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  چکیده

 ،اي که این کشورگونههینده بوده است؛ بآهاي اخیر دستخوش روند صنعتی شدن فزجمهوري خلق چین در سال
، 1980و  1970هاي ههدر طول د. را از آن خود کرده استترین اقتصادهاي در حال رشد دنیا  یکی از بزرگاکنون 

 ةکنند، این کشور تبدیل به یک وارد1993شد؛ اما در سال نفت محسوب می ةچین یکی از کشورهاي صادرکنند
هاي چین براي تنوع بخشیدن وجود کوشش با. دگردینفت شده و رشد اقتصادي این کشور وابسته به نفت خارجی 

جمهوري خلق چین، اکنون . شودبه نفت خلیج فارس وابسته میبه منابع نفتی خود، این کشور به طور روزافزونی 
 ةنفت خام در جهان است و براي حفظ رشد شتابند ةبزرگ انرژي در دنیا و سومین واردکنند ةکننددومین مصرف

هاي اخیر، نیاز چین در سال ةیندآرشد اقتصادي فز. اقتصادي خود، نیازمند افزایش میزان نفت وارداتی است
یابی به انرژي را به عنوان چشم اسفندیار این کشور  این کشور به انرژي را افزایش داده و امنیت در دست روزافزون

؟ چیستخلیج فارس در سیاست خارجی چین  جایگاهپرسش بنیادین این پژوهش این است که . مطرح ساخته است
اهمیتی  دارايکه خلیج فارس  گوید به این سوال چنین پاسخ می، تحلیلی -توصیفی، با روش يپژوهش پیش رو

  . براي چین استاستراتژیک 
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  مقدمه
هاي چند هزار ساله ریشه دارد؛ چراکه محل برخورد تمدن ۀاي با پیشیناهمیت خلیج فارس، در گذشته

ش از پیش را در قرون میانه بی اره، اهمیت آنرراه ارتباطی سه قبوده و قرار گرفتن در چها یبزرگ باستان
ویژه  به ؛منطقه، عاملی در گسترش تجارت بودهاي مهم تجاري از این گذشتن راه. ه استکردآشکار 

هاي جهانی، این منطقه اندك اندك با ورود استعمار و رقابت. اي داشتتجارت مروارید که اهمیت ویژه
الی، هلندي، فرانسوي، بریتانیایی، غهاي پرتبدیل شد و قدرتهاي جهانی توتاز قدرت تاخت ۀبه عرص

آزمایش گذاشتند تا این  ۀدر چپاول اقتصاد جوامع آن به بوتروسی و آمریکایی به ترتیب شانس خویش را 
نعتی به هاي نفت، توجه بیش از پیش کشورهاي صنخستین چاه استخراجقرن بیستم، با  نخست دهۀکه در 

جهانیان  ۀاین منطقه به عنوان گذرگاه شصت درصد ذخایر جهانی نفت، نگاه نیازمندان .این منطقه جلب شد
سیاسی جهان پیوند  -را به سوي خود کشانده و سرزمین هاي پیرامون خویش را به تب نوسانات اقتصادي

 220 ةدر گستر .نفت و گاز دارند ۀکشورهاي این منطقه درون مرزهاي زمینی خود ذخایر پرمای. داده است
و » فالت قاره« پرسمانِ که وجود داردذخایر بزرگ نفت و گاز  ،هاي خلیج فارسهزار کیلومتر مربعی آب

هاي اقتصادي و سیاسی و نظامی در پیوند با این پرسمان را به گیريو در پی آن موضع» دریاي سرزمینی«
رگ حیاتی جهان  را به شاهچه خلیج فارس  آن ،اما). 15-14 ، صص1384فیلی رودباري، (کشد میان می

وري آ ود پیشرفت علم و فنها، با وجتبدیل نمود، کشف طالي سیاه بود؛ کاالیی که پس از گذشت قرن
اما اهمیت این منطقه، صرفاً در وجود منابع گسترده . گزین مناسبی براي آن یافت نشده استهنوز جای

با توجه به اهمیت ژئواکونومیک و خلیج فارس،  ۀشود و نقش سیاسی منطقمعدنی آن خالصه نمی
خلیج  ۀدر واقع، در بررسی و تحلیل اهمیت استراتژیک منطق. شودژئواستراتژیک آن متبلور و آشکار می

ذخایر عظیم  )ب موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس؛) الف :ذیل دخیل هستند هاي فارس، مؤلفه
  .بازار مصرف )ج نفت و گاز؛

استعماري دارد و نه مانند آمریکا  ۀبازیگر نسبتاً جدید در خلیج فارس، نه سابق چین به عنوان یک
هاي فراوانی براي چین بازار بزرگی است که جذابیت ،همچنین. گیردرا پی می جویانههاي ستیزهسیاست
 خیز جهانچین سعی کرده است در تمامی نقاط نفت ،به همین دلیل. گذاران خلیج فارس داردسرمایه

با آمریکا دارند، حضور داشته آمیزي  روابط خصومتخصوصاً در کشورهایی مانند ایران و سودان که 
-طرف بر خود اقتصادى قدرت با تواندمى که چگونه است دریافته خوبى به اخیر سالیان در چین. باشد

 باشد، تر بیش و تر بیش کشور این اقتصادى توسعۀ چه هر و باشد اروپایى تأثیرگذار و مریکایىآ هاى
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 اخیر سالیان در که است حالى در این. شد خواهد افزوده نیز هاي رقیبکشور استراتژیک پذیرى آسیب

 پذیرىآسیب این افزایش جهت فاکتورى عنوان به را وارداتى منابع سازى متنوع استراتژى کشور این

 میان درگیرى بروز صورت در که است این چین کشور هاينگرانى از دیگر یکى« .است نموده اتخاذ

 جریان دارد، دریایى انتقال مسیرهاى بر که کنترلى با مریکاآ تایوان، سر بر متحده ایاالت و این کشور

 ماه در چین خام نفت مصرف طرفى از. (Calder, 2005, p. 13)» سازد مسدود را چین سوى به نفت

 روز در بشکه هزار 500 و میلیون 9 به هگذشت سال نسبت به افزایش درصد 7/1 با میالدى 2011 نوامبر

  .سازد می جهان در خام نفت بزرگ ةکنند مصرفدومین  ،مریکاآ از پس را چین امر این که رسید
این پژوهش حاضر، با بررسی اهمیت ژئواکونومی خلیج فارس کوشیده است تا ابعاد و زوایاي اهمیت 

بنی، چین به انرژي هیدروکر ةیندآرسد که نیاز فزنظر میهب. در سیاست خارجی چین بررسی کند منطقه را
  .ناپذیر کرده استخلیج فارس اجتناب ۀیک قدرت نوظهور جهانی در منطق ۀحضور این کشور را به مثاب

روش . رودشمار می هب بنیاديي ماهیتی، تحقیقی تحقیقات کیفی است و از جنبه، از نوع پژوهش حاضر
اي است و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه تحلیلی -فیتوصیکار رفته در این تحقیق، هب

