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 های راهبردیضرورت ترجمه گزارش

دهند. جهان امروز نیز دربرگیرنده هزاران اندیشکده، مؤسسه مطالعات    ه جهان شکل می نوشتارها به افکار جهت و افکار ب 

سان و تحلیل    راهبردی و اتاق شنا ست که کار شار گزارش گران راهبردی را در خود گرد آوردههای فکری ا ای هاند و با انت

سانه       صوصی، ر ستمداران، بخش خ سیا شکده در  گذارها و جوامع تأثیر میراهبردی بر افکار  ند. نزدیک به هفت هزار اندی

سترده  ضوعات مختلفی از محیط جهان وجود دارد که مجموعه گ صاد، روابط    ای از دانش راهبردی درباره مو ست تا اقت زی

شر می   بین سائل نظامی و امنیتی را منت سات هم   الملل، و م س شند تا برآوردهای خود از آیند چنین میکنند. این مؤ ه را کو

 هاست.ترین اقدامات آنپژوهی یکی از مهمکنند و آیندهنیز ارائه 

های تفکر ها و مؤسووسووات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضوورورت آگاهی یافتن از موضوووعات مدنظر اندیشووکده

 اشدهایی که متضمن تأمین منافع ملی بهای ایرانی برای ارائه تحلیلگران و استراتژیست راهبردی در ایران است. تحلیل 

ز گاه شناختی نیچنین به لحاظ روشها همگونه گزارشهای خارجی نیازمند هستند. این های اندیشکده به شناخت گزارش 

ست که هنوز روش     شیده نی ستند. پو سی پژوهش  حائز اهمیت ه شیوه نگارش گزارش شنا های های راهبردی و حتی گاه 

 هایی دارد.نی کاستیهای ایراراهبردی مؤثر نیز در میان بسیاری از اندیشکده

رانی یابی مدیچنین جهت اطالعگران کشور، و هم های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیل   مرکز بررسی 

های راهبردی هسووتند، نسووبت به ترجمه و بنا به مورد انتشووار محدود یا عمومی گیریکه در معرض مسووائل و تصوومیم

ستراتژیک اگرچه پیشگفتار  کند. مرکز بررسی یای از متون راهبردی اقدام ممجموعه ن های کوتاهی را به ابتدای ایهای ا

ها گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید، اما مندرجات این گزارش      افزاید و تالش دارد تا قرائت تحلیل    ها می گزارش

ماید. این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک ن های استراتژیک نیستند. امید است   های مرکز بررسی الزاماً بیانگر دیدگاه

چنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات های اسووتراتژیک از هرگونه نقد و نظر و هممرکز بررسووی

ها به را که ترجمه و ارائه آن توانند متون راهبردیچنین میگران همکند. کارشووناسووان و تحلیلها اسووتقبام میگزارش

 گران راهبردی کشور مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.امعه کارشناسان و تحلیلج

 

 الدین آشناحسام         

 های استراتژیکسرپرست مرکز بررسی                                                                             
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 گفتارپیش
است. این پروژه به بررسی  2102در سال مالی « محورهای چین در خاورمیانه»این پژوهش بخشی از پروژة 

اندازهایی در اختیار ارتش ایاالت متحده اقتصادی، سیاسی و نظامی چین در خاورمیانه پرداخته و چشم نقش

 انة ارتش در ارتباط با حضور و موضع نیروها در منطقه کمک کند.گذاشت تا به اتخاذ تصمیمات آگاه

گزارش  تر، اینکند. به بیان دقیقاین گزارش، منافع چین و استراتژی آن در قبال خاورمیانه را بررسی می

به بررسی نقش اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین در منطقه پرداخته و به روابط چین با عربستان سعودی و 

دهد و نهایتاً به پیامدهای استراتژی چین در قبال خاورمیانه برای ایاالت متحده و جهی ویژه نشان میایران تو

 به پایان رسید. 2102پردازد. پژوهش و نگارش این گزارش در اکتبر سال مشخصاً ارتش ایاالت متحده می

های آن منابع و استراتژی ها،ارتش ایاالت متحده بود و آموزه 8یس ستاد جی حامی مالی این پژوهش رئ

ت وابسته به بنیاد رند استدوین شده است. مرکز آریو رند، یک مرکز تحقیق و توسعة  0توسط مرکز آرویو رند

شود. کد شناسایی انحصاری این می تأمینآن به صورت فدرال و از جانب ارتش ایاالت متحده  که بودجه

  .است HQD136620پروژه 
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 خالصه
های اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین در خاورمیانه پرداخته و بر روابط چین با پژوهش به بررسی نقشاین 

ن در پردازد که چیکند. همچنین پژوهش حاضر، به بررسی این مسأله میعربستان سعودی و ایران تمرکز می

دهد. خاورمیانه که روزگاری یکند و نیز چرایی آن را مورد واکاوی قرار مخاورمیانه چه اهدافی را دنبال می

کرد، اکنون در محاسبات امنیت ملی چین اهمیت در جهان تلقی مینسبتاً کمای و ای حاشیهپکن آن را منطقه

آورد پکن در خاورمیانه این پرسش را پیش می هسابقو دخالت بیتر پیدا کرده است. عالقه حضوری پررنگ

عات دهد و تبچین به خاورمیانه را توضیح می هچیزی توجه فزایندکه انگیزه و محرک این اقدام چیست. چه 

 اند؟این تحول برای ایاالت متحده کدام

بین « تجدید موازنه»د که منافع اقتصادی و همچنین تالش برای ندههای این مطالعه نشان مییافته

ها به سود شرق تخارجی و امنیتی، محرک اصلی پکن است، به نحوی که این سیاسهای داخلی، سیاست

عالقه و تعمل روزافزون در خاورمیانه، بازتاب وابستگی فزاینده به منابع . متمایل شوندچین و شرق آسیا 

و آسیای میانه و ورای آن است. با آغاز طرح راه « پیشروی به غرب»های چین برای انرژی این منطقه و تالش

ای پکن در آن را اعالم کرد، استراتژی خاورمیانه رسماً 2102در سپتامبر  پینگ جین شیابریشم جدید که 

طلبانه برای ساخت یک کمربند راه ابریشم هوایی و راه ابریشم سخت و شدیداً جاه و چارچوب تالش سفت

دهد. اگرچه مقابله با ایاالت متحده را نیز دریایی قرار گرفت که چین را به خاورمیانه و ماورای آن پیوند می

 ای چین نیست.نوان یک عامل محسوب نمود، اما محرک اصلی استراتژی خاورمیانهعتوان بهمی

کند که ایاالت متحده از برخی تعامالت امنیتی رو به گسترش چین در خاورمیانه این گزارش توصیه می

ید پکن آن، با همنطقه برای اقتصاد چین و قدرت فزایند هکنند استقبال کند. در واقع، با توجه به اهمیت تعیین

چندانی به گسترش سطح همکاری امنیتی خود با ایاالت متحده و  هپذیرفته شود. با این حال، پکن عالق

ای شود. چین بیمناک است ها و مناقشات منطقهای ندارد، زیرا نگران است که درگیر تنشهای خاورمیانهدولت

های درت خارجی دارای روابط حسنه با دولتاش را به عنوان یک قکه دخالت امنیتی بیشتر، جایگاه قابل توجه

بزرگ خاورمیانه، مخدوش سازد. چین بیم آن دارد که عملگرایی دیپلماتیک و تعامل امنیتی بیشتر در منطقه 

به قیمت خون، خزانه و شهرتش به عنوان دوست همگان و دشمن هیچکدام تمام شود. تمرکز این مطالعه بر 

ین حال بر اما در ع ،دهدتعامل بیشتر چین را در منطقه توضیح می تأثیرعاد و روابط پکن با ریاض و تهران، اب

ا در ر« اژدهای محتاط»گذارد. پکن، استراتژی چین نیز انگشت می ههای واقعی استراتژی خاورمیانمحدودیت

 قبال منطقه اتخاذ کرده است.

متعادل  جدی، روابط دیپلماتیک روابط اقتصادی هتوسع- چین و عربستان سعودی ههمکاری امنیتی گسترد

لزوماً زنگ خطری برای ایاالت متحده نخواهد بود. این همکاری  -اما صمیمانه و تعامالت نظامی محدود

ز تر کمک کند. همکاری امنیتی بیشتر چین با ایران دردسرساای باثباتتواند سودمند بوده و به محیط منطقهمی
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و ایران در خلیج فارس، هیچ نشانه و دلیل دیگری وجود ندارد که  جز رزمایش دریایی اخیر چین است، اما

ین ایاالت ها بچین متعهد به ایجاد اتحاد با تهران شده باشد. بعید است که چین، حتی در صورت افزایش تنش

بر منطقه تالشی انجام دهد. در عوض، ثبات در « سلطه و تفوق»متحده و چین بر سر خاورمیانه، برای 

های چین باشد که در نهایت شاید به کاهش تنش-تواند محلی برای تعامل بیشتر ایاالت متحدهه میخاورمیان

فزاینده در شرق آسیا کمک کند. در سطح استراتژی کالن، واشنگتن باید یک استراتژی دوبخشی اتخاذ نماید 

 هایچین و دیگر قدرت که در آن هم به پکن و هم به خاورمیانه پرداخته شود. نخست، ایاالت متحده باید

ند که ای شوند. دوم، واشنگتن باید تالش کها برای افزایش ثبات منطقهآسیایی را تشویق کند که درگیر تالش

 .سازدمجدداً به شرکایش تعهد امنیتی پایدار خود به آن منطقه را خاطر نشان 
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 مقدمه - فصل اول
رد، کاهمیت در جهان تلقی میای و نسبتاً کمای حاشیهرا منطقههوری خلق چین روزگاری آن مخاورمیانه که ج

کن در پ هسابق. عالقه و دخالت بیتر پیدا کرده استاکنون در محاسبات امنیت ملی چین حضوری پررنگ

 هطلبانه در منطقه دارد. چه چیزی توجه فزایندهایی جاهدهد که چین طرحخاورمیانه این احتمال را افزایش می

 اند؟دهد و خطوط تعامل چین با منطقه کدامبه خاورمیانه را توضیح میچین 

ایاالت متحده در آسیا است، استراتژی که « هتجدید موازن»یک پاسخ این است که چین در حال واکنش به 

آن را اعالم کرد. پاسخ دیگر این است که خاورمیانه صرفاً اهمیت اقتصادی بیش  2102دولت اوباما در سال 

پاسخ سومی هم وجود دارد که این منطقه اهمیت ژئواستراتژیک  ،این اوصاف هپیشی یافته است. با هماز 

ای جمهوری هبسیار بیشتری برای پکن پیدا کرده است. دو پاسخ آخر از این مسأله حکایت دارند که فعالیت

کند یرند. این مطالعه ادعا مخلق چین اگر نگوییم به کل، ارتباط اندکی با تمهیدات سیاستی ایاالت متحده دا

یتی خود امن و خارجی داخلی، هایسیاست کند که بیناست و تالش میکه تمرکز اصلی پکن بر امنیت انرژی 

با  .نندک پیدا تمایل آسیا شرق و چین شرق سود به هاسیاست این که نحوی به برقرار کند،« تجدید موازنه»

 ای تازه؛ با ایناست و نه پدیدها نشی به تجدید موازنه دولت اوباماین همه، این تجدید موازنه پکن، نه واک

ای دارد، اما چین در هر مورد نقش مالحظهنقش قابل ،های اصلیحال، ایاالت متحده در هر دو مورد از محرک

بسیار متفاوتی برای ایاالت متحده قائل است. در خصوص جستجوی چین برای انرژی، حضور ایاالت متحده 

نیت توجه آن، یکی از عوامل اصلی تضمین امشود، زیرا حضور نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک قابلتلقی می مثبت

ی ای و دسترساقتصادی منطقه هخاورمیانه محسوب شده و از این رهگذر به حفظ ثبات و در نتیجه توسع

ور ت متحده منفی تصچین، حضور ایاال هکند. در ارتباط با منافع امنیتی گستردپایدار به انرژی کمک می

شود، زیرا اتحادها و وضعیت نظامی پیشگام آن، تهدیدی برای امنیت چین در سرتاسر محیط پیرامونی می

 رود. خود، خصوصاً در شرق آسیا، به شمار می

 ؤالسدهند که پاسخ به این های این گزارش نشان میآیا چین در قبال خاورمیانه یک استراتژی دارد؟ یافته

را در قبال منطقه در پیش گرفته است. پکن در تعامل خود « اژدهای محتاط»ست. چین ظاهراً استراتژی مثبت ا

دهد. چین در تالش است که با احتراز سرسختانه از جانبداری در با منطقه حساسیت عمیقی را نشان می

این، چین بسیار  بر هخود در منطقه محافظت کند. عالو هاز منافع گسترد ،منازعات و مناقشات خاورمیانه

محتاط بوده و مراقب است که درگیر مناقشات خاورمیانه نشده یا به هیچ یک از کشورهای خاورمیانه بیش 

ای جویی شدید، مانع بیان علنی یک سیاست یا استراتژی خاورمیانهاز حد نزدیک نشود. این حساسیت و کناره

روابط تجاری صمیمانه و ارتباطات دیپلماتیک و امنیتی  یا پذیرش تعهدات جدی فراتر از حد الزم برای حفظ

شود. فصل دوم به تعریف منافع و اهداف در حال گسترش چین در های منطقه میعملگرایانه در برابر دولت

های اصلی چین در دوران دهد که خاورمیانه چرا و چگونه به یکی از اولویتخاورمیانه پرداخته و توضیح می
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از ابزارهای قدرت ملی که در روابط آن با عربستان  هبدل شده است. تمرکز چین بر استفادپس از جنگ سرد 

اند، این داند، به کار گرفته شدهها را در منطقه محوری میسعودی و ایران، دو قدرت بزرگی که پکن آن

کی از ودی، یرو به گسترش چین با عربستان سع هسازد. فصل سوم، رابطاستراتژی خاورمیانه را روشن می

یران، پایدار چین با ا هکند. فصل چهارم، به بررسی رابطشرکای اصلی ایاالت متحده را در منطقه بررسی می

پردازد. در نهایت، فصل پنجم به ارزیابی استراتژی چین یکی از رقبای اصلی ایاالت متحده در خاورمیانه می

به دلیل  کند. پکنه و ارتش ایاالت متحده را بررسی میدر قبال منطقه پرداخته و تبعات آن برای ایاالت متحد

اقتصادی است، همچنان اصرار  وزن سنگین، در حالی که در خاورمیانه یک استراتژی اژدهای محتاط اتخاذ

 نطقه بماند. در م وزن میانبینی یک قدرت نظامی پیش ای قابلباشد و تا آینده وزن سبکدیپلماسی در دارد که 
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 خاورمیانه چقدر برای چین اهمیت دارد؟ - فصل دوم
شود. با وجود اینکه تمرکز اصلی ای برای خاورمیانه قائل میمالحظه هوری خلق چین اهمیت قابلمامروزه، ج

یه و اقیانوس-آسیا هالخصوص منطقهمچنین ثبات محیط پیرامونی مجاور خود، علی- پکن بر امنیت داخلی

برخی از مناطق جهان  0کند.ا این همه بیش از پیش در چارچوبی جهانی فکر و عمل میاست، ب -آسیای میانه

اورمیانه های اخیر خدر سالبندی مشخصی وجود ندارد، اهمیتی بیشتر از مناطق دیگر دارند. با اینکه هیچ رتبه

ه قبال خاورمیانروزافزونی برای چین یافته است. چرا این منطقه برای چین مهم است؟ آیا پکن در  اهمیت

اند؟ در فصل حاضر به این استراتژی مشخصی دارد؟ روندهای اصلی مشهود در تعامل چین در منطقه کدام

 پردازیم.ها میپرسش

 هکند. در ادامروابط جمهوری خلق چین با خاورمیانه را مختصراً بررسی می هنخست، این فصل تاریخچ

پکن در قبال خاورمیانه استراتژی مشخصی دارد و اگر دارد، این پردازد که آیا له میفصل به بررسی این مسأ

استراتژی چیست. در این راستا، فصل حاضر به تعریف منافع چین در خاورمیانه پرداخته و اهداف پکن را 

 نماید.توصیف می

 تاریخچه روابط

عرصه را  تری بود که دو ابرقدرت( قدرت ضعیف0925-0990جمهوری خلق چین در دوران جنگ سرد )

فاً . چین در منطقه صربر آن تنگ کرده بودند، بنابراین در بیشتر این دوران در خاورمیانه حضوری نداشت

با این حال، جمهوری خلق چین در  2حضوری اندک داشت و منافع چندانی هم نداشت که در خطر باشند.

رقابت  پیدا کرد که بیشتر برایبیشتری به کسب نفوذ و گسترش حضور خود در خاورمیانه  هعالق 0981 هده

به رسمیت شناخته شدن هرچه های خود برای با ایاالت متحده و اتحاد شوروی و عمدتاً به حمایت از تالش

 رقیب در تایوان بود. 3در رقابت با جمهوری چینالمللی توسط جامعه بینبیشتر 

 

                                                           
1 Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, China’s Search for Security, New York: Columbia University Press, 

2012. 
2 Evan S. Medeiros, China’s International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification, Santa 

Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-850-AF, 2009, pp. 160–161. For some authoritative overviews of 

China’s involvement in the Middle East during the Cold War, see John Calabrese, “From Flyswatters to 

Silkworms: The Evolution of China’s Role in West Asia,” Asian Survey, Vol. 30, No. 9, September 1990; and 

Yitzhak Shichor, The Middle East in China’s Foreign Policy, 1949–1977, New York: Cambridge University 

Press, 1979. 
3 Republic of China (ROC) 

 و ماتسو ،کینمن پنگو، تایوان، جزایر از که است آسیا شرق در کشوری شود،می شناخته نیز ملی چین و تایپه چین تایوان، هاینام با که چین، جمهوری

 از دسر جنگ دوران اوایل در تایوان دولت .اندشده عواق چین اصلی سرزمین شرقی سواحل در همگی که شودمی تشکیل دیگر کوچک جزیرة تعدادی

 الس تا و بود ملل سازمان مؤسس اعضای از دولت این. شدمی شناخته چین مشروع دولت تنها متحد ملل سازمان و غربی کشورهای از بسیاری سوی

 رواگذا چین خلق جمهوری دولت به کشور این کرسی و شده اخراج سازمان این از سال این در اما بود متحد ملل سازمان امنیت شورای دائم عضو 0970

 )م(  .شد
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آرام بروز یافت که با دو موج از کم و آرام  توفیقات دیپلماتیک جمهوری خلق چین در خاورمیانه کم

، مصر و سوریه اولین کشورهایی در منطقه بودند که با چین 0956سازی دیپلماتیک همراه شد. در سال عادی

و در پیِ پذیرش جمهوری خلق چین  0971 هروابط دیپلماتیک برقرار کردند. هرچند، پیشرفت واقعی در ده

که پیش از این در  ؛ کرسییت سازمان ملل به آن واگذار شددر سازمان ملل رخ داد که کرسی شورای امن

، ایران، کویت و لبنان همگی جهوری خلق چین را به جای جمهوری چین به 0970اختیار تایپه بود. در سال 

 ه( هم با این موج همراه شدند. امارات متحد0978( و لیبی و عمان )0977رسمیت شناختند و نهایتاً اردن )

، بحرین در سال 0988روابط خود با جمهوری خلق چین را عادی کرد و قطر در سال  0982عربی در سال 

 هم در ادامه از این روند تبعیت کردند. 0992در سال  اسرائیلو  0991، عربستان سعودی در 0989

روندی صعودی یافت و در  0991 همنافع چین در خاورمیانه و وابستگی اقتصادی آن به منطقه از ده

زی مرک هالمللی در مدرسیابد. به زعمِ یکی از تحلیلگران امنیت بینی آینده هم احتماالً افزایش میهاسال

تی منافع ژئوپلیتیک، اقتصادی، انرژی و امنی»های چین است: ترین اندیکشدهکه یکی از برجسته 0حزب در پکن

تعهد ایاالت متحده در قبال خاورمیانه در مقابل، برخی ناظران  2.«یابندوقفه گسترش میچین در خاورمیانه بی

و تعدیل  2100نشینی ارتش ایاالت متحده از عراق در سال دانند. عقبو نفوذ آن منطقه را رو به کاهش می

 3اند.نیروهای نظامی ایاالت متحده در افغانستان به این تصور دامن زنده

سازد. با اینکه ایاالت متحده ا روشن میهای بزرگ در خاورمیانه این روند رنگاهی به برخی قدرت نیم

همچنان مهمترین شریک امنیتی عربستان سعودی است، این کشور به بزرگترین منبع نفت وارداتی و یکی از 

شرکای اقتصادی بیش از پیش مهمِ چین بدل شده است. به عالوه، با اینکه واشنگتن همچنان به عنوان مهمترین 

گذاری، شود، کشورهای خاورمیانه پکن را برای تجارت، سرمایهخته میپایتخت در خارج از منطقه شنا

ان کارِ کارست هدهند. عالوه براین، چین از عهدهای دیپلماتیک و حتی همکاری امنیتی مدنظر قرار میرایزنی

 -اسرائیلجمله ایران، عربستان سعودی و  از– تمام کشورهای منطقهبا و شاهکارِ حفظ روابط حسنه عمالً 

 2برآمده است. ،دار بین این کشورهارغم تخاصم دیرینه و ریشهعلی

 

                                                           
1 Central Party School in Beijing 
2 Gao Zugui, “Dabianju shenhua beijingxia Zhongguo yu Zhong Dong guanxi de fazhan” [“Development of 

China’s Relations with the Middle East in the Context of Profound Changes”], Heping yu fazhan [Peace and 

Development], No. 4, 2014, p. 45. 
3 The real prospect of “a U.S. retreat from the region” is raised by Geoffrey Kemp. See his The East Moves 

West: India, China, and Asia’s Growing Presence in the Middle East, Washington, D.C.: Brookings Institution, 

2010, p. 18. These observers include Chinese analysts. See David Schenker, “China’s Middle East Footprint,” 

Los Angeles Times, April 27, 2013, p. 19; and Li Weijian, “Dangqian Zhong Dong anquan jushi ji dui Zhongguo 

Zhong Dong waijiao yingxiang” [“Current Security Situation in the Middle East and Implications for China’s 

Middle East Diplomacy”], Guoji guancha [International Observer], No. 3, 2014. 
4 Li Weijian, “Zhong Dong zai Zhongguo zhanlue zhong de zhongyaoxing ji shuangbian guanxi” [Bilateral 

Relations Between China and the Middle East and the Importance of the Middle East in China’s Strategy”], 

XiYa Feizhou [West Asia and Africa], No. 6, 2004, p. 20. This is also noted by Kemp (2010, p. 67). 
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 ای مشخص دارد؟آیا چین یک استراتژی خاورمیانه

ترین پاسخ این است که چین در قبال خاورمیانه استراتژی مشخصی ندارد، زیرا پکن هیچ استراتژی بدیهی

جنجال ود در تمایل چین به احتراز از جارا بایچرایی این مسأله ر 0طور علنی عنوان نکرده است.مشخصی را به

های خارجی حاضر در طور که در باال اشاره شد، چین در میان قدرتو صدمات ناشی از آن دانست. همان

ای که با تمام کشورهای این منطقه روابط مطلوب خود را حفظ گونهخاورمیانه واجد جایگاه استثنایی است، به

ای به که این جایگاه را با بیان مواضع سیاسی صریح یا یک استراتژی مشخص منطقهخواهد کرده و پکن نمی

مراه خواهد ه خطر بیاندازد. مبادرت به این کار خطر دشمنی و خصومت یک یا چند کشور در منطقه را به

 2داشت، کاری که چین تمایلی به انجام آن ندارد.

های خاورمیانه مداخله کرده یا سیاست داخلی دولت پکن مراقب بوده این تصور ایجاد نشود که در امور

کند. برای نمونه، دخالت چین در روند صلح ای موضع بسیار صریحی اتخاذ انگیز منطقهدر مسائل بحث

فلسطین جزئی و ناچیز بوده است و همچنین از پیوستن به ائتالف علیه دولت اسالمی در عراق و -اسرائیل

 یکی از اصول غالب سیاست خارجی چین است.« م مداخلهعد» 3شام )داعش( طفره رفت.

سیاری شک پکن اهمیت بجایی که بی- استراتژی ناگفته در قبال خاورمیانه داشته باشد اما اگر چین یک

چطور به آن پی ببریم؟ اگر بر مبنای منافع ملی آشکار چین بتوان اهداف مشخصی را  -برای آن قائل است

توان گفت ی قدرت ملی برای پیشبرد این اهداف مورد استفاده قرار گرفته باشند، میتعریف کرد و اگر ابزارها

 :های زیر پاسخ دهیمای است. بنابراین، باید بتوانیم به پرسشکه چین دارای یک استراتژی خاورمیانه

 ؟اندچین به بیان کدام یک از منافع خود پرداخته است که در خاورمیانه در معرض خطر قرار داشته 

 چین چه اهدافی را برای منطقه تعریف کرده است؟ 

 شوند؟کند و این ابزار چگونه به کار گرفته میچین چه ابزاری را در خاورمیانه استفاده می 

م، های سوم و چهارپردازد. سپس فصلاین فصل به تعریف منافع کلیدی و اهداف چین در خاورمیانه می هادام

ز ابزارهای قدرت ملی در اختیار خود، به تحلیل میزان کارآمدی پکن در گیری چین ابهره هبا بررسی نحو

 پردازد.تحقق این منافع و پیشبرد این اهداف می

 

                                                           
های نویسنده با پژوهشگران مدنی و نظامی در پکن و چینی اصرار دارند که چین یک استراتژی خاورمیانه ندارد. مصاحبه در واقع، اکثر تحلیلگران0 

 شود(.بسنده می« های نویسندهمصاحبه»)از این به بعد به ذکر  2102شانگهای، سپتامبر 

« های نویسندهبحث»)از این به بعد به ذکر  2105ر واشنگتن دی. سی.، آوریل های نویسنده با تحلیلگران خاورمیانه چینی دهای نویسنده؛ بحثمصاحبه 2 

 شود(.بسنده می

ام راق و شنام این سازمان برگردان عربیِ الدوله االسالمی فی العراق و الشام )به شکل مختصر داعش( است. در غرب، عموماً با عنوان دولت اسالمی ع 3 

ترین ترجمة موجود از نام این سازمان های متعددی دربارة دقیقگیرد. بحثاً دولت اسالمی مورد اشاره قرار میو دولت اسالمی عراق و سوریه یا صرف

 کنیم.وجود دارد، اما اینجا به داعش بسنده می
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 منافع و اهداف چین در خاورمیانه

های ژئواستراتژیک، پیوندهای خارجی با ثبات داخلی و جایگاه بهتر این قدرت بزرگ طلبیامنیت انرژی، جاه

وازنه در م یی چین در خاورمیانه هستند. تضمین دسترسی به انرژی و منابع دیگر، برقراراز جمله منافع اصل

سرکوب حمایت لفظی و مادی از اقلیت  -البته با اجتناب از مواجهه مستقیم- مقابل نفوذ ایاالت متحده

درت ک قای مبنی بر اینکه چین یهای خاورمیانهچین و دریافت تصدیق صریح و ضمنیِ دولت 0یاویغورها

 روند.بزرگ است، اهداف پکن در خاورمیانه به شمار می

 امنیت انرژی

رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار  2ترین منفعت پکن در خاورمیانه است.تداوم دسترسی به منابع انرژی، عمده

ت یباعث میل شدید این کشور به انرژی )و دیگر منابع طبیعی( شده است. نفت اهم 0971 هچین از اواخر ده

به یکی از واردکنندگان اصلی انرژی  0993از سال این کشور ای که گونهفزاینده و بسزایی برای چین دارد، به

  3منبع شماره یک نفت وارداتی چین بوده است. 0995بدل شد؛ و خاورمیانه از سال 

خاورمیانه »، 2102الملل در سال امور بین هیکی از تحلیلگران چینی در یکی از مجالت برجست هبه نوشت

ترین منبع واردات نفت چین خواهد بود و این یکی از دالیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای کماکان بزرگ

چین با عربستان سعودی و ایران اهمیتی محوری دارد. در سال  هجانب شک نفت در روابط دوبی 2.«چین است

 و روسیه( و ایران چهارمین منبع مهم نفت ، عربستان سعودی منبع شماره یک نفت )قبل از آنگوال2102

 (0-2وارداتی چین بود. )ر.ک. شکل 

های آن را نیز در اهداف خود گنجانیده است. به عالوه، پکن فعاالنه به دنبال چین گاز طبیعی و فرآورده

ای های زیربنایی و بازارهای جدید برگذاری و اخذ قراردادهایی برای پروژههایی برای سرمایهفرصت

)که اغلب از آن با عنوان  5گردد. در واقع، ابتکار عملِ جاده ابریشم جدیدمحصوالت چینی در خاورمیانه می

اندازی رسماً راه 2103جمهور چین، در سال یسئ، رپینگ جین شیشود( و توسط یاد می 6کمربند یا جاده

                                                           
1 Uighurs 

 زندگی رومچیاو مرکزیت به( رستاناویغو) شرقی ترکستان یا کیانگ سین خودگردان ایالت در اقلیتی از اقوام ترک و مسلمان سنیِ ساکن غرب چین که

 که نداکرده چین تالش از استقالل برای بارها اویغورها است. تاکنون بوده فعال بسیار اویغور مسلمانان سرکوب در چین مرکزی حکومت .کنندمی

 .خوانده است اویغور را تروریست طلبان استقالل مکرراً چین دولت و مانده نتیجهبی
2 See, for example, Chu Shulong and Jin Wei, Zhongguo waijiao zhanlue he zhengce [China’s Foreign Affairs 

Strategy and Policy], Beijing: Shishi Chubanshe, 2008), pp. 263–264; author interviews. 
3 Jon B. Alterman and John W. Garver, The Vital Triangle: China, the United States, and the Middle East, 

Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2008, p. 7, Figure 1.1. 
4 Niu Xinchun, “China’s Interests in and Influence over the Middle East,” trans. Haibing Xing, Contemporary 

International Relations, Vol. 24, No. 1, January/February 2014a, p. 39. 
5 New Silk Road 
6 One Belt, One Road 
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اقتصادی و مشارکت حکومت جمهوری  هایانواع فعالیت هجانبه و فراگیر است و ظاهراً همشد، طرحی همه

   0گیرد.بر می های خصوصی و کارآفرینان چینی را درهای دولتی و شرکتخلق چین، شرکت

 ژئواستراتژی

های رتروابط با دیگر قد هاقیانوسیه و توسع-آسیا هتمایل به گسترش نفوذ ژئواستراتژیک در ورای منطق

 شود.ر خاورمیانه محسوب میچین د های، دومین منفعت عمدبزرگ یا منطقه

 ای با حضوریرغم این تصور که چین بدل به قدرتی جهانی شده است، پکن اساساً قدرتی منطقهعلی

حالی که  های جهانی است. دراما این بدان معنا نیست که چین فاقدِ منافع و آرمان 2جهانی باقی مانده است.

