئوپليتيك اين كشور جابهجا خواهد شد؛ زیرا در نبود يك توازن
در روابط بينالمللي قدرتهاي بزرگ جهاني ،نفوذ ژئوپليتيك يك اصل سازماندهنده
است ( .)Daojiong, 2005از اين رو چين به شدت دنبال نفوذ در مناطق ژئوپليتيك
دنياست .خليج فارس يكي از اين مناطق ژئوپليتيك است كه چين اميدوار است به
منظور تأمين امينت انرژي خود ،نفوذ نظامي در اين منطقه داشته باشد .چينيها براي
عملي شدن اين طرح ،اول به پاكستان و پس از آن به ايران چشم دوختهاند؛ به همين
علت سرمايهگذاريهاي کالني در نفت و گاز ايران انجام داده و حجم مبادالت تجاري
فيمابين را به شدت گسترش دادهاند .شاهد مدعاي نگارنده نيز درخواست چينيها
از ايران برای واگذاري پايگاه نظامي به آنها در يكي از بنادر استراتژيك ايران در بهمن
 1386است .اين اقدام به لحاظ ژئوپلیتيك براي چين و ايران بسيار حائز اهميت است.
تأثير متقابل سياسي و اقتصادي اين اقدام براي چين با توجه به اينكه اين كشور به
شدت به واردات انرژي از ايران و سایر كشورهاي حوزه خليج فارس وابسته است،
درخور توجه است؛ زیرا اين اقدام ميتواند توافقنامه انرژي چين براي انتقال نفت و
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گاز از طريق تنگه هرمز را محكمتر كند ( .)www.atime.Comاز طرف ديگر ايران
كه همواره از جانب آمريكا احساس ناامني و تهديد ميکند و اين احساس تهديد با
واگذاري پايگاه نظامي امارات متحده عربي به فرانسه بيشتر هم شده است ،ميتواند با
واگذاري پايگاه نظامي به چين در يكي از بنادر خود ،به موازنه قوا در مقابل آمريكا و
كشورهاي عربي دست پيدا كند.

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

خليج فارس يکي از مناطق استراتژيک دنياست که از ديرباز همواره دغدغههاي امنيتي
داشته و بحرانهاي فراواني فراروي خود ديده است .تأمین امنیت اين منطقه که
استراتژيکترين حوزه منافع ملي ايران به شمار میرود ،يکي از دغدغههاي امنيتي
حکومتهاي مختلف ايراني بوده و همچنان نيز هست .در دوران معاصر ،امنيت اين
منطقه همواره متکي به قدرتهاي بزرگ بوده و هيچگاه امنيت منطقهاي بومي و پايدار
در آن شکل نگرفته است .در دوران پهلوي اول ،امنيت اين منطقه متکي به انگلستان
بود؛ اما در دوره پهلوي دوم ،با افول قدرت بريتانيا و جايگزيني آن با قدرت اياالت
متحده آمريکا ،امنيت اين منطقه نيز با اتکا به قدرت نظامي آمريکا تأمين ميشد.
از آن زمان تا کنون ترتيبات امنيتي و نظمهايي که در منطقه شکل گرفته ،همواره
آمريکامحور بوده است .با وقوع انقالب اسالمي ايران و شکلگيري حکومتی مخالف
آمريکا در منطقه ،اين نظم (آمريکامحور) دچار چالش شده و از آن زمان ايران همواره
به عنوان يک قدرت منطقهاي که هژموني آمريکا در منطقه را به چالش کشيده ،مطرح
است .اهميت استراتژيک و منابع انرژي فراوان خليج فارس باعث شده است قدرتهاي
مختلف از جمله چين براي حضور در اين منطقه ابراز عالقهمندي کنند.