  .گردآوري شده است
  موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس -1

از یک . ه استخلیج فارس به لحاظ وضع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، از دیر زمان حائز اهمیت بود
هرمز که یکی  ۀتنگ وجوده و از سوي دیگر، به دلیل ارتباطی میان شرق و غرب بود ۀطرف، این منطقه حلق

خلیج فارس محور ارتباط  ،در واقع .است اي برخوردارجهان است، از اهمیت ویژه هاي استراتژیکاز تنگه
خاورمیانه، به عنوان  قۀاست و از نظر استراتژیک در منط بین اروپا، آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شرقی

دهد تشکیل میرا  ن مرکز ارتباطی بین سه قاره است و بخشی از یک سیستم ارتباطیتری ترین و مهمبزرگ
این «به همین جهت، . کند متصل میکه دو دریاي مدیترانه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم 

 هاي جهانی بوده است و تجار و بازرگانان، کاالها را ازموقعیت از روزگاران پیشین مورد توجه قدرت
-جا به سواحل مدیترانه و اروپا و بالعکس می آنکردند و از شرق و جنوب آسیا به خلیج فارس حمل می

میالدي، کاالهایی  1492از کشف آمریکا، یعنی سال  پیشدر حقیقت تا ). 1 ، ص1387زارعی، (» نددبر
راه  :ند ازه مهم عبارتشد و آن دو رااز دو راه به غرب حمل می ...وارید، ابریشم، چینی، ادویه وچون مر

  .راه دریایی معروف به راه ادویهو  ابریشم ةزمینی معروف به جاد
امید  ۀبا کشف دماغ. اندگذشته، از خلیج فارس و سواحل شرقی مدیترانه مییاد شدهدو راه حیاتی 

از خلیج دوري مسیر دریایی، از دیرب ۀنیک، اهمیت خلیج فارس از نظر ارتباط کاسته نشد؛ زیرا به واسط



      73                                               خلیج فارس در سیاست خارجی چین جایگاه استراتژیک 

شده و از این رو، بنادر خلیج فارس لنگرگاه مناسبی براي فارس یک چهارراه ارتباطی دریایی محسوب می
ها خلیج فارس را ایستگاه دریایی مناسبی براي دریافت خدمات کشتی«در حقیقت، . ها بوده استکشتی

که بحث اهمیت استراتژیک  آنه قابل توج ۀنکت ).1 ، ص1381 رفیعی،( »دانستنددریایی و تبادل کاال می
خلیج فارس، بدون بررسی مسایل تنگه هرمز کامل نخواهد بود؛ زیرا این تنگه، به عنوان مدخل خلیج فارس 

و حداکثر  56کیلومتر و عرض حداقل  158این تنگه، با طول حدود . اي بر حوادث منطقه داردتأثیر ویژه
آیدکه خلیج فارس را از شمار می بهجهان  هاي استراتژیکمتر، یکی از گذرگاه 115کیلومتر و عمق  180

در . دهددریاي آزاد پیوند میبه المللی رانی بیناقیانوس هند و خطوط کشتی ،)مکران(راه دریاي عمان 
 آیدحساب می بهرگ حیات اقتصادي جهان  راه به علت موقعیت خاص استراتژیک، شاه این آب« واقع،

ژئواستراتژیک برخوردار  یبه عنوان راه ورودي و خروجی خلیج فارس، از موقعیتو ) 1 ، ص1381یعی، رف(
کند، احاطه و سلطه بر این روزانه حدود چهل درصد نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور میچون . است

در  یراه، نقش بسیار حساس این آب .آوردها را در منطقه فراهم میکش گذرگاه، امکان عبور و مرور نفت
کند و هر کشورهاي صنعتی و کشورهاي ساحلی منطقه ایفا می ۀ، مالی و تجاري هميوازن اقتصادت

دادي که سالمت و امنیت دریانوردي را در این ناحیه تهدید نماید، به همان نسبت منافع این کشورها را  رخ
تباطی ساحلی خلیج هرمز، راه ار ۀهمچنین تنگ). 100 ، ص1381 دولتیار،(در معرض خطر قرار خواهد داد 

هاي نظامی مورد توجه بوده در استراتژي ،اي عملیاتیهمواره به صورت منطقه به اقیانوس هند بوده و فارس
اهمیت استراتژیک پردازان مختلفی از جمله مکیندر و اسپایکمن در لحاظ تئوریک نیز، نظریهبه« .است

سخن به میان در و اسپایکمن از ریملند و هارتلند در شرایطی که مکین. اندپردازي کرده خلیج فارس تئوري
 نظریۀ). 233 ، ص1386وثوقی، (» شدندریملند محسوب می ۀ، خلیج فارس و خاورمیانه جزء منطقاندآورده

 ترین همچنان معروف ست،ا بیستم قرن ژئوپلیتیک هايبحث ۀهم سرآغاز که »قلب سرزمین«هارتلند یا 

که  نظریه این«). 145 ، ص1381مجتهدزاده، (شود می شناخته جهان سیسیا هايبحث در جغرافیایی مدل
تکمیل  1943ارائه و در سال  1904در سال  ،در مقاله محور جغرافیایی تاریخ 3از سوي سر هالفورد مکیندر

، ارزش خاصی به خلیج فارس به عنوان بخشی از هالل درونی )93 ، ص1380اتوتایل و دیگران، (» گردید
ي مکیندر، هارتلند از دو هالل درونی و بیرونی تشکیل در نظریه. ي هارتلند مکیندر داده استدر نظریه

  . گیرندهاي مهمی از خارومیانه در هالل درونی قرار میشده است که خلیج فارس و بخش

________________________________________________________________ 
3 Halford Mackinder 
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  اهمیت ژئوپلیتیک انرژي -2
نـوان گلوگـاه انـرژي    عتیکی و ذخـایر عظـیم نفـت و گـاز، بـه     یخلیج فارس بـه دالیـل مختلـف ژئـوپل    «

شـود کـه تـأمین امنیـت آن همـواره نقشـی       یافته، یکی از مناطق استراتژیک دنیا تلقی مـی کشورهاي توسعه
ص  ،1386یري، و فرجـی نصـ   زاده امـام جمعـه  (» هاي بزرگ داشته اسـت اساسی در سیاست خارجی قدرت

شد، در س اهداف نظامی تعیین میژیک بر اساتاز آنجا که قلمروهاي ژئواسترا ،در دوران جنگ سرد). 149
بـه محـض احسـاس     ،بـه همـین دلیـل   . بـود مـی اهداف نظـامی   ةکنندتوجیه بایدتیک نیز ییجه مناطق ژئوپلتن

تیک برخی از مناطق کـه ممکـن بـود اهـداف نظـامی را      یترین تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلکوچک
ــا   ــاطق امک ــه زور را در آن من ــیندچــار مشــکل ســازد، توســل ب ــذیر م ــروزه  .ســاختپ ــز ام ــاي نی قلمروه

 ).173 ، ص1386اخباري و مایل افشار، (اشند نظامی داشته ب -ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادي

 کرد، مجموعه منتشر  1997سال  در که اينوشته در هاي بنام آمریکایی،کمپ، از ژئوپلیتیسین جفري