مناطق  تر ازال است، برای این کشور برخی مناطق آشکارا مهمای فعطرز فزایندهپکن در گوشه و کنار جهان به

توجه انرژی و موقعیت ژئواستراتژیک ، خاورمیانه به خاطر منابع قابل20رود. در اوایل قرن دیگر به شمار می

   3اقیانوسیه باشد.-آسیا هجهان برای پکن در خارج از منطق همحوری خود شاید مهمترین ناحی
 2112ای ارزش، ندگان اصلی نفت به چین، بر مبصادرکنن -1-2شکل 

 
SOURCE: UN Comtrade Database, http://comtrade.un.org. 

NOTE: UAE = United Arab Emirates. 

 پیشروی به سمت غرب

از جمله مناقشات بر سر دریای سرزمینی در - ها میان چین و همسایگانش در شرق آسیابا بروز برخی تنش

تحلیلگران و پژوهشگران چینی دست به ارزیابی وضعیت  -ی و دریای چین جنوبیدریای چین شرق

استراتژی کالن پکن، از تمرکز عمده بر اقیانوس آرام به رویکرد  هژئواستراتژیک این کشور و ارزیابی دوبار

سازی که رهبران حزب کمونیست چین برای مدرن 0978ترِ ناظر بر شرق و غرب کردند. از سال متوازن

استراتژیک اصلی پکن  گیریرا در پیش گرفتند، جهت 2«اصالح و گشایش»سیاست  ،اقتصاد رو به زوال چین

                                                           
1 See “Vision and Actions Are Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk 

Road,” news release, National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 

Commerce of the People’s Republic of China with State Council authorization, March 28, 2015. 
2 See, for example, Nathan and Scobell, 2012; and David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power, 

Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. 
 .Medeiros, 2009, p. 162های نویسنده. ر.ک. این مساوی ارزیابی مجدد از اهمیت منطقه برای چین است. مصاحبه 3 

4 Reform and opening 
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های آسیای شرقی و ماورای آن بوده است. اینجا بود که اقتصادهای به اصطالح دریایی تا کرانه متوجه قلمرو

ر تر ژاپن و ایاالت متحده دزرگکنگ، کره، سنگاپور و تایوان و اقتصادهای بچهار ببرِ آسیایی یعنی هنگ

ترین ترین و مدرنابتدایی اصالحات اقتصادی، پررونق هها را به خود جلب کردند. در سه دهماورای آن

دیده  2یانفوجو  0دونگگوانگهایی مانند ساحلی شرقی چین در استان ههای کشور در امتداد ناحیبخش

مانده باقی ماند. بود و نواحی داخلی و غیرساحلی کشور عقبای ناموزون شدند. این تحول از نظر منطقهمی

 0999غربی که رسماً در سال  هتوسع هپکن در تالش برای جبران این عدم توازن، به عنوان بخشی از برنام

ا مرز با آسیهای غربی هم استانزیرساخت  همالحظه را صرف توسعای کالن و تالشی قابلآغاز شد، بودجه

  3کرد.

تر ایاالت متحده اند که آنها تالش جسورانه، رهبران چین به این باور رسیده2101به ویژه از سال  ،اخیراً

« دریاهای نزدیک» هترین وجه در منطقله به ملموسأاین مس 2اند.برای مهار یا محدود کردن چین را درک کرده

رتمند از متحدان، مشخصاً ژاپن و کره ای قدشود، جایی که به اعتقاد چین، ایاالت متحده از شبکهاحساس می

ای از قدرت دریایی، هوایی و زمینی آن کشور در آنجا مستقر مالحظه جنوبی، برخوردار بوده و تمرکز قابل

منیتی ا هبرد. پکن همچنین باور دارد که ایاالت متحده مشغول تحکیم رابطاست و از برتری قدرت بهره می

از دیدگاه پکن،  5است.شرکای امنیتی از جمله استرالیا و فیلیپین با دیگر  خود با هند و افزایش روابط خود

یک ه بشبیه با این وضعیت که آید که چین چگونه باید نظر به مسائل مطرح شده، این پرسش پیش می

آور رسد، پاسخ داده و از آن خالصی یابد، چالشی که به ویژه در شرق آسیا رعباستراتژی محاصره به نظر می

 رسد.کننده به نظر میو نگران

به سمت »اند که چین باید در این شرایط است که برخی تحلیلگران چینی )مانند جی سی(، پیشنهاد کرده

 ایاالت متحده در آسیای میانه و ماورای آن هرسد که استراتژی محاصر، زیرا به نظر نمی«غرب پیشروی کند

جین در یکی از مجالت برجسته و معتبر حزب گذار شیتأثیر ةمقالگونه که به این قدرت برقرار باشد. همان

های اول و دوم جزایر را بشکند، دشوار بتواند به یک هاگر چین نتواند زنجیر»دهد: کمونیست چین شرح می

                                                           
 به چین کمونیست حزب درون طلباناصالح سوی از که است چین خلق جمهوری در «چینی خصوصیات با سوسیالیسم» نام به اقتصادی اصالح برنامة

 .شد آغاز 0978 دسامبر در ژیائوپینگ دنگ رهبری
1 Fujian 
2 Guangdong 
3 See Barry J. Naughton, “The Western Development Program,” in Barry J. Naughton and Dali Yang, eds., 

Holding China Together: Diversity and National Integration in the Post-Deng Era, New York: Cambridge 

University Press, 2004. 
تر شده است. برای بحث دربارة این تصورات متعارض، برای البته، تصور کشورهای دیگر از جمله ایاالت متحده این است که چین جسورتر و قاطع 2

  نمونه ر.ک.

Andrew Scobell and Scott W. Harold, “An ‘Assertive’ China? Insights from Interviews,” Asian Security, Vol. 9, 

No. 2, 2013. 

 کند، ر.ک. برای این تحلیل که بر نگرانی چین دربارة ژاپن و هند تأکید می5 
John W. Garver and Fei-ling Wang, “China’s Anti Encirclement Struggle,” Asian Security, Vol. 6, No. 3, 

September–December 2010. 
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ای از متحدان ندارد که بتواند چین را ، واشنگتن شبکه2در غرب دور 0.«دولت دریایی قدرتمند بدل شود

های زیادی دارد که روابطش را گسترش داده و نفوذ ژئوپلیتیک و اقتصادی د؛ بنابراین، چین فرصتمحاصره کن

 خود در آسیای میانه، خاورمیانه و ماورای آن را گسترش دهد.

دورتری از مرزهای  ه، کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( که در فاصلدر غرب دورتر

برخی از متحدان ایاالت متحده در شرق آسیا با پکن تخاصم ندارند. اما  ههراً به اندازاند، ظاچین قرار گرفته

ی تمرکز جغرافیای هاین بدان معنی نیست که پکن بخواهد به قیمت از دست رفتن نواحی دیگر، بر یک ناحی

رق و غرب ش استراتژی امنیت ملی برای چین است که با پیشروی به»ناظر بر یک  جی سی هکند؛ در واقع گفت

  3.«ایجاد کند« داخلی هموازن» ،آوررعب« های ژئوپلیتیک دریاییواقعیت»برای مقابله با 

گاهی دانش هترین بیان این طرح از جانب یکی از اهالی برجسته و بسیار مورد احترام جامعاولین و علنی

رد توجه هم قرار گرفت، پیشنهاد که بسیار مو 2102ای در سال از دانشگاه پکن در سرمقاله 2بود. وانگ جیسی

اتژیک تر، وانگ از یک موضع ژئواسترخود توجه بیشتری نشان دهد. به بیان دقیقاز  کرد چین باید به غرب دور

 5کرد.های داخلیِ آسیای میانه و غرب اقیانوسیه توجه میکرد که به سرزمینتری حمایت میمتوازن

 ابریشم و مشارکت استراتژیک هجاد

کشش و جذابیت بیشتری به دست آورد، وقتی که شی جین پینگ  2103رح ظاهراً در سال این ط

های پرسروصدای پیشروی به غرب، از جمله علنی آغاز برخی از ابتکار عمل طور جمهوری چین بهیسئر

ر تجاری مسیکمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی را اعالم کرد، ابتکار عملی که نام خود را از 

قدیمی بین چین و غرب از طریق آسیای میانه و خاورمیانه وام گرفته است. شی جین پینگ در سخنرانی 

کرد، بر سیاست جمهوری خلق چین در قبال خود که در دانشگاهی ممتاز در قزاقستان ایراد می 2103سپتامبر 

های جدید چین را اعالم خی از ابتکار عملابریشم جدید را بیان و بر هجاد هآسیای میانه تمرکز نمود و اید

 را نیز باید تداوم یا گسترش منطقی استراتژی چین در قبال آسیای میانهشی جین پینگ اما این رویکرد  6کرد.

  7اجرا درآمده بود. هبه مرحل 0991 هتلقی کرد که از ده

                                                           
1 “Zhongguo ‘xijin’ yong pingheng zhanlue zhilu” [“China’s ‘March West’ Guiding Balancing Strategy”], 

Qiushi [Seeking Truth], April 22, 2014. 
2 far west 

 رود. یهای داخلی آسیا و هند به کار ماصطالحی که در چین و ژاپن نخست برای اشاره به دنیای غرب و سپس برای اشاره به بخش
3 “Zhongguo ‘xijin’ yong pingheng zhanlue zhilu,” 2014. 
4 Wang Jisi 
5 See Wang Jisi, “‘Xijin’: Zhongguo diyuan zhanlue de zai pingheng” [“‘Marching West’: China’s Geostrategic 

Rebalance”], Huanqiu Shibao [Global Times], October 17, 2012. 
6 See, for example, Wu Jiao and Zhang Yunbi, “Xi Proposes a ‘New Silk Road’ with Central Asia,” China 

Daily, September 8, 2013. 
7 See, for example, Andrew Scobell, Ely Ratner, and Michael Beckley, China’s Strategy Toward Central and 

South Asia: An Empty Fortress, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-525-AF, 2014; and Kevin 

Sheives, “China Turns West: Beijing’s Contemporary Strategy Towards Central Asia,” Pacific Affairs, Vol. 79, 

No. 2, Summer 2006. 
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ار ای با اهمیت ژئواستراتژیک بسیناحیه- های کلیدی جهانتحلیلگران چینی، خاورمیانه را یکی از گذرگاه

ارکنان بیشتری را به ک ههای پکن هر سال تحلیلگران مسائل خاورمیانالظاهر اندیشکدهتلقی کرده و علی -زیاد

گذاری چشمگیری که ظاهراً نفتی و سرمایه همالحظ در مجموع، ذخایر قابل 0کنند.پژوهشی خود اضافه می

های آینده اهمیت خاورمیانه برای پکن بیش از پیش دهند که در سالیچین در منطقه انجام داده، نشان م

های بزرگ کند. این منطقه احتماالً به عنوان بازاری برای کاالهای چینی و موقعیتی برای پروژهافزایش پیدا می

م برخی کاین، دست بر عالوه 2ماند.گذاری در چین حائز اهمیت میزیربنایی و شاید حتی منبعی از سرمایه

 هبرای چین در عرص« حامیان سیاسی مهمی»های خاورمیانه احتماالً به تحلیلگران چینی باور دارند که دولت

 3شوند.جهانی بدل می

ای به آنها دارد. پکن در عربستان سعودی و ایران، دو قدرت بزرگ خاورمیانه هستند که چین توجه ویژه

اد ی« مشارکت استراتژیک»ای برقرار کرد که از آن با عنوان بطهبا تهران را 2111با ریاض و سال  0999سال 

هان های جعربستان سعودی که یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت و یکی از ثروتمندترین دولت 2شود.می

شود )هم از نظر مجموع تولید ناخالص داخلی و هم بر مبنای درآمد سرانه( یکی از بازیگران محسوب می

ی رود، با پکن نیز روابط نزدیکاست. با اینکه ریاض یکی از متحدان واشنگتن به شمار می مهم در خاورمیانه

میلیون نفر  81رود؛ با های بزرگ در منطقه به شمار میدارد. ایران برمبنای معیارهای مختلف یکی از قدرت

بت به نس ریتنها مصر است که جمعیت بیشت-های خاورمیانه است ترین دولتجمعیت یکی از پرجمعیت

ترین اقتصادهای منطقه است. های سفت و سخت، همچنان یکی از بزرگرغم تحریمدارد؛ و ایران علی ایران

 ترین و مقتدرترین نیروهای مسلح منطقه را دارد.تهران یکی از بزرگ

های قدرتمند دیگری است که در نگرانی این کشور از برتری در واقع، چین با جدیت به دنبال دولت

شماری از کشورها هستند که هم انگشت تعداداین، تنها  عالوه بر 5قدرت جهانی ایالت متحده سهیم باشند.

الزم برای  هجهانی متحدان و شرکای ایاالت متحده باشند و هم قدرت و اراد هطور جدی بیرون از شبکبه

های بزرگِ خاورمیانه و یکی از های ایاالت متحده را داشته باشند. ایران، یکی از قدرتمخالفت با سیاست

تواند نقش یک متحد را ایفا کرده و است. از نظر چین، ایران بالقوه می آمریکادشمنان سرکش و مهارناپذیر 

در خاورمیانه کمک کند. اما با اینکه چین آشکارا ایاالت متحده  آمریکابه افزایش قدرت آسیایی و تعدیل نفوذ 

. در واقع، چین مشتاق است که روابط نیز نیستمورد با واشنگتن  منی بیداند اما در پی دشرا رقیب می
                                                           

 های نویسنده.مصاحبه0
 اند. ر.ک.مورد مصاحبه قرار گرفته 2103سان مسائل خاورمیانه که در اوایل سال به نقل از تحلیلگران انرژی چینی و کارشنا 2

Mathieu Duchatel, Oliver Brauner, and Zhou Hang, Protecting China’s Overseas Interests: The Slow Shift Away 

from Non-Interference, SIPRI Policy Paper No. 41, Stockholm: Stockholm International Peace Research 

Institute, June 2014, p. 28. 
 انجام داد هم مورد تأکید قرار گرفته بود. 2102هایی که نویسنده در سپتامبر این مسأله در مصاحبه

3 See, for example, Li, 2004, p. 20. 
4 Medeiros, 2009, p. 163. 
5 For the logic as it refers to Iran, see Medeiros, 2009, p. 162. 
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پکن، واشنگتن  0الخصوص در خاورمیانه، را حفظ کند.خود با ایاالت متحده، علی هجویاندوستانه و همکاری

ه بداند که هیچ قدرت دیگری، از جمله چین، قادر ای میهای اصلی امنیت در منطقهکنندهتأمینرا یکی از 

، ستنگه داشته اایفای این نقش نیست. از این رو، چین در تعامل خود با ایران جانب حزم و احتیاط را پیشه 

تواند روابط محدود چین با ایران را دگرگون چین در آسیای شرقی می-های ایاالت متحدههرچند افزایش تنش

 سازد.

 ثبات داخلی و پیرامونی

چین در خاورمیانه  همحیط پیرامونی مجاور آن، سومین منفعت عمدحفظ امنیت داخلی در داخل کشور و 

یکی از تحلیلگران چینی،  هبه گفت 2.هستند است. رهبران حزب کمونیست چین از نارضایتی داخلی بیمناک

از انستیتو  3این تحلیلگر، یعنی لی ویجیان .«خاورمیانه بسط و امتداد استراتژیک محیط پیرامونی چین است»

 دهد که:، توضیح می2المللی شانگهایبینمطالعات 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی ... گروهی از کشورهای اسالمی در آسیای میانه پدیدار شدند و 

ژئوپلیتیکی بین چین و خاورمیانه به  هچرا است که فاصل و چون این یک واقعیت مسلم و بی

 هها از طریق جادمیانه بوده و مدتخاور هغربی چین در اصل همسای هیکباره از بین رفت. منطق

ابریشم با خاورمیانه در ارتباط بوده است؛ این دو منطقه در ابعاد قومی، مذهبی و فرهنگی، 

 5هایناسیونالیسم-ها و روابط نزدیکی با هم دارند. روندهای حاکم در خاورمیانه و پانوابستگی

رزی م هه عنوان بسط استراتژیک منطقگرای مذهبی و ایدئولوژیک، بهای افراطمنطقه و جریان

 6ی مستقیم دارند.تأثیرغرب چین، بر امنیت و ثبات این کشور، 

ز های حاصلخیدر دشت« سرزمین هان»تواند به ناامنی پکن در ارتباط با نارضایتی عمومی در می هخاورمیان

های بزند، مناطقی که اقلیتتر دامن شرقی و نواحی ساحلی و همچنین ناآرامی قومی در مناطق مرزی دوردست

ا بر ههای آخر نارضایتی زیادی از کنترل چینیها در آن سکونت دارند و در سالقومی مانند ایغورها و تبتی

  7اند.آنجا نشان داده

ای با اویغورها به حمایت لفظی و مادی از اویغورهای حزب کمونیست چین نگران است که همدلی منطقه

کند که مانع حمایت خارجی از آن چیزی شود که حزب کمونیست سخت تالش می مسلمان بدل شود. پکن

                                                           
 های نویسنده و گفتگوهای نویسنده.مصاحبه0

2 For studies that emphasis this point, see Susan Shirk, China: Fragile Superpower, Oxford, UK: Oxford 

University Press, 2007; and Nathan and Scobell, 2012. 
3 Li Weijian 
4 Shanghai Institutes of International Studies 
5 pan-nationalisms 

کنند که مرزهای موجود با مرزهای ملی مورد ادعای آنها مطابقت ندارد. این نوع از ناسیونالیسم، گرایی که طرفداران آن ادعا میشکلی از ناسیونالیسم یا ملی

 های قومی یا فرهنگی در ارتباط است. با گروه
6 Li, 2014, pp. 18–19; RAND’s translation. 
7 Li, 2014, pp. 18–19. 
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 0ده است.ز« طلبان ترکستان شرقیتجزیه»یا « گراییطلبی و افراطتروریسم، تجزیه»چین بر آن برچسب 

 0981 هجهانی مسلمانان، شبیه به جنگ ده هاویغورها به یک مبارز هترین هراس چین این است که مبارزبزرگ

 ی، بدل شود.ولیه اشغال افغانستان از سوی شورع

، 2111 همشخصاً، پکن از گسترش ایدئولوژی جهادی رادیکال سنی در بین اویغورها بیمناک است. در ده

برخی از اویغورهای چینی در افغانستان به دستِ نیروهای ائتالف دستگیر و به خلیج گوانتانامو منتقل شدند. 

ر اند. دهای مسلمان ظاهراً به جنگجویان داعش در سوریه و عراق پیوستهوئیو ح ینیبه عالوه، اویغورهای چ

تن از شهروندان جمهوری خلق چین در کنار مسلمانان یاغی اهلِ اروپا و  011، حدود 2102اواخر سال 

 2اند.دولت اسالمی وارد شده ی شمالی، به قلمروآمریکا

ایش حمالت تروریستی در داخل چین بودیم. در اکتبر شاهد افز 2102و  2103های به عالوه، در سال

من پکن کوبید و  ان ای دلخراش پیش آمد که طی آن یک فرد خودروی خود را به میدان تیان، سانحه2103

کی پررنگی دارد. این میدان، ی در آنجا آتش گرفت، میدانی که قلب نمادین چین است و پلیس حضور تقریباً

و اندکی بعد از دیدار شی جی پینگ  2102تحت نظارت شدید قرار دارد. در آوریل  از بناهای چین است که

تار خودمخ هگذاری شده در مرکز منطق، یک بمب منفجر شد. سپس، یک ماه بعد، یک ماشین بمباورومچیاز 

آور با چاقو به شوک هاند که دو حملکیانگ منفجر شد. حوادث دیگری نیز رخ دادهاویغورنشین سین

ان مینگ، استهای قطار در جنوب چین از سوی مهاجمان مختلف از بارزترین این حمالت بودند )کونستگاهای

(. تقصیر هر دو حادثه به گردن 2102در مه  دونگگوانگ، استان وژگوانگو  2102نان در مارس یون

االت متحده در افغانستان، با نزدیک شدن به زمان کاهش نیروهای نظامی ای 3گرایان ایغور انداخته شد.افراط

کیانگ خودمختار اویغورنشین سین هچین نگران است که این تعدیل نیرو چه پیامدهایی برای منافع آن در منطق

  2.خواهد داشت

شود، کنند که آنچه بدبختی یک گروه قومی ستمدیده در غرب چین تصور میتحلیلگران چینی اذعان می

5شود.دلی و جلب حمایت میدر خاورمیانه موجب برانگیختن هم
بنابراین، پکن برای جلوگیری از حمایت  

کند. تا به امروز از هیچ کاری دریغ نمی ،علنی یا رسمی کشورهای خارجی از ایغورهای جمهوری خلق چین

کیانگ در سین 2119چین در انجام این هدف مهم موفق بوده است. محکوم کردن سرکوب ناآرامی قومی سال 

6مت ترکیه یکی از استثناهای درخور توجه بر این قاعده بود.از سوی حکو
 

                                                           
1 Chu and Jin, 2008, p. 264. See also Medeiros, 2009, p. 166. 
2 Author interviews and “Chinese Militants Get Islamic State ‘Terrorist Training’: Media,” Reuters, September 

22, 2014. 
 درصد است. ارتباطات شخصی با جان آلترمن. 01نیروهای داعش ظاهراً بسیار کم و تقریباً با این حال، درصد جنگجویان غیرعرب در 

3 Barbara Demick, “Xinjiang Attacks Attributed to China’s Uighurs Grow in Sophistication,” Los Angeles 

Times, May 22, 2014. 
4 Andrew Scobell, “China Ponders Post-2014 Afghanistan: Neither ‘All in’ nor Bystander,” Asian Survey, Vol. 

55, No. 2, March–April 2015. 
5 See, for example, Niu, 2014a, p. 40. 
6 Niu, 2014a, p. 41. 
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از تونس  2100بهار عربی هستند که در سال موسوم به  هایقیام تأثیرعالوه براین، رهبران چین نگران 

ری های جمهوهای دیکتاتوری در لیبی و مصر را سرنگون کرد. بهار عربی دوباره به نگرانیآغاز شد و رژیم

پکن نگرانِ  0نشین هان در چین دامن زده است.اقلیت قومی هناآرامی سیاسی در داخل ناحی هبارخلق چین در

سال از نهضت دموکراسی  25آن را زد. با گذشت  ههای خاورمیانه جرقبود که موج قیام 2شبح انقالب یاس

در اواخر سال  3انداز ناآرامی داخلی نیز حساس هستند.، رهبران چین نسبت به چشم0989چین در سال 

 کنگ، این نگرانی افزایش پیدا کرد. در هنگ 2، با ظهور جنبش چتر2102

 قدرت بزرگیک جایگاه رسیدن به 

ر شود. از نظچین در خاورمیانه محسوب می چهارمین منفعتیک قدرت بزرگ،  همنزلارتقای جایگاه پکن به

شود، نگرانی درهم آمیخته می نظام سیاسیرهبران چین، بحث امنیت ملی از داخل کشور آغاز و با امنیت 

به معنای حفظ مشروعیت  مسألهاین  5پکن تضمین تداوم حاکمیت حزب کمونیست چین است. هعمدامنیتی 

حول این محور است که حزب کمونیست سخت  و کنترل سیاسی سفت هم چین و ادامسیاسی در نظرِ مرد

مومی عیک رژیم دیکتاتوری به افکار که  مسأله شاید ایندار منافع چین تصور شود. عنوان طالیه چین به

ود نزد خ هوجه براینظر برسد، اما حزب کمونیست چین آمیز بهکمی تناقض ،چنین توجه زیادی نشان بدهد

 ورشانکشاقتصادی، نظامی و دیپلماتیک  همردم چین به خاطر نفوذ فزایند 6.ل استقائمردم چین اهمیت زیادی 

ایفای  های اصلی بحران بهالمللی و کانونت، انتظار دارند ببینند که کشورشان در مسائل بیندر دوران اصالحا

 های دیپلماتیک و حتی نظامی بپردازد.نقش بیش از پیشِ

ایاالت متحده در  هو مستقل در خصوص مداخل« اصولی»بر اتخاذ موضعی  2103در نتیجه، پکن در سال 

نگ داخلی سوریه هم موضعی متضاد با سیاست ایاالت متحده در پیش عراق پافشاری کرد. پکن در قبال ج

تا  7«ل شودآمیز حای مسالمتبحران جاری ... باید از طریق گفتگوی سیاسی به شیوه»کرد که  تأکیدگرفته و 

ه کند ک. چین برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه تالش میحل و فصل گردد از رهگذر سرنگونی رژیم اسد

خود و حمایت از ثبات  هاجتناب کرده و برای اصل عدم مالخل موجودهای یختن دشمنیِ حکومتاز برانگ

برده ن سؤالهای خاورمیانه را زیر چین هرگز مشروعیت حکومت»یکی از تحلیلگران:  هدارد. به گفت تأکید

                                                           
را  قذافی و اسد، پکن مبارک،« مشروعیت از دست رفتة»اند. یکی از نویسندگان اظهار داشت که برخی تحلیلگران چینی به این مساله اشاره کرده 0

 .Niu, 2014a, p. 42دامن زد. « های غربیرسوخ ایدئولوژی»ها از نگران کرده و به ترس
2 Jasmin Revolution 

 نام دیگر انقالب تونس 
3 Andrew Jacobs, “Tiananmen Square Anniversary Prompts Campaign of Silence,” New York Times, May 28, 

2014. 
4 Umbrella Movement 
5 Nathan and Scobell, 2012. 

 های نویسنده.مصاحبه 6
7 “China Issues 6-Point Statement on Syria,” CCTV.com, March 4. 2012. 
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وراهی قرار د، بر سر دنشوآلود مردم خودشان مواجه میها با مخالفت خشماست، اما وقتی این حکومت

 0.«ندگیرمی

ردای رهبری جهانِ در حال توسعه را داشته و خود را برتن کردن ها است که ادعای به عالوه، پکن دهه

که چین خود را  ستا در اینجا مسألهکند. اهمیت این معرفی می« جهان سومی»یک کشور در حال توسعه یا 

رخالف کند. بهای گذشته و کنونی تلقی میبرقدرتهای غربی و ایافته، قدرتمتفاوت با کشورهای توسعه

داند و معتقد است که در طول تاریخ به کشور غیرغربی ها، چین خود را یک قدرت امپریالیستی نمیاین دولت

های در حال توسعه گیری و استثمار از دولتستم یا تعدی نکرده است؛ در حال حاضر هم درصدد بهره

شته ندا طلبی هژمونیکگونه جاه یا ایاالت متحده، هیچ سابقکه برخالف شوروی  گویدنیست. پکن مُصرانه می

اصرار داشته که پنج اصل همزیستی  0951 هپکن از اوایل ده 2.ایستاده استو در کنار جهان در حال توسعه 

خلی، آمیز، یعنی احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت، عدم تهاجم، عدم مداخله در امور دامسالمت

وده های در حال توسعه حاکم بآمیز بر روابط این کشور با دولتمتقابل و همزیستی مسالمت افعبرابری و من

های عدم تعهد که در باندونگِ آفریقایی دولت-آسیایی 0955این موضعی بود که چین در کنفرانس سال  3است.