از ديدگاه رئاليستي ،هر چه تعداد قدرتهاي بازيگر و قطبهاي تشکيلدهنده
موازنه قوا در يک منطقه بيشتر باشد ،آزادي عمل قدرتهاي منطقهاي و قدرتهاي
کوچک نيز بيشتر ميشود و اين قدرتها ،فرصت و فضاي بيشتري براي بازيگري
و نقشآفريني به دست ميآورند .بنابراين حضور چين در خليج فارس ممکن است
خالق فرصتهاي جديدي براي جمهوري ايران به منظور تأمين منافع و افزايش
مطلوبيتهاي امنيتي خود باشد .از ديدگاه نگارنده ،با توجه به رغبت قدرتهاي
بزرگ ديگر مانند چين و روسيه برای حضور در منطقه و فرصتها و چالشهايي که
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سناريوي اول« :امنيت آمريکامحور»

اولين سناريويي كه براي تأمين امنيت خليج فارس پيش روي ايران قرار دارد ،ايجاد
نظمی غربمحور با رهبري آمريكاست که آن را سناريوي «امنيت آمريکامحور»
ناميدهايم .براي درک ماهيت سياست خارجي آمريکا در خليج فارس الزم است
پيشينهاي درباره سياست خارجي اين کشور در منطقه بيان شود .پس از جنگ جهاني
دوم و افول امپراتوري بريتانيا ،آمريكا به عنوان يك ابرقدرت سر برآورد و جانشين
انگلستان در مناطق مختلف دنيا شد .حضور و نفوذ اياالت متحده آمريكا در منطقه
خليج فارس معمايي است كه طي دهههاي اخير به ویژه در سالهاي پس از جنگ
سرد ،ذهن بسياري از محققان سياست بينالملل را به خود مشغول کرده است .آمريكا
در سالهاي نخستين جنگ سرد به سه دليل توجهی ويژه به خاورميانه و خليج فارس
داشت .1 :تالش آمريكا براي خاورميانهاي آزاد و مستقل؛  .2ادامه يافتن جريان نفت
به دنياي آزاد به دليل وابستگي شديد همپيمانان آمريكا در ناتو و ژاپن به نفت اين
منطقه؛  .3وجود كانال سوئز ،زیرا سهم آمريكا از نفت خاورميانه در دهه  1940تماماً
از اين كانال عبور ميکرد و حتي بعد از تعبيه لولههاي نفتي ،قسمت اعظمي از نفت
مصرفي آمريكا از اين كانال عبور ميكرد (كالينز.)280 :1383 ،
در دوران اوليه جنگ سرد ،گسترش منافع استراتژيك اياالت متحده به سمت
خاورميانه ،با انگيزه اوليه نگراني از پيشروي قدرت نظامي شوروي به سمت خاورميانه
و خليج فارس بود؛ اما همزمان با افزايش تهديدهای جهاني شوروي ،اياالت متحده
هر چه بيشتر در استراتژيهاي دفاعي و امنيتي خاورميانه درگير شد .اگرچه قدرت
نظامي بريتانيا در اين منطقه هنوز پابرجا بود ،در حال جايگزيني با قدرت آمريكا بود.
برنامهريزان نظامي آمريكا اعتقاد داشتند كه حفظ امنيت خطوط نفتي خاورميانه در
جنگ با شوروي ضروري است .اين اعتقاد مبتني بر اين اميد بود كه هر جنگي با
شوروي بايد ظرف چند سال تمام شود؛ زیرا منابع نفتي داخلي آمريكا براي بحران
طوالني مثل جنگ كافي نبود ( .)Kemp and sanders,2003با وجود این تا قبل از
سال  1971منطقه خليج فارس در معادالت ژئواستراتژيك جنگ سرد از درجه دوم
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اهميت نسبت به اروپا و شرق و جنوب شرق آسيا برخوردار بود و خليج فارس به عنوان
جبهه سوم راهبردي پس از جبهه اول (اروپا) و جبهه دوم (شرق و جنوب شرق آسيا)
قرار ميگرفت (عزتي.)181 :1377 ،
در اواخر دهه  1960انگلستان به داليل مختلف مانند فقدان توانايي كافي ،استقالل
هندوستان ،بسته شدن كانال سوئز ،استقالل كشورهاي منطقه ،ملي شدن نفت در
ايران ،تحوالت چپگرايانه در كشورهایي مانند عراق و قدرت فزاينده آمريكا به اين
نتيجه رسيد كه از يك سو ايفاي نقش گذشته در منطقه خليج فارس بسيار پرهزينه
است و از سوي ديگر با توجه به روابط ويژه انگلستان با آمريكا ،حضور و نفوذ آمريكا
در منطقه تهديدي عليه منافع انگلستان نخواهد بود .بنابراين انگلستان در سال 1968
اعالم كرد تا پايان سال  1971نيروهاي خود را از خليج فارس بيرون خواهد برد.