 داد نام» 4انرژي استراتژیک شکل بیضی منطقه«را  خزر دریاي و فارس خلیج ةدربرگیرند هايسرزمین
 انرژي بیضی از مکیندر، هارتلند ۀنظری از متأثر ،)1383(و هارکاوي  کمپ). 283 ص :1381مجتهدزاده، (

 تا قزاقستان و روسیه جنوب از شکل، مرغی تخم منطقه این« :دنکنمی یاد انرژي هارتلند جهانی یا

 یک و نفت ةشد اثبات ذخایر سوم دو تقریباً .گیردمی بر در را عربی امارات متحده و سعودي عربستان

 دریاي شدة برآورد ذخایر اگر .دارد قرار فارس خلیج اختیار کشورهاي در جهان طبیعی گاز ذخایر سوم

 درصد 40 از بیش و نفت براي درصد 70 از به بیش ذخایر این نسبی درصد گردد، اضافه آن به خزر

  ). 187 ص(» رسدمی طبیعی گاز براي
بردهاي نظامی نقش اساسی داشتند و تسلط بر قلمروهاي ژئوپلیتیک جزء  قرن بیستم، راهدر طول گرچه 

. جهانی افزایش یافته اسـت  ۀآمد، در قرن حاضر اهمیت اقتصاد در عرصها به شمار میاهداف اساسی دولت
ر دست خواهد داشت که بتواند بر منـابع  گر این موضوع است که قدرت جهانی را کسی د روند کنونی بیان

در نتیجـه در نظـام جهـانی    ). 3، ص 1381امـامی،  (ویژه نفت و گاز تسـلط داشـته باشـد     بهو خطوط انرژي، 
این میان خلیج فارس به عنوان یک هارتلند در «. جدید، مناطق ژئواکونومیک موقعیت بهتري خواهند یافت

هاي بزرگ قرار قدرت ةسوم مورد توجه ویژ ةهانی، در آغاز هزارانرژي ج ۀترین حلق اقتصادي و نیز بزرگ
ایش روزافزون مصـرف  چرا که با افز ؛)156-7 ، صص1386و فرجی نصیري،  زاده امام جمعه(» گرفته است

________________________________________________________________ 
4 The Strategic Energy Ellipse 
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در دنیاي  روز هاي جهانی با اقتصاد و انرژي، روزبهخصوصاً نفت و گاز ارتباط سیاست سوم ةانرژي در هزار
جـا کـه    بـه تبـع آن، در خلـیج فـارس نیـز از آن     ). 231 ، ص1386وثوقی، (شود تر می بل بیشوابستگی متقا

توان گفت ایـن منطقـه نقشـی محـوري در تـدوین      می ،کی بر عوامل اقتصادي منطبق هستندعوامل ژئوپلیتی
تـرین عامـل اهمیـت     مهـم ). 177 ، ص1386اخبـاري و مایـل افشـار،    (داشـت  هاي جهانی  خواهد استراتژي

ـ ا مخـزن نفـت   «اي کـه ایـن منطقـه را    گونـه هستراتژیک خلیج فارس، وجود منابع عظیم نفت و گاز است؛ ب
هاي آبـی، بـادي،   هاي اخیر و تالش براي جایگزین کردن انرژيبا وجود تحوالت دهه. اندنام نهاده» جهان

ـ  ةترین مادچنان نفت به عنوان انرژي برتر و اصلی، هم...خورشیدي، اتمی و تولیـدي صـنایع، اهمیـت     ۀاولی
» اسـتراتژیک  یکاالی«نفت،  ،در واقع. شودبر ارزش آن افزوده می روز خویش را حفظ کرده است و روزبه

هاي جهانی تأثیرگذار است و هر گونه تغییر و تحـولی در  هاي گوناگون بر سیاستآید که از راهشمار میهب
ي است که همواره عدم ثبات بهاي نفت، تهدیدي جدصادرات آن، پیامدهاي یکسانی بر کل جهان دارد و 

نفت در طی قرن بیستم، عامـل بسـیار مهمـی در تحـوالت نظـامی      . کندبازارهاي نفتی را با بحران مواجه می
همچنانکـه  در این میان، . بینی نیز چنین خواهد بودهاي قابل پیشسیاسی و اقتصادي جهان بوده و براي سال

ط بر ذخایر عظیم و قدرت تولید و توان خلیج فارس، به علت تسلّ ۀمنطق«داشته است،  نیز ابراز) 1386(الهی 
کشـورهاي   ۀو هسـت و تقریبـاً همـ    صادراتی قابل توجه، در حقیقت مرکز این تحوالت و وقایع مهـم بـوده  

بـه   سیاسی بسیاري از این کشورها، -اقتصادي و نظامی تو حیا هستندوبیش وابسته به این حوزه  کمجهان، 
» خلیج فارس وابسـته اسـت   ةت از حوزوقفه جریان نفخصوص کشورهاي صنعتی غرب و ژاپن، به ادامه بی

  ). 113 ص(
سوم میالدي، قدرت برتر از آنِ کسی خواهد  ةگر آن است که در هزار الملل، بیانتحوالت نظام بین 

ي تعجب نیست که خلیج فارس به بود که بر انرژي جهانی، به ویژه نفت و گاز تسلط یابد و بنابراین، جا
این منطقه، داراي ذخایر نفتی . ترین مخزن انرژي جهان، کانون توجه جهانی قرار گرفته استعنوان بزرگ

 ۀآید که چرخرگ حیاتی به شمار می جهانی بسیار باالیی است و از این نظر، براي کشورهاي صنعتی شاه
درصد از مجموع نفت مصرفی  5/61ي خلیح فارس، کشورها ؛ چراکهآورداقتصاد را به گردش در می
پترولیوم  بریتیش آمار اساس بر). 17 -16 ، صص1384فیلی رودباري، (کنند بازارهاي جهان را تولید می

  :جدول زیر می باشد نفت در کشورهاي حاشیه خلیج فارس شامل شده اثبات ذخایر میزان
درصد در  7/25یج فارس در تولید جهانی نفت از خل ۀسهم منطق شود کهبینی می پیشافزون بر این، 

جدید،  ةاحتماالً در آغاز هزار«این اساس، بر . افزایش یابد 2020درصد تا سال  9/40، به 1996سال 
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وابستگی اقتصادهاي آسیا، اروپا و آمریکا به تولیدات نفتی خلیج فارس، البته در سطوح مختلف افزایش 
  ). 170 ، ص1380بهجت، (» خواهد یافت

  خلیج فارس ۀنفت در کشورهاي حاشیة شد اثبات ذخایر میزان :)1( جدول
  جهانى درصد  بشکه میلیارد به شده اثبات ذخایر  کشور

  8/21  237  عربستان
  25/9  137  ایران
  6/8  115  عراق

  8/7  3/104  کویت
  3/7  97  عربی ةامارات متحد

  2  8/26  قطر
  4/0  6/5  عمان

 
Source: (BP .statistical of world energy, 2013)  

  
شود، کنندگان نفت خلیج فارس افزوده می مصرفبر تعداد  روز بهروزبا وجود آن که با گذشت زمان، 