در سخنرانی مهمی که در مجمع  0972در سال  2ژیائوپینگ اندونزی برگزار شد، اتخاذ نمود. سپس، دنگ

در مقابل بلوک  است که «جهان سوم»عمومی سازمان ملل ایراد کرد، علناً اظهار داشت که چین بخشی از 

 به رهبری« جهان دوم»تحت رهبری ایاالت متحده و بلوک سوسیالیستی « جهان اولِ»های داری دولتسرمایه

 .قرار داردشوروی 

اول سیاست خارجی جمهوری خلق چین و زمانی که پکن  همیز، در چهار دهآاصول همزیستی مسالمت

مداخله، حضور یا منافع محدودی در جهان در حال توسعه داشت، تا حد زیادی حفظ شدند. با این حال، از 

آمیز پنج اصل همزیستی مسالمتبه حال توسعه، پایبندی پکن  چین در جهان در ه، با افزایش مداخل0991 هده

  5از کار درآمده است. برانگیزار چالشبسی

های تعداد زیادی از شهروندان جمهوری خلق چین از حکومت خود انتظار دارند که شبیه به حکومت

-یاآس همرزی چین، نه فقط در منطق برون کالنِهای بزرگ دیگر رفتار کرده و برای حفاظت از منافع قدرت

 ین در خاورمیانهچ هگویند که منافع گسترد. برخی تحلیلگران چینی میبردارد گامبلکه در کل جهان،  ،اقیانوسیه

                                                           
1 Niu, 2014a, pp. 42–43. 
2 Peter Van Ness, “China as a Third World State: Foreign Policy and Official National Identity,” in Lowell 

Dittmer and Samuel S. Kim, eds., China’s Quest for National Identity, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 

1993. 
3 Steven I. Levine, “China in Asia: The PRC as a Regional Power,” in Harry Harding, ed., China’s Foreign 

Relations in the 1980s, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1984, pp. 116–117. 
4 Deng Xiaoping 
5 See, for example, Yitzhak Shichor, “Fundamentally Unacceptable yet Occasionally Unavoidable: China’s 

Options on External Interference in the Middle East,” China Report, Vol. 49, No. 1, 2013. 
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تر شتازانهپیپاسخی » -الخصوص حفاظت از اتباع چینی و مقابله با تهدیدات متوجه امنیت انرژی چینعلی-

  0طلبد.احتمالی از نیروی نظامی می ه، از جمله با استفاد«ترو غیرمنفعالنه

های حکومت بدل شده و اتباع چینی در خارج از کشور به یکی از اولویت های اخیر، حفاظت ازدر سال

. امنیت کندمیپذیری آید، پکن احساس آسیبای است که وقتی پای انتقادات داخلی از آن به میان میمسأله

مرزی چین است که شکلی بیش از  های اصلی منافع برونلفهؤارج از کشور یکی از مشهروندان چینی در خ

خود در  2102در سخنرانی نوامبر  2جینتائو شود. در واقع، هوش درخور توجه از منافع ملی محسوب میپی

کرد. ظاهراً هیچ آمار دقیق یا رسمی از تعداد  تأکید مسألهکنگره هجدهم حزب کمونیست چین بر این 

میلیون چینی  5که تقریباً زنند شهروندان چینی ساکن در خارج از کشور وجود ندارد. اما تحلیلگران تخمین می

مهاجران  3هزار نفر آنان در خاورمیانه هستند. 551کشور اقامت دارند که قریب به این در خارج از مرزهای 

های پیشین خود داشته و از حکومت خود توقع دارند که در صورت به چینی امروزی انتظاراتی باالتر از نسل

های همراه و اینترنت عالوه، شهروندان چینی به تلفن . بهپذیردالزم صورت اقدام  ،شانخطر افتادن امنیت

کی از . یآنها استفاده کنندخود از  هایتوانند برای علنی ساختن گرفتاری و مخمصهدسترسی داشته و می

تمال به اح حفاظت از اتباعِ خارج از کشور»کند که می تأکیدمرزی چین  منافع برونمورد های اخیر در گزارش

 2.«شودای بیش از حفاظت از منافع انرژی منتهی میلی زیاد ... به مداخلهخی

 ههای دیگر و مردم چین، یک قدرت بزرگ تلقی شود، به مداخلتمایل پکن برای اینکه از جانب دولت

نیروهای  کارگیریگذشته منتهی شده است. تمایل و ظرفیت به هنظامی بیشتر چین در خاورمیانه طی چند ده

تقیم مس همواضع پیشین است که چین بر اساس آن از مداخل درچشمگیر  چرخشیگر در منطقه نشان نظامی

سال  31نظامی بیشتر چین در  ههای درخور توجه مداخلزد. برخی از نمونهای سرباز میدر معضالت منطقه

 هایر تالشهای حفظ صلح سازمان ملل، حضور دن و آفریقای شمالی، مشارکت در عملیاتچگذشته در چ

این کارها از تمایل یک از شوند. هر را شامل می چینشهروندان غیرنظامی  همبارزه با دزدی دریایی و تخلی

  بیشتر چین برای ایفای نقشی فعال در خاورمیانه و آفریقای شمالی حکایت دارد.

 موریت سازمانأرای مباین کشور نظامی  ناظرکه پنج  زمانی ،اتفاق افتاد 0991اولین دخالت چین در سال 

پرسنل  335، چین 2102دسامبر  ازهای جوالن اعزام شدند. متحد در بلندی ملل سازمان بس آتش نظارت

مهندسی و پزشکی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان و صدها پرسنل تحت حمایت سازمان 

                                                           
1 Qian Xuewen, “Zhong Dong jubian dui Zhongguo haiwai liyi de yingxiang” [“Impact of Middle East Turmoil 

on China’s Overseas Interests”], Alabo Shijie Yanjiu [Arab World Studies], No. 6, November 2012. See also 

Zhao Jingfang, “Pojie nengyuan anquan kunjing: waijiao he junshi shouduan” [“Solving Energy Difficulties: 

Diplomatic and Military Methods”], Shijie Zhishi [World Affairs], No. 18, 2012, pp. 50–51. Zhao is a professor 

at the People’s Liberation Army (PLA) National Defense University. 
2 Hu Jintao 
3 Niu, 2014a, pp. 41–42. 
4 Duchatel, Brauner, and Zhou, 2014, p. 50. 
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شتی نیروی دریایی سه ک ی متشکل ازام ناوگانمبنی بر اعز 2118تصمیم پکن در دسامبر  0ملل در سودان دارد.

های مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن یکی دیگر خلق چین برای شرکت در عملیاتبخش  ارتش آزادی

بخش خلق  سپس واحدهای هوایی و دریایی ارتش آزادی 2گذشته بود. نسبت بهچشمگیر  هایچرخشاز 

هزار شهروند چینی از طریق هوا و دریا از لیبی،  35بیش از  هخلیو برای اولین بار در ت 2100چین، در سال 

نقشی کلیدی اما بسیار محدود ایفا کردند. دست بر قضا، تجهیزات نظامی در منطقه حاضر بودند اما نیروی 

نده از حزب کمونیست چین برای اقدام سنجیده جهت حفاظت از شهروندان یمحرک امر، انتظارات مردمی فزا

شهروندان چینی، در لبنان  ههای دیگرِ تخلیسوی جهان بود. از جمله عملیاتمعرض خطر در آنچینیِ در 

های اند که وزارتخانهبوده 2105و یمن سال  2103و  2100، سوریه سال 2100، مصر سال 2116سال 

بخش  ادیاند، اما ارتش آزها را سازماندهی کردهاز جمله وزارت امور خارجه همگی آنجمهوری خلق چین، 

 3دخالت کامل نداشت. -جز یمن- هاخلق چین در هیچ یک از این عملیات

  گیرینتیجه

ایدار چین با منافع ژئواستراتژیک پ هکه افزایش تقاضای انرژی چین و سهم اقتصادی فزایند 0991 هاز اوایل ده

ین در منطقه، ترش منافع ملی چاند، خاورمیانه اهمیتی بیش از پیش برای پکن پیدا کرده است. با گستلفیق شده

چین تمایلی به افزایش دخالت  ،مبنای آن ، که برتدوین کرده است راظاهراً پکن استراتژی اژدهای محتاط 

رده وگرچه رسماً ناگفته است و صحبتی از آن میان نیا ،امنیتی خود یا افزایش حضور دیپلماتیک خود ندارد

کند اما مطمئن نیست که چگونه باید از منافع پذیری مییب. خالصه، چین در خاورمیانه احساس آساست

خود در منطقه محافظت کند. منافع چین در خاورمیانه و اهداف ملی مرتبط در این فصل تعریف  هفزایند

رسد که امنیت انرژی و سهم اقتصادی، منافع بزرگ پکن باشند و ظاهراً هدف پکن در اند. به نظر میشده

سی به منابع و بازارهای منطقه باشد. اعالم رسمی تمهید جاده ابریشم جدید از سوی شی اینجا، تضمین دستر

 کرد. تأکیدجین پینگ بر اقتصاد به عنوان اولویت اصلی چین 

                                                           
1 International Crisis Group, China’s Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report No. 166, Brussels, April 

17, 2009; and Bates Gill and Chin-hao Huang, “China’s Expanding Presence in UN Peacekeeping Operations 

and Implications for the United States,” in Roy Kamphausen, David Lai, and Andrew Scobell, eds., Beyond the 

Strait: PLA Missions Other Than Taiwan, Carlisle Barracks, Pa.: U.S. Army War College Strategic Studies 

Institute, 2009. See also Information Office of the State Council, The Diversified Employment of China’s Armed 

Forces, Beijing, April 2013. 
2 Andrew S. Erickson and Austin M. Strange, No Substitute for Experience: Chinese Antipiracy Operations in 

the Gulf of Aden, China Maritime Study No. 10, Newport, R.I.: U.S. Naval War College, November 2013. 
 و تحلیلی کوتاه از عملیات تخلیه غیرنظامی لیبی، ر.ک. برای خالصه 3

 Duchatel, Brauner, and Zhou, 2014, pp. 48–50.  
 ای از عملیات تخلیه غیرنظامی یمن، ر.ک. برای خالصه

Shannon Tiezzi, “Chinese Nationals Evacuate Yemen on PLA Navy Frigate,” The Diplomat, March 30, 2015. 
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موضع ژئواستراتژیک چین، دومین منفعت مهم این کشور در منطقه است. پکن درصدد است که نفوذ 

زد اما این به آن معنی نیست که پکن بخواهد با جدیت با واشنگتن ایاالت متحده در خاورمیانه را متوازن سا

ا کند که بمخالفت کرده یا حضور نظامی خود را به طرز چشمگیری گسترش دهد. در عوض، چین تالش می

ایاالت متحده همکاری نماید، زیرا پکن، واشنگتن را نیرویی حیاتی برای ثبات در منطقه تلقی کرده، گرچه 

ت بر سر تعاریف اوضاع و شرایط منتهی به ثبات اختالف نظر دارند. تضمین آرامش داخلی در هر دو پایتخ

خانه، سومین منفعت کلیدی چین در خاورمیانه است. در اینجا هدف اصلی، سرکوب هرگونه انتقاد علنی از 

زنگ  ش بهاست. پکن گو کیانگان چینی و ایغورهای سینهای چین، مشخصاً در ارتباط با مسلمانسیاست

های خاورمیانه از ایغورها در تا مطمئن شود هیچ یک از حکومت کردن بپردازدالبی به است که مخفیانه 

ها یا اقدامات چین در قبال انتقادات علنی از سیاست هجمهوری خلق چین حمایت رسمی نکنند یا اجاز

چهارم و کلیدی پکن در خاورمیانه قدرت بزرگ، منفعت  به عنوان یک چینجایگاه  بهبودایغورها را ندهند. 

دیپلماتیکِ درخورِ یک قدرت بزرگ از جانب  هاست. در این راستا، هدف چین دریافت احترام و مالحظ

 کشورهای منطقه است.

دهد که این کشور تا به امروز توفیق زیادی داشته است، چین نشان می هارزیابی اولیه از استراتژی خاورمیان

است که از چهار منفعت کلیدی خود در خاورمیانه به خوبی حفاظت کرده و اهداف  کم توانستهپکن دست

نگاهی  مزمستلتر شده را ترویج نماید. اما این تنها یک ارزیابی اولیه است. یک قضاوت جامع مرتبط تعریف

ا در موارد داف رتر است تا ارزیابی کنیم که چین دقیقاً به چه شکلی از این منافع محافظت کرده و این اهدقیق

دهد. فصل آینده بر ابزار و سازوکارهایی تمرکز دارند که چین در روابط خود با دو قدرت مشخص ترویج می

  اصلی خاورمیانه به کار گرفته است: عربستان سعودی و ایران.
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 تعامل چین با عربستان سعودی -فصل سوم 
کنند. این کشورهای کلیدی خاورمیانه تمرکز می چین با هاین فصل و فصل بعدی بر مدیریت روابط دوجانب

ع خود گیرد تا از منافکار میه پردازد که پکن چگونه ابزار قدرت ملی خود را بمی مسألهفصل به بررسی این 

در عربستان سعودی و کل خاورمیانه حمایت کرده و اهداف خود را پیش ببرد. چین و عربستان سعودی 

ای مالحظه سال گذشته شاهد رشد قابل 25ای دارند. این روابط دوجانبه در هپیوندهای تنگاتنگ و فزایند

 هاظهار داشت که روابط اقتصادی دوجانب 2102ای در سال اند. یکی از تحلیلگران ایاالت متحده در مقالهبوده

 0اند.شده« گسترده و عمیق»این دو کشور 

ر خاورمیانه پرداخت. اگر بخواهیم خالصه بیان فصل دوم به تعریف منافع و اهداف جمهوری خلق چین د

( 2( تضمین دسترسی به منابع انرژی و گسترش روابط اقتصادی؛ )0) عبارتند از: کنیم، این منافع و اهداف

( سرکوب حمایت معنوی یا مادی از 3ایجاد موازنه در برابر ایاالت متحده در عین تالش برای همکاری؛ )

درخورِ یک قدرت بزرگ. فصل  ( برخورداری از احترام2ِهوری خلق چین؛ و )گرایان مسلمان در جمافراط

ای تواند راهی سودمند برکند. این رویکرد میحاضر، روابط چین با پادشاهی عربستان سعودی را تحلیل می

مل اارزیابی میزان موفقیت چین در اجرای استراتژی اژدهای محتاط، قبل و بعد از برقراری روابط دیپلماتیک ک

های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی نشان ، فراهم سازد. بررسی حوزه0991بین پکن و ریاض را در سال 

 ای خود بسیار موفق بوده است. دهد که پکن در اجرای استراتژی خاورمیانهمی

 ابزارها و سازوکارهای چین

، سالی 0991: قبل و بعد از سال توان به دو دوره تقسیم کرداستراتژی چین در قبال عربستان سعودی را می

که دو دولت روابط دیپلماتیک کامل برقرار کردند )پس از آنکه ریاض روابط رسمی با تایپه را قطع کرد(. قبل 

، ابزار اصلی چین، دیپلماتیک و نظامی و اهداف آن ژئواستراتژیک و در چاچوب آرمان رسیدن 0991از سال 

کرد که خود را به دو ابرقدرت وارد بود و تالش می اورمیانه یک تازهبه جایگاه قدرت بزرگ بود. پکن در خ

برساند. به عالوه، تمرکز جمهوری خلق چین بر تقویت این ادعای خود بود که تنها حکومت مشروع چین 

از جمله عربستان سعودی که با جمهوری چین در - هااست و درگیر کشمکش برای متقاعد ساختن دولت

کن تغییر به رسمیت شناختن را از تایپه به پ مسألهبود که  -ائم دیپلماتیک در سطح سفیر داشتتایوان روابط د

شد و پکن برای افزایش نفوذ از بازیگران بزرگ در خاورمیانه محسوب نمی 0991 هدهند. چین تا قبل از ده

های لب فروش موشکخود در منطقه به دنبال اهرم فشار بود؛ و آنچه پکن یافت، اهرم فشار نظامی در قا

بالستیک بود، سیستمی تسلیحاتی که هیچ قدرت بزرگ دیگری حاضر نبود در اختیار ریاض بگذارد. این 

کمک کرد. متعاقب این پیشرفت  0991سازی روابط در سال معامله به هموار کردن راه برای عادی

                                                           
1 Thomas W. Lippman, Saudi Arabia on the Edge: The Uncertain Future, Washington, D.C.: Potomac Books, 

2013, p. 256. 



 محتاط اژدهای: خاورمیانه در چین                                                                                                                               

26 

 

موده، هرچند از ن تأکیداقتصادی  ژئواستراتژیک، چین برای پیشبرد منافع خود در عربستان سعودی بر روابط

 عناصر دیپلماتیک و نظامی هم غافل نشده است. 

 دیپلماسی: موفقیت ژئواستراتژیک و افزایش جایگاه قدرت بزرگ
 0991پیش از سال دوران 

، جمهوری 0970عنوان یک بازیگر دیپلماتیک وارد خاورمیانه شد. در سال به 0971 هپکن اولین بار در ده

گرفته و کرسی دائم شورای امنیت  پیِ پذیرش در سازمان ملل، جای جمهوری چین )تایوان( را خلق چین در

سازی کامل را در اختیار گرفت؛ و متعاقب سفر تاریخی یک سال بعدِ ریچارد نیکسون به پکن و نهایتاً عادی

افت. با این همه، ، اعتبار جهانی چین به طور ملموسی افزایش ی0979چین در سال -روابط ایاالت متحده

های منطقه، از جمله عربستان سعودی، روابط دیپلماتیک خود با تایوان را حفظ کردند. در بسیاری از دولت

های اصلی پکن در گسترش نفوذ خود در خاورمیانه بود. نتیجه، رقابت دیپلماتیک با تایپه یکی از انگیزه

رفت جهت قطع روابط با تایپه جریان داشت. پیش های منطقهختتکشمکشی پیوسته برای متقاعد ساختن پای

 دو ابرقدرت بود های از جهان که تحت سلطدیپلماتیک جمهوری خلق چین در خاورمیانه آهسته بود، منطقه

 .شدیک غریبه محسوب میو چین بیشتر 

ی مانقالب اسال نظامعربستان سعودی از جانب  ثباتی شدیدی بود.، خاورمیانه شاهد بی0981 هدر ده

سم پایان کمونیکرد و شبح بیرحمانه با عراق بود، احساس خطر میکه درگیر جنگی همه جانبه و بی ایران،

ثبات واقع شده و تهدیدات و ای بیتحت حمایت شوروی بر منطقه سایه انداخته بود. ریاض که در منطقه

ها تالش داشتند بود. سعودی های دفاعی خودهای متعددی را پیش خود دارد، درصدد تقویت قابلیتچالش

 های پیشرفته و تسلیحات متعارف دیگر بگیرند.که از ایاالت متحده، متحد اصلی خود، جنگنده

 ها کشور دیگری پیدا کردندهای عربستان سعودی گذاشت، سعودیچوب الی چرخ تالش اسرائیلوقتی 

رد های بالستیک با ببگذارد: موشکمالحظه در اختیارشان که حاضر باشد یک قابلیت جدید قابل -چین-

های بالستیک با برد متوسط را در اختیار ، موشک0981 ه. چین به دو دلیل حاضر شد که در اواسط ده0متوسط

و این معامله به پکن امکان داد که در یکی از ای داشت مالحظهپرداخت مالی قابلها بگذارد: سعودی

فروش و تحویل  2ایاالت متحده، به نفوذ سیاسی دست پیدا کند. و از متحدان های مهم خاورمیانهپایخت

راه  ههای بالستیک با بُرد متوسط پنهانی صورت گرفت، اما وقتی اخبار آن علنی شد، جنجال بزرگی بموشک

 ، را داشتند. اسرائیلها قابلیت رهگیری اهداف در بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله افتاد. این موشک

                                                           
1 intermediate-range ballistic missiles (IRBMs) 

 های جمهوری خلق چین از صادرات سالح، ر.ک. ر باب انگیزهد 2
discussion in John W. Lewis, Hua Di, and Xue Litai, “Beijing’s Defense Establishment: Solving The Arms-

Export Enigma,” International Security, Vol. 15, No. 4, Spring 1991. 
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از افول  0989سال معلوم شد که مناسبات جهانی قدرت در حال تغییر هستند. وقایع سال ظرف چند 

ی داد. با فروپاشقدرت شوروی حکایت داشتند و سقوط دیوار برلین از فروپاشی بلوک شوروی خبر می

ده، را ن، عربستان تنها ایاالت متحده، یک حامی بسیار قدرتمند و یگانه ابرقدرت باقیما0990شوروی در سال 

دید. چین هم پویاترین قدرت در حال ظهور جهان با حضوری فزاینده در خاورمیانه تلقی در کنار خود می

 شد. می

معنای ضرورت بیشتر روابط با پکن بود. این باور که چین اگرچه یک رژیم  از نظر ریاض، این مهم به

مان زدئولوژیک یا نظامی همراه ندارد و همکمونیستی است، اما )برخالف اتحاد شوروی( هیچ گونه تهدید ای

تر کرد. به عالوه، ریاض کند، تجدید رابطه را آساناحتمال همکاری اقتصادی و حتی امنیتی را عرضه می

در  0989عام ژوئن متوجه تمایل جدی پکن برای حفظ ثبات داخلی به هر قیمت ممکن بود. متعاقبِ قتل

کردند از جمهوری خلق چین فاصله اری از کشورهای جهان تالش میمن، در حالی که بسیآنمیدان تیان

حرکت به جلو و مذاکراه برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک شده بود. جمهوری خلق  هبگیرند، ریاض آماد

، برای گشایش دفاتر تجاری 0988چین و عربستان سعودی بعد از امضای یک یادداشت تفاهم در نوامبر 

من، برای برقراری روابط کامل آنرغم وقایع میدان تیانو علی 0991ه سرعت، در جوالی توافق کرده و ب

 0دیپلماتیک وارد عمل شدند.
 0991دوران پس از سال 

گذار این کشور، به سیاست اصالحات و باز کردن تأثیررهبر  2ژیائوپینگ در عرض چند سال، زمانی که دنگ

من آنبخشید، اقتصاد چین بعد از کسادی دوران تیان به چین دوباره درها بر روی جهان خارج با موفقیت جانی

در نتیجه، تولید داخلی دیگر پاسخگوی عطش روزافزون چین برای انرژی نبود. در سال دوباره احیا شد. 

ی نفت مانند عربستان سعود ه، چین بدل به یکی از واردکنندگان اصلی نفت شد. تولیدکنندگان عمد0993

 ری برای چین پیدا کردند و خاورمیانه یکی از مناطقی در جهان بود که اهمیت ژئواستراتژیکاهمیت بیشت

بسیار زیادی به افزایش نفوذ خود در خاورمیانه و حفظ ثبات منطقه پیدا کرد که بر  هبیشتری یافت. پکن عالق

 ی مستقیم داشت.تأثیرامنیت انرژی و اقتصادی چین 

مشغولِ کاهش سطح تعهد واشنگتن در قبال پکن باشد، دل هدخالت فزایند نگرانِریاض بیشتر از آنکه دل

، تعدیل نیروها در (2102) نشینی نظامی ایاالت متحده از عراق( و سپس عقب2113منطقه بود. اشغال )

( و کاهش 2105المسلمین در واشنگتن )اوایل ات نمایندگی اخوانأافغانستان و میزبانی دولت اوباما از یک هی

های این به اصطالح کاهش تعهد واشنگتن واردات نفت ایاالت متحده از عربستان سعودی از جمله نشانه

ه، نظامی در سوری هبودند. به عالوه، عربستان سعودی از رفتار سیاسی کلی واشنگتن، از جمله عدم مداخل

ش از دموکراسی در خاورمیانه بی ای و پشتیبانی ایاالت متحده از برقراریهسته همذاکره با ایران بر سر برنام

                                                           
1 “China and Saudi Arabia” website of the PRC Embassy in Jeddah, August 26, 2004. 
2 Deng Xiaoping 
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یری پذپیش ناراضی و دلواپس شده است. این مسائل در مجموع باعث تردید ریاض در ارتباط با اطمینان

 0بلندمدت واشنگتن به عنوان یک متحد شده است.

یاسی ساصل موضوعات اهمیت داشته باشد. دیدارهای رهبران  هتواند به اندازالملل، نمادها میدر روابط بین

 سألهمهمراه داشته باشد. این ه دوجانبه ب هارزش یک رابط ههای روشنی دربارتواند پیامارشد ایاالت متحده می

ن دهند. ایهای خارجی بیشتری به منطقه توجه نشان میدر مورد خاورمیانه بسیار صادق است، چراکه قدرت

روابط  2.کندجنوبی و چین نمود پیدا می هن، کرمهم در حجم بیشتر سفرهای رهبران ارشد کشورهایی مانند ژاپ

ار استوار بسی -و همکاری امنیتی، از جمله فروش تسلیحات- سعودی از نظر دیدارهای بلندپایه-ایاالت متحده

 عبداهللو بعد از مرگ  2105ترین دیدار باراک اوباما در ژانویه تازه 3(.0-3رسد )ر.ک. شکل و جدی به نظر می

جمهوری ایاالت بود. این سومین دیدار اوباما از پادشاهی سعودی در مقام ریاست سعود آل عبدالعزیز بن

های فزاینده بین صورت گرفت(. اما دیدار اوباما به خاطر تنش 2119متحده بود )اولین دیدار در ژوئن 

عهد اطعانه متبخشیدن به رهبران سعودی بود که ایاالت متحده هنوز ق واشنگتن و ریاض و با هدف اطمینان

مبنی بر عدم حضور در  سعود آل عبدالعزیز بن سلمانتصمیم  2به همکاری خود با عربستان سعودی است.

اعتنایی در واشنگتن برگزار شد، بی 2105 هنشست بین ایاالت متحده و شورای همکاری خلیج فارس که در م

دولت اوباما برای به سرانجام رساندن یک  هایها تلقی شد تا نارضایتی خود را از تالشسعودی محلی و کم

در  ، کهسعود آل سلمانبا این حال، بنا نیست که به سلطنت رسیدن ملک  5ای با ایران نشان دهند.توافق هسته

بر تخت پادشاهی نشست، خللی در روابط نزدیک و پایدار بین ریاض  2105پیِ مرگ ملک عبداهلل در ژانویه 

 6و واشنگتن ایجاد نماید.

 

 

                                                           
 اند. برای نمونه، ر.ک.ها را ابراز داشتهمقامات سعودی، به صورت خصوصی و غیرخصوصی، این نگرانی 0

Martin Chulov, “Barack Obama Arrives in Saudi Arabia for Brief Visit with Upset Arab Ally,” Guardian, 

March 28, 2014; and “Saudi Arabia and the United States: Awkward Relations,” The Economist, March 29, 

2014, p. 47. 
 .Li, 2014, pp. 28–30اند. برای نمونه، ر.ک. ها اشاره کردهتحلیلگران چینی هم به این نگرانی

2 Christopher Davidson, The Persian Gulf and Pacific Asia: From Indifference to Interdependence, New York: 

Columbia University Press, 2010, pp. 79–94. 
 یستکمون حزب پلیتبوروی دائمی وزیر، مشاوران دولتی، اعضای کمیتهجمهوری، نخستجمهور، معاون رئیسما دیدارهای سران چینی از جمله رئیس 3

ه و هر های ویژلق، رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر امنیت عمومی، فرستادهچین، رئیس کنگره ملی خ

جمهور، معاون اول ها در شمار آوردیم. دیدارهای سران ایاالت متحده از جمله رئیسسفری از جانب رئیس ساینوپک را دیدارهای سطح باالی چنینی

مسلح، رئیس سی.آی.ای، رئیس سنا و فرستادگان ویژه را دیدارهای سطح  نیروهای مشترک ، وزیر دفاع، رئیس ستادهمور خارججمهوری، وزیر ارئیس

 باال به حساب آوردیم. 
4 Chulov, 2014. 
5 Helene Cooper, “Saudi Arabia Says King Won’t Attend Meetings in U.S.,” New York Times, May 10, 2015. 
6 Frederic Wehrey, “After King Abdullah, Continuity,” Carnegie Endowment for International Peace, January 

23, 2015. 
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 1991-2112دیدارهای رده باالی چین و ایاالت متحده از عربستان سعودی،  -1-3کل ش

 
SOURCE: Compiled by authors from RAND databases. 