آمريكا ابتدا تحت تأثير رويدادهايی مانند جنگ ويتنام ترجيح ميداد در راستاي ايفاي
نقش فعال در منطقه ،از متحدان منطقهاي به عنوان نمايندگان خود استفاده كند؛ به
همين دليل نيكسون دكترين منطقهاي خود را كه بر همكاري امنيتي با قدرتهاي
منطقهاي تأكيد داشت ،مطرح كرد .براساس اين دكترين كه به «سياست دوستونه»
نيكسون شهرت یافت (اسدي ،)1381:43 ،امنيت خليج فارس بر عهده دو كشور ايران
و عربستان گذاشته شد .ايران به دليل تواناييهاي باالي نظامي و ساير عناصر قدرت،
نقش فعالتري يافت و به عنوان ژاندارم منطقه تعيين شد .در كنار ايران ،عربستان به
عنوان يك قدرت اقتصادي مطرح ميشد و اين دو كشور در مجموعبايد امنيت خليج
فارس را تأمين میكردند (الهي.)277 :1384 ،
اما پيروزي انقالب اسالمي و روي كار آمدن جناح ضد آمريكايی در ایران ضربه
نهايي را بر پيكر سياست دوستونه نيكسون وارد کرد و باعث فروپاشي اين سياست
شد .پيروزي انقالب اسالمي و حمله شوروي به افغانستان در سال  ،1979در مجموع
باعث تغييراتي در سياستهاي امنيتي آمريكا در منطقه شد كه اهم آنها عبارتاند از:
 .1تعيين عربستان به عنوان پايه اصلي سياستهاي آمريكا در منطقه خليج فارس؛ .2
ايجاد يك «كمربند امنيتي» يا يك «پرده آهنين» دور انقالب اسالمي از پاكستان تا
مصر؛  .3تشكيل و گسترش يك نيروي واكنش سريع (الهي93 :1384 ،ـ  )277برای
جلوگيري از حوادث مشابه انقالب اسالمي ايران در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج
فارس؛ چنانکه رونالد ريگان تأكيد كرد اياالت متحده اجازه نخواهد داد عربستان
سعودي نيز وضعيت ايران را پيدا كند و از اردوگاه غرب خارج شود (.)Randy, 1990
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تغييرات یادشده در سياستهاي امنيتي آمريكا در خاورمیانه در مجموع باعث
طراحي يك سيستم امنيتي جديد شد كه ضمن برآورده كردن منافع آمريكا در
خاورمیانه به مقابله با گسترش انقالب اسالمي ايران در منطقه ميپرداخت و به طور
همزمان دو كشور ايران و عراق را تضعيف ميكرد .در اين سيستم همچنين تالشهايي
برای حل منازعه فلسطين و اسرائيل در نظر گرفته شده بود .همزمان با اين سياست،
آمريكا زمينه اتحاد سياسيـ نظامي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را فراهم كرد.