ویژه  بهمدت به سود تولیدکنندگان نفت نخواهد بود؛  صنعتی، در دراز ةهاي نفتی کشورهاي عمد سیاست
شود، اهمیت و نقش کشورهاي تولید ا دنبال میتر این کشوره سازي انرژي که از سوي بیشسیاست ذخیره

شود که تقاضاي جهانی بینی می پیش. رنگ خواهد کرد گذاري کمکننده و اوپک را در سیاست قیمت
اي ره، تا سه برابر افزایش یابد و تقاضاي انرژي از سوي کشو1970در مقایسه با سال  2020انرژي تا سال 
 تا نفت جهانى تقاضاى که است که یحالدر این و رابر افزایش یافت، تا بیش از دو ب2010صنعتی تا سال 

میلیون  6/71در نتیجه، تقاضاهاي جهانی از  .افزایش یافته است روز در بشکه میلیون 5/89 به 2012 سال
بینی نشده،  برخی تحوالت پیش«البته . خواهد رسید 2020میلیون بشکه تا سال 115بشکه در روز، به بیش از 

توان از مواردي نظیر رکود اقتصاد در این میان، می. بینی تقاضا را براي انرژي تغییر دهدند روند پیشتوامی
هاي مقرون به وريّآ کننده و فن بندي در کشورهاي مصرفاي یا مالیاتهاي یارانهجهانی، تغییر سیاست

، مزیت خلیج فارس در برابر هم رفته و از نظر ذخایر نفتیروي). 2-1 ، صص1377کمپ، (» صرفه نام برد
  :دیگر نقاط جهان، به شرح ذیل است

میلیارد بشکه است  3/736منابع نفتی فراوان منطقه؛ طبق آخرین آمار، ذخایر نفت خلیج فارس  )الف
  . (BP, 2006) شوددرصد از کل ذخایر نفت جهان را شامل می 5/61که معادل 
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ین یک تا سه دالر در مقایسه با هزینه شش تا ده دالر براي هزینه تولید اوپک، ب(هزینه تولید پایین  )ب
  ؛)استه تولیدکنندگان غیر اوپک هر بشک
مازاد ظرفیت تولید، به طوري که این کشورها، داراي مصرف بسیار محدود بوده و اصوالً جهت  )ج

 ةهاي حوزصد و کشورکل کشورهاي اوپک، دو در. نماینداقدام به تولید و استخراج نفت می ،صادرات
  تر از یک درصد مصرف جهانی نفت را دارند؛ خلیج فارس، کم

  کیفیت باالي نفت خام منطقه؛ )د
  ونقل؛ حملسهولت ) ه
تن نفت  250000چاه نفت، حدود  ۀخلیج فارس، از هر حلق ةدر حوز(هاي نفت  چاهتولید زیاد  توان )و

  ؛ )تن در سال است 1000ر آمریکا، فقط توان استخرج کرد، در حالی که حجم قابل مقایسه ددر سال می
، 1386الهی، (امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در این منطقه، در مقایسه با سایر مناطق جهان  )ز

  ).117 ص
مصرف این انرژي به لحاظ زیست محیطی، کم . یکی دیگر از منابع پراهمیت انرژي، گاز طبیعی است

تري به همراه خواهد  نفت و زغال سنگ بوده، آلودگی کمهاي متداول، چون خطرتر از دیگر انرژي
صارف سوختی، هر روز از این رو، تالش براي جایگزین کردن گاز طبیعی به جاي نفت خام در م. داشت

این منطقه با دارا . شودخلیج فارس یافت می ۀابل توجهی از این انرژي، در منطقمیزان ق. شودتر می بیش
 همچنین،. درصد از کل ذخایر گاز جهان را داراست 6/39ت مکعب معادل تریلیون فو 4/2516بودن 

ترین رشد در ذخایر گاز  دهد که بیشتحقیقات نشان می«نیز بیان داشته است، ) 1380(آنگونه که بهجت 
پس . اتحاد شوروي سابق و کشورهاي حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه بوده است ۀدو ناحیجهان، مربوط به 

عربی و عربستان، به ترتیب دومین، سومین،  ةجمهوري اسالمی ایران، قطر، امارات متحد از روسیه،
ذخایر این منطقه، مخازن گازي شمال قطر . چهارمین و پنجمین ذخایر بزرگ گاز را در دنیا در اختیار دارند

برداري، تولید، هرههاي ببه دلیل باال بودن هزینه). 62 ص( »گیردو میدان پارس جنوبی ایران را در بر می
هاي خلیج فارس، عمدتاً توسعه نیافته است و صرفاً طی سال ۀانتقال و توزیع گاز طبیعی، صنعت گاز منطق

  .یمگاز هست ۀفات و توسعاخیر، شاهد حرکت برخی از این کشورها به سمت اکتشا
  نیاز چین به انرژي منطقۀ خلیج فارس -3

 جهان خود در جایگاه براي تثبیت را بلندي هاي گامگذشته،  سال 60 در چین که خلق جمهوري

کند و نخورده نگاه می است، به بازارهاي انرژي خلیج فارس، خصوصاً گاز به عنوان بازاري دست برداشته
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خلیج  ۀهاي عظیمی در صنعت نفت و گاز کشورهاي حاشیگذاريهاي اخیر سرمایهبه همین دلیل در سال
 واالي هدف ،پینگ شیائو دنگ ،چین اقتصادي اصالحات معمار که انیزم از .فارس انجام داده است

-عمل به ایدئولوژیک محوریت از خارجی اقتصادي قرار داد، سیاست ۀتوسع به یابی دست را اقتصاد

 اساس، این بر و المللی بودبین ۀعرص در شایسته جایگاهی خواستار، چین. جهت پیدا کرد تغییر گرایی

 دوام و چین بقا کمونیست حزب زیرا ؛کرد بسیج هدف این به یابی دست براي را خود نیروهاي ۀهم

اخیر  سال 30 در چین اقتصاد اجراي اصالحات، با .دانستاین هدف می تحقق گرو در را خود حکومت
 اقتصاد رشد از بیش برابر چهار تا سه میزان این که است رشد داشته درصد 9 سال هر متوسط طور به

روند  بر تأثیرگذار ازعومل آن، یکی مصرف مدیریت و انرژي منابع تردیدبی .مدت است این در جهانی
 زیادي جمعیت، ساالنه حجم نفر میلیون 300 و میلیارد حدود یک با چین .است بوده چین اقتصادي رشد

 کننده ترین مصرفبزرگ به 2009سال  انرژي، در المللی بین آژانس آمار طبق و کندمی انرژي مصرف

 گاز، درصد، 20 نفت حدود درصد، 70 سنگ زغال. (B.P., 2011, p. 41)  شد تبدیل جهان انرژي

  .دهدمی تشکیل را ساالنه چین مصرفی انرژي درصد ده نیز برق اي وهسته انرژي
 ها، باعثنیروگاه در محیطی زیست و مسائل اقتصادي ۀصرف دلیل به طبیعی هم گاز مصرف افزایش

 60 نیرو تولید بخش 2030 سال تا شودمی بینیپیش که ايگونهبه است؛ شده چین تقاضاي افزایش
مجموع  در). 35 ، ص1388فر،  بهروزي(دهد  اختصاص خود به را گاز طبیعی تقاضاي رشد از درصد