 

پرآشوب خود با ایاالت متحده ارائه دهد.  هحلی نسبی برای رابطتواند راهاز نظر عربستان سعودی، چین می

ردار رو است، از ثبات سیاسی برخوویا دارد، از نظر ایدئولوژیک میانهچین کشوری بزرگ است که اقتصادی پ

است، به دنبال حقوق بشر نیست و محدودیت چندانی، البته اگر محدودیتی وجود داشته باشد، بر نوع 

ن، پکن با ای کند. عالوه برتواند خریداری کند، هم وضع نمیهای تسلیحاتی که عربستان سعودی میسیستم

به دنبال جلب توجه و نظر ریاض بوده است )ر.ک.  2111 هرهبران ارشد چینی از اواسط ده هی فزاینددیدارها

و  2116جمهور چین، یکی در سال یسئر 0زمین جیانگتوان به دو دیدار (. به عنوان مثال، می0-3شکل 

 ، اشاره کرد.2119دیگری در سال 

که روابط  0991ای پایدار را ایجاد کردند. از سال در عرض چند دهه، پکن و ریاض پایه و اساس رابطه

اند. دهدفعات به عربستان سعودی سفر کردو کشور به سطح استقرار سفارت ارتقا یافت، رهبران ارشد چین به

بود که به یک توافق دوجانبه برای گسترش  0999ترین این سفرها، بازدید جیانگ زمین در سال یکی از مهم

، ملک عبداهلل برای اولین سفر رسمی خارجی خود 2116رژی انجامید. سپس، در ژانویه ان ههمکاری در حوز

از عربستان  جینتائو هو، 2116تنها سه ماه بعد، در آوریل  2از زمان نشستن بر تخت سلطنت به چین سفر کرد.

ق جمهور خلیسئرف امضا شد. رهای انرژی و امنیتی بین دو طای پیرامون همکاریسعودی دیدار و توافقنامه

                                                           
1 Jiang Zemin 
2 Karen Elliott House, On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines—and Future, New York: Knopf, 

2012, p. 238. 
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دوباره  2119چین، دومین رهبر خارجی بود که در مجلس شورای سعودی سخنرانی کرده است؛ هو در فوریه 

ستان سعودی چین برای روابط دوجانبه با عرب»از عربستان سعودی دیدار کرد و در آنجا اظهار داشت که 

 0ست.بین دو کشور ا« ق همکاری عملیتعمی»داشت که پکن مشتاق  تأکیدو « ل استاهمیت بسیار زیادی قائ

رابطه زمانی مشهود شد که حکومت سعودی  هاین رابطه ابعاد معنوی و بشردوستانه هم دارد. ابعاد بشردوستان

  2سیچوآن کرد. 2118سال  هبیشترین کمک خارجی را به قربانیان زلزل

با ریاض قائل هستند.  پکن هروشن است که نسل جدید رهبران چین همچنان ارزش زیادی برای رابط

در این مقام  2123رود تا سال به سمت رهبری چین برگزیده شد و انتظار می 2103در مارس  پینگ جین شی

جانشین  ،سعود آل العزیز عبد بن سلمانپینگ در دیدار با شاهزاده  ، شی جین2102خدمت کند. در مارس 

هر دو طرف باید همکاری انرژی را یک ستون دانسته و »ولیعهد عربستان )و وزیر دفاع کنونی( اظهار داشت: 

رهبر چین از ریاض  3.«تر گسترش دهندهای نوین را برای ایجاد روابط نزدیکشراکت در هوافضا و انرژی

کرد  أکیدتپینگ  دعوت کرد که به کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی ملحق شود. شی جین

او همچنین  .«ین در خاورمیانه و خلیج فارس استوست، برادر و شریک خوب چد»که عربستان سعودی 

نطبق ای که با شرایط این کشور مچین از عربستان سعودی در راستای انتخاب مسیر توسعه»تصریح نمود که 

با بیان این جمله به دنبال آن است که نشان دهد چین سیاست عدم مداخله را  وی 2.«کندباشد حمایت می

ه ظحقوق بشر یا سرکوب داخلی برای عربستان سعودی موع هکند و برخالف ایاالت متحده، دربارنبال مید

 کند.نمی

 سألهمشاید واشنگتن به تعداد دفعات دیدار مقامات ارشد از منطقه یا کشور توجه چندانی نکند، اما این 

شاخص سطح ارزشی تلقی  همنزلبه برای سایر کشورها دارای اهمیت است. دیدارهای رهبران در سطح ملی،

برای چین این معیارها و  به طور خاصدیگر قائل است.  خود با دولت هشود که یک دولت برای رابطمی

محتوا و اصل موضوعات اهمیت دارد. به عالوه،  هموازین مهم است، زیرا نمادگرایی و تشریفات به انداز

و ملموسی دارند. بنابراین، این دیدارها معیاری سودمند از سطح  دیدارهای رده باال نتایج و دستاوردهایی عینی

 5یک کشور دیگر هستند. به تعهد یک کشور

شدن  بررسی فراوانی دیدارهای مقامات رده باالی جمهوری خلق چین از عربستان سعودی از زمان عادی

دهد. ن به ریاض را نشان میرهبران ارشد پک ه، رفت و آمد متناوب اما پیوست0991روابط دو کشور در سال 

ه دارند ک تأکیدای اند و بر اهمیت فزاینده، این دیدارها افزایشی محسوس داشته2111 هبه عالوه، از اواخر ده

                                                           
1 “Chinese President Arrives in Riyadh at Start of ‘Trip of Friendship, Cooperation,’” Xinhua, February 10, 

2009. 
 میلیون دالر آمریکا نیز تجهیزات تدارک دیده است.  5/5میلیون دالر آمریکا کمک مالی و  5/27ها، حکومت سعودی بنا به گزارش 2

“Chinese President Arrives in Riyadh at Start of ‘Trip of Friendship, Cooperation,’” 2009. 
3 Shannon Tiezzi, “Saudi Arabia, China’s Good Friend,” The Diplomat, March 14, 2014a. 
4 Tiezzi, 2014a. 
5 Davidson, 2010, p. 79. 
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گذشته، مقامات رده باالی ایاالت متحده در سال  هچین برای عربستان سعودی قائل است. با اینکه در دو ده

 اند، اما در عین حال شاهد افزایش دیدارهایبه پادشاهی سعودی سفر کردهبسیار بیشتر از همتایان چینی خود 

، فراوانی این دیدارهای ساالنه 2103تا  2118 هزمانی شش سال هایم. در بازمقامات جمهوری خلق چین بوده

به فراوانی دیدارهای مقامات ایاالت متحده نزدیک شد، هرچند فراوانی ایاالت متحده همچنان به طرز 

برای مقامات جمهوری  نفر 1/2نفر برای مقامات ایاالت متحده در مقایسه با  8/2سوسی باالتر بوده و ساالنه مح

در مقام  پینگ جین شیخلق چین است. با این همه، تقریباً با گذشت سه سال از سر کار آمدن 

 پکن با ریاض هچین، رابطدهد از نظر جمهوری، او هنوز از عربستان سعودی دیدار نکرده که نشان میریاست

ت و اس پینگجینابریشم، گل سرسبدِ ابتکارهای سیاست خارجی شی  هجاد هپیچیده شده است. پروژ

منبع  مهمترینرود که سفر به . در این شرایط، انتظار میاست های کلیدی این تالشلفهخاورمیانه یکی از مؤ

جمهوری باشد. با وجود ینگ در دور اول ریاستپ های جدی شی جینانرژی چین در منطقه یکی از اولویت

این، چین در راستای استراتژی اژدهای محتاط، احتیاط بسیار و اکراه شدید بروز داده و نگران است که اقدام 

 بخش موشکافانه و حساس آن در خاورمیانه برهم خورد.دیپلماتیک توازن

 مسائل حساس دوجانبه

نظرات علنی و ساکت کردن  پرهیز از مناقشه، جلوگیری از اختالفچین در تالشی مداوم و مستمر برای 

طور علنی محکوم نکنند یا حتی  آورد که چین را بههای دیگر فشار زیادی میانتقادات است. پکن بر دولت

ای یا اسالمی، برخورد پکن با های خاورمیانهامور داخلی آن به ابراز نگرانی نپردازند. برای دولت هدربار

شده است. اما موضوعات دیگر مانند حمایت  الخصوص ایغورها، یکی از این موضوعات نهیلمانان، علیمس

از چین واحد و وحدت ملی هم به همان اندازه اهمیت دارند، یعنی نباید هیچ دیدگاه و کالمی بر زبان برانند 

 کیانگ تعبیر شود.که حمایت یا همدردی با مناقشات تایوان، تبت یا سین

المللی و داخلی تعهد پکن برای برخورد عادالنه با اسالم ساعدت برای حج، یکی از نمادهای مهم بینم

، جمهوری خلق چین هر ساله به مسلمانان چینی اجازه داده که برای حج و زیارت به 0955است. از سال 

اشته است(. از نظر سال وجود د 05 ه، یک وقف0979تا  0962های عربستان سعودی بروند )البته بین سال

کند. به میلیون چینی مسلمان کمک می 21پکن، این جریان به مشروعیت بخشیدن به رژیم در نظر تقریباً 

زمان، شاهد و رو پاداش دهد. همهای مسلمان وفادار و میانهای است که پکن بتواند به چینیعالوه، شیوه

است که چین به باورها و شعائر مذهبی مردم خود های مسلمان دیگر ها و دولتگواهی روشن برای سعودی

یانگ کرحم از سرکوب چین در سینتر عرضه کرده و تصویر بیتر و رئوفای مهربانگذارد و چهرهاحترام می

هزار نفر بود، اما این تعداد ظاهراً  6همیشه بالغ بر  0991 هحجاج چین در ده هتعداد ساالن 0نماید.را تعدیل می

                                                           
1 Ben Simpfendorfer, The New Silk Road: How a Rising Arab World Is Turning Away from the West and 

Rediscovering China, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 171–172. 
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رسد که اکثریت این شهروندان چینی بیشتر به نظر می 0هزار نفر رسیده است. 01به بیش از  3211در سال 

های هان توان از چینیها را عمالً نمییثوحهای قومی. باشند تا ایغوری یا دیگر اقلیت 2وئیهمسلمانان 

ن گی هم شبیه و همگها به لحاظ جغرافیایی در سرتاسر چین پراکنده شده و به لحاظ فرهنتشخیص داد، آن

هستند که از نظر نژادی و فرهنگی با مردم هان تفاوت داشته و عمدتاً در غرب  ایغورها تُرک ،هستند، در مقابل

دان اعتمادتر بوده و چن اند. مردم هان از نظر حکومت چین قابلکیانگ چین متمرکز شدهخودمختار سین همنطق

 3نیستند.« گراییطلبی و افراطتروریسم، جدایی»مستعد و پذیرای سه شر 

انگیز با بر به عالوه، چین به هر ترتیب ممکن توانسته که از اتخاذ مواضع صریح در باب مسائل مناقشه

 سألهمنظرها در امور خاورمیانه برخوردی سنجیده داشته است. مشخصاً دو  موفقیت احتراز جسته و با اختالف

ای هاند: سوریه و ایران. ریاض و پکن دیدگاهدردسرساز بوده سعودی-تر چینکلیدی برای روابط نزدیک

اما  -دانندهای مردمی در جهان عرب را تهدیدآمیز میهر دو نهضت- بهار عربی دارند همشابهی دربار

ا ی هاند. چین از روسیه تمکین کرده و مخالف مداخلرویکردهای متفاوتی به جنگ داخلی سوریه داشته

الخصوص ایاالت خارجی، علی هسوریه است، در حالی که عربستان سعودی از مداخلخارجی در  2«فضولی»

کند. ریاض خواهان سرنگونی رژیم اسدِ تحت حمایت ایران است نظامی غرب، حمایت می همتحده یا مداخل

پکن منافع ملی مسنجم  5شود.ترین رقیب و دشمن عربستان سعودی در خاورمیانه هم محسوب میکه بزرگ

برخالف مسکو که با رژیم اسد روابطی نزدیک داشته و شهروندان روس بسیار زیادی  نی در دمشق ندارد،چندا

 6اند.در سوریه حضور دارند که عمدتاً زنان روسی هستند که با مردان سوری ازدواج کرده

از نظر چین، یکی از مسائل مهم در معرضِ خطر در سوریه، اصلِ حاکمیت مستقل دولت در حقوق 

در  7های دیگر است که چین از دیرباز پاس داشته است.الملل و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتینب

هیچ وجه دیگر ه در لیبی مورد خیانت قرار گرفته، ب 2100نهایت، چین بعد از اینکه احساس کرد در سال 

ی امنیت سازمان ملل )که از جمله شورا 0971 های به حمایت از مداخله در سوریه ندارد. پکن از قطعنامعالقه

ی ممتنع أر 0973 هکند( حمایت کرد. یک ماه بعد، به قطعنامبسیاری موارد، بر لیبی تحریم تسلیحات وضع می

تر پرواز ممنوع وضع کرد. از نظر پکن، تغییر موضع به حمایت هوایی فعاالنه هداد که بر فراز لیبی یک منطق

                                                           
1 John Calabrese, “Saudi Arabia and China Extend Ties Beyond Oil,” China Brief, Vol. 5, No. 20, October 

2005. 
2 Hui 
3 Brent Crane, “A Tale of Two Chinese Muslim Minorities,” The Diplomat, August 22, 2014. 
4 meddling 
5 Jasper Wong, “Saudi-China Relations Emblematic of China’s New Foreign Policy Challenges,” The 

Interpreter, July 18, 2014. 

 های نویسنده.مصاحبه.« ی در سوریه نداریمهیچ منافع اًما واقع»یکی از کارشناسان چینی در امور خاورمیانه گفت: 6 
7 Chu Shulong, “Bei Fei Zhong Dong jushi yu Zhongguo” [“China and the Changing Situation in the Middle 

East and North Africa”], Xiandai Guoji Guanxi [Contemporary International Relations], No. 3, 2011. 
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 هچین باور داشت که با یک سیاست بازدارند 0.«فراتر گذاشت هاز حدود قطعنام پا را»های مخالف ناتو از گروه

 محور. و دفاعی موافقت کرده است و نه یک عملیات هوایی قاطعانه و تهاجم

که پکن، تهران را یک رفیق  چین و عربستان سعودی در خصوص ایران هم اختالف نظر دارند. در حالی

ن را رقیب و دشمن بزرگ خود در اکند )ر.ک. فصل چهارم( ریاض، تهرهمیشگی، هرچند بدقلق، تصور می

 سألهمجدی برای عربستان سعودی است و جنگ داخلی سوریه یک  مسألهداند. بنابراین، ایران یک منطقه می

رقابت یا ... تخاصم بین عربستان »از دانشگاه پکن  3بینگوو بینگ هبه گفت 2شود.ثانویه و فرعی محسوب می

در رویکرد « تناقضات درونی»یکی از « گرددبرمی 0979ودی و ایران که قدمت آن به انقالب اسالمی سال سع

گردد و دو کشور برمی 0971 هجمهوری خلق چین با ایران به ده هرابط 2پکن به خلیج فارس بوده است.

ز آنجا که تهران و ریاض شان پیچیده شده است )ر.ک. فصل چهارم(. ااند، هرچند روابطهمواره نزدیک بوده

کنند، این واقعیت که چین با ایران روابط دوستانه ظن و تردید و به چشم رقیب نگاه می هیکدیگر را با دید

 د منشاء اختالف و ناسازگاری است.دارد، خو

 قاداتتکیانگ، انسعودی، در موضوعات سوریه و سین« گرایعوام»و « گرانخبه»های با وجود این، رسانه

 رکیبتور عمومی از چین در عربستان سعودی ها، تصسازند. در این سالتوجهی را متوجه چین میلنی قابلع

 هالگوی توسع»ها از نظرات مثبت و منفی بوده است. از یک سو، بسیاری از سعودی و تلفیقی از نقطه

ابراز « ینتمجید و تحس ]اقتصادی[ چین و قابلیت این کشور در تلفیق فرهنگ سنتی خود با مدرنیته علناً

ین[ هویت ]چمسلمانان بومی ... و  نسبت به برخورد ]چین[ با»ها از سوی دیگر، بسیاری از سعودی 5دارند.می

کم از اوایل اما دست 7.«... واقعاً نگران و بیمناک هستند 6«خداناباوری دولتی»یک کشور ... ]دارای[  به عنوان

زایش اف»نسبت به چین پیدا کرده است. در مقابل « گانگی منفی زیادیچند»، افکار عمومی سعودی 20قرن 

تعامالت سیاسی و اقتصادی بین عربستان سعودی و چین، افکار عمومی سعودی یک تصور منفی پایدار از 

ها در تصورات سعودی« نقطه عطفی مهم»که -کیانگ در سین 2119های جوالی شورش 8داشته است.« چین

گیری یأسپس، از زمان اولین ر 9رحمی علیه مسلمانان تلقی شد.خشونت و بی هبه منزل -نسبت به چین بود

                                                           
1 Duchatel, Brauner, and Zhou, 2014, p. 11. 
2 Personal communication to the authors from Jon Alterman. 
3 Wu Bingbing 
4 Wu Bingbing, “Strategy and Politics in the Gulf as Seen from China,” in Bryce Wakefield and Susan L. 

Levenstein, eds., China and the Persian Gulf: Implications for the United States, Washington, D.C.: Woodrow 

Wilson International Center for Scholars, 2011, p. 22. 
5 Mohammend Turki Al-Sudairi, China in the Eyes of the Saudi Media, GRC Gulf Papers, Jeddah, Saudi Arabia: 

Gulf Research Center, February 2013, p. 9. 

خوانند. های عادی میشوند که سعودیهایی تلقی میروزنامه« گراعوام»های خوانند و روزنامههایی هستند که نخبگان میروزنامه« گرانخبه»های روزنامه

با این حال، «. دهندمیهای سعودی ... به خاطر ماهیت سانسور و ممیزی ... تا حدی خط مشی رسمی را بازتاب همة روزنامه»به زعمِ السودیری، 

 دارند.« ممیزی خودشان آزادی عمل بیشتری»گرا در های عوامروزنامه
6 state atheism 
7 Al-Sudairi, 2013, p. 31. 
8 Al-Sudairi, 2013, p. 6. 
9 Al-Sudairi, 2013, p. 14. 
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های سعودی در پوشش خود از نقش چین در بحران سوریه، لحنی عمدتاً ، رسانه2100شورای امنیت در اکتبر 

 0اند.منفی داشته

 های انرژی و اقتصادیهمکاری در حوزه

شود، در حالی تر انرژی و اقتصادی سعودی میین یک شریک بزرگگذرد، جمهوری خلق چهر روز که می

در »یکی از کارشناسان ایاالت متحده:  هشود. به گفتکه ظاهراً از اهمیت ایاالت متحده از این لحاظ کاسته می

رونق است، تقاضای نفت چین افزایشی شدید دارد و بنا بر حالی که تقاضای نفت ایاالت متحده راکد و بی

به تهران « شریک تجاری»پکن، ریاض را به عنوان یک  2.«ها همچنان هم افزایش خواهد داشتبینیپیش

 3تری است.اعتماد نفتی قابل هجویی کمتری داشته و صادرکننددهد، زیرا عربستان سعودی ستیزهترجیح می

طر خا ه پکن اطمینانمنبع اصلی نفت خام وارداتی چین بوده و ریاض بارها ب 2112عربستان سعودی از سال 

که  -2119جمهور از ریاض در فوریه یسئر جینتائو هودر باالترین سطوح و مشخصاً طی دیدار - داده است

های یکی از دیپلمات 2تواند بر روی پادشاهی سعودی حساب کند.نفت خام می هپیوست هعرض تأمینچین برای 

یدار هو جینتائو علناً اعالم داشت که همکاری ارشد چینی و سفیر پیشین چین در ریاض درست پیش از د

 5سال به طول خواهد انجامید. 51نفتی بین چین و عربستان سعودی احتماالً 

منتشر شد، ارزش عربستان  2116های داخلی و رسمی چین که در ژانویه گزارش یکی از خبرگزاری

 لنفتی بسیار خوب و قاب هکنند أمینتعربستان سعودی یک »کند: سعودی در نگاه چین را اجماالً بیان می

های وسانخوش ننفت آن دست هکننده دارد که عرض ثباتاعتماد است. مانند نیجریه نیست که آنقدر عوامل بی

ثبات قرار اوضاع سیاسی بی تأثیرشان تحت نفت هشود. با ایران و عراق هم شباهتی ندارد که عرضشدید می

 6.«گیرد

روندهای جمعیتی و اقتصادی، »به خبرنگاران گفت:  2101سال در  7ودی آرامکویس و مدیرعاملِ سعرئ

تقاضای  8.«استاند، وضعیت اظهر من الشمس است. چین بازار رو به رشد نفت همه چیز را روشن کرده
                                                           

1 Al-Sudairi, 2013, p. 20. 
2 Jon B. Alterman, “The Vital Triangle,” in Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, eds., China and the 

Persian Gulf: Implications for the United States, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for 

Scholars, 2011, p. 28. 
3 Jean-Francois Seznec, “China and the Gulf in 2010: A Political Economic Survey,” in Bryce Wakefield and 

Susan L. Levenstein, eds., China and the Persian Gulf: Implications for the United States, Washington, D.C.: 

Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011, p. 56. 
4 Erica Downs, “China-Gulf Energy Relations,” in Bryce Wakefield and Susan L. Levenstein, eds., China and 

the Persian Gulf: Implications for the United States, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center 

for Scholars, 2011, pp. 62–63. 
5 Downs, 2011, p. 66. 
6 Zhongguo Tongxunshe, January 20, 2006, as quoted in Alterman and Garver, 2008, p. 33. 

Saudi Aramco 7 

 دالر میلیارد 780 معادل آن، بازار ارزش 2115 سال در و باشدمی عربستان مرکزی دولت تملک تحت که است، سعودی عربستان نفت ملی شرکت

 .شودمی محسوب جهان هایشرکت ترینارزش با از ییک عنوانبه( گاز و نفت) ذخایر مالکیت لحاظ از شرکت، این. شد برآورد

Jad Mouawad, “China’s Growth Shifts the Geopolitics of Oil,” New York Times, March 19, 8 2010. 
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چین برای نفت )و دیگر منابع انرژی( در حالی رو به افزایش است که تقاضای ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 

در واقع، چین برای نفت تکیه و وابستگی بیش از پیش به عربستان سعودی پیدا کرده  0تغییر است.ثابت و بی

میلیون بشکه در  0/0به تقریباً  0998است. واردات نفت چین از عربستان سعودی از میزانی ناچیز در سال 

تحده به نفت سعودی کاهش داشته افزایش پیدا کرده است. در مقابل، وابستگی ایاالت م 2103روز در سال 

(. در 2-3زمانی )ر.ک. شکل  همیلیون بشکه در روز در همین باز 3/0میلیون بشکه در روز به  5/0است: از 

واقع، ایاالت متحده دیگر به عنوان مشتری نفت سعودی از احترام و برخورد ویژه برخوردار نیست: در سال 

های نفتی به ایاالت به ازای هر بشکه که برای فروش فراورده دالر 0، ریاض تصمیم گرفت به تخفیف 2119

اما ایاالت متحده در مقامِ مهمترین شریک امنیتی و اقتصادی عربستان  2متحده در نظر گرفته بود، پایان دهد.

  3ای نزد این کشور برخوردار است.سعودی همچنان از جایگاه ویژه

رف زایش است. در بخش نفت، این همکاری از صِسعودی به سرعت رو به اف-همکاری انرژی چین

ژی، های دیگر انرهایی مانند پاالیش گسترش پیدا کرده است. این همکاری در بخشصادرات نفتی به حوزه

گذاری دوجانبه هم ای هم رو به افزایش است؛ و تجارت و سرمایهاز جمله گاز طبیعی و حتی نیروی هسته

 کند.روندی صعودی را تجربه می

 
 1991-2113صادرات نفت سعودی به ایاالت متحده و چین،  -2-3شکل 

 
SOURCE: Compiled by authors from Energy Information Administration and Lexis Nexis. 

 

                                                           
 مکاتبات شخصی با نویسنده از جان آلترمن 0

2 Manochehr Dorraj and James English, “The Dragon Nests: China’s Energy Engagement of the Middle East,” 

China Report, Vol. 49, No. 1, February 2013, p. 49. 
 ارتباطات شخصی با نویسندگان از جان آلترمن 3
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 هاپاالیشگاه

عربستان سعودی بیش از « ترش»وجود دارد. نفت خام  رشد به رو هپاالیش یک همکاری دوجانب هدر حوز

سازد. های جدیدی بکه این کشور بتواند بفروشد و چین حاضر است که برای فرآوری آن پاالیشگاه آن است

جمهوری خلق چین، دو حکومت توافقی امضا کردند که به  جمهوررئیسزمین،  جیانگ 0999در دیدار سال 

های مقابل شرکت گذاری کنند و درهای نفت چینی سرمایهداد تا در پاالیشگاههای سعودی اجازه میشرکت

تیجه، کردند. در نپیدا میرا گذاری های سرمایهاکتشاف ذخایر انرژی سعودی و تعقیب دیگر پروژه هچینی اجاز

شمالی  بندرسعودی آرامکو مشترکاً در نزدیکی شرکت ساینوپک و شرکت چینی ، 2111 هدر اوایل ده

یان یک پاالیشگاه دیگر، این بار در استان فوج کمدائو در استان شاندونگ یک پاالیشگاه ساختند. دستچینگ

موبیل، آرامکو و ساینوپک، ساخته شد. قرار است گذاری مشترک بین اکسانبه عنوان سرمایه 2118در سال 

به  2در نزدیکی تیانجین 0دیانیدر کائوف 2105که ساخت دو پاالیشگاه دیگر هم آغاز شود که یکی در سال 

عودی سشرکت گذاری مشترک با نفت خام سعودی و دیگر، بخشی از سرمایه دستِ ساینوپک برای فرآوری

محصور در خشکی برای فرآوری نفت خام سعودی است که از طریق  2نانِدر استان یون 3آرامکو در آنینگ

، 2106شود. در سال کلنگ آن زده می 2106شد و طبق برنامه در سال های نفت میانمار ارسال میخط لوله

در نزدیکی جایی که ساینوپک مشغول  5هاینان هنفت در جزیر همع ذخیرتپکن برای ساخت یک مجریاض و 

  6ای مشترک امضا کردند.ساخت یک پاالیشگاه نفت است، توافقنامه
 های پتروشیمی و گاز طبیعیفرآورده

 اشتهایی روند. چینهای پتروشیمی و گاز طبیعی هم با سرعت زیاد پیش میهمکاری دوجانبه در پروژه

های پتروشیمی، از جمله محصوالت مورد استفاده برای کودهای شیمیایی، ناپذیر برای نفت و فرآوردهسیری

تا اینجای کار  7کند.های پتروشیمی به چین صادر میها میلیارد دالر فرآوردهدارد. عربستان سعودی ساالنه ده

شرکت ین گذاری مشترک باند: یک سرمایهکرده پتروشیمی ساخته شده یا توسعه پیدا تأسیساتکم سه دست

تالشی جمعی بین  9در استان فوجیان؛ 8وانژوگسعودی آرامکو در بخش شرقی شرکت ساینوپک و چینی 

پاالیشگاهی  تأسیساتو دو  01در استان فوجیان ساخته شد؛ 2118موبیل، آرامکو و ساینوپک که در سال اکسان

                                                           
1 Caofeida 
2 Tianjin 
3 Anning 
4 Yunnan 
5 Hainan 
6 The information in this paragraph comes from the following sources: Calabrese, 2005; Kemp, 2010, pp. 81–

84; U.S. Energy Information Administration, “Country Analysis Brief: China,” Washington, D.C., February 4, 

2014; Alterman and Garver, 2008, p. 33. 
7 Seznec, 2011, p. 59. 
8 Quanzhou 
9 The information in this paragraph comes from Calabrese, 2005. 
10 U.S. Energy Information Administration, 2014. 
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و  2ساخت آن در تیانجین هبودج 2102در سال  0ان )سابک(دیگر که شرکت صنایع شیمیایی عربست

های گاز های چینی هم به دنبال پروژهبه عالوه، شرکت 2کرد. تأمین، دو شهر بزرگ چین، را 3کینگچونگ

برداری از ای برای بهرهتوانست با موفقیت در مناقصه 2112طبیعی هستند. برای نمونه، ساینوپک در سال 

 6عربستان سعودی پیروز شود. 5لیرَبع الخا میادین
 ایانرژی هسته

انرژی تنها به صادرات نفت عربستان به چین یا حتی همکاری در بخش نفت  ههای دوجانبه در حوزهمکاری

شود. این تحول از ای را نیز شامل میتر است و انرژی هستههمکاری بسیار گسترده هشود. دامنمحدود نمی

ان امک های پیش آورده و باعث هشدارهایی دربارامنیت هسته ههایی درباررانیتوجه است: نگدو جهت قابل

افزایش همکاری بین دو کشور در »شود. چین و عربستان سعودی برای ای میتسلیحات هسته هاشاع هبالقو

 05یدار ای امضا کردند. این توافق در دمعاهده« آمیزای برای اهداف مسالمتتوسعه و استفاده از انرژی هسته

هایی چون مذکور بخش هوزیر چین، از ریاض به امضا رسید. توافقنام، نخستجیابائو ون 2102ژانویه 

 ر بردای را ای و راکتورهای پژوهشی و همچنین تدارک سوخت هستههای هستهنگهداری و توسعه نیروگاه

فاق فرانسه، آرژانتین و کره جنوبی اتهای مشابه عربستان با گیرد. این معاهده بالفاصله پس از توافقنامهمی

ر غرو مسألهای ظاهراً دو وجه دارد. اول، مندی عربستان سعودی به انرژی هستهعالقه همنطق پشت پرد 7افتاد.