در چارچوب اين سياست ،در سال  1981شوراي همكاري خليج فارس شكل گرفت
كه اتحاد اقتصادي و همكاري امنيتي مهمترين عامل تأسيس اين شورا بود (يونسيان،
 .)1384سيستم امنيتي جديد تركيبي از قراردادهاي امنيتي است كه به صورت
دوجانبه با تك تك كشورهاي جنوبي خليج فارس منعقد شده است .آمريكا براساس
اين قراردادها ،امكان ايجاد پايگاههاي نظامي در اين كشورها را به دست آورده و حضور
نظامي خود را در منطقه تقويت كرده است .قراردادهاي واگذاري پايگاه به نيروهاي
آمريكايي ،انجام مانورهاي مشترك و تعهد آمريكا به دفاع از اين كشورها حلقههاي
تكميلكننده ساختار امنيتي جديد منطقه هستند (اسديان2 :1381 ،ـ .)151در اين
راستا ميتوان به پايگاههاي آمريكا در كشورهاي زير اشاره كرد :پايگاه دريايي جفير در
بحرين ،پايگاه هوايي ظهران ،پايگاه دريايي اسفانيه ،پايگاه حفرالباطن ،پايگاه تبوك،
پايگاه خميسي و مشيط در عربستان ،پايگاه مصيره ،پايگاه دريايي خصيب ،پايگاه
دريايي ام الغنم و پايگاه هوايي مسيب در عمان (خدادادي2 :1383،ـ.)151
میتوان گفت امنيت خليج فارس از جنگ جهاني دوم بدين سو كه قدرتهاي
بزرگ حضوري فعال در اين منطقه داشتهاند ،همواره نظم غربمحور بوده است .اکنون
ايران نيز ميتواند مانند ساير کشورهاي منطقه و رژيمهاي سابق ايران ،کليد امنيت
خود را به آمريکا دهد و با اتكا به قدرت نظامي و نفوذ ژئوپليتيك آمريكا در منطقه،
همانند كشورهاي عربي به نظمي آمريكامحور تن دهد و از منافع اقتصادي بيشمار
آن بهرهمند شود .در اين نظم ،خليج فارس به عنوان يك مجموعه امنيتي با اتكا به
قدرت هژموني آمريكا ،مسائل امنيتي خود را درون مجموعه حل و فصل ميكند .در
اين مجموعه امنيتي ،تنها قدرتي كه خارج از مجموعه در منطقه حضور دارد (حضور
نظامي) ،آمريكاست و از آنجا كه این کشور تنها ابرقدرت است ،ميتواند مسائل امنيتي
خليج فارس را حل و فصل كند و امنيت را در اين منطقه تأمين كند .سایر کشورها
نيز به خاطر همراهي با آمریکا ،امنيت خود را در مقابل قدرتهای دیگر تضمينشده
ميبينند .اما از آنجا كه ايران در موضوعات متعدد امنيتي و ایدئولوژیکی با آمريكا تضاد
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با توجه به مطالعات تطبيقي که نگارنده بين منطقة خليج فارس و ساير نقاط دنيا
انجام داده است ،بهترين سيستم امنيتي که ميتواند منافع جمهوري اسالمي ايران
را در منطقه برآورده کند ،يک سيستم امنيت دستهجمعي جديد با مشارکت همة
کشورهاي منطقه است که نمود اين سيستم ميتواند شوراي همکاري خليج فارس با
حضور ايران و عراق به عنوان دو قدرت منطقهاي باشد؛ زیرا هر گونه سيستم امنيتي
بدون حضور اين دو قدرت در منطقه ناقص است و نميتواند امنيت خليج فارس را
تأمین کند .با توجه به اينکه پس از جنگ جهاني دوم شاهد رشد منطقهگرايي در
سراسر دنيا هستيم و سيستمهاي امنيت دستهجمعي که نمونه بارز آن ،سازمان ملل و
سازمان پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) است ،در حال رشد هستند ،ايران نيز بايد خود