 و آتی وضعیت کنونی به مربوط ارقام و آمار نیز و رو هاي پیشلاس در چین تحوالت اقتصادي روند

 به خود اقتصادي تداوم رشد براي چین که است آن از کشور، حاکی این در انرژي فمصر و تولید

 به گذشته از پیش روز هر آن امنیت و تأمین انرژي و شده وابسته انرژي واردات به روزافزونی صورت

مبدل  کشور این سیاسی بقاي نظام و مشروعیت حفظ توسعۀ اقتصادي، اساسی شروط و از ارکان یکی
 تا 60 از به بیش وارداتی انرژي چین به وابستگی است، کرده بینی پیش انرژي المللیبین آژانس« .شودمی

   (Jian, 2011, p. 7).» خواهد رسید 2015 سال در آن مصرف کل از درصد 70
 مسألۀ به عنوان انرژي امنیت ،نزدیک ةآیند در چین مصرف افزایش انداز چشم به توجه با اکنون

 ،واقع در .است شده تبدیل چین سیاست خارجی اهداف بخش الینفکی از به اقتصادي ۀتوسع با مرتبط
 اجتماعی و اقتصادي، سیاسی، پایدار ۀتوسع براي انرژي کافی منابع مقدار معناي داشتن انرژي، به امنیت

 ذخایراستراتژیک، بعد چهار داراي که محیطی است و انسانی هايسیستم بقاي درجهت محیطی زیست

 ,Ibid( شودمی انرژي معامالت مدیریت و واردات تنوع تنوع سوخت و انرژي، وري بهره افزایش و حفظ
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p.16(. گیردمى بر در را امروزى جهان در انرژى تحوالت زنجیرة مفهوم اساسى سه انرژى امنیت: 

 در که دهدمى نشان واقعیت« (Bohi & Michael, 1996, p. 64).زیست  و محیط پایدارى قیمت،

 ورى،ناف در زمینۀ اگرچه که طورىبه است؛ بوده موفق تر کم انسان ،انرژى با مرتبط هاىدانش شناخت

 انرژى، حقوق و امنیت گذارى،هاى سیاستبخش در شک بدون است، داشته گیرى چشم هاىپیشرفت

 با طمئنم و مداوم عرضۀ به انرژى امنیت. (Mckeown, 2007, pp. 56- 57) »است فقیر شدت به انسان

 تکنیکى، اقتصادى، تیکى،یژئوپل تهدیدات نمایدمى سعى و مرتبط بوده انرژى هاىحامل در معقول قیمت

گوید نیز می) 2007( 5»زشپِر«که  همچنان. دهد کاهش را انرژى بر بازارهاى ناظر روانى و محیطى زیست
 احتمال بدون و آسان دسترسى ،ًاوال است که آن معناى به کنندگان مصرف دیدگاه از انرژى امنیت«

 لحاظ از گوناگونى و تنوع داراى منابع این ،و ثانیاً باشد داشته وجود جهانى گاز و نفت منابعبه  خطر

 تأمین محلى از عموماً گاز و نفت جریان ،ثالثاً و دنباش انتقال مسیرهاى نیز منابع و جغرافیاى و منطقه

 براى امنیت انرژى .(p. 33)» باشد طوالنى و مدت دراز آنان هاي حکومت در تغییر و عدم ثبات که شوند

 داشته دسترسى منطقى قیمت رشد همراه به مداوم بازار یک به آینده در که است آن در تولیدکنندگان

 عمیقاً نفت فروش به هستند که ولىمحص تک اقتصادهاى گروه از تولیدکنندگان اکثر زیرا باشند؛

 یا و جایگزین انرژى به یافته توسعهکشورهاى  توجه یا و تقاضا شدن کم لاحتما هرگونه و اندوابسته

 و اجتماعى توسعه در مانع ایجاد معناى اوپک به غیر کشورهاى از گاز و نفت تأمین در آنان ترجیح
 ). 206 ، ص1386ملکی، (کشورهاست  این اقتصادى رشد

 منابع است؛ افزوده چین در انرژي حوزة هاي مقام نگرانی بر جهانی، بازارهاي به یندهآفز وابستگی

 آشکار انرژي تأمین براي را هازیرساخت نارسایی تقاضا، باالي رشد بوده و محدود کشور این داخلی

 انتقال و عرضه و بازار تولید در ناامنی وجود چین با اقتصادي از رشد محافظت بنابراین .است کرده

 انرژي امنیت مسألۀ شرایط، این گرفتن نظر در با. است همراه هاییدشواري با چینی مقامات براي انرژي

 عبارت به. است مطرح این کشور خارجی سیاستهاي  موضوع ترین مهم از یکی عنوان به چین براي

به  چین خارجی سیاست استراتژیک هايازاولویت یکی فعلی وضعیت در چین انرژي امنیت«دیگر، 
واعظی، ( »گذاشت خواهد اهمیتی پر تأثیرات الملل بین ۀصحن ن درآ رفتار بر طبیعتاً که آید شمار می

  ). 8 ، ص1387

________________________________________________________________ 
5 Scheppers 
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 خصوص در اىهاي گستردهنگرانى که است گردیده موجب چین، در انرژى روزافزون مصرف

مردان دولت ،کلى طرح این اساس رسد برمى نظر به .باشد داشته وجود کشور این مورد در انرژى تأمین
 این دنبال به ... و مرکزى آسیاى آفریقا، روسیه، فارس، خلیج از اعم خیزنفت طقمنا تمامى در چین

 کمونیست حزب براى زامشروعیت ۀمسأل ترینآن اصلى رشد و اقتصادى توسعۀ نیز طرفى از .باشند  منبع

 قیمت زیاد بسیار افزایش یا و نفت عرضۀ در اخالل که است نگران چین ،بنابراین .آیدمى شمار به چین

  .اندازد خطر به را کشور این اقتصادى ۀسرعت توسع آن،
  

  )روز در بشکه میلیون(چین  در نفت مصرف :)2( جدول
میانگین 

تغییرات 
  ساالنه

  
  مصرف به طور متوسط

2030 - 
2004  

2030  2025  2020  2015  2010  2006  2003  1990  

5/3  7/15  6/13  6/11  5/10  4/9  4/6  6/5  3/2  

  
Source: (EIA Report, 2007)  
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  2010 سال از کشورهاي مختلف در چین نفت واردات  :)1( نمودار
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Source: (China Energy Data, Statistics and Analysis: Oil, Gas, Electricity, Coal, 2011) 
  

 و تدوین هکشور ب که این بوده حدي در چین سیاسی نظام يدر بقا آن اهمیت و دغدغه این

اي برنامه صورت به را آن و اقدام کرده خود انرژي امنیت براي تأمین منسجمی و ویژه سیاست گیري پی
 سیاست .است داده قرار توجه مورد خارجی بردهاي سیاست راه قالب در یکپارچه و هماهنگ کامالً

 و جامع ،بردي راه استاي برنامه ،انرژي دیپلماسی« ؛است شده معروف» انرژي دیپلماسی«به  مزبور