ها، در پادشاهی این رغم وفور کنونی هیدروکربنآوری که درخور یک قدرت بزرگ است. دوم، علیاست، فن

ع جایگزین انرژی شود. به نظر بودی شاید در مقطعی در آینده نیازمند منباور وجود دارد که عربستان سع

ها مشتاق ای ندارد، گرچه ظاهراً سعودیهای هستهچندانی به دستیابی به سالح هرسد که ریاض عالقمی

ست د برخی خبرنگاران این نیرو را از چین به هدستیابی به نیروی موشکی استراتژیک هستند و به گفت

 8.نداآورده
 گذاریتجارت و سرمایه

ی پیدا رهای غیرانرژی نیز تسّگذاری به بخشسعودی در قالب تجارت و سرمایه-های اقتصادی چینفعالیت

های نفت و انرژی، میلیاردها ، عربستان سعودی و چین، منحصراً در بخش0991 هکرده است. از اواخر ده

اند گذاری اقتصادی بزرگی در یکدیگر انجام دادهکشور سرمایهاند. به عالوه، این دو دالر تجارت ساالنه داشته

اعالم کرد که برای ساخت یک  2102در سال  9رسد. برای نمونه، سابککه ارزش آن هم به میلیاردها دالر می

                                                           
1 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 
2 Tianjin 
3 Chongqing 
4 “About SABIC in China,” SABIC, January 20, 2012. 
5 Rub al-Khali 
6 Calabrese, 2005. 
7 Summer Said, “Saudi A rabia, China Sign Nuclear Cooperation Pact,” Wall Street Journal, January 16, 2012. 
8 Colin H. Kahl, Melissa G. Dalton, and Matthew Irvine, Atomic Kingdom: If Iran Builds the Bomb, Will Saudi 

Arabia Be Next? Washington, D.C.: Center for New American Security, February 2013. 

SABIC 9 
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پیش از این در سال  0گذاری خواهد کرد.میلیون دالر سرمایه 011آوری پیشرفته در شانگهای، جدید فن همنطق

های سعودی یک واحد بزرگ دولتی آلومینیوم، با همکاری شرکت هتولیدکنند 2شرکت آلومینیوم چین، ،2116

های چینی دیگر که در ساخت واحدهای شرکت 3صنعتی چند میلیارد دالری در عربستان سعودی ساخت.

 2اند.آورده دالر به دست پتروشیمی در عربستان سعودی فعال هستند، قراردادهایی به ارزش صدها میلیون

نقل عمومی در مکه برنده  و ساخت یک سیستم حمل هدر مناقص 5آهن چین، شرکت راه2119در سال 

نقل محلی که قادر به جابجایی خیلِ مسلمانانی  و حمل همیلیارد دالری ساخت یک شبک 8/0قرارداد  6شد.

هم برای ساخت  2119در سال  آهن چینآیند. شرکت راهباشد که هر ساله از سرتاسر جهان برای حج می

پرورش  و میلیون دالر با وزارت آموزش 511ابتدایی و راهنمایی در عربستان قراردادی به ارزش  همدرس 211

 7سعودی بست.

 همکاری نظامی و امنیتی

ود ای محداما دامنه ،سعودی کار دشواری است. این روابط در ظاهر مستحکم است-ارزیابی روابط دفاعی چین

با این  8رد.توصیف ک« مبهم»چین و عربستان سعودی را  هروابط نظامی دوجانب ،. یکی از تحلیلگران معتبردارد

دانند، اگرچه این رابطه انحصاری نیست. با اینکه ریاض امنیتی را متقابالً سودمند می هحال، هر دو طرف رابط

طور اصولی با این امر موافق است، اما هعالقمند به دخالت بیشتر چین در امنیت خاورمیانه است و پکن هم ب

 های چینی متمرکز بوده است.ها عمدتاً بر فروش سالحجای کار روابط دفاعی آنتا به این

عربستان سعودی »از پایتخت چین گفت:  2102، در دیدار مارس عربستان محمد بن سلمان، وزیر دفاع

یه سلمان که در ژانو .«ثبات در منطقه محافظت نماید افزایش همکاری با چین است تا از صلح، امنیت و هآماد

وزن سیاسی و اقتصادی »ها خواهان آن هستند که چین از یس دولت شده، اعالم کرد که سعودیئر 2105

یاض به دنبال استفاده کند. اما ر« سنگین خود برای ایفای نقشی برجسته در دستیابی به صلح و امنیت در منطقه

 2103صاری با پکن نیست؛ عربستان سعودی به سراغ هند و اندونزی هم رفته و در سال دفاعی انح هیک رابط

، وزیر دفاع ملی 01چوانها، چانگ وانگزارشبنا به  9با هر دو کشور قرارداد همکاری دفاعی امضا کرد.
                                                           

 فلزات، و معادن اجاستخر همچنین پالستیک، و بسپار کود، شیمیایی، مواد از وسیعی طیف تولید زمینه در که است، عربستانی شیمیایی صنایع شرکت

 )م(  .نمایدمی فعالیت
1 “About SABIC in China,” 2012. 
2 Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO) 
3 Jon B. Alterman, “China’s Soft Power in the Middle East,” in Carolina G. McGiffert, ed., Chinese Soft Power 

and Its Implications for the United States: Competition and Cooperation in the Developing World, Washington, 

D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2009, p. 67. 
4 See, for example, several issues of China Chemical Reporter: October 16, 2005, p. 5; December 26, 2007; 

June 26, 2009, p. 23. 
5 China Railway Corporation (CRC) 
6 Kemp, 2010, pp. 81–82. See also Davidson, 2010, p. 40. 
7 Davidson, 2010, p. 59. 
8 Calabrese, 2005. 
9 Tiezzi, 2014a. 
10 Chang Wanquan 
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 به همتای سعودی خود گفته است، از آنجا که چین تا این حد 2102جمهوری خلق چین، در دیدار سال 

ه المللی دستخوش چکند اوضاع بینشود ... فرقی نمیدوستی با عربستان سعودی ارزش قائل می»برای 

 هدفاعی دوجانبه شدیداً بر فروش مخفیان هتا به امروز، رابط 0.«والتی شود، تعهد چین بلندمدت استتح

های دو کشور ک ارتشهای دیگر مانند تبادالت و رزمایش مشترهای حساس متمرکز بوده و در حوزهسالح

 عنوان یک منبع مناسبها به چین بهسعودی هعالق همحدودی وجود داشته است. در واقع، عمدفعالیت بسیار 

 افزار بوده است.جنگ تأمین

م بی کآموزش نیروهای مسلح سعودی از سوی پرسنل ارتش چین ظاهراً بسیار کم و ناچیز بوده یا دست

رسد که تعامالت نظامی بین چین و عربستان سعودی، این، به نظر نمی بر وهانجام شده است. عال اصدو  سر

دهد نشان می 2118تا  2110های کم در سطوح ارشد، نهادینه یا شدید باشد. بررسی دقیق و کامل سالدست

 اند، از جمله سفر وزیر دفاع یابخش خلق از ریاض دیدن نکردهیک از رهبران ارشد ارتش آزادی که هیچ

اصلی ثبت نشده است: ستاد کل نیروهای مسلح،  فرمانده و جانشینان فرماندهی هیچ کدام از چهار دپارتمان

در  2113با اینکه چین از سال  2افزار.دپارتمان سیاسی کل، دپارتمان لجستیک کل و دپارتمان کل جنگ

ر ها با حضوز این تمرینه یا چندجانبه مختلفی شرکت کرده است، هیچ یک ابهای نظامی یک جانتمرین

 شود.فروش تسلیحات در بخش بعدی بررسی می 3واحدهایی از نیروهای مسلح عربستان نبوده است.

های دو کشور پرشور موضوع روابط ارتش ههای مقامات چینی دربارمحدود روابط، صحبت هبا وجود دامن

 2112اع سعودی از پکن در سال های چینی از دیدار وزیر دفو حرارت بوده است. پوشش رسمی رسانه

 وقفه و همکاری عالی دررتبه بیتش شاهد دیدارهای متقابل عالیرهای اخیر دو ادر سال»کرد که: تصریح می

تعلیم نظامی مختصر و محدود  هشواهد موجود دربار 2.«اندآوری بودهنل و تجهیزات و فنهای تعلیم پرسحوزه

مشغول فعالیت در  0991 هد که حدود هزار مشاور نظامی چین از دههایی وجود دارنهستند، گرچه گزارش

 5موشکی سعودی هستند. تأسیسات
 پیما؟های بالستیکی قارهتا موشک 6: از هویتزرها0991فروش تسلیحاتی چین از سال 

                                                           
1 “Chang Wanquan Meets with Crown Prince of Saudi Arabia,” China Military Online, March 17, 2014. 
2 Heidi Holz and Kenneth Allen, “Military Exchanges with Chinese Characteristics: The People’s Liberation 

Army Experience with Military Relations,” in Roy Kamphausen, David Lai, and Andrew Scobell, eds., The PLA 

at Home and Abroad: Assessing the Operational Capabilities of China’s Military, Carlisle Barracks, Pa.: U.S. 

Army War College Strategic Studies Institute, 2010. The highest-ranking PLA officer to visit Saudi Arabia was 

a military region commander (p. 479). 
 توجهکند. عدم حضور عربستان سعودی قابلهای نظامی چین ارائه میچین، در پیوست خود فهرستی جامع از تمرین 2102کاغذ سفید دفاعی سال  3

 است. ر.ک.

 Information Office of the State Council, 2013.  
4 “Chang Wanquan Meets with Crown Prince of Saudi Arabia,” 2014. 
5 Kemp, 2010, p. 84. 
6 Howitzer 

 نسبتاً ولةل با معموالً هویتزرها. است کرده ترکیب یکدیگر با را خمپاره و جنگی توپ هایویژگی از برخی که است ایتوپخانه ادوات از یکی هویتزر

 )م(  .شوندمی شناخته کمانی سیر خط در گلوله شلیک قابلیت و گلوله، متوسط شتاب کوتاه،
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تی معامالت تسلیحا هتاریخچ 0سالح در خلیج فارس بوده است. هترین واردکنندعربستان سعودی تاکنون بزرگ

و خصوصاً زمانی که با فروش سالح ایاالت متحده به عربستان سعودی  0991بین پکن و ریاض از سال 

(. ایاالت متحده و بریتانیا، مهمترین منابع 3-3توجه بوده است )ر.ک شکل مقایسه کنیم، بسیار قابل

ستان پیشرفته در اختیار عرب هداند. برای نمونه، بریتانیا هواپیماهای جنگنافزارهای وارداتی سعودی بودهجنگ

ه ها فروختهای جنگنده و هلیکوپتر به سعودیهای اخیر جتسعودی گذاشته است و ایاالت متحده در سال

درصد از ایاالت  21های سعودی از بریتانیا، درصد از حجم واردات سالح 23، 2119تا  2115است. از سال 

 0991های بین سال 2عربستان سعودی از چین بوده است. درصد از حجم کل واردات سالح 6متحده و تنها 

متریِ میلی 055، 25-.ال.زدهویتزر پی 52تنها فروش  3المللی صلح استکهلمسسه تحقیقات بینؤ، م2103تا 

 2به عربستان سعودی تحویل داده شده بودند. 2119و  2118خودکششی را ثبت کرده است که در سال 

 
 1991-2113( مؤسسه سیپری صادرات رسمی تسلیحات به عربستان سعودی، TIV)ارزش شاخص روند  -3-3شکل 

 
SOURCE: Compiled from SIPRI databases 

. اولی به میزانِ 5رو داریم، ارزش مالی و ارزش شاخص روند گذاری بر این معامالت دو راه پیشِبرای ارزش

قات سسه تحقیؤماست؛ بنا به تعریف رداخته افزار پای اشاره دارد که مشتری در عمل برای جنگتقریبی

 نشان دادن ]ارزش[»افزار است که هدف از آن حدودی تولید جنگ هصلح استکهلم، دومی هزین المللیبین

                                                           
1 Carina Solmirano and Pieter D. Wezeman, “Military Spending and Arms Procurement in the Gulf States,” 

SIPRI Fact Sheet, Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, October 2010, p. 2. 
2 Solmirano and Wezeman, 2010, pp. 3–4. 
3 Stockholm International Peace Research Institute 
4 See “China Exports PLZ45 155mm Guns to Saudi Arabia,” Kanwa Asian Defense Review, August 2008, p. 

11. 
5 trend indicator value (TIV) 
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، 2118-2119سال  هبا استفاده از روش ارزش مالی، میزان کل معامل 0.«منابع نظامی است تا ارزش مالی انتقال

میلیون دالر بوده است. در مقابل،  66تفاده از روش دوم، این ارزش کمتر و تنها میلیون دالر بود؛ با اس 211

حدود چند میلیارد دالر تسلیحات به عربستان فروخته است. همچنین، این میزان  0991ایاالت متحده از سال 

 هسسؤمهای های نظامی سعودی در دو سال اخیر بوده است. بنا بر دادهای ناچیز در دریای بزرگ هزینهقطره

چیزی بیش  2119و  2118های دفاعی ریاض در سال مجموع کل هزینه ،استکهلم صلح المللیبین تحقیقات

 2میلیارد دالر بوده است. 72از 

ها تر از آن چیزی باشد که این دادهتوجهعربستان سعودی شاید قابل اما فروش واقعی تسلیحات چین به

های بالستیک و کروز چینی یافت. موشک هانتقال محرمان ههایی دربارارشتوان گزدهند. به وفور مینشان می

منع گسترش تسلیحات در شرق آسیا وابسته به  ه، مدیر پروژ3کارشناسان مطلع خلع سالح مانند جفری لویس

بر اساس  ها موثق وری کالیفورنیا معتقد است که این گزارشمرکز مطالعات منع گسترش تسلیحات در مونته

های موشکی در عربستان سعودی و دیگر شواهد موثق به دست آمده است. ای پایگاهتصاویر ماهواره لیلتح

است  گذاری سنگینی کردههای بالستیک و کروز متعارف سرمایهعربستان سعودی در موشک»به گمان لویس، 

دنبال  باور دارد ریاض بهکند که می تأکیدلویس  .«تا پادشاهی سعودی بازدارندگی استراتژیک داشته باشد

ای هسته های به کسب زرادخانها عالقهای وجود ندارد که سعودیبازدارندگی متعارف است و هیچ نشانه

های بالستیک با بُرد متوسط در اختیار عربستان این، کامالً محتمل است که چین، موشک بر عالوه 2داشته باشند.

ه باشد، ای را پذیرفتهای هستهرسد پکن هنجار منع گسترش سالحیسعودی گذاشته باشد. با اینکه به نظر م

یکی  5کند.آید، این هنجار چندان مصداق پیدا نمیهای بالستیک و کروز به میان میآنجا که بحث از موشک

در حقیقت، »اظهار داشته که  2102از سرلشگرهای بازنشسته سعودی ظاهراً در نشستی خبری در سپتامبر 

داری و ... کنترل و نگه را از چین گرفته است ... قراردادی که شامل 206-.افهای دیی موشکارتش سعود

  7.«شودامکانات بروزرسانی می

های نظامی از چین ها به خریداری تجهیزات نظامی و سیستمسعودی هرسد که عالقهمچنین، به نظر می

متای چینی خود در پکن دیدار کرد، ژنرال لئو شنگ، با ه 2102ادامه دارد. وقتی وزیر دفاع عربستان در مارس 

                                                           
1 “SIPRI Arms Transfers Database—Methodology,” web page, Stockholm International Peace Research 

Institute, undated. 
2 Solmirano and Wezeman, 2010, p. 2. 
3 Jeffrey Lewis 
4 Jeffrey Lewis, “Saudi Arabia’s Strategic Dyad,” Arms Control Wonk, July 15, 2013; Jeffrey Lewis, “Why Did 

Saudi Arabia Buy Chinese Missiles?” Foreign Policy, January 30, 2014. 
5 See, for example, Evan Medeiros, Reluctant Restraint: The Evolution of China’s Nonproliferation Policies and 

Practices, 1980–2004, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007. 
6 DF-21 missile 

 است. )م(شده  طراحی دریا در جنگی هایکشتی قراردادن هدف مورد و حمله جهت به که است متوسط برد با نظامی بالستیک موشک شبه یک
7 “Saudi Arabia Admits to Purchase of Chinese DF-21 Missile,” Want China Times, September 22, 2014. For 

analysis, see Ethan Meick, China’s Reported Ballistic Missile Sale to Saudi Arabia: Background and Potential 

Implications, Washington, D.C.: U.S.-China Economic and Security Review Commission, June 16, 2014. 
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بخش خلق چین هم ظاهراً در این جلسه حضور داشته  افزارهای عمومی ارتش آزادیجانشین دپارتمان جنگ

 تأمینگزارش کردند که چین و عربستان سعودی برای  2102های روسیه در آوریل به عالوه، رسانه 0است.

 توجهیشده و بی در ارتباط با ماهیت پنهانی این معامالتِ گزارش 2اند.رداد امضا کردهقرا ،تعداد نامعلومی پهپاد

هایی مطرح شده است. اما شاید بیشترین دغدغه و نگرانی های منع گسترش تسلیحات، نگرانیکامل به رژیم

. طر بیاندازندیانه بزرگ را به خحساس قدرت در خلیج فارس و خاورم هاین باشد که چنین معامالتی موازن

و  های همسایه متغیرجاری در سوریه و عراق به دولت هگرایانوضعیت منطقه با انتقال شبح خشونت فرقه

ظن  هسعودی را با دیدهای نیرومند نظامی، خصوصاً ایران، عربستان دیگر از دولتبرخی ثبات شده است. بی

 هپر کردن زرادخان همنزلبه آنچه که ممکن است به توانندها مینگرند. هریک از این دولتو تردید بسیار می

 بیافزاید.  ایهای منطقهای واکنش نشان دهند که شاید بر شدت تنشگونهکنند، به تسلیحاتی عربستان درک

عربستان سعودی ممکن -همکاری دفاعی چین»یکی از تحلیلگران ایاالت متحده اخیراً اظهار داشت که 

گران منافع باشد: پکن و ریاض ن هتواند مبتنی بر همگرایی فزایندگر، میاین تحلیل هعقید 3.«است افزایش یابد

واپسی انرژی، همراه با دل هآمیز در منطقه و تعهد مشترک به گسترش همکاری دوجانبیک محیط امنیتی خشونت

اعی همه، روابط دفاقدامات امنیتی ایاالت متحده در خاورمیانه و خلیج فارس هستند. با این  هنسبت به آیند

های در پسِ این معامالت پولی و نفوذ ژئواستراتژیک چین شدیداً به فروش تسلیحات گرایش دارد. انگیزه

 هستند.

 گیرینتیجه

ویر این کشور با عربستان سعودی، تص هبررسی ابزار دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی قدرت ملی چین در رابط

اند . پکن ماهرانه به ترویج منافعی پرداخته که در فصل دوم تشریح شدهدهدبسیار مثبتی از پکن را نشان می

 تر، چینو به اهداف خود دست یافته است. به بیان دقیق

  دسترسی به منابع انرژی در عربستان سعودی و گسترش روابط اقتصادی با این کشور را تضمین کرده

 است.

 عربستان سعودی به مشارکت استراتژیک رسیده است. برای ایجاد موازنه در برابر نفوذ ایاالت متحده با 

  .جلوی اکثر انتقادات پیرامون برخورد پکن با مسلمانان، از جمله اویغورها، را گرفته است 

 .از عربستان سعودی مرتب این تصدیق را دریافت کرده که چین یک قدرت بزرگ در حال ظهور است 

ا به پکن ت هدهد که استراتژی خاورمیانسعودی نشان میهای چین در قبال عربستان خالصه، بررسی تالش

ژی پایداری و تداوم این استرات ههایی دربارامروز عمدتاً یک موفقیت برای چین بوده است. با این همه، پرسش

 مطرح است.

                                                           
1 “Chang Wanquan Meets with Crown Prince of Saudi Arabia,” 2014. 
2 “Saudi Arabia Signs Deal for China’s Pterodactyl Drone,” Want China Times, May 7, 2014. 
3 Meick, 2014, p. 4. 
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 کهای انرژی و اقتصاد استوار و رو به افزایش هستند، پیوندهای دیپلماتیبا اینکه روابط دوجانبه در حوزه

در برابر  اند. از نظر ژئواستراتژیک، چینو نظامی چین با عربستان سعودی به ترتیب سطحی و نسبتاً کم بوده

ه اند که با چعقیدهنرم برقرار کرده است. پکن و ریاض بیشتر در این زمینه هم هایاالت متحده یک موازن

مخالفت ... با هنجارهای »و حکومت در چیزهایی مخالفند تا اینکه حامی چه چیزهایی هستند. در نتیجه، د

حزب  0نظر هستند. اند، متحد و همهای غربی دیگر ترویج کردهکه ایاالت متحده و دموکراسی« سیاسی جهانی

ازی را سکمونیست چین و خاندان سلطنتی سعودی، ایاالت متحده را حامی حقوق بشر دانسته و دموکراسی

کنند. با این حال، مسائل متعددی مطرح هستند که ی احساس تهدید میکنند و از بهار عربخطرناک تلقی می

های آن هستند. چین و عربستان سعودی بر سر آنها اختالف نظر دارند و سوریه و ایران از جمله نمونه

اض و بین ری« دوستی سنتی و همگرایی استراتژیک»ها مبنی بر های رسمی سعودیهمچنین، با وجود اعالن

همکاری  2عربستان سعودی است.« نه دوست و نه دشمن»حساس ملموس وجود دارد که چین پکن، این ا

الزامی عملگرایانه است. با اینکه اوضاع کنونی، همکاری  ةهای متقابل مبتنی بوده و زادریاض بر ناامنی-پکن

ار و پایدار ستوکند، لزوماً قرار نیست که خشت و مالت یک شراکت استراتژیک ااقتصادی جاری را تقویت می

 را فراهم سازد.

ای که منافع پکن و ریاض مکمل دوجانبه است، عرصه هانرژی، سنگ محک رابط هها در حوزهمکاری

شوند: جمهوری خلق چین خواهان دسترسی باثبات، قابل اتکا و بلندمدت به ذخایر انرژی است یکدیگر می

و مورد اعتماد داشته باشد. به عالوه، دو رژیم  و عربستان سعودی مشتاق است که یک شریک انرژی پایدار

نظرات ژئواستراتژیک یکدیگر رضایت دارند، هیچ یک به دنبال تغییر و تحول  های سیاسی و نقطهکالً از نظام

ع داند. منافها، دیگری را عامل تهدید ثبات داخلی یا تمامیت ارضی نمیدیگری نیست و هیچ کدام از طرف

پوشانی دارند. روابط دیپلماتیک نسبتاً باثبات هستند، گرچه دیدارهای رهبران هم همسعودی -امنیتی چین

 ترین ابزاری که به عنوان بخشیارشد چینی از عربستان سعودی در حال حاضر متوقف شده است. اما ضعیف

یار بساز استراتژی چین در قبال خاورمیانه و عربستان سعودی به کار گرفته شده، همچنان قدرت نظامی 

 محدود چین در منطقه است. 

دانند. با این اوصاف، هر دو کشور تداوم همکاری امنیتی محدود اما درخور توجه را سودمند می هبا هم

اینکه عربستان سعودی ظاهراً به تحکیم روابط دفاعی با چین نگاهی مثبت دارد، اما افزایش کیفی این روابط 

، ارسف ی ایاالت متحده به عربستان سعودی و شورای همکاری خلیجدفاعی، بدون کاهش جدی در تعهد امنیت

این، بخش نظامی چین بضاعت تولید و ارائه  بر عالوهرسد. اندازی بعید و نامحتمل به نظر میچشم

 وجنگی و عملیاتی ایاالت متحده نیز برخوردار نیست؛  هیی را ندارد و از تجربآمریکاافزارهای از نوع جنگ

                                                           
0 Alterman and Garver, 2008, pp. 35–36. 
2 Al-Sudairi, 2013, p. 31. 
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ل است. اما د ژدهای محتاط به این معنی است که پکن برای افزایش کیفی روابط امنیتی مردد و دواستراتژی ا

یاالت متحده هایی که شاید اهای تسلیحاتی کلیدی بماند، سیستممطمئن سیستم هکنند تأمینخواهد که چین می

 هجمل پادهای بدون سرنشین ازهای بالستیک با بُرد متوسط و پهها نداشته باشد. موشکآن تأمینتمایلی به 

 ها هستند که ظاهراً پکن در اختیار ریاض گذاشته است.این سیستم
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 روابطی نزدیک اما پیچیده چین و ایران؛ - فصل چهارم
جهات شبیه یکدیگرند. هر دو  یچین و ایران روابطی نزدیک اما پیچیده دارند. این دو کشور از بسیار

اند. مقامات ایرانی و چینی مرتباً بر مشترکات میراث باستانی های مهمی بودهو امپراطوریهای باستانی تمدن

بالند که یکی از ها به خود میها نیز مانند چینیدارند. ایرانی تأکیدخود و همکاری بر روی مسائل معاصر 

داند. نه تنها نقش انه میدر خاورمی« طبیعی»اند. ایران خود را یک قدرت های باستان بودهتمدن« نخستین»

غربی و  «امپریالیسم»موریت انقالبی آن برای رهانیدن منطقه از أتاریخی ایران بلکه وسعت، جمعیت زیاد و م

دهند. ایران و چین از انقیاد خاص خود به دستِ به احساس قدرت این کشور شکل می ،آمریکاخصوصاً 

 خاطر و خشمگین هستند. اً آزردهیقمیالدی عم 21و  09های های غربی در قرنقدرت

ا دخالت امپریالیستی این کشور در ایران، پکن ر هغربی چین و فقدان پیشین خاستگاه کمونیستی و ضد

در شرق  آمریکاو درگیری کنونی چین برای عقب راندن قدرت  0سازد.ایران می نظامشریکی جذاب برای 

اشته باشد، خصوصاً که تهران حتی بعد از حصول توافق تواند برای رهبری ایران جذابیت زیادی دآسیا می

کاران، الخصوص محافظهبا ایاالت متحده مواجه است. مقامات ایرانی، علی هوقفای نیز با خصومت بیهسته

دوست دارند که چین را شریکی استراتژیک بدانند که به کاهش انزوای ایران و رشد اقتصادی آن کمک کرده 

ای گذارد تا ایران را مبدل به یک قدرت مسلط منطقهوری مدرن در اختیار این کشور میانافزارها و فو جنگ

 ای طوالنی دارند.ها گذشته، دو کشور تاریخ همکاری اقتصادی، نظامی و حتی هستهکند. از این

شورای امنیت  5+0عیب و نقص هم نیست. چین که یکی از اعضای گروه اما روابط چین و ایران بی

ر سر آلمان( بود که ب هبه عالو -ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین -مان ملل )پنج عضو دائمساز

های به رهبری ایاالت متحده برای انزوای اقتصادی ایران و کرد، از تالشای با ایران مذاکره میهسته هبرنام

عت رد. حکومت چین به همراه بیشتر صنحمایت ک ،ایافزایش فشار بر تهران جهت دستیابی به توافق هسته

نوز اند. چین با اینکه های ایران تبعیت کردههسته ههای ایاالت متحده و سازمان ملل علیه برنامچین از تحریم

های ایاالت متحده، خرید نفت ایران را به ترین خریدار نفت ایران است، برای اجتناب از نقض تحریمبزرگ

های تجاری خود در ایران را متوقف کرده و قادر نبوده فعالیت هالوه، چین عمدشدت کاهش داده است. به ع

 عمل بپوشاند. هبزرگ جام هخود مبنی بر تحویل چند پروژ هکه به وعد

های مالی که ایران را از نظام اند و به خاطر تحریمتر کردههای چینی اوضاع را برای ایران بغرنجشرکت

کنند. در عوض، ایران وادار به پذیرش یک پول نفت ایران را نقد پرداخت نمی مالی جهانی دور نگه داشته،

نظام تهاتر شده است که بر اساس آن باید از عایدات نفتی خود از چین برای خرید کاالهای چینی مختلف از 

د، ی ندارنهایی که به محصوالت غربی دسترسبسیاری از ایرانی 2کاالهای مصرفی گرفته تا خودرو استفاده کند.

                                                           
1 Scott Warren Harold and Alireza Nader, China and Iran: Economic, Political, and Military Relations, Santa 

Monica, Calif.: RAND Corporation, OP-351-CMEPP, 2012. 
2 “China Floods Iran with Cheap Consumer Goods in Exchange for Oil,” Guardian, February 20, 2013. 
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د، شکایت آینایرانی جور درنمی هروند یا با سلیقراحتی از بین می که به« کیفیتیبی»از محصوالت چینی 

ها سرازیر شدن واردات چینی را باعث و بانی تحت فشار قرار گرفتن تولید داخلی و تشدید کنند. ایرانیمی

ایران منتهی شده  هاند که به انزوای فزایندانسته( د2115-2103نژاد )جمهوری احمدیبیکاری از زمان ریاست

کاال به دلیل عدم مطابقت با  071اعالم کرد که مجوز واردات  2101وزارت صنایع ایران در آگوست  0است.