را با تحوالت جديد هماهنگ سازد و از شکلگيري چنين سيستمي در منطقه حمايت
کند .ايران حتي ميتواند با شعار الگوبرداري از سازمان ملل درباره امنيت دستهجمعي،
خواست خود را مشروع و در راستاي اهداف سازمان ملل اعالم کند .بنابراين ايران
بايد به دنبال ايجاد يک سيستم امنيت دستهجمعي بومي در منطقه ،بدون حضور
قدرتهاي فرامنطقهاي باشد .ايران حتي ميتواند پيشنهاد ايجاد ارتش مشترک خليج
فارس را مطرح کند .در صورت عملي شدن چنين طرحي ،ايران با توجه به توان نظامي
باالي خود نسبت به ساير کشورهاي منطقه ،تأمينکننده اصلي چنين نيرويي خواهد
بود .حتي اگر طرح ايجاد ارتش مشترک خليج فارس عملي نشود ،باز هم شکلگيري
يک سيستم امنيت دستهجمعي کام ً
ال در راستاي منافع جمهوري اسالمي است .اگر
چنين سيستمي در منطقه پياده شود ،نخستين و مهمترين نتيجه آن ،خروج آمريکا
از ترتيبات امنيتي منطقه است .در صورت تحقق اين هدف اوالً از دغدغههاي امنيتي
ايران از جانب آمريکا کاسته خواهد شد؛ ثانياً آمريکا نميتواند از نزديک ايران را کنترل
کند و با حضور دريايي خود در خليج فارس ،ايران را از ترتيبات امنيتي منطقه خارج
سازد يا دستکم به حاشيه براند و مانع از تأثيرگذاري مؤثر ايران در ترتيبات امنيت
منطقهاي شود .نتيجه ديگر اين سيستم امنيتي اين است که ايران را به هژمون منطقه
تبدیل ميکند و ايران به عنوان قدرت برتر منطقه ،مطرح ميشود .سومين نتيجه اين
سيستم امنيتي ،تسلط ايران بر راههاي آبي خليج فارس و تنگه استراتژيک هرمز است.
در نبود نيروي دريايي آمريکا در منطقه ،ايران يکهتاز منطقه و ستون اصلي تأمين
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امنيت در منطقه خواهد شد.
اما براي پيگیري چنين طرحي بايد آن سوي خليج فارس را هم در نظر گرفت.
در آن سوي خليج فارس قدرتهاي کوچکي حضور دارند که دغدغه امنيتي اول آنها
نه از سوي قدرتهاي بزرگ و فرامنطقهاي که از جانب ايران است .اعراب از ديرباز
همواره از جانب همسايه شمالي و بزرگترشانـ ايرانـ احساس ناامنی کرده و ميکنند.
به همين علت اين کشورها برای تأمين امنيت خود در برابر ايران ،دست به دامان
قدرتهاي بزرگتري مانند آمريکا و بريتانيا شدهاند .خيلي هم منطقي است که اين
کشورها به اين استراتژي امنيتي روي آورند .اين کشورها به دليل وسعت و جمعيت
پايينشان به تنهايي قادر به تأمين امنيت خود نيستند و ناچار براي تحقق اين امر
بايد به قدرتهاي ديگر اتکا کنند .حتي در صورت شکلگيري يک سيستم امنيت
منطقهاي باز هم ايران نقش اصلي را در چنين سيستمي ايفا ميکند و در واقع ايران
نقش کنوني اياالت متحده (تأمين امنيت کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس) را
به عهده خواهد گرفت .از اين رو اين کشورها ترجيح ميدهند امنيتشان وابسته به
آمريکا باشد تا ايران؛ زيرا آنها بر خالف ايران ،از جانب آمريکا تهديدی امنيتي احساس
نميکنند .اعراب تا کنون سعي کردهاند با وارد کردن قدرتهاي فرامنطقهاي به حوزه