 چارچوب کلی و نموده مدون کشور یک براي را انرژي ةحوز در المللی بین که تعامالت کارآمد

 گره انرژى امنیت مفهوم با انرژى دیپلماسى). 139 ، ص1388کی پور، ( »سازدمی روشن را توافقات

 و نفتى ذخایر داراى شورهاىک میان که گرددمى را شامل طرفه دو ۀرابطکه  اىگونهبه است، خورده
  .شودمى برقرار عمده کنندگان مصرف نیز و پیشرفته داراى تکنولوژى کشورهاى با انرژى ةکنندصادر

 این سناي در و مریکا تنظیمآ خارجه امور وزارت در 1990 ۀده در دیپلماسی انرژي بار نخستین

 تابع در دنیا گاز و نفتة کنند مصرف و تولیدکننده از کشورهاي بسیاري اکنون هم شد و کشور تصویب

تولیدکنندگان، به  براي و چه کنندگان مصرف براي انرژي، چه دیپلماسی .هستند خود انرژي دیپلماسی
 به صادرکننده کشورهاي براي انرژي دیپلماسی. است ملی منافع حداکثرسازي براي فرصتی منزلۀ ایجاد

 واردکننده کشورهاي اقتصادي و براي و دیپلماتیک اهداف تأمین در جهت انرژي ابزار از استفاده ۀمنزل



 1393بهار و تابستان ، 2، شماره دوم، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                         82

 دیپلماسی چارچوب این در کشورها. انرژي است امنیت ایجاد براي منطقی هاياستراتژي معناي اتخاذ به

  .کنندرقابت می هم با خود ملی منافع افزایش راستاي در
. شودمی محسوب يانرژ دیپلماسی اجراي و زمینۀ طراحی در فعال کشورهاي جمله از چین

 در مدت بلند انعقاد قراردادهاي و اريدسرمایه انرژي، منابع به یابی بر دست مبتنی چین انرژي دیپلماسی

 به جهان خیز نفت عمدة مناطق و است انرژي ةتولیدکنند کشورهاي دستی پایین و دستی هاي باالبخش

اي گسترده هايکوششها چینی .اندشده تبدیل اکتشاف و براي تولید چینی هايشرکت عرصۀ حضور
 حاضر حال در. اندگذاري در کشف و استخراج منابع انرژي در نقاط مختلف دنیا انجام دادهجهت سرمایه

 آسیاي فریقا، خاورمیانه،آ در دستی باال هايپروژه در NOOCو  SINOPEC ،CNPC هاي شرکت

پاکدامن و حاجی (دارند  فعالیت جنوبی و مریکاي شمالیآ و اقیانوسیه شرقی، آسیاي جنوب مرکزي،
  ). 52 ، ص1385میرزایی، 

ها جهت تنوع منابع نفتی خود، خلیج فارس همچنان به عنوان هاي فراوان چینیرغم تالشاما علی
برآنند ) 2005(و همکاران  6، فارکیمراستا این در. شودانرژي چین محسوب می ةکنندترین منبع تأمین مهم

 :از است عبارت آن که وجوه ندکمى دنبال فارس خلیج ۀمنطق در را وجهى سه استراتژى چین که کشور
 »تضمین براى انرژى دارندة کشورهاى با زیربنایى مناسبات برقرارى براى فعال دیپلماسى کارگیرىبه 

 از یکى عنوان به توان می را 1999سال  در عربستان و چین نفتى مشترك اعالمیۀ .ماده این مدت دراز ۀعرض

   .دانست دیپلماسى این نتایج
 میادین ۀتوسع و گذارىسرمایه در چینى نفتى هاىشرکت حضور براى الزم شرایط آوردن فراهم 

   .نفتى
 بازار پاالیشگاهى و بخش در خاورمیانه کشورهاى نفتى هاىشرکت متقابل گذارىسرمایه تشویق 

 .(p. 2)  »چین انرژى

ها در بحث انرژي بر روي دو کشور در منطقه تمرکز شود، چینیوط میتا آنجا که به خلیج فارس مرب
چین در منطقه محسوب » دیپلماسی نفتی«هاي به عنوان پایه -عربستان و ایران -اند که این دو کشورکرده

، کند دنبال میسیاست خارجی کامالً رئالیستی را  اي یک سابقه به طور بیبه همین دلیل چین که «. شوندمی
 ۀپکن در صدد ادام ).Wallace, 2005, p. 6(» دام به برقراري روابط نزدیکی با این دو کشور کرده استاق

________________________________________________________________ 
6 Pharkim  
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رشد باالي اقتصادي خود است، به همین دلیل روابط خارجی این کشور به طور تنگاتنگی با سیاست داخلی 
  ). Powell, 2006, p. 3( آن گره خورده است
اقدام به برقراري روابطی نزدیک با ) سیاست داخلی(خود  رشد باالي اقتصادي ۀچین جهت ادام

هر چند روابط چین با این . خلیج فارس کرده است ةخیز جهان خصوصاً کشورهاي حوزکشورهاي نفت
خصوصاً  -اما در چند سال گذشته پکن به سرعت روابط خود را با این منطقه ،کشورها قدمت زیادي ندارد

ترین شریک  اي که چین تبدیل به بزرگمق بخشیده است؛ به گونهگسترش و ع -پیوندهاي اقتصادي
برقراري روابط ویژه با عربستان، ). (Madsen, 2006, p. 13 تجاري کشورهاي عرب در شرق شده است

 - اري روابط پکنبرقر. هاي اصلی استراتژي چین جهت دسترسی به منابع نفتی خلیج فارس استمؤلفه
هاي بالستیک میان برد خود را به عربستان گردد؛ زمانی که چین موشکمی زاب 1980 ۀریاض به اواسط ده

، تحول عظیمی در روابط دو کشور 1999اما با دیدار جیانگ زمین از عربستان در سال . سعودي فروخت
در این دیدار . بین دو کشور به امضاء رسید همکاري استراتژیک نفتی ۀنام اد شد، در این دیدار موافقتایج
ها به به عربستان سعودي داد، اما سعوديرا پیما هاي بالستیک قارهچنین چین پیشنهاد فروش موشکهم

 ,Luft(اند بسیاري از این پیشنهادها را رد کنند آمریکا تاکنون ترجیح داده اشان بمنظور حفظ روابط ویژه

2006, p. 3.( شور با سرعت باالیی رو به انگ زمین از عربستان تاکنون، روابط دو کیاز زمان دیدار ج
 19عربستان نیز با تأمین . کنندة نفت عربستان سعودي استچین اکنون چهارمین وارد. گسترش بوده است

در منطقه است؛ طبق برآورد وزارت  چیننفت  ةکنندترین تأمین درصد از نفت وارداتی چین، بزرگ
. درصد رشد داشته است 41طور متوسط  به بعد، به 1999بازرگانی چین، تجارت بین دوکشور از سال 

افزایش  2005شبکه در سال  000/500به  2004بشکه در سال  000/440صادرات نفت عربستان به چین از 
با ساینوپک براي صدور روزانه یک میلیون  -غول نفتی عربستان -این افزایش بعد از توافق آرامکو. یافت