بازی، درصد از کاالهای ممنوعه چینی و عمدتاً اسباب 81بیش از  2استانداردهای کیفیت ایران لغو شده است.

ا با انتساب ها رو لوازم خانگی بودند. اتاق بازرگانی ایران و چین تالش کردند این شکایتوسایل الکترونیکی 

تصورات  3رد کنند، تبلیغاتی که هدف از آن لطمه زدن به روابط بین دو کشور است.« تبلیغات غربی»آنها به 

ن برخی از نخبگان رسد که نفرت از چین در میاشود؛ به نظر میمنفی از چین به مردم عادی محدود نمی

رو این است که طلب و میانههای سیاسی اصالحتصور چهره 2سیاسی و روحانیون هم رو به افزایش باشد.

 اقتصادی و سیاسی هنژاد، در بدترین شکل سوءاستفادجمهوری محمود احمدیحکومت چین از دوران ریاست

 همدستی دارد.

 وری رصد و نظارتاآور و فنن با تدارک گاز اشکمخصوصاً، تصور جنبش اصالحات بر این است که چی

در زمان اعتراضات، برخی  5جنبش سبز به حکومت ایران کمک کرده است. 88در سرکوب اعتراضات سال 

ها و رهبران سیاسی همچنین به زعمِ بسیاری از ایرانی 6سر دادند.« مرگ بر چین»از معترضان حتی شعارهای 

ران وابستگی زیادی به چینی پیدا کرده که مشتاق بهره جستن از انزوای اقتصادی طلب، ایروتر یا اصالحمیانه

ور ها در این کشگذاری غربیامکان تجارت یا سرمایه ،ها علیه تهرانرژیم تحریم هایران است. اجرای سرسختان

هاده تا وی چین نر مطلوبی پیشِ ی پکن باقی نمانده و اوضاع بسیاررا عمالً از بین برده و رقیب چندانی برا

 7در چارچوب آن به گفتگوی تجاری با ایران بپردازد.

ها و تحریم هرعایت گسترد محتاطانه است؛ هسیاست چین در قبال ایران همچنان ایجاد موازن

هایی که انزوای ایران گذاری در فرصتهای تحت رهبری ایاالت متحده و در عین حال سرمایهمحدودیت

اما به  ،ای یا تقابل علنی و بحران نظامی ببیندخواهد که یک ایران هستهت. پکن نمیبرایش فراهم ساخته اس

های ای ایران نیست. دستگاههای منطقهطلبیای یا جاههای هستهواشنگتن هم نگران گسترش سالح هانداز

اظت از واند به حفتکنند که میای متالطم تلقی میامنیت ملی چین عموماً ایران را کشوری باثبات در منطقه

                                                           
1 “Enteghad az Dowlat beh Dalile ‘Vagozaariye Bazaare Iran beh Chiin’” [“Criticism of Administration for 

‘Handing Iranian Market Over to China’”], Deutsche Welle, June 6, 2012. 
2 “Fehreste 170 Kalaaye Varedaatiye Bi-Keyfiyat” [“List of 170 Poor Quality Imported Goods”], Tabnak, 

August 24, 2010. 
3 “Bi Keyfiat Budan e Kola haye Chini Tabligh e Gharb Ast” [“The Poor Quality of Chinese Goods Is Western 

Propaganda”], Digarban.com, March 11, 2012. 
4 “Enteghad Az Dowlat Beh Dalile ‘Vagozaariye Bazaare Iran Beh Chiin,’” 2012. 
5 Harold and Nader, 2012. 
6 Harold and Nader, 2012. 
7 Dorraj and English, 2013. 
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رسد که دستگاه امنیت ملی چین، ایران مشخصاً، به نظر می 0منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک چین کمک کند.

تواند به نحوی از توافق اما با اینکه چین می 2داند.هایی مانند دولت اسالمی میدر برابر گروه مؤثرای را وزنه

وده و به قبول ب یک بحران پایدار، سطح پایین و مالیم نیز قابل ها سود ببرد، حفظای و کاهش تحریمهسته

 بخشد.افول اقتصادی ایران تداوم می هدسترسی پکن به بازار ایران در بحبوح

و  تر چینخود نسبت به روابط نزدیک هدولت حسن روحانی با چین برخوردی صمیمانه داشته و عالق

های فهلؤها، روابط بهتر با پکن را از موجود تبعیت چین از تحریمایران را نشان داده است. دولت روحانی با 

به یک  5+0ای بین ایران و گروه تواند در پی توافق هستهکند. چین میمهم کاهش انزوای ایران تلقی می

خش تواند بگذاری چین در بخش انرژی ایران میتر از پیش بدل شود؛ سرمایهشریک انرژی و اقتصادی مهم

سازی اقتصاد و ادغام بیشتر آن در نظام جهانی باشد. چین همچنان ز تالش روحانی برای خصوصیمهمی ا

تعادل مفید در برابر نفوذ ایاالت متحده در خاورمیانه و ماورای آن خواهد بود. در عین حال، حسن  هیک وزن

تا به مدد گسترش بهتر روابط ای برقرار نماید روحانی شاید بخواهد که در روابط چین و ایران دوباره موازنه

د و های خارجی، چه غربی باشقدرت هها کالً نسبت به سلطبا غرب از وابستگی ایران به پکن بکاهد. ایرانی

 چه غیره، حساس هستند.

ایران تنها  3تواند به مقابله با قدرت ایاالت متحده در خاورمیانه کمک کند.نظر چین، ایران می از نقطه

شود. اگر چین تصمیم بگیرد که حضور عمده است که متحد ایاالت متحده محسوب نمی ایقدرت منطقه

قیمتی در دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک تواند نقش ذینظامی خود در خاورمیانه را افزایش دهد، ایران می

 پکن ایفا نماید.

ی ن، در بهترین حالت، ایران را شریکآمیز خواهد بود که چین و ایران را شرکایی برابر بدانیم. چیاما مبالغه

و  5کند.اهمیت ایران در نظر چین سنگینی می هداند. وزن روابط اقتصاد چین با ایاالت متحده بر کفمی 2جزء

دی، را و عربستان سعو اسرائیلای بزرگ ایران، یعنی پکن مراقب است که اسباب آزردگی خاطر رقبای منطقه

داشتند  تأکید 2102های خود با نویسندگان گزارش حاضر در سال در بحثگران چین فراهم نسازد. تحلیل

پکن است، اما برای توصیف روابط چین با ایران از این اصالح استفاده  شریک استراتژیککه ریاض، 

 خود با ایران رضایت دارد. هدر حال حاضر، چین از ماهیت رابط 6کردند.نمی

 

                                                           
 .2102سپتامبر  8-07بحث با تحلیلگران چینی، پکن و شانگهای،  0
 .2102سپتامبر  8-05بحث با تحلیلگران چینی، پکن،  2

3 John Garver, “China-Iran Relations: Cautious Friendship with America’s Nemesis,” China Report, Vol. 49, 

No. 1, February 2013. 
4 junior partner 
5 Manochehr Dorraj and James English, “China’s Strategy for Energy Acquisition in the Middle East: Potential 

for Conflict and Cooperation with the United States,” Asian Politics & Policy, Vol. 4, No. 2, April 2012. 
 .2102سپتامبر  8-05بحث با تحلیلگران چینی، پکن،  6
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 انقالب ایران هافزایش روابط در آستان

پهلوی، ، روابط صمیمانه، اگرنه چندان گرم، برقرار کردند. محمدرضا 0979چین و ایران قبل از انقالب سال 

ت اما بیشتر تمرکزش بر رقاب ،کردالمللی تلقی میبین هآخرین شاه ایران، چین را یک بازیگر مهم در عرص

کمونیسم بود، اتحاد خود با  هردخوجنگ سرد بین ایاالت متحده و اتحاد شوروی بود. شاه که دشمن قسم

های حاکمیت و قابلیت ایران برای نمایش قدرت خود الخصوص ایاالت متحده، را یکی از ستونغرب، علی

باعث تغییری اساسی در روابط چین و ایران شد. جایگزینی  0979کرد. انقالب سال در خاورمیانه تلقی می

یی با حکومت شاه، ایران را از اردوگاه غرب خارج کرد؛ اآمریکساالر شیعی انقالبی و ضدیک حکومت دین

متمرکز شد. اما تهران از مسکو و احزاب  آمریکاخاورمیانه از یوغِ « آزادسازی»سیاست خارجی تهران بر 

و  وابسته به آن در ایران و سراسر منطقه نگران بود. چین قدرت مستقل، انقالبی و در حال توسعه کمونیستی

 تر برای ایران بود.شریکی جذاب در نتیجهبا واشنگتن و مسکو و  مشغول رقابت

دبیر  0روابط بین چین کمونیستی و جمهوری اسالمی در ابتدای کار لرزان و دشوار بود. هوآ گوئوفنگ

ای بود که قبل از فرار شاه از ایران با وی دیدار کرد. حزب کمونیست چین، یکی از آخرین مقامات عالیرتبه

گذار جمهوری اسالمی، ابتدا چین را قدرتی غیردوست تلقی اهلل خمینی، رهبر انقالب و بنیانروح اهللآیت

کرد. هرچند، انزوای ایران پس از انقالب و احساس قرابت با چین به روابط فزاینده بین دو کشور بدل می

 شد.

و ایران بود. ایران  ترین عوامل محرک همکاری چین( یکی از بزرگ0981-0988جنگ ایران با عراق )

های ایاالت متحده بود و در دوران جنگ طوالنی و کنندگان بزرگ سالحقبل از انقالب، یکی از دریافت

ذخایر و انبارهای سالح خود دچار دردسر و گرفتاری شده بود.  هخونبار خود با عراق برای تجدید دوبار

ت شمالی تکیه داشت، در حالی که عراق از ایاال هکر پایی چون سوریه، لیبی وتهران بیشتر بر بازیگران خرده

 کرد.های دیگر سالح دریافت میرتمتحده، فرانسه، اتحاد شوروی و بسیاری از قد

زمان به عراق هم چین تنها قدرت بزرگی بود که حاضر به فروش سالح به ایران شد )هرچند پکن هم

از حمایت از کمونیسم انقالبی  0981 هن، چین در دهای بر عالوه 2فروخت(.سالح و هواپیماهای نظامی می

 کرد.دست کشید و خطر چندانی را متوجه الگوی جدید حکومت اسالمی ایران نمی

است تواند سیهای ایران برای بهبود اوضاع بعد از جنگ به این معنی بود که این کشور دیگر نمیتالش

ن برای بازسازی پس از جنگ نیازمند دستیابی به خارجی خود را فقط بر ایدئولوژی استوار سازد. تهرا

اکبر هاشمی رفسنجانیِ گذاری، تجارت و فناوری خارجی بود. عملگرایان ایرانی مانند علیسرمایه

های خارجی، خصوصاً کشورهای غیرغربی بود. رفسنجانی تر با قدرت، به دنبال روابط نزدیکجمهوررئیس

                                                           
1 Hua Guofeng 
2 See the SIPRI Arms Transfers Database at www.sipri.org/databases/armstransfers (accessed September 16, 

2014). 
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ا، چین هسازی کند؛ برخالف غربیاصالحات سیاسی، اقتصاد را خصوصیزیادی داشت که بدون انجام  هعالق

 گفت. دموکراسی و حقوق بشر چیزی به ایران نمی هدربار

عطف در روابط چین و ایران حکایت داشت. بعدها، چین به یک  هرفسنجانی از یک نقط 0992دیدار سال 

 هفن و فناوری توسع و ا سالح بلکه فوتشریک مهم تجاری و نظامی ایران بدل شد. مشخصاً، چین نه تنه

لزوم خروج از انزوا، استراتژی ایران را شکل داده  0ای را هم در اختیار ایران گذاشت.نظامی و هسته هبرنام

آن  هجهانی بود، همکاری اقتصادی و نظامی فزایند هبود و با اینکه چین مصرانه به دنبال تحمیل خود به صحن

 بات عملگرایانه بود، نه نوعی استراتژی کالن در قبال خاورمیانه.سبا ایران مبتنی بر محا

شاهد رشدی پایدار بود. چین نفت ایران را الزم داشت و بازسازی این کشور  0991 هاقتصاد چین در ده

، چین بدل به یکی از واردکنندگان 0993کرد. در سال ای را یک فرصت تجاری خوب تلقی میخاورمیانه

چین بر سر -های ایاالت متحدهتنش 2اهمیت ایران در محاسبات چین افزایش پیدا کرد. نفت شد و هعمد

 ایران را ایفا کرد.-ای برای همکاری بیشتر چینمن هم نقش انگیزهآنعام میدان تیانقتل

فراز و فرود داشته است. چین هر زمان که  ،اوضاع و شرایط مبتنی بربا این حال، روابط چین با ایران 

اما اگر واشنگتن فشار بیاورد، حاضر است که روابط خود با  ،شودفعش حکم کند با ایران وارد معامله میمنا

چین و ایران بود، اما این روابط  ههای فزایندهمکاری هشاید دور 0991و  0981های ایران را قطع کند. دهه

 ن تصمیم گرفته که روابط دوجانبهرسید که پکتا حدی رو به سردی گذاشت. به نظر می 0991 هدر اواخر ده

، به عنوان بخشی از تالش 0997ای و موشکی ایران در سال هسته هرا محدود نماید؛ حمایت چین از برنام

  3پکن برای بهبود روابط با واشنگتن کاهش یافت.

ازمان س ای پیدا کرده و مشتاق پیوستن بههای فزایندهرهبری چین که بر سر تایوان با ایالت متحده تنش

 کمتر فعال با تهران باعث افزایش روابط چین با ایاالت متحده هتجارت جهانی بود، به این نتیجه رسید که رابط

 رساند.شده و به اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیک بیشتر پکن سود می

ای بود. مالحظهدوباره شاهد بهبودی قابل 20آغازین قرن  هچین با ایران در ده هاین اوصاف، رابط هبا هم

 2«رو به بیرون»مالحظه داشت، رهبری آن بر سیاست  از آنجا که نیازهای انرژی چین افزایشی قابل

انرژی ایران، نزدیکی جغرافیایی نسبی آن  هکرد. ذخایر گسترد تأکیدگذاری در بازارهای غنی از انرژی سرمایه

 تجاری جذاب بدل کرد.به یک شریک  به چین و خصومت آن با ایاالت متحده، این کشور را

 

 

                                                           
1 Harold and Nader, 2012. 
2 Harold and Nader, 2012. 
3 Garver, 2013. 
4 going out 
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 ایهمکاری نظامی و هسته

ای ایران یک شریک مهم و کلیدی بوده و هسته هسازی نظامی و توسعگذشته، چین در مدرن هدر سه ده

ظامی های تولید نقابلیت ههای کروز ضدکشتی در اختیار ایران گذاشته و از توسعهای سبک و موشکسالح

 0991و  0981های ای ایران در دهههسته هچین در اجرای برنام 0است. داخلی خود ایران هم حمایت کرده

 هعگاه آنها به بازیگران تاب به های پیشرفته برای ایران )و انتقال گاهتدارک سالح 2هم کارگشا و سودمند بود.

در برابر ای سودمند تعادل منطقه ه( از صنایع دفاعی چین حمایت کرده و ایران را به عنوان یک وزن3دولت

 کرد.ایاالت متحده تقویت می

 2118از سال  2تسلیحات ایران شد. هکنندتأمینترین ، چین از روسیه پیشی گرفت و بزرگ2118در سال 

های موشک 5اند.های ضدکشتی و ضدهواپیما، غالب فروش تسلیحاتی چین به ایران بوده، موشک2119تا 

از  00-دبلیو های زمین به هوای قابل حمل کیووشکو م 712-و سی 812-، سی810-کروز ضدکشتی سی

شونده های ضدکشتی هدایتساخت چین برای موشک تأسیسات، ایران 2101در مارس  6اند.این جمله بوده

چین به ایران کمک کرده که  8چینی ساخته شده است. 712-بر اساس سی 0-نصر 7را افتتاح کرد. 0-نصر

 9چینی است. 812-ای از سیروز شدهان نور را هم بسازد که مدل بههای کروز ضدکشتی خود با عنوموشک

موشکی خود از  هدر برنام 01عضویت در سازمان همکاری هوافضای آسیا ه، ایران به واسط2115از سال 

های بالستیک به ایران موشک هاز طریق این سازمان بود که چین در توسع 00مند شده است.مساعدت بهره

 02د ماهواره پرتاب کند.کمک کرد تا بتوان

چین  03ای ایران به این کشور کمکی حیاتی کرده است.هسته هبرنام ه، چین در توسع0996تا  0982از سال 

آغاز به کار کرد. چین،  0982ای اصفهان یاری رساند که در سال به ایران در ساختن مرکز تحقیقات هسته

، ایران 0991اورانیوم به این کشور کمک کرد. در سال  ای ایران را آموزش داد و در استخراجمهندسان هسته

 هگزافلورایدیک تُنی  های امضا کردند. یک سال بعد، چین یک محمولو چین یک قرارداد همکاری هسته

                                                           
1 Harold and Nader, 2012. 
2 Harold and Nader, 2012. 
3 Robert F. Worth and C. J. Chivers, “Seized Chinese Weapons Raise Concerns on Iran,” New York Times, 

March 2, 2013. 
4 Worth and Chivers, 2013. 
5 Worth and Chivers, 2013. 
6 Worth and Chivers, 2013; Garver, 2013. 
7 “China Opens Missile Plant in Iran,” UPI, April 23, 2010. 
8 “Iran > Procurement,” Jane’s Sentinel Security Assessment—The Gulf States, IHS Jane’s, September 10, 2014. 
9 “China Opens Missile Plant in Iran,” 2010. 
10 Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) 
11 Garver, 2013. 
12 Garver, 2013. 
13 Harold and Nader, 2012. 
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های خود در شرکت سانتریفوژ، ایران برای آزمایش 2112تا  0998های بین سال 2به ایران فرستاد. 0اورانیوم

در سال  3ی استفاده کرد که چین به این کشور داده بود.اورانیوم هگزافلورایدران از کاالی الکتریک در ته

 د.ای ایران پایان داهسته ه، پکن در تالش برای بهبود روابط با واشنگتن به حمایت رسمی از برنام0997

 ها هر دوهای اخیر همکاری نظامی خود را تعدیل کرده است، در پیِ تشدید تحریمبا اینکه چین در سال

از پکن دیدار  2102داشتند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در مه  تأکیدکشور همچنان بر تحکیم این رابطه 

وضعیت امنیت جهانی  ه، همتای چینی خود قرار گرفت. دهقان دربارچوان وان چانگکرد؛ او مورد استقبال 

او  ابریشم بود. هکشور شد که نماد آن جاد به تبادل نظر پرداخته و خواهان تجدید پیوندهای باستانی دو

  2همچنین خواستار افزایش همکاری ایران و چین در امور دفاعی، امنیتی و نظامی شد.

 5توصیف کرده است.« شریک استراتژیک»های ایرانی بعدها مدعی شدند که چانگ، ایران را یک رسانه

های اخیر در ترسیم اما چین در سال 6حکایت دارد، ایاز آرزوهای ایران برای چنین رابطه مسألهشک این بی

راتژیک شریک استکارتر بوده و ظاهراً خیلی مشتاق نیست که از اصطالح همکاری امنیتی خود با ایران مالحظه
های دریایی برای برای انجام تمرین 2102این اوصاف، ناوهای جنگی چین در سپتامبر  هبا هم 7استفاده کند.

استراتژیک شکوفا بین دو کشور  هها مبنی بر یک رابطهای ایرانیکه دیدگاه 8بنادر ایران شدند اولین بار وارد

 را تقویت کرد.

های گسترش و نوسازی ها در برنامهبا وجود کاهش کمک نظامی حکومت چین به ایران، مراوده با چینی

ها اطالع دارد ین از این فعالیتاست. روشن نیست که حکومت چ دفاعی ایران همچنان بااهمیت باقی مانده

داری ایاالت متحده، هشت شرکت ، وزارت خزانه2102یا تصمیم گرفته که آنها را نادیده بگیرد. در آوریل 

تاجر چینی )که به لی فنگ وی ، 9عنوان پوششی برای اقدامات کارل لیمستقر در چین را به خاطر فعالیت به

نقض  لی به 01موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. هبرنام ههای اشاعهم شهرت دارد(، در حمایت از فعالیت

و تالش برای تدارک فناوری با کاربرد دوگانه برای صنایع  00المللیبین اضطراری اقتصادی اختیارات قانون

                                                           
1 uranium hexafluoride (UF6) 
2 David Albright and Andrea Stricker, “Iran’s Nuclear Program,” in United States Institute of Peace, The Iran 

Primer, Washington, D.C., updated September 2015. 
3 International Atomic Energy Agency, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic 

Republic of Iran, Vienna, November 10, 2003. 
4 “Takid e Vaziraee e Defa’ e Iran va Chin bar Gostaresh e Hamkari haye Defa’ee Tehran va Pekan” [“Tehran 

and Beijing—Iranian and Chinese Defense Secretaries Emphasize Increase in Defense Cooperation”], Fars 

News Agency, May 5, 2014. 
5 “Takid e Vaziraee e Defa’ e Iran va Chin bar Gostaresh e Hamkari haye Defa’ee Tehran va Pekan,” 2014. 
6 “Iran Views China Ties as Strategic: Official,” PressTV, April 8, 2014. 
7 “Xi Jinping Holds Talks with President Hassan Rouhani of Iran, Stressing to Promote China-Iran Friendly 

Cooperation to New High,” Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, May 22, 2014. 
8 Thomas Erdbrink and Chris Buckley, “China and Iran to Conduct Joint Naval Exercises in the Persian Gulf,” 

New York Times, September 21, 2014. 
9 Karl Lee 
10 “US Targets Weapons, Oil Sanctions Evaders,” in The Iran Primer, Washington, D.C.: United States Institute 

of Peace, April 29, 2014. 
11 International Emergency Economic Powers Act 
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در جایگاه یک « اصلی هکنندتأمین»و « معروف هدهنداشاعه»با اینکه لیِ  0دفاعی و هوافضای ایران متهم شد.

سرسختانه »مقام رسمی حکومتی عمل نکرده بود، پکن سریعاً به دفاع از او برخاست و اظهار داشت که 

ها برای منع گسترش جانبه است و هشدار داد که اقدامات ایاالت متحده به تالشهای یکتحریم« مخالف

  2تسلیحات لطمه خواهد زد.

یکی از »ه در امور امنیتی و عدم اشاعه، لی معاون دستیار وزیر امور خارج 3ون وان دیپن، هبه گفت

ه او رسد کسفانه به نظر میموشکی ایران است. متأ هدهندگان برجسته و منبع اصلی تدارکات برناماشاعه

ایاالت  2.«های مورد نیاز ایران با فعالیت در قلمرو چین دست پیدا کندآوریهمچنان قادر است که به فن

 المللی را ابرازهای منع گسترش بیند از ناکامی چین در تبعیت کامل از رژیممتحده ظاهراً ناخردسندی خو

 داشته است، هرچند اذعان داشته که چین در این حوزه میزانی از پیشرفت و همکاری را نشان داده است.

های ایاالت متحده از طریق کمک ، ایاالت متحده، سیهای چنگِ چینی را به نقض تحریم2102در آوریل 

سازی اورانیوم مورد استفاده ساخت ایاالت متحده که برای غنی 5ایران در تدارک هزاران ترانسمیتر فشارِ به

  6گیرد، متهم کرد.قرار می

 همکاری اقتصادی و انرژی

 هوقفاد بیاقتص هکند. توسعنیاز روزافزون چین به انرژی، مهمترین نقش را در روابط این کشور با ایران ایفا می

ترین ، چین بزرگ2100در سال  7سازد.همیت دسترسی به نفت خلیج فارس را بیش از پیش میچین، ا

در  8دهد(.درصد از کل مصرف این کشور را تشکیل می 26نفت خلیج فارس در جهان شد )که  هواردکنند

ر سازمان به دنبال پذیرش عضویت چین د 9کرد.می تأمیندرصد از واردات نفتی چین را  01، ایران 2102سال 

های واردات نفت چین از ایران در سال 01تر شد.، روابط پکن با تهران نزدیک2110تجارت جهانی در سال 

دو برابر شد )گرچه واردات چین از عربستان سعودی در همین دوره افزایشی هفت برابری  2119تا  2111

یران از بازار ا یالمللهای بینتخروج شرک هوکارهای چینی از فرصت غیرمنتظردر این حین، کسب 00داشت(.

                                                           
1 U.S. Department of Justice, “‘Karl Lee’ Charged in Manhattan Federal Court with Using a Web of Front 

Companies to Evade U.S. Sanctions,” Office of Public Affairs, April 29, 2014. 
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3 Vann Van Diepen 
4 William MacLean, “Iran Seeks Banned Nuclear Items, Uses China Trader for Missile Parts: U.S.,” Reuters, 

March 17, 2014. 
5 pressure transducer 
6 “U.S. Accuses Chinese Man Of Breaching Iran Nuclear Sanctions,” BBC, April 4, 2014. 
7 Samir Tata, “Recalibrating American Grand Strategy: Softening US Policies Toward Iran in Order to Contain 

China,” Parameters, Vol. 42, No. 4, 2013. 
8 Tata, 2013. 
9 Xiangming Chen and Ivan Su, “A Different Global Power? Understanding China’s Role in the Developing 

World,” The European Financial Review, June 2014. 
10 Harold and Nader, 2012. 
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، چین جای ژاپن را به عنوان منبع اصلی 2115در سال  0در پیِ فشار ایاالت متحده نهایت استفاده را بردند.

 اروپا پیشی هترین شریک تجاری ایران از اتحادی، چین به عنوان بزرگ2117و در سال  2واردات ایران گرفت

 3گرفت.

 نفت و گاز

در مقایسه با  آوریها به انتقال فنهای چینی، تمایل بیشتر آنکه منفعت اصلی تجارت با شرکت ایران دریافته

 آوری غربی پیشرفتهفن هاندازآوری صنعتی چین با اینکه بهفن ،2های غربی است. به زعمِ جان گاروِرشرکت

  5شود.محسوب می« گامی به جلو برای صنایع ایران»است و هنوز « به قدر کفایت خوب»نیست، اغلب 

، چین 2112داند. از سال بسیار ضروری خود می هایِگذاریوری، چین را منبع سرمایهاایران، عالوه بر فن

ایران برای به روز کردن زیرساخت  6گذارهای اصلی در زیرساخت انرژی ایران بوده است.یکی از سرمایه

، شرکت چینی ساینوپک برای 2112در سال  7است.میلیارد دالر سرمایه  011انرژی خود نیازمند بیش از 

در سال  8میلیارد دالری با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. 011میدان نفتی یادآوران یک قرارداد  هتوسع

، بعد از اینکه ایاالت متحده موفق شد به شرکت اکتشاف نفت و گازِ اینپکسِ ژاپن فشار بیاورد که سهم 2116

درصد کاهش دهد، شرکت ملی نفت چین جای این شرکت ژاپنی را  91دگان را خود در میدان نفتی آزا

میلیارد  31بخش انرژی بود و فقط آن سال حدود  ه، چین شریک اصلی ایران در توسع2119در سال  9گرفت.

 01گذاری کرد.دالر سرمایه

ینی برای بهبود های چ، شرکت2119های ایاالت متحده بر صادرات بنزین ایران در سال در پیِ تحریم

و در همان سال، شرکت ملی نفت چین  00میلیارد دالر امضا کردند 3پاالیش بنزین ایران قراردادهایی به ارزش 

، 2100در سال  02میلیارد دالری امضا کرد. 7/2میدان گازی پارس جنوبی ایران قراردادی  00فاز  هبرای توسع

امضا به میدان نفتی آزادگان جنوبی قراردادی را  هسعمیلیارد دالری جهت تو 5/2گذاری چین برای سرمایه

، ساینوپک و یک شرکت کره جنوبی برای ارتقای پاالیشگاه نفت اصفهان، قراردادی 2103و در سال  03رساند

 02میلیارد دالری امضا کردند. 5/0به ارزش 
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 پتروشیمی

های صنعت بعد از لغو تحریم 0الخصوص متانول است.چین بزرگترین بازار محصوالت پتروشیمی ایران، علی

امضا شد،  5+0بین ایران و گروه  2103ای که در نوامبر پتروشیمی ایران به عنوان بخشی از توافق موقت هسته

، ایران اعالم کرد که چین 2102گذاری خود در این بخش از بازار ایران را افزایش داد. در ژوئن چین سرمایه

چین برنامه دارد که در مجتمع  2خواهد کرد. تأمیندر پارس جنوبی را متانول  تأسیساتتکمیل هفت  هبودج

خود را برای  ههای چینی برنام، شرکت2102در مه  3گذاری کند.میلیارد دالر سرمایه 6/2پتروشیمی بوشهر هم 

  2میلیون دالر جهت ساخت مجتمع پتروشیمی لردگان اعالم کردند. 611گذاری بیش از سرمایه

، چین 2101کند که زیرساخت غیرانرژی خود را نیز توسعه دهد. در سال ن به ایران کمک میعالوه، چیه ب

های ، شرکت2111 هو از اواسط ده 5کرد. تأمینمیلیارد دالر بودجه  0های بهسازی شهر تهران، برای پروژه

ها این پروژه 6اند.چینی برای ساخت سدهای آبی در سراسر ایران بیش از میلیاردها دالر قرارداد امضا کرده

 7برای بیش از صدها کارگر چینی ایجاد اشتغال کرده است.