معادالت امنيتي خليج فارس به ايجاد نوعي توازن قوا در مقابل ايران دست زنند .اقدام
اعراب در واگذاري پايگاههاي نظامي به آمريکا و سایر قدرتهاي غربي مانند فرانسه
(امارات متحده عربي) و حتي شکلگيري شوراي همکاري خليج فارس را ميتوان
اقداماتي در اين راستا ارزيابي کرد .با توجه به موارد یادشده ميتوان پيشبيني کرد
که شکلگيري چنين سيستم امنيت دسته جمعي گرچه تأمينکننده منافع امنيت
ملي ايران است ،شکلگيري آن پروژهاي بسيار زمانبر است و اصل اساسي آن وجود
اعتماد متقابل است که اکنون بين کشورهاي شمال و جنوب خليج فارس در نازلترين
حد خود است .همچنين شکلگيري چنين سيستمي مستلزم وجود تهديدهای امنيتي
مشترک يا دستکم رسيدن به تعريف مشترکي از تهديدهای امنيتي است .در خليج
فارس هيچگونه تعريف مشترکي از تهديدهای فرارو وجود ندارد؛ زیرا در صورتي که
ايران ،آمريکا را به عنوان اولين و مهمترين تهديد امنيتي خود در نظر بگيرد ،در جنوب
خليج فارس قضيه کام ً
ال برعکس است .اعراب ،ايران را تهديد امنيتي خود ميدانند و
براي رفع اين تهديد ناگزير دست به دامان آمريکا شدهاند .با توجه به مشکالت موجود
در شکلگيري چنين سيستمي و نيز زمانبر بودن اين پروژه ،ايران بايد شکلدهي به
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چنين سيستمي را جزء اهداف استراتژيک و بلندمدت خود قرار دهد؛ زيرا حتي اگر
خود اعراب به چنين درکي از امنيت برسند و اعتقاد پيدا کنند که امنيت در منطقه
بايد بومي شود ،باز هم آمريکا آنها را تحت فشار قرار خواهد داد و به راحتي به آنها
اجازه نخواهد داد در يک سيستم امنيتي با محوريت ايران شرکت کنند.
سناريوي سوم« :توازن قوا»
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سومين و محتملترين سناريوي پيش روي ايران ،سناريوي «توازن قوا» در مقابل
آمريکاست .اين سناريو ،به كارگيري قدرتهاي خارج از منطقه براي ايجاد توازن قوا در
مقابل اياالت متحده و اعراب را پيشنهاد ميکند؛ زیرا هر چه قطبها و قدرتهاي درگير
در يک موازنه قوا بيشتر باشند ،قدرتهاي متوسط و کوچکتر آزادي عمل بيشتري
دارند و با پيوستن به اين اتحاد و ائتالفها ،فرصتهاي بيشتري براي نقشآفريني پیدا
میکنند .بنابراين ايران ميتواند با وارد كردن قدرتهايي مانند روسيه به ویژه چين
در معادالت امنيتي خليج فارس ،بر وزن استراتژيك خود در منطقه بيفزايد .همانطور
كه گفته شد ،رشد فراوان اقتصادي چين ،نياز اين كشور به انرژي را به طور روزافزوني
افزايش داده است .از آنجا كه بيش از نيمي از نفت وارداتي چين از منطقه خليج
فارس تأمین ميشود ،این کشور مايل است برای تأمين امنيت محمولههاي نفتياش،
حضوري نظامي در منطقه داشته باشد .به همين دليل چينيها سرمايهگذاريهاي
كالني در بندر گوادر پاكستان انجام دادهاند .هرچند چينيها تأكيد ميكنند كه این
حضور صرفاً حضوري اقتصادي است ،پشت اين حضور اقتصادي ،اشتياق چين به
حضوري نظامي در منطقه نهفته است.