ترین معامالت تجاري بین چین و  در یکی دیگر از بزرگ. صورت گرفت 2010بشکه نفت به چین تا سال 
هت جبا شرکت آرامکو عربستان ) SINOPEC( عربستان، شرکت نفت چین و شرکت پتروشیمی این کشور

. قوار به توافق رسیدند ةز طبیعی عربستان در نزدیکی حوزمنابع گا ۀمیلیون دالر براي توسع 300صرف 
ها نیز دو طرف اقدام به در سایر حوزه. نفت و گاز نیست ةبه حوزین و عربستان فقط محدود همکاري چ

 هاي سعودي در بخش پتروشیمی چینگذاري شرکتازجمله سرمایه؛ اندهاي متقابل کردهگذاريسرمایه
)Madsen, 2006, p. 9 .(هاي انرژي چین و عربستان هاي مهم همکاريدر مجموع جلوه)غیر از فروش 

  : صورت ذیل برشمردتوان به را می) نفت
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 اي بالغ بر هشت میلیارد دالر؛احداث پاالیشگاهی در کوانگژو توسط عربستان با هزینه -1

میلیارد  5/3گذاري پاالیشگاه فوجیان با سرمایه ةآرامکو در دو پروژ ıمشارکت شرکت سعودي  -2
  میلیارد دالر؛  1/2گذاري دالر و پاالیشگاه کینگ دائو با سرمایه

این کشور در پروژه ۀذخایر استراتژیک چین توسط عربستان و مشارکت شرکت صنایع پای ۀتغذی -3
  ).1385شریعتی نیا، (هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی شمال شرق چین 

، به نحو 1990 ۀچین در اواسط ده. چین در خلیج فارس است» دیپلماسی نفتی«ایران ستون دیگر 
اي که وزیر نفت وقت فتی از ایران را گسترش داد؛ به گونهگیري واردات نفت خام و محصوالت ن چشم
-ه، سرانجام چین جاي ژاپن را ب2004کند تا پایان سال بینی میاظهار داشت که تهران پیش )زنگنه(ایران 

درصد از نفت وارداتی چین  9ایران اکنون با تأمین . بازار فروش نفت ایران خواهد گرفت نخستینعنوان 
 .گوال و عربستان سعودي قرار داردنفت به چین پس از آن ةترین کشورهاي صادرکنند زرگسوم ب ۀدر رتب

بلکه قراردادهاي عظیم دیگري نیز میان طرفین به امضاء  ،نفت نبوده ةعامالت چین و ایران محدود به حوزت«
ه بزرگ اندازي صنعت گاز طبیعی از کار افتاده کشورش، در یک معاملساینوپک جهت راه. رسیده است

میلیون تن گاز طبیعی  250میدان نفتی یادآوران، با ایران توافق کرد که  ۀبه ارزش صد میلیارد براي توسع
نفت خام به چین صادر  بشکههزار  150سال از ایران خریداري کند، در عوض ایران روزانه  30براي 

د دالري بین شرکت ریلیام 20، یک قراردادي 2004در یک توافق دیگر در اواخر مارس . خواهد کرد
 ,Daragahi( »سال به امضاء رسید 25نفتی نورینکو و ایران براي خرید گاز طبیعی ایران به مدت  -تجاري

2005, p. 13.(  
گذاري چین در تولید و اکتشاف نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی در ایران، هاي سرمایهبرنامه ،در مجموع

حجم عظیم ). Gundzik, 2005, p. 3( ربع قرن آینده خواهد رسید به بیش از صد میلیارد دالر تا پایان
هاي چین در خارج از کشور و رشد اقتصادي باالي این کشور، این نگرانی را در جهان گذاريسرمایه

که چرا ؛جا خواهد شدهوجود آورده است که این رشد اقتصادي باال، با نفوذ ژئوپلیتیک این کشور جاب هب
دهنده هاي بزرگ جهانی، نفوذ ژئوپلیتیک یک اصل سازمانالمللی قدرتن در روابط بیندر نبود یک تواز

خلیج . از این رو چین شدیداً به دنبال نفوذ در مناطق ژئوپلیتیک دنیاست). Daojiong, 2005, p. 6(است 
ود، نفوذ فارس یکی از این مناطق ژئوپلیتیک است که چین امیدوار است به منظور تأمین امینت انرژي خ

به پاکستان و پس از آن به  نخستها براي عملی شدن این طرح، چینی. نظامی نیز در این منطقه داشته باشد
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هاي کالنی در نفت و گاز ایران انجام داده و حجم گذارياند؛ به همین خاطر سرمایهچشم دوخته ایران
  . اندمابین را به شدت گسترش دادهمبادالت تجاري فی

هاي غربی در سیاست به این معنا که قدرت ،غرب محور بوده است اي س به طور سنتی منطقهخلیج فار
توان مدعی شد که ژئواکونومی خلیج فارس در سال  می ،اما .کردندو اقتصاد منطقه نقش اصلی را ایفا می

نگاهی «. استثر از حضور روزافزون چین در اقتصاد و تجارت این منطقه، دچار تغییر شده أمتو هاي اخیر 
تجارت میان  .دهدگذرا به روند رشد تجارت چین و کشورهاي منطقه به خوبی این موضوع را نشان می

بالغ بر  1991حجم تجارت این دو در سال  .گر این موضوع است چین و شوراي همکاري خلیج فارس بیان
 36با  2005رد دالر و در سال میلیا 20به  2004میلیون دالر بود که این رقم در سال  500یک میلیارد و 

میلیارد دالر در  70این مبادالت به . میلیارد دالر افزایش یافت 34درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به 
 ). 1391، نیا شریعتی( »رسیده است 2010میلیارد دالر در سال  100و  2008سال 

 ĕ 8/57ساالنه  2009تا  2000روابط اقتصادي چین و کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس از سال 
 25/31میلیارد دالر به  68/3در زمان مذکور میزان صادرات چین به کشورهاي شورا از . رشد داشته است

اول سال  ۀدر شش ماه .میلیارد دالر رسیده است 45/29میلیارد به  45/6میلیارد دالر و واردات چین از 
الزم به . میلیارد دالر رسیده است 72/77 شته و بهرشد دا ĕ 1/29، طرف جاري حجم روابط اقتصادي دو

در میان . دهندچین را تشکیل می کل تجارت کشورهاي عربی و 70ĕذکر است کشورهاي شورا 
. در اختیار دارندترین حجم تجارت را با چین  کشورهاي شورا، عربستان سعودي، امارات و عمان بیش

بر تر محصوالت نفتی و کاالهاي انرژي بیش ارس،ي همکاري خلیج فواردات چین از کشورهاي شورا
صادرات چین به این کشورها . گرددارزان تولید می کشورهااین  مانند فسفات و آلومینیوم بوده که در

کشورهاي شورا همچنین به بازار . استوکاالهاي الکترونیکی  آالت محصوالت صنعتی مانند ماشین بیشتر
تجارت با توجه به الحاق چین به سازمان . چینی مانند پارچه نیاز دارند کار ارزان چین و محصوالت ارزان