 هاچین و تحریم

های سازمان ملل و ایاالت متحده علیه ایران تبعیت کرده است. پکن به استثنای چند مورد، چین کالً از تحریم

ی داد و راه را برای أایران ر ( علیه0929های شورای امنیت سازمان ملل )در حمایت از آخرین دورِ قطعنامه

ت رغم مخالفت علنی خود با سیاستر ایاالت متحده و اتحادیه اروپایی هموار کرد؛ و علیهای سختگیرانهتحریم

 برای افزایش فشار بر ایران حمایت کرده است. 5+0، چین از استراتژی گروه تحریم

 9و جیمز انگلیش 8رب بوده است. منوچهر دراجای ایران با غهسته هنفع مناقشترین ذیشک چین بزرگبی

عنوان یک برگ برنده در روابطش با ایاالت پکن با مهارت تمام از پیوندهای خود با تهران به»گویند که می

این امتیازات  01های سازمان ملل، از واشنگتن امتیاز گرفت.و در ازای موافقت با تحریم« متحده استفاده کرد

 00تحریمی قوانین اجرای ها درترین شریک تجاری ایران بماند. چین از اغماضد که بزرگدابه چین اجازه می

های وارداتی محدود ایران با تخفیف عرضه شد تا نفت ایران را وارد کند که به خاطر فرصتبرخوردار می

                                                           
1 Harold and Nader, 2012. 
2 “China to Finance 7 Iranian Methanol Projects,” Fars News Agency, June 14, 2014. 
3 “China to Finance 7 Iranian Methanol Projects,” 2014. 
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7 Harold and Nader, 2012. 
8 Manochehr Dorraj  
9 James English 
10 Dorraj and English, 2012. 
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اند و بنابراین دولت آمریکا اختیار لغو یا تعلیق آنها را ندارد، های آمریکا به موجب قوانین وضع شدهخودداری از اجرای قوانین تحریمی. برخی از تحریم

 ها خودداری کند.این اختیار داده شده است که بنا به مالحظاتی همچون امنیت ملی یا منافع ملی از اجرای تحریم در اکثر قوانین مزبور،اما 
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سوم  هر سه ماهد 2.«جنس بنجل در برابر نفت است هایران اساساً تحت برنام» ،0کنت کاتزمن هشد. به گفتمی

ها بر نظام بانکی تحریم همیلیارد دالر بدهی معوقه به ایران داشت که نتیج 22، چین نزدیک به 2103سال 

  3ایران بود.

به عالوه، چین در عین اینکه توافقات خود با ایران را حفظ کرده، برای دلجویی و ساکت کردن ایاالت 

ا ههایی است که به خاطر آندو دستی چسبیدن به پروژه» استراتژی چین 2پیش رفته است.« آهسته»متحده 

ها، تا زمانی توجه در این پروژهگذاری قابلهرگونه سرمایه در عین حال اما ،آور امضا کردهقراردادهای الزام

های چینی به عنوان بخشی از این استراتژی، شرکت 5.«افتندمیخیر أگذاری امن نباشد، به تکه انجام سرمایه

اند اما برای انتقال بودجه جهت آغاز این قراردادها این دست و اغلب قراردادهای بزرگی با ایران امضا کرده

  6کنند.آن دست می

ه میلیارد دالری امضا کرد 7/2میدان گازی پارس جنوبی قرارداد  00فاز  هبا وجود اینکه چین برای توسع

گذاری، میلیون دالر سرمایه 08 7میلیون دالر بود. 08کالً  2100گذاری آن در آگوست است، مجموع سرمایه

منع  و پاسخگویی ها،تحریم جامعمیلیون دالر کمتر از محدودیتی بود که ایاالت متحده در قانون  2

، شرکت 2103ده بود )در سال گذاری در صنعت نفت و گاز ایران وضع کربرای سرمایه 8ایران گذاریسرمایه

، ایران به خاطر دیرکردهای شرکت ملی 2102در ژانویه  9نشینی کرد(.ملی نفت چین کامالً از قرارداد عقب

، 2102در آوریل  00میدان پارس شمالی، موقتاً جلوی فعالیت آن را گرفت. هدر توسع 01نفت فالت قاره چین

  02ی آزادگان با چین را به خاطر دیرکردها لغو کرد.میلیارد دالری میدان نفت 5/2ایران قرارداد 

ها های ایاالت متحده کالً از پروژهاند که برای اجتناب از تحریمهای چینی تصمیم گرفتهبرخی از شرکت

تسلیم فشار ایاالت متحده شد و از توافق با  03، بانک صنعتی و بازرگانی چین2102گیری کنند. در سال کناره

، مدیرعامل 2103در آوریل  02گیری کرد.پاکستان کناره-گاز ایران هخط لول هبودج تأمینبه  ایران برای کمک

                                                           
1 Kenneth Katzman 
2 Indira A. R. Lakshmanan, and Pratish Narayanan, “India and China Skirt Iran Sanctions with ‘Junk for Oil,’” 
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7 Downs, 2012. 
8 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 
9 Liao, 2013. 
10 China National Offshore Oil Corporation 
11 Downs, 2012. 
12 Dickey and Ighani, 2014. 
13 Industrial and Commercial Bank of China 
14 Paul Richter and Alex Rodriguez, “Chinese Bank Pulls Out of Pakistan-Iran Pipeline Project,” Los Angeles 

Times, March 14, 2012. 



 محتاط اژدهای: خاورمیانه در چین                                                                                                                               

56 

 

ا اساساً معامله ب»بزرگ تجهیزات مخابراتی چین، اعالم کرد که این شرکت  هشرکت زد.تی.ای، دومین سازند

ه به حکومت ایران ایاالت متحده این گروه را به فروش سیستم نظارتی بالقو 0.«ایران را متوقف کرده است

متهم کرده بود، هرچند این شرکت شاکی بود که رقبای دیگر تعداد بیشتری از همان تجهیزات را به ایران 

و خطوط  3کشتیرانی چین چند ماه بعد، دو شرکت کشتیرانی بزرگ چینی، خطوط کانتینری 2اند.فروخته

های ایاالت متحده، ارتباطات خود د تحریمهم در پاسخ به تشدی 2کانتینری شرکت گروه کشتیرانی اوشن چین

گیری هالمللی پیوستند که سال قبل کنارو به تعدادی دیگر از خطوط کشتیرانی بزرگ بین 5با ایران را قطع کردند

میلیارد دالر در  25ای کاهش یافت و از مالحظهها به طرزِ قابلکرده بودند. تجارت دوجانبه به خاطر تحریم

های چینی بر سر شرایط مناقشات بین ایران و شرکت 6رسید. 2102میلیارد دالر در سال  37به  2100سال 

درصدی  87گذاری غیرانرژی چین هم کاهشی سرمایه 7ی منفی بر روابط تجاری داشت.تأثیرقراردادها هم 

، ایران از 2103در سال  8رسید. 2102میلیون دالر در سال  211به  2100میلیارد دالر در سال  3داشت و از 

  9نفت چین به جایگاه ششم تنزل پیدا کرد. هکنندتأمینسومین 

، ایاالت متحده اعالم کرد، 2102چرا هم نبود. در ژانویه  و چون ها بیبا این حال، تبعیت چین از تحریم

نفت  تهای مرتبط با واردان را حفظ کند، تحریماتا زمانی که چین سطح واردات کنونی نفت خام خود از ایر

ای نفت از ایران سابقهمیزان بی 2102اول سال  هبا این حال، چین در نیم 01کند.خام این کشور را اجرایی نمی

، ساینوپک تولید در میدان 2102در ژوئن  00درصدی داشت. 28را وارد کرد که نسبت به سال پیش افزایشی 

، ایران دوباره جایگاه سوم 2102در سال  02اند.هزار بشکه در روز رس 51نفتی یادآوران را دو برابر کرد و به 

 03کرد.می تأمیندرصد از واردات نفت چین را  01خود )در صادرات نفت به چین( را به دست آورد و 

هزار بشکه بنزین در روز برای ایران به این کشور کمک کرد  21، چین با تدارک نزدیک به 2119در سال 

 ژوهایایاالت متحده شرکت چینی  ه، وزارت امور خارج2102در سال  02های بنزین را دور بزند.که تحریم

 06را به خاطر تحویل بنزین به ایران مورد تحریم قرار داد. 05ژنرونگ
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6 Liao, 2013. 
7 U.S. Energy Information Administration, “Country Analysis Brief: Iran,” Washington, D.C., July 21, 2014, p. 
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15 Zhuhai Zhenrong 
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 روابط در دوران دولت روحانی

های خارجی در اروپا و الخصوص قدرتدولت روحانی به دنبال روابط بهتر با سایر کشورهای جهان، علی

حانی هرچند شاید متوجه وابستگی بیش از حد ایران به چین باشد، با این همه به اهمیت آسیا است. دولت رو

 چین در دستیابی به اهداف اقتصادی، ژئوپلیتیک و حتی نظامی خود واقف است.

رو و عملگرا در سیاست ایران است که ایدئولوژی را منبای سیاست روحانی برخواسته از جریانی میانه

داند. روحانی و حامیان او متعهد به حفظ جمهوری اسالمی و گسترش نفوذ ایران در میخارجی و اقتصادی ن

دید، ای ایدئولوژیک مینژاد که جهان را از دریچهمانند احمدی« گرایانیاصول»خاورمیانه هستند. اما با 

داخل، نظرهای سیاسی جدی دارند. از نظر روحانی، بقای جمهوری اسالمی منوط به وحدت در اختالف

 المللی، پویایی اقتصادی و قدرت نظامی است.هوشمندانه از دیپلماسی، تصدیق بین هاستفاد

ها ای از قدرتتر روحانی به سیاست خارجی همتراز کنار گذاشتن یک قدرت یا مجموعهرویکرد متعادل

، اما قدرِ روابط به خاطر دیگری نیست. عملگرایان ایرانی ممکن است گاهی از اوقات از چین انتقاد کنند

چین بسیار نزدیک به دیدگاه رفسنجانی است که  هدانند و دیدگاه روحانی دربارمستحکم با چین را هم می

بود. حسن روحانی هم مانند  0991و  0981های یکی از بانیان برقراری روابط نزدیک ایران و چین در دهه

ور کش»رات سیاسی جدی باور دارد. چین، یک سلف و حامی خود، ظاهراً به اصالحات اقتصادی بدون تغیی

موفق است که توانسته نظام سیاسی اقتدارگرا و خاستگاه ایدئولوژیک خود را حفظ کرده و « هدر حال توسع

 خود را به عنوان الگویی ارزشمند برای تقلید عرضه کند.

ن روابط ایران با چی هبهمه جان هروحانی بالفاصله پس از پیروزی خود در انتخابات اعالم کرد که توسع

یس مجلس، هم در ای که علی الریجانی، رئامهبرن 0سیاست خارجی ایران است، ههای ویژیکی از اولویت

  2کرد. تأکیدخود از پکن که به دعوت رهبری چین صورت گرفت، بر آن  2103دیدار اکتبر 

های وکاراست. اکثر کسب های انرژی و اقتصادی با چیندولت روحانی مشتاق گسترش روابط در حوزه

وان توکارهای چینی خود را با آنچه میها از ایران فرار کردند، اما کسبغربی و آسیایی بعد از اعمال تحریم

به بیانی دقیق یک الگوی مقاومتی توصیف کرد، تطبیق دادند. چین خرید نفت ایران را کاهش داده است و در 

روابط  ای امکان افزایشگذاری بیشتر خودداری کرده، اما توافق هستههای سختگیرانه، از سرمایهپرتو تحریم

 تجاری با ایران را فراهم خواهد ساخت.

ای های دیگر در موقعیت بهتری برای بهره بردن از توافق هستهاز برخی جهات، چین در مقایسه با قدرت

المللی و های بینرا برای تحریم ی داد و راهسازمان ملل رأ 0929 هقرار دارد. پکن در حمایت از قطعنام

                                                           
1 “Tose’e Ravabet Ba Chin Az Oloviat haye Vizhe e Siasate Khareji e Dowlat e Ayande Ast” [“The 

Development of Relations with China Is One of the Special Political Priorities of the Next Government”], 

Hamshahri Online, June 26, 2013. 
2 “Larinjani Dar Daneshgah e Motale’at e Khareji e Pekan Sokhanrani MiKonad” [“Larinjani Speaks at the 

Beijing Foreign Studies University”], Iranian Students’ News Agency, October 29, 2013. 



 محتاط اژدهای: خاورمیانه در چین                                                                                                                               

58 

 

های سازمان ملل و ایاالت متحده تبعیت تر علیه ایران هموار کرد و چین عمدتاً از تحریمسختگیرانه هجانبیک

« ترنرم»کرده است. اما به نظر ایران، چین در مقایسه با ایاالت متحده، فرانسه، بریتانیا و حتی روسیه، رویکردی 

اند و روسیه، مصرانه دنبال افزایش فشار بر ایران بوده 5+0اذ کرده است. اعضای غربی گروه در قبال ایران اتخ

های بیشتر بود، عمدتاً نقشی حمایتی ایفا کرده است. در سوی دیگر، چین در جریان گرچه ابتدا مخالف تحریم

ها وه، چین با وجود تحریمگروه پیروی کرده است. به عال عمدتاً منفعل بوده و از تصمیمات جمعیِ 5+0گروه 

یک ایران مانده است. بنابراین، دولت روحانی احتماالً چین را منبع اصلی رشد  هشریک انرژی و تجاری شمار

کند. روحانی و مقامات دولت از زمان انتخابات برای تحکیم روابط با پکن ایران تلقی می هاقتصادی آیند

 اند.های مختلفی انجام دادهحرکت

در شانگهای شرکت کرد  0، حسن روحانی در نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا1022در مه 

ایرانی ساکن چین، خواهان گسترش پیوندهای  انبه با همتای چینی خود و تاجرانو آنجا در دیدار دوج

 2اقتصادی ایران با آن کشور شد.

ی د اقتصادی تلقی کند. کمربند اقتصادابریشم چین را موتوری برای رش هحسن روحانی شاید ابتکار جاد

های ثکه حرف و حدی است ابریشم جدید ایاالت متحده هشک پاسخی به جادابریشم که بی هجاد هبلندپروازان

سیر تنها یک منه»خود است و  های در امتداد شبکاش مطرح بود، به دنبال تقویت روابط منطقهزیادی درباره

  3کند.ایجاد می« های مشترکافع، سرنوشت و مسئولیتای با مناقتصادی، بلکه جامعه

های اهمیتی است که چین برای روابط خود با ابریشم خود یکی از بهترین نشانه هکمربند اقتصادی جاد

همسایگان آسیای میانه و آسیای غربی قائل است. پکن پیش از نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در 

گذاری و تبادالت فرهنگی با این های انرژی، سرمایهوافقات دوجانبه در حوزهای فشرده از تآسیا، مجموعه

ین خواندن ا« حرکت به سوی غرب»پردازان و روشنفکران چینی با با اینکه برخی نظریه 2کشورها امضا کرد.

یرد گروشن است که چین این روابط را جدی می 5،انداستراتژی، نسبت به پیامدهای آن حساسیت نشان داده

 ها اقدام کرده است.و برای تقویت و گسترش آن

                                                           
1 Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) 
2 “President Prior to His Departure to China: Iran’s Economic Ties with East/China Is Important to Iran,” 

President.ir, May 20, 2014; “Hozur e Rouhani Dar Neshast e CICA/Didar Ba Saran e Rusiye Va Chin Dar 

Shanghai” [“Rouhani Present at CICA Meeting/Meeting with Russian and Chinese Leaders in Shanghai”], Aftab 

News, April 29, 2014. 
3 Shannon Tiezzi, “China’s ‘New Silk Road’ Vision Revealed,” The Diplomat, May 9, 2014b. See also “Ahiai e 

Rah e Abrisham Hadaf e Bargozari e Namayeshgah Moshtarak eIran Va Chin Ast” [“The Revival of the Silk 

Road Is the Goal of Holding a Joint Iranian and Chinese Exhibition”], Tasnim News Agency, August 12, 2014. 
4 Lauren Dickey, “China Takes Steps Toward Realizing Silk Road Ambitions,” China Brief, Vol. 14, No. 11, 

June 4, 2014. 
5 Xuetong Yan, “Silk Road Economic Belt Shows China’s New Strategic Direction: Promoting Integration with 

Its Neighbors,” Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, February27, 2014. 
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یکی از  0، آشکارا ایران را هم شامل خواهد شد.ابتکار ایاالت متحدهابریشم جدید چین، برخالف  هجاد

مسیرهای پیشنهادی از ترکمنستان وارد ایران شده و در امتداد ساحل جنوبی دریای خزر حرکت کرده و از 

یکی دیگر از مسیرهایی که مورد بحث قرار گرفته، از پاکستان وارد  2شود.ارج میمرز ایران با شمال عراق خ

  3شود.ایران شده و از مرز ایران با جنوب عراق خارج می

ای ایران به چین اجازه خواهد داد که ایران را آمیز بحران هستهفصل مسالمت و تر، حلدر ابعادی بزرگ

خط  هگذاری در شبکغام نماید. برای نمونه، پکن در حال بررسی سرمایهنفوذ اقتصادی خود اد هبیشتر در حوز

یی سازد. دور زدن مسیر دریاگازی است که ایران را از طریق ترکمنستان و قزاقستان به چین مرتبط می هلول

  2کاهد.نیروی دریایی ایاالت متحده در ذخایر انرژی آن می هپذیری چین در برابر مداخلاز آسیب

ایران -های بالقوه برای همکاری اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین، یکی دیگر از راه5همکاری شانگهای سازمان

ها است امید دارد که به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود. سازمان است. ایران مدت

 هاً تحت سلطن( عمدتکل از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستاشتهمکاری شانگهای )م

 چین و روسیه است و ظهور چین به عنوان یک قدرت مسلط در آسیای میانه را تسهیل کرده است.

کرد که ایران نیازی به غرب ندارد و در عوض یک سیاست خارجی خوانی مینژاد رجزدولت احمدی

ون سازمان همکاری شانگهای، کان طور مبهمی تعریف شده بود.متمرکز بر شرق را دنبال خواهد کرد که البته به

نژاد، سازمان همکاری شانگهای را که سازمانی امنیتی به احمدی 6نژاد برای تعامل با شرق شد.توجه احمدی

ایران با حضور ایاالت متحده در منطقه و گریز از انزوا تلقی  هرهبری روسیه و چین است، ابزاری برای مقابل

 کرد. می

در کسب عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای  2101و  2118های در سال دنژابا این حال، احمدی

ه در های ایاالت متحدناکام ماند. با اینکه سازمان همکاری شانگهای به دنبال برقراری موازنه در برابر فعالیت

متحده، از  نژاد در مورد ایاالتاحمدی هجویانهای ستیزهحرف هکشورهای عضو به بهان آسیای میانه است،

این، کشورهای نسبتاً سکوالر عضو سازمان همکاری شانگهای نگران  بر عالوه 7پذیرش ایران طفره رفتند.

عضو ناظر بوده و به عضویت کامل درنیامده است. این  2115ایدئولوژی اسالمی ایران بودند. ایران از سال 

مان به دیگر بازیگران عمده ناشی شده شاید از عدم رغبت چین و روسیه برای گسترش عضویت ساز مسأله

                                                           
1 Tiezzi, 2014b. 
2 Tiezzi, 2014b. 
3 David Daokui Li, Ming Feng, Jinjian Shi, Zhen He, and Wen Liu, “Silk Road Economic Belt: Prospects and 

Policy Recommendations,” working paper, Beijing: Center for China in the World Economy, Tsinghua 

University, May 20, 2014. 
4 Samir Tata, “US, Iran and China: An Emerging Strategic Triangle,” The International Relations and Security 

Network, January 30, 2014. 
5 Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
6 Shahram Akbarzadeh, “Iran and the Shanghai Cooperation Organization: Ideology and Realpolitik in Iranian 

Foreign Policy,” Australian Journal of International Affairs, Vol. 69, No. 1, 2015. 
7 Akbarzadeh, 2015. 
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های نسبتاً کوچک تشکیل شده است. ایران باشد: سازمان همکاری شانگهای عالوه بر دو قدرت از دولت

ای در همالحظشود، اما نفوذ فرهنگی و سیاسی قابلنسبت به چین یا روسیه یک قدرت بزرگ محسوب نمی

رقیب چین بدل شود. هرچند، تحلیلگران چینی توضیح دادند که  تواند بهآسیای میانه داشته و در آینده می

رار پیوستن به این سازمان ق« در نوبت بعدی»ایران، بعد از ورود هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای، 

 0د.ردا

تواند منافع چین در آسیای میانه و سراسر جهان اسالم را حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای می

طلبان قویت کند. به نظر پکن، ایران نقش بالقوه مهمی در کاهش حجم انتقادات مسلمانان از سرکوب جداییت

 کند.اویغور در چین ایفا می

 کند، استانی که محل سکونتثباتی فزاینده دست و پنجه نرم میکیانگ با بیسین حکومت چین در

 ها درکنند از سوی حکومت مرکزی تحت کنترل هانیتبار که ادعا مایغورهای مسلمان است، مردمانی ترک

پکن، شدیداً مورد تبعیض گسترده قرار دارند. با اینکه سرکوب ایغورها از سوی چین، اعتراض و محکومیت 

همراه داشته است، جمهوری اسالمی تا ه برخی محافل را در ایران، خصوصاً روحانیون ارشد شیعه در قم، ب

  2طفره رفته است. مسألههات به این ها با درایت از جلب توجهسیت چینیاینجای کار به احترام حسا

ها در چچن انجام داده است و احتماالً در سازمان کنفرانس اسالمی از چین ایران همین کار را برای روس

کند و در عوض تنها محکومیت مالیم خشونت المللی اسالمی حفاظت میهای بیندر برابر واکنش

ای، رهبر ایران، به اهلل خامنه، تارنمای آیت2117در سال  3کند.کیانگ را پیشنهاد میدر سین« یانهگراافراط»

چین را -انتقاد از چین برای سرکوب اویغورها هشدار داد، زیرا انجام این کار روابط ایران هها دربارایرانی

ه اویغورها را نادید مسألهروابط با چین، دولت روحانی هم احتماالً برای تمرکز بر بهبود  2تضعیف خواهد کرد.

 گیرد. می

ع شود، زیرا هر دو کشور منافپکن نیز احتماالً برای تقویت منافع خود در افغانستان به ایران متکی می

میلیارد دالر در معدن  5/3کیلومتر مرز زمینی با افغانستان دارد،  81مشترکی در ثبات افغانستان دارند. چین که 

نفت استخراج کرده است. ایران  ،نفتی آمو دریا میداناز  2102گذاری کرده و از سال سرمایه 5مس عینک

عالوه، حکومت ایران نگران سرازیر شدن ه های مخالف ایران است. بطالبان و دیگر گروه هنگران ظهور دوبار

 .نیز هستمواد مخدر به داخل ایران 

                                                           
 .2102سپتامبر،  8-05بحث با تحلیلگران چینی، پکن و شانگهای،  0

2 Oppositional figures inside Iran, however, have spoken; see Robert F. Worth, “Clerics Fault a Mute Iran as 

Muslims Die in China,” New York Times, July 13, 2009. 
3 “Iran Condemns Violence in Xinjiang, China,” Islamic Republic News Agency, July 30, 2014. 
4 Akbarzadeh, 2015. 
5 Aynak copper mine 



 محتاط اژدهای: خاورمیانه در چین                                                                                                                               

60 

 

واد مخدر افغانستان از راه ایران را یک تهدید اجتماعی های مشابهی دارد و صادرات مچین نیز نگرانی

کرده و خواهان  تأکید مسألههای متعدد سازمان همکاری شانگهای بر این چین در نشست 0کند؛تلقی می

خود در مبارزه با مواد مخدر  پذیریچین به آسیب 2حمایت این سازمان در مبارزه با این معضل شده است.

 3داند.ای را حیاتی میالمللی این معضل، همکاری منطقهنفسه بینبه ماهیت فی آگاه است و با توجه

چین و ایران تشکیل یک کارگروه مشترک برای مبارزه با مواد مخدر، پولشویی، قاچاق انسان و جعل 

یی اهرچند که با توجه به اتکای شدید ایران به بانکداری غیرشفاف، تعقیب قض 2اند.گذرنامه را اعالم کرده

گاه خواهد بود، نگرانی این کشور در خصوص مواد مخدر بیو  های پولشویی احتماالً پراکنده و گاهپرونده

های مدید نادیده گرفته انگیز اعتیاد به مواد مخدر در ایران که مدتواقعی و جدی است. دامنه و ابعاد حیرت

ی تأکیدو حکومت بر مبارزه با این معضل  5ستهای اخیر بیش از پیش مشهود شده او پنهان شده بود، در سال

  6فزاینده داشته است.

کند. قی مینظامی هم تل هتنها شریکی ژئواستراتژیک بلکه یک شریک بالقودولت روحانی احتماالً چین را نه

میلی روسیه و چین برای فروش نژاد، ایران را به انزوای اقتصادی و بیجمهوری احمدیدوران ریاست 

 311-وای اسزمین به ه ههای تسلیحاتی مهم به تهران کشاند. روسیه فروش سیستم موشکی پیشرفتسیستم

ح های بزرگ سالکنندهتأمینآویو لغو کرد؛ و چین که روزگاری از به ایران را به خاطر فشار واشنگتن و تل

 .ایران بود، بیشتر روابط دفاعی و امنیتی خود با حکومت ایران را متوقف کرده است

سائل را م این هتواند با مشروعیت بخشیدن به فروش تسلیحات به دولت روحانی، همای میتوافق هسته

های متعارف مواجه خواهد خرید سالح هتغییر دهد، هرچند ایران متعاقب اجرای توافق با ممنوعیت پنج سال

ی د کند که روابط دفاعی و امنیتتواند پکن را متقاعهای فزاینده بین چین و ایاالت متحده میشد؛ و کشمکش

ها ایران را یک متحد یا شریک خود را با تهران تقویت نماید. این بدان معنی نیست که چین، به این زودی

رتر نشان پذیالمللی مسئولیتای ایران را یک بازیگر بیننظامی قلمداد خواهد کرد. در عوض، اگر توافق هسته

7دهد.روابط دفاعی خود با ایران را افزایش می ،تررفتههای پیشدهد، چین با فروش سیستم
 

                                                           
1 Murray Scot Tanner, China Confronts Afghan Drugs: Law Enforcement Views of “The Golden Crescent,” 

Arlington, Va.: CNA China Studies, March 2011. 
2 “SCO Summit Is Held in Tashkent Hu Jintao Attends and Delivers an Important Speech to the Summit,” 

Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America, June 11, 2010. 
3 Tanner, 2011. 
4 “Tashkil e Goruh haye Amaliati e Moshtarak e Iran va Chin Baray e Mobareze Ba Mavad e Mokhader” 

[“Formation of Joint Iranian-Chinese Working Groups to Combat Drugs”], Tasnim News, July 5, 2013. 
5 “The Other Religion: Why So Many Young Iranians Are Hooked On Hard Drugs,” The Economist, August 17, 

2013. 
6 “Afzayesh e Amar e Masraf e Mavad e Mokhader e Sanaty Mian e Javanan va Zanan/ 

Hal e Ma’zal Eshteghal Mohemtarin Rahkar e Mobareze ba E’tiad” [“Statistical Rise in Drug Use Among 

Youth and Women/Solving Employment Problems the Most Important Approach in Combating Addiction”], 

Mehr News, undated. 
7 Harold and Nader, 2012. 
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 گیرینتیجه

چین و ایران در سطوح بسیاری شرکای طبیعی هستند. چین، مانند کشورهای غربی مثل بریتانیا و ایاالت 

ند. کاین، پکن از سیاست داخلی حکومت ایران انتقاد نمی بر ندارد. عالوه را مداخله در ایران همتحده، سبق

ای هستند که از قدرت ایاالت متحده در همسایگی خود هراس دارند؛ ایران و چین کشورهای در حال توسعه

ه وری، سرمایای دارد، در حالی که چین منبع فنو هر دو چیزی مورد نیاز دیگری دارند؛ ایران منابع عظیم انرژ

طلب او مشتاق بهبود روابط با اروپا و رو و اصالحافزار نظامی باشد. روحانی و حامیان میانهو شاید سخت

ه این تواند بزدایی با ایاالت متحده هستند. نوسازی و تجدید قوای ایران در دولت روحانی میمیزانی از تنش

کشور اجازه دهد که وابستگی اقتصادی و نظامی کمتری به چین پیدا کند؛ و آنچه مردم ایران و بسیاری از 

 ایران سازد. هکنند را روانبرتر تلقی می نخبگان آن کاالها و فناوری

 ها افزایش پیدا کند، اما هیچ تضمینیتواند با کاهش یا لغو تحریمهای اقتصادی چین در ایران میفرصت

ها، کاالهای ها رقابت خواهند کرد. ایرانیگردند، با چینیهای غربی که به ایران برمیوجود ندارد. شرکت

 های انرژی غربی از فناوری باالتری برخوردارند. تولید بیشتردانند و شرکتتر میمصرفی غربی را با کیفیت

مدت آورد که نهایتاً به سودِ چین است. با این حال، چین در کوتاهنفت ایران، بهای جهانی نفت را پایین می

ی مرغوب چینها و توافق تهاتر برای محصوالت ناهای جذاب قیمت نفتی که ایران به خاطر تحریمتوافق

 شده بود، را از دست خواهد داد. هامجبور به پذیرش آن

 مطمئن شود که این تصور برای غرب خواهدچین برای روابط نزدیک با ایران ارزش قائل است اما می

شود که دو کشور به هم نزدیک هستند. پکن تعامالت اقتصادی خود با ایران را به خاطر ایجاد نمی

محدود کرده بود. با این حال، چین از وابستگی ایران به خود  آن، متعاقبِ هایِای و تحریمهای هستهطلبیجاه

خواهد در برابر ایاالت متحده در خلیج فارس موازنه برقرار برد و پکن مانند جمهوری اسالمی میسود می

و  دهدشعاع قرار میالچین را تحت-کند. از اینها گذشته، حجم تجارت چین با ایاالت متحده، تجارت ایران

خواهد عالوه براین، چین می 0و عربستان سعودی، هم دارد. اسرائیلچین روابط محکمی با دشمنان ایران، مانند 

تعدِ فشار ای، مسالمللی مسئول به نظر برسد و در نتیجه در صورت شکست توافق هستهکه یک شریک بین

با وجود نزدیکی ایران و چین، دو کشور در تقبل یک  2غرب برای محدود ساختن روابط با ایران خواهد بود.