چين همچنين اشتياق فراواني براي حضور نزديك در تنگه استراتژيك هرمز دارد
كه  40درصد نفت جهاني از آن ميگذرد .شاهد مدعاي ما نيز درخواست چينيها از
ایران برای واگذاري پايگاه نظامي به اين كشور در سال  1386است .ايران بايد به اين
اشتياق چين پاسخ مثبت دهد و به اين كشور پايگاه نظامي واگذار كند؛ زیرا با حضور
چين در خلیج فارس به عنوان متحد ايران ،بر وزن استراتژيك ايران در معادالت
استراتژيک منطقه افزوده ميشود .در وضع كنوني ،ايران هيچ متحد استراتژيكي در
منطقه ندارد؛ از اين رو بايد با وارد کردن قدرتهايي مانند چين ،روسيه و حتی هند
در معادالت امنيتی خليج فارس بر توان استراتژيک خود در معادالت امنيتی اين
منطقه بيفزايد.
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اما نكتهاي كه نبايد فراموش شود اين است كه همكاري نظامي به تنهايي موجب
همكاري استراتژيك نميشود .حضور چین در خليج فارس يا حتي دادن پايگاه نظامي
به اين كشور به خودي خود عاملي برای حداكثرسازي مطلوبيتهاي امنيتي نخواهد
بود؛ زیرا چين روابط خود با ايران را در چارچوب روابطش با غرب تنظيم ميكند .به
همين دليل روابط ايران با كشور يادشده ،تاكنون مبتني بر همكاريهاي دوجانبه و
غيرسازمانيافته بوده است .موضوعات خاصي موجب ايجاد فضاي همكاري ميان طرفين
شده است ،اما اين روند تداوم چنداني نداشته است .علت آن را هم ميتوان در ابهام
گفتماني و فقدان برنامه استراتژيك در روابط متقابل دانست؛ بنابراين اگر ايران بخواهد
مطلوبيتهاي امنيتي خود را از طريق چين تأمين كند ،بايد به بازتعريف روابط خود با
اين كشور بپردازد و جايگاه استراتژيك اين قدرت را در سياست خارجي خود مشخص
كند و سپس به ايجاد يا عدم ايجاد پيوندهاي استراتژيك با آن بپردازد .تا زماني كه
روابط ايران با چين در چارچوب برنامههاي نظامي باشد ،نميتوان انتظار شكلگيري
روابط استراتژيک بين طرفين را داشت ،زیرا سازههاي نظامي به تنهايي عامل همکاري
استراتژيک نیست .در عوض ايجاد فضاي مناسب براي همکاري نرمافزاري را ميتوان
بستري براي دائميسازي روابط ايران با چين دانست .متقاب ً
ال چين نيز بايد نقش
منطقهاي ايران را بپذیرد (متقي .)1385 ،در آن صورت زمينههاي همکاري مؤثرتري
فراروي ايران و این قدرت بزرگ آسيايي قرار خواهد گرفت و واگذاري پايگاه نظامي
به اين کشور و به بازي گرفتن آن در معادالت امنيتي منطقه میتواند به عاملي برای
حداکثرسازي مطلوبيتهاي امنيت منطقهاي ايران از طريق حداکثرسازي همکاريها
و همچنين فرايندهاي مشارکتآميز تبديل شود .اما تا زماني که همکاريهاي ايران
با چين در حد همکاري نظامي باشد ،نميتوان انتظار شکلگيري اتحادی استراتژيک
بين طرفين را داشت.