 .واردات به چین کاهش یافته و موانع صادرات به چین توسط این کشورها برطرف شده است ۀتعرف جهانی،
گذاري و در مقابل میلیارد دالر در کشورهاي عربی سرمایه 15گذاري نیز تاکنون چینی ها سرمایه ةدر حوز

هاي نمونه مشترك دو از پروژه. اندگذاري کردهمیلیارد دالر در چین سرمایه 6/2ورهاي عربی نیز کش
میدان گازي امارات توسط شرکت صادرات و واردات صنعت ملی  12 ۀتوان به اکتشاف و توسعطرف می

مالزي  هاي آلومینیوم توسط شرکت آلومینیوم چین با توافق شرکت ۀپتروشیمی چین وآغاز ساخت کارخان
از سوي دیگر دو طرف  .اشاره نمود 2007و عربستان در شهر اقتصادي جازان عربستان در سال 
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آسان شدن  گذاري،هاي سرمایهبه منظور افزایش فرصت 2004گوي تجارت آزاد را در جوالي و گفت
پذیرتر شدن بینیی و پیشجایی کاالها از طریق تنظیم استانداردهاي بهداشتی و فنّ هتجارت با تسهیل جاب

تاکنون چند دور از مذاکرات تجاري میان طرفین . اندنموده گذاري از طریق تعهدات مشترك آغازسیاست
مشترك  ۀطرفین به ایجاد کمیت 2010در سال . انجام شده است و این مذاکرات هنوز ادامه دارد

ن مذاکرات، حجم تجارت میان در صورت به نتیجه رسیدن ای. اقتصادي و تجاري نایل شدند هاي همکاري
بر اساس . تري افزایش خواهد یافت چین و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس با سرعت بیش

ترین شریک تجاري کشورهاي شوراي همکاري تبدیل  چین به مهم ،2020هاي انجام شده تا سال بینی پیش
رت خود را به هزار میلیارد دالر افزایش حجم تجا ةآیند ۀفین در تالش هستند تا در یک دهطر. خواهد شد

هاي اخیر با سرعتی شگفت همچنین روابط تجاري چین با ایران به عنوان کشور مهم منطقه در سال. دهند
میلیارد دالر در سال  2که حجم روابط تجاري این دو کشور از حدود  طوريهب. رو به افزایش بوده است

با بررسی روند پرشتاب روابط تجاري و . افزایش یافته است 2010میلیارد دالر در سال  30به  2001
ثر از حضور و نفوذ أتوان گفت که ژئواکونومی این منطقه متمی ،اقتصادي چین و کشورهاي خلیج فارس

تحولی که در آغار راه قرار دارد و به سرعت ابعاد جدیدي بر آن  ؛زافزون این بازیگر متحول شده استرو
 ).1391نیا، شریعتی(افزوده خواهد شد 

  گیرينتیجه
ترین منطقۀ جهان به لحاظ داشتن ذخایر عظیم هیدروکربنی و نیز ترین و مهمعنوان غنیفارس به خلیج

. بردي مهمی برخوردار است اهمیت اقتصادي و مالی و به عنوان یک بازار گسترده و پررونق از موقعیت راه
 واقع شده اقیانوس هندهاي روسیه ـ سیبریایی و یا و آسیا، سرزمینمیان اروپا، استرال این منطقه استراتژیک

 و فارس قرار دارد خلیجۀ مرکزي که در دل آن منطق ؛شودخاورمیانه مرکز دنیاي قدیم محسوب می. است
از این رو، خلیج  .محور یا مرکز تبدیل شده است ،)هارتلند(تیک به قلب زمین یهاي جدید ژئوپولدر نظریه

ها میان قدرتترین رقابتفشرده ۀو ژئواستراتژیک خود، همواره عرص تیکیه سبب موقعیت ژئوپلفارس ب
هاي یاد شده، به خلیج فارس وجه مین آن، عالوه بر موقعیتأبحث انرژي و ت. هاي جهانی بوده است

یکی از . ستمند را در منطقه دو چندان کرده ا ژئواکونومیک نیز داده و حساسیت تقابل میان رقباي قدرت
گیر در خلیج فارس داشته است، جمهوري خلق  هاي اخیر حضوري فعال و چشمکشورهایی که در سال

روي چین به شمار  هاي استراتژیک پیش چین است؛ چراکه امنیت انرژي در وضعیت فعلی یکی از چالش
  .کشور مبدل شده است هاي استراتژیک اینبه همین دلیل، تأمین و تضمین آن به یکی از اولویت. آیدمی
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چین . ستا دنیا ۀترین کشور در حال توسع یت، بزرگمیلیارد نفر جمع 3/1جمهوري خلق چین با 
چین در . نفت خام در جهان است ةو سومین وارد کنند بزرگ انرژي در دنیا ةکننداکنون دومین مصرف

صادهاي در حال رشد دنیا ترین اقت صنعتی شدن بوده و یکی از بزرگ ۀخوش پروس هاي اخیر دستسال
درصدي تا سال  150درصدي در سال، نیاز چین به انرژي با افزایش  10تا  8در واقع با نرخ رشد . است

در . چین براي حفظ این رشد، نیازمند افزایش میزان نفت وارداتی خود است. بینی شده استپیش 2020
، 1993شد؛ اما در سال نفت محسوب می ة، چین یکی از کشورهاي صادرکنند1980و  1970هاي طول دهه

. نفت شده و رشد اقتصادي این کشور وابسته به نفت خارجی شد ةکننداین کشور تبدیل به یک وارد
هاي چین براي تنوع بخشیدن به منابع نفتی خود، این کشور به طور روزافزونی به نفت خلیج رغم تالش علی

فعلی چین بر خلیج فارس به عنوان بازار انرژي به لحاظ تاریخی  شود، به همین دلیل تأکیدفارس وابسته می
 ، اجتناب ازسابقه استعماري به دلیل فقدان، منطقهچین به عنوان یک بازیگر نسبتاً جدید در . نظیر استبی

گذاران هاي فراوانی براي سرمایهجذابیت ،بازار بزرگو نیز برخورداري از یک  جویانههاي ستیزهسیاست
از زمانی که این کشور تحت رهبري دنگ شیائو پینگ، اصالحات اقتصادي خود را . فارس دارد خلیج

هاي اخیر، رشد اقتصادي باالي چین در سال. جهانی مطرح شد ةبه عنوان یک بازیگر بالقوچین آغاز کرد، 
این کشور مطرح  یابی به انرژي را به عنوان چشم اسفندیار نیازش به انرژي را افزایش داده و امنیت دست

خیز جهان خصوصاً در کشورهایی است در تمامی نقاط نفت کوشیده پکن ،به همین دلیل. ساخته است
یج فارس جا که خل از آن. د، حضور داشته باشددارن قرارآمریکا  سویی با در معادلۀ هممانند ایران که 

انرژي امنیت  نگهداشت تا براياست، چین درصدد است  نفت وارداتی چین کنندة ترین منبع تأمین مهم
کشور  اي با دوچین روابط تجاري گسترده ي،از این رو. خود، جاي پایی در خلیج فارس پیدا کند

  .خود برقرار ساخته است» دیپلماسی نفتی«هاي عنوان پایهعربستان به یعنی ایران و ،مند منطقه قدرت
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