شاهد مدعاي ما ،گزارش اخير يک مؤسسه اماراتي است که در آن آمده است دولت
چين فهرست کشورهاي مناسب براي سرمايهگذاري شرکتهاي چيني را بیان کرده
است و در اين فهرست نامي از ايران نیست .از طرف ديگر رهبران چين تا کنون به
بيش از  50کشور دنيا سفر کردهاند ،اما هيچکدام سفري به ايران نداشتهاند .بنابراين
در صورت تحقق شرايط يادشده ،واگذاري پايگاه نظامي به چين ميتواند مفيد باشد و
چين به عنصري برای ايجاد يک موازنه قوا در مقابل آمريکا و کشورهاي عربي در خليج
فارس تبديل میشود .ايران بايد به دنبال تحقق اين شرايط باشد؛ زيرا نفوذ آمريکا در
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نتيجهگيري
چين به عنوان بازيگری نسبتاً جديد در خليج فارس ،نه سابقه استعماري دارد و نه
مانند آمريكا سياستهاي ستيزهجويانهاي دارد .همچنين چين بازار بزرگي است كه
جذابيتهاي فراواني براي سرمايهگذاران خليج فارس دارد .از زماني كه اين كشور
به رهبري دنگ شيائو پينگ ،اصالحات اقتصادي خود را آغاز كرد ،به عنوان بازيگر
بالقوه جهاني مطرح شد .رشد اقتصادي باالي چين در سالهاي اخير ،نيازش به
انرژي را افزايش داده و امنيت در دستيابي به انرژي را به عنوان چشم اسفندیار اين
كشور مطرح کرده است .به همين دليل چين سعي كرده است در تمام نقاط نفتخيز
جهان به خصوص در كشورهايي مانند ايران و سودان كه به نوعي با آمريكا مشكل
دارند ،حضور داشته باشد .از آنجا كه خليج فارس مهمترين منبع تأمينكننده نفت
وارداتي چين ( 58درصد) است ،این کشور قصد دارد برای حفظ امينت انرژي خود،
جاي پايي در خليج فارس پيدا كند .بدین منظور چين روابط تجاري گستردهاي با
دو كشور قدرتمند منطقه ،ايران و عربستان ،به عنوان پايههاي «ديپلماسي نفتي»
خود برقرار کرده است .ایران میتواند از این فرصت بهره گیرد و امنیت ملی خود را با
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منطقه روز به روز بيشتر ميشود و ايران به تنهايي توان مقابله با آن را در آينده نخواهد
داشت .بنابراين ايران بايد سایر قدرتهاي منطقهاي را در موازنه استراتژيک خليج
فارس وارد و آنها را در مسائل امنيتي منطقه درگير کند؛ چنانکه اعراب (با آمریکا)
این کار را انجام دادهاند ،زيرا درگيري اين قدرتها در امنيت منطقه ،مساوي افزايش
منافع استراتژيک آنها در خليج فارس است .در آن صورت اگر امنيت منطقه به خطر
بيفتد ،اين قدرتها دخالت خواهند کرد و مانع ايجاد ناامني در منطقه خواهند شد؛
به خصوص کشورهایی مانند چين و روسيه که حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل
متحد دارند .از اين رو تا زماني که موضع چينیها درباره امنيت منطقه فقط محدود به
ژستهاي قدرتطلبانه آنها در مقابل آمريکا باشد ،نميتوان انتظار همراهي چنداني از
طرف آنها در مسائل امنيت منطقهاي داشت ،زیرا اساساً اين منطقه جزء حوزه منافع
استراتژيک آنها نيست .ايران اگر بخواهد از چین به عنوان وزنهاي براي برقراري موازنه
استراتژيک در مقابل اياالت متحده استفاده کند ،بايد حوزه منافع استراتژيک چین
را تا خليج فارس گسترش دهد و اين ميسر نميشود مگر با ورود هر چه بيشتر اين
قدرت به بازارهاي اقتصادي منطقه و درگيري آن در معادالت سياسيـ امنيتي منطقه.
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وارد کردن چین به ساختارهای امنیتی منطقه تأمین کند .با توجه به توضیحاتی که
درباره سه سناریوی فراروی ایران یعنی «سناریوی امنیت آمریکامحور»« ،سناریوی
امنیت دستهجمعی» و «سناریوی توازن قدرت» درباره امنیت خلیج فارس داده شد،
محتملترین و عملیترین 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 .بنابراين ايران ميتواند با وارد كردن چين به معادالت امنيتي خليج فارس،
بر وزن استراتژيك خود در منطقه بيفزايد و به توازن قدرت حداقلی دست یابد.
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