 روی خود دارند.  تر، موانعی هم پیشِشراکت استوارتر و استراتژیک

  

                                                           
1 Harold and Nader, 2012. 
2 Liao, 2013. 
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 رود؟ پیامدها برای ایاالت متحدهاژدهای محتاط به کجا می - فصل پنجم
یابد. در واقع، روز افزایش میخاورمیانه چیست؟ اهمیت این منطقه برای چین روز به  هنظر پکن دربار

 اقیانوسیه بدل شده است. دالیل آن به-آسیا هخاورمیانه سریعاً به مهمترین منطقه برای چین در خارج از منطق

ثباتی داخلی و این تصور که خاورمیانه یکی از مناطق کلیدی و انرژی، بی هناامنی زیاد چین در حوز

اش در آسیای های مرزی. از نظر پکن، خاورمیانه امتداد سرزمینشوندژئواستراتژیک جهان است، مربوط می

 چین است.  هامتداد یافت همیانه و حاشی

ارجی به دنبال سیاست خ -شبیه دولت اوباما در واشنگتن- پینگ جین شیجمهوری پکن در دوران ریاست

در  وازنهمتحده مشغول تجدید تر باشد. در حالی که ایاالت ممتوازنو امنیتی است که از نظر ژئواستراتژیک 

حد و  بیش از تأکیدکند تا آنچه تالش می «به سوی غرب» موازنهاقیانوسیه است، چین برای تجدید -آسیا

 . ح کنداصالرا  به بار آورده از امنیت ملیاقتصادی و حفاظت  هاز نظر توسع «به سوی شرق» رویکرد نامتعادل

ای جدید؛ دولت اوباما است و نه پدیده هاکنش به تجدید موازنپکن نه و هبا این همه، این تجدید موازن

تر ها برای تمرکز بیشتداوم تالش آن را توانژئواستراتژیک قرار دارد که می هیک تجدید موازن هچین در میان

تلقی کرد. از نظر چین، خاورمیانه اهمیتی بیش از پیش یافته است و  0991 هتوجه بر خاورمیانه از اواسط ده

ثباتی دیرینه در منطقه )خصوصاً سوریه و عراق( رو به افزایش است. این تجدید بی ههای پکن دربارگرانین

گذاران ایاالت متحده از اهمیت بسزایی ها برای سیاستشود که مشهودند و درک آنموازنه شامل روندهایی می

تر ای از منافع بزرگهای کلیدی منطقهبرخوردار است. چین قصد دارد که با اهرم ساختن روابط خود با قدرت

 الخصوصخود حفاظت نماید، علی

 :دولتی باثبات و مشتاق مشارکت با چین و قادر به تعهد نسبت به همکاری اقتصادی  که عربستان سعودی

 شودبلندمدت تلقی می

  :للی قرار المها و فشار بینشود که هرچند تحت تحریمچین تلقی می هشریک نزدیک اما پیچیدکه ایران

 فا نماید.تر را ایای نقش یک شریک اقتصادی و ژئواستراتژیک بزرگتواند بعد از توافق هستهدارد، می

 خوان در خاورمیانهاهداف ناهم

چین یک اژدهای محتاط و بسیار دست به عصا است و مراقب است که درگیر مناقشات خاورمیانه نشده و به 

ش از حد نزدیک نشود؛ چین بیمناک از برانگیختن خشم یک یا چند دولت هیچ یک از کشورهای منطقه هم بی

صریح و مفصل طفره رفته است. در دوران ریاست  اییک سیاست یا استراتژی خاورمیانه هدر منطقه، از ارائ

پینگ، پکن واجد یک استراتژی مبسوط خاورمیانه نیست. در عوض، چین علناً رویکرد جمهوری شی جین

گنجانده است که تالشی برای تجدید « حرکت به غرب»تر بال منطقه را تحت عنوان مفهوم موسعخود در ق

شود. اساساً، این تالش بسط رویکرد پکن موازنه در مرکز ثقل و موضع امنیت ملی نامتقارن آن محسوب می

نقل  و لحم هیندر قبال آسیای میانه است که بر گسترش روابط اقتصادی، خصوصاً تجارت و پیوندها در زم
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 که از آن عموماً با عنوان- ها پیشمستقیم به مسیرهای تجاری زمینی قرن هدارد. رهبران چین با اشار تأکید

اقتصادی مشترک و منافع متقابل در امتداد خشکی و دریا را ترویج  هبینش توسع -شودابریشم یاد می هجاد

 پیرامونی چین تلقی ههبران چینی، خاورمیانه را امتداد حوزها، تحلیلگران و راین نگرانی هاند. در نتیجداده

های روشن این طرح است. این اصطالح یکی از نشانهبزرگ،  هخاورمیانمکرر از اصطالح  هکنند. استفادمی

بر « حرکت به غرب»این استراتژی  0تنها به خاورمیانه بلکه به آسیای جنوبی و آسیای میانه هم اشاره دارد.نه

دید ج ابریشم، یک جاده هکمربند جادتمرکز داشته و از طریق ابتکار عمل  -یعنی اقتصاد- وت چیننقطه ق

ت در خاورمیانه مثب ههای خود در آسیای میانه و تکرار این پیشینشود. پکن درصدد استفاده از موفقیتبرقرار می

 و جاهای دیگر است.

ای استراتژی هبرانگیز و محدودیتستاوردهای تحسینو تعامل بیش از پیش پکن در منطقه، د همنافع فزایند

تر، بین منافع، اهداف متناظر و انواع ابزارها و سازوکارهایی سازد. به بیان دقیقمی چین را برجسته هخاورمیان

که پکن حاضر و قادر است وقف دستیابی به این منافع نماید، همخوانی وجود ندارد. منافع اصلی و اهداف 

 کنند. با این همه، تمرکز اصلیآمیز و باثبات را مسلم فرض میدر خاورمیانه، یک محیط صلحچین  مرتبط

های نظامی جزئی است. واقعیت خاورمیانه های اقتصادی با دخالت دیپلماتیک محدود و کمکچین بر تالش

های درتق ههای سرسختانزیادی دارد. حفظ اندکی ثبات مستلزم تالش هبا یک محیط صلح و ثبات فاصل

خارجی برای دادن اطمینان خاطر به متحدان و در صورت لزوم، بازداشتن و مبارزه با دشمنان است. این نقشی 

است که چین تا امروز تمایل یا توان ایفای آن را نداشته است. ایاالت متحده بازیگری اصلی است که این 

از  بینی، تابع و پذیرای این اوضاع بوده وپیشابلای قرسد که چین تا آیندهکند و به نظر مینقش را ایفا می

پوشان دارند و هر سواری مجانی رضایت کامل دارد. چین و ایاالت متحده، در خاورمیانه منافعی موازی و هم

خواهد مانند ایاالت متحده، با این حال، چین نمی 2دو خواهان ثبات و دسترسی نامحدود به انرژی هستند.

البته منظورمان  3را اولویت اصلی خود سازد.« های کشتار جمعیه، اشاعه یا استفاده از سالحتوسع»پیشگیری از 

وه، پکن عالهای اصلی چین نیستند. بهمسائل اولویت این نیست که چین مخالف این اهداف است؛ بلکه، این

 .کندی نمیاز اهداف واشنگتن مبنی بر پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه هم پشتیبان

 کند که ایاالت متحده،ظن و تردید نگریسته و احساس می هپکن، سیاست خارجی واشنگتن را به دید

 کم، تصورهای دیکتاتوری را هدف قرار داده و قصد سرنگونی حزب کمونیست چین را دارد. دستحکومت

 ظامی چین را محدود کند.کند تا قدرت شکوفای اقتصادی و نچین بر این است که ایاالت متحده تالش می
                                                           

1 Liu Zhongmin, “Shi shui Zhong Dong: Bianjuxiade Zhongguo waijiao” [“Testing the Waters in the Middle 

East: China’s Foreign Relations Under Turbulent Change”], Shijie Zhishi [World Affairs], No. 5, 2013, p. 48. 

تقبال ها از این اصطالح اساساساً ابداع دولت جرج بوش پسر است. چینیخاورمیانة بزرگ کند، اصطالح طور که یکی از تحلیلگران چینی اشاره میهمان

 .Li, 2004اند. اند اما یک نگرش متمایز چینی به آن بخشیدهکرده
 است. « جریان آزاد انرژی از منطقه به جهان»و « ثبات و صلح در خاورمیانه»، ایاالت متحده خواهان 2105سال استراتژی امنیت ملی بنا به  2

Barack Obama, National Security Strategy, Washington, D.C.: White House, February 2015, p. 26. 
3 Obama, 2015, p. 26. 
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کند، اما خواهان حفظ اوضاع کلی های بزرگ با واشنگتن تلقی میهرچند چین خود را گرفتار رقابت قدرت

چین و همچنین ترویج ثبات در خاورمیانه است. در عین -ایاالت متحده هجویانروابط صمیمانه و همکاری

کند. بال میاستق یت منطقهکمک بیشتر چین به امنحال، واشنگتن نسبت به نیات پکن بدگمان است اما از 

اما مستقیماً به نقش ایاالت متحده در  ،بعید است که چین از ایاالت متحده حمایت چندانی کند هرچند

 کشد.کند یا آن را به چالش نمییخاورمیانه اعتراضی نم

د. استراتژی اژدهای محتاط، استراتژی کناحتماالً ادامه پیدا می ،این ناهمخوانی بین منافع، تعهدات و اهداف

کند که مشتاق تعامل تجاری با منطقه و برخورداری از چین در قبال خاورمیانه را به بهترین شکل توصیف می

های اما رغبتی به تعمیق این تعامل، از جمله تقویت فعالیت ،های خاورمیانه استروابط حسنه با تمام دولت

شتر از حد الزم برای پول درآوردن و تضمین جریان انرژی ندارد. پکن تالش دیپلماتیک و امنیتی خود، بی

های چین، از جمله در خصوص مسلمانان چین را بگیرد و جایگاه قدرت کند تا جلوی انتقادات از سیاستمی

اما  ستابزرگ آن به رسمیت شناخته شود. نتیجه چینی است که برای خاورمیانه اهمیتی بیش از پیش قائل 

، همچنان اصرار دارد رودبه شما میاقتصادی  وزن سنگینیک ای نزدیک در منطقه شوری است که در آیندهک

 . مانددر منطقه ب وزن میانبینی یک قدرت نظامی پیشای قابلباشد و تا آینده وزن سبکدیپلماسی در که 

اعتنا تر است که سرد و بی. راحتچین تمایلی ندارد که از نظر نظامی در خاورمیانه درگیر و گرفتار شود

کارهای سخت  ههای منطقه روابط حسنه داشته باشد و اجازه دهد که ایاالت متحده همدولت همانده و با هم

فرسا را انجام دهد؛ تقریباً هیچ کدام از تحلیلگران چینی انتظار ندارند که ایاالت متحده کامالً از منطقه و طاقت

کند و کشورهای خاورمیانه از آن انتظار دارند ن از جانب واشنگتن احساس فشار میاما پک 0نشینی کند.عقب

از پکن دیدار  2102مشاور امنیت ملی، در اوایل سپتامبر  ،2تری ایفا کند. وقتی سوزان رایسکه نقش پررنگ

یوندد. اسالمی بپاز چین خواسته است که به امنیت خاورمیانه کمک کند و به نبرد در برابر دولت  کرد، ظاهراً

به  اًتحلیلگران چینی متعاقب دیدار وی ظاهراً مطمئن نبودند که چگونه باید پاسخ دهند و دولت اوباما دقیق

 3دنبال چه حمایتی از جانب چین است.

 2فیل در اتاق

رشد  مشرطِ الزم برای تدواآمیز در منطقه، پیشاز نظر چین، ایاالت متحده فیلِ در اتاق است. یک محیط صلح

ی کند. چین در موقعیتباثبات را فرض می هگذاری است. این شرط، یک خاورمیانو همچنین تجارت و سرمایه

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و  تأمینهای جزئی مانند ای چشمگیر، جز تالشنیست که بخواهد به شیوه
                                                           

1 See, for example, Niu Xinchun, “‘Nengyuan duili’ wei shixian ding Zhong Dong libukai” [“‘Energy 

Independence’ Not to Be Achieved (the U.S.) Inseparably Bound to the Middle East”], Shijie Zhishi [World 

Affairs], No. 1, 2014b. 
2 Susan Rice 
3 On U.S. pressure: author interviews, September 2014; on regional expectations: Li Weijian, 2014, pp. 33–34. 
4 Elephant in the Room 

 . )م(گیردمورد استفاده قرار میآورند نمی خود روی به اما دارند خبر آن از همه که پیچیده مشکلی معنی عموماً به که است اصطالحی
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 أمینتنموده یا حتی به  تأمینیت را های مبارزه با دزدی دریایی، امنزنیکارگروه دریایی کوچک برای گشت

نماید و ایاالت متحده،  تأمینای را داند که کس دیگری باید صلح و امنیت منطقهآن کمک کند. پکن می

 قبول است. بازیگری قابل

افزایش حضور چین در خاورمیانه چه معنایی برای منافع دیرپای ایاالت متحده در منطقه دارد؟ آیا نفوذ 

 و وضع فارس های امنیتی ایاالت متحده با سازمان همکاری خلیجتهدیدی را متوجه همکاری چین هفزایند

ها در منطقه عمدتاً اقتصادی بوده است. اما کند؟ تا به امروز، نفوذ چینینظامی ایاالت متحده در خاورمیانه می

انرژی  هظمالحیازهای قابلدهد و نگذاری فزاینده جایگاه ژئوپلیتیکی بیشتری به پکن میتجارت و سرمایه

چین، خاورمیانه را برای اقتصاد چین واجد اهمیت بسیاری کرده و اگر ناامنی دسترسی این کشور به این منابع 

دی زمان، از نظر کشورهای منطقه، نفوذ اقتصاگر باشد. هماعتنایی نظارهرا تهدید کند، سخت بتواند تنها با بی

یروی ن ههای منطقه درباریانه ایستا بوده یا رو به افول گذاشته و نگرانیو سیاسی ایاالت متحده در خاورم

ستان کشورهایی مانند عرب هپایدار واشنگتن به عنوان متحد یا شریک امنیتی افزایش پیدا کرده است. عالق

شتر بی نظامی هها به مداخلسعودی به گسترش همکاری دفاعی با چین بیش از اینکه از عالقمندی زیاد سعودی

متفاوت  شود. واقعیت بسیارتعهدات امنیتی واشنگتن ناشی می ههای فزاینده دربارچین در منطقه باشد، از ابهام

است، ایاالت متحده همچنان قاطعانه متعهد به خاورمیانه است: این امر از اقدامات، اظهارات و اسناد کلیدی 

منتشره در سال بررسی دفاعی چهارساله و  2105ال منتشره در ساستراتژی امنیت ملی دولت اوباما، از جمله 

 مشهود است؛ و بعید است که دولت بعد هم در سطح تعهد خود تغییر زیادی داشته باشد. 2102

چین »کنند که نهایتاً، با این حال یکی از تحلیلگران ایاالت متحده اشاره کرد که برخی ناظران فرض می

مدت این اتفاق حداقل در کوتاه 0«گیردی امنیت پادشاهی سعودی را میضامن اصل عنوان جای ایاالت متحده به

رسد. این استدالل دو دلیل دارد: نخست، واشنگتن صحبتی مبنی بر قصد مدت بسیار بعید به نظر میتا میان

ای از عالقمندی و اشتیاق برای گرفتن نشینی از خلیج فارس نداشته است؛ دوم، پکن نشانهخود برای عقب

تواند همان سطح از دهد. چین نمیامنیت نشان نمی هی ایاالت متحده به عنوان بازیگر اصلی عرصجا

 هگسترد هها بگذارد و نیروهای مسلح آن سطح تجربافزارهای با فناوری باال را در اختیار سعودیجنگ

در صورت محال که  این اوصاف، ههای نظامی و غیرنظامی نیروهای ایاالت متحده را ندارند. با همعملیات

-خاورمیانه یا خلیج فارس را کاهش دهد، شاید روابط چین هواشنگتن بخواهد تعهد خود در قبال منطق

 تر شود.سعودی نزدیک

همکاری امنیتی گسترده بین چین و عربستان سعودی لزوماً برای ایاالت متحده زنگ خطر محسوب 

تر سودمند بوده و به آن کمک کند. ای باثباتمحیط منطقهتواند برای یک شود. در واقع، این همکاری مینمی

احتماالً برای ایجاد اضطراب و نگرانی  ،های پشت پردهسالح و توافق هبا این حال، هدف از فروش محرمان

                                                           
1 Lippman, 2013, p. 256. The analysis in this paragraph is derived from pp. 256–258. 
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 هتواند منافع ایاالت متحده در خلیج فارس و خاورمیانمی در نتیجهبین کشورهای دیگر در منطقه است و 

ر این کننده خواهد بود، اما اگنماید. همکاری امنیتی گسترده بین چین و ایران احتماالً نگرانبزرگ را تضعیف 

 ی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.یای باشد، جارابطه شفاف و بعد از توافق هسته

ش خلق بخ ممتاز و خوبی دارد و نه ارتش آزادی هاما نه پکن به عنوان یک متحد پایدار یا قابل اتکا، پیشین

شک ت دارد. هرچند بیدیگر برای تحقق اهداف بلندمد یهاهای کارآمد با ارتشای در همکاریپیشینه

وجود دارد، حتی این استثناها هم از تنش و آشوب به ستوه  -شمالی و پاکستان همشخصاً، کر-استثنائاتی

های متحدی که می پایدار و ارتشای از متحدان نظااند. به بیان دیگر، چین از چیزی شبیه به مجموعهآمده

های نظامی مشترک و همکاری با متحدان بهره است. ارتش ایاالت متحده به رزمایشایاالت متحده دارد، بی

بخش خلق به این کارها خو نگرفته است. به عالوه،  های دوست عادت دارد، در حالی ارتش آزادیو ارتش

ار توانند در عملیات کنها چه زمانی میو مشخص نیست که این چین باید متحدان و شرکای نظامی پیدا کند

های دیگر هنوز یک مفهوم نسبتاً جدید است، اولین واقع شوند. رزمایش با ارتش مؤثریکدیگر کارآمد و 

با  2113بخش خلق با نیروهای مسلح یک کشور دیگر برگزار کرد، در سال  رزمایش نظامی که ارتش آزادی

دتاً ها عمکند، این رزمایشهای دوجانبه و چندجانبه برگزار میبا اینکه چین مرتب رزمایشقزاقستان بود. 

اینکه چین بخواهد برای مقابله با نیروهای داعش  تصورِ 0اند.ابعادی کوچک داشته و عاری از پیچیدگی بوده

حرا نند عملیات سپر صچندجانبه دست بزند یا حتی تالشی ما هدر عراق و سوریه به اقدامات بزرگ و پیچید

که طی آن ایاالت متحده توانست ائتالفی از کشورهای مختلف را گردهم آورد،  ،یا توفان صحرا انجام دهد

ها هایی از ارتقای کیفی روابط امنیتی چین در خاورمیانه حکایت دارند؟ این شاخصدشوار است. چه شاخص

 باید موارد زیر را شامل شوند:

 های امنیتیکشورهای مشخص یا گروهانبه یا چندجانبه با های دوجآغاز رزمایش 

 های مشخصافزارهای متعارف یا استراتژیک به دولتجنگ هفروش گسترد 

 های مشخصتبادالت نظامی گسترده و دیپلماسی دفاعی با دولت 

 رد.اسیس پایگاه رسمی در خاورمیانه ندأتوافقات ایجاد پایگاه رسمی، در حال حاضر چین هیچ توافق ت 

 هاتوصیه

در سطح استراتژی کالن، واشنگتن باید یک استراتژی دوجانبه در پیوند با خاورمیانه و چین اتخاذ نماید. 

ها برای های آسیایی دیگر را تشویق کند که بیشتر درگیر تالشنخست، ایاالت متحده باید چین و قدرت

که به شرکای دیرپای خود در منطقه پیرامون  دوم، واشنگتن باید تالش کند 2ای شوند.افزایش ثبات منطقه

                                                           
 های سازمان همکاری شانگهای، ر.ک. برای مروری اجمالی بر حضور چین در تمرین0 

Scobell, Ratner, and Beckley, 2014, pp. 37–40. 
 «ای و جهانی مشترک هستیمهای منطقهر خصوص چالشما ]ایاالت متحده[ به دنبال همکاری د»کند: اعالم می 2105سال استراتژی امنیت ملی  2

 (Obama, 2015, p. 24) 
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ثبات بی هاش اطمینان خاطر بدهد. به همراهِ این اقدامات سیاسی، پنتاگون باید برای این منطقتعهدات امنیتی

کار  هکه اهمیت ژئواستراتژیک زیادی برای ایاالت متحده دارد، مفاهیم استراتژیک و عملیاتی را برای چین ب

ویانه جتر و همکاریهایی برای همکاری با چین و برقراری روابط جهانی سازندهن کار، گزینهببندد و انجام ای

 هست که پذیرای تفکرات جدید و رویکردهای تازا کند. این بدان معناهای دیگر ایجاد میبین چین و دولت

 ه[]ایاالت متحدبلیت افزایش قا»تالش برای حفاظت از منافع کلیدی ایاالت متحده در خاورمیانه، از جمله 

 0بخش خلق چین است. با ارتش آزادی« های منسجم و علمیبرای همکاری در حوزه

 تشویق چین

 تر چین در خاورمیانه استقبال کند. هر چند، با وجود اهمیت قابلایاالت متحده باید از تعامل امنیتی گسترده

 هسبت به این تعامل مردد و دودل است. با همآن، چین ن همنطقه برای اقتصاد چین و قدرت فزایند همالحظ

یت های بلندمدت مدیریت امناتکا است تا به چالشو قابل« شرکای توانا»این اوصاف، ایاالت متحده به دنبال 

تواند های آسیایی دیگر میتر برای چین و قدرتهای گستردهنقش 2در خاورمیانه )و جاهای دیگر( بپردازد.

ایاالت متحده و متحدان آن به دنبال داشته باشد. به عالوه، خاورمیانه دستخوشِ آشوب  پیامدهای مثبتی برای

نه تنها چین بلکه  3.«های منطقه جریان داردکشمکش بر سر قدرت بین و در داخل بسیاری از دولت»است و 

 اورمیانه دارند وای در خمنافع انرژی و اقتصادی فزاینده -جنوبی ههند، ژاپن و کر- های آسیایی دیگردولت

ای کمک کنند، خصوصاً که اگر بتوانند با یکدیگر همکاری توانند برای کمک به ارتقای ثبات منطقههر یک می

اعتمادی متقابل هستند و در من بدگمانی و بیهای آسیایی مأه برخی از این دولتدر حالی ک 2داشته باشند.

تمال همکاری واقعی برای ترویج منافع مشترک در جاهایی د، احنهمسایگی خود منازعات سرزمینی الینحل دار

 مانند خاورمیانه وجود دارد.

همکاری امنیتی گسترده بین چین، عربستان سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس لزوماً 

تر اتای باثبتواند سودمند بوده و به یک محیط منطقهموجب نگرانی ایاالت متحده نیست. این همکاری می

ران ای-اما با وجود رزمایش نیروهای دریایی چین ،دارتر استمسألهکمک کند. همکاری امنیتی چین با ایران 

در واقع،  5ای وجود ندارد که پکن مشتاق اتحاد با تهران باشد.در خلیج فارس، هیچ نشانه 2102در سال 

ان خاطر تواند به ایران اطمینای میافق هستهروابط امنیتی مستمر اما شفاف بین پکن و تهران در پیِ اجرای تو

 اش او را تنها نگذاشته است.دهد که در مسیر درستی قرار گرفته و شریک دیرینه

                                                           
1 U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review, Washington, D.C., 2014, p. 17. 
2 Obama, 2015, p. 3. 
3 Obama, 2015, p. 5. 

 رمیانه، ر.ک.های آسیایی در خاودر باب دخالت اقتصادی فزایندة این دولت 2
Kemp, 2010; and Davidson, 2010. 
5 Ankit Panda, “China and Iran’s Naval Exercise,” The Diplomat, September 23, 2014. 
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برانگیزی است و دورنمای محیط امنیتی آینده اصالً روشن نیست. پکن دستخوش تحوالت جنجال منطقه

منطقه بدل شده باشد. در این شرایط، ایاالت متحده خت در خارج از تشاید بعد از واشنگتن، به مهمترین پای

باید از همکاری با چین در خاورمیانه و خلیج فارس استقبال کند که تقارن منافع وجود دارد، در عین حال در 

صورت نیاز در زمان تعارض منافع باید آمادگی مقابله با چین را هم داشته باشد. بعید است که چین، حتی در 

چین در خاورمیانه، به خاطر تداوم استراتژی اژدهای محتاط بخواهد -های ایاالت متحدهتنشصورت افزایش 

ایاالت متحده -تواند راهی برای تعامل بیشتر چینثباتی در خاورمیانه میبر منطقه سلطه پیدا کند. در عوض، بی

ر های رو به افزایش دش تنشتواند به کاهفراهم سازد و همکاری بین چین و همسایگان آسیایی آن نهایتاً می

 شرق آسیا کمک کند.

 خاطرجمع کردن شرکا

ی تر در منطقه باید همچنان نقش امنیتایاالت متحده در عین تشویق چین برای برعهده گرفتن نقشی فعاالنه

 لپیشگام در خلیج فارس را خود ایفا کند. تقابل نظامی بین ایاالت متحده و چین در خاورمیانه کامالً نامحتم

 هاست. در واقع، چین در منطقه حتی نیروهای الزم برای دست زدن به چنین تالشی را ندارد، چه برسد به اراد

سیاسی یا تمایل به مخالفت مستقیم با ایاالت متحده در خاورمیانه یا خلیج فارس. تهدیدات جدی متوجه 

تمرکز استراتژیک ایاالت متحده  0ند.شوهای تروریستی و جسارت ایران ناشی میمنطقه از داعش و دیگر گروه

های شرکا و بازدارندگی و مهار ایران است. در این تالش، ارتش ایاالت در منطقه همچنان بر تقویت قابلیت

متحده نقشی کلیدی در گسترش روابط با نیروهای زمینی شرکای عرب و حفظ حضور مستقیم در کویت 

شوند؛ خاطرجمع کردن شرکا در مواجه با تهدیدات واقعی دارد. این نقش به نیروهای ارتش محدود نمی

 موریت مشترک محوری برای تمام مراتب جزء در فرماندهی مرکزی ایاالت متحده است.أمستقیم یک م

، هیگل 2102وزیر وقت دفاع شروع کرد، ادامه دهد. در مه  2واشنگتن باید ابتکارهایی را که چاک هیگلِ

شورای همکاری خلیج فارس به جده عربستان -رای دفاع ایاالت متحدهبرای شرکت در نشست گفتگوی وز

وقت در فوریه و دیدار اوباما  هسعودی سفر کرد. دیدار هیگل با سفرهای ویلیام برنزِ معاون وزیر امور خارج

 حدهایاالت مت هدر مارس همراه شد. این مقامات ارشد ایاالت متحده، ظاهراً بر تقویت تعهدات امنیتی پیوست

ها هزار سرباز در نزدیک به ده 35اند که به طرق مختلف مانند حضور تقریباً داشته تأکیدقبال خلیج فارس  در

 های دفاع موشکی به شش دولتافزارهای پیشرفته، از جمله سیستمپایگاه در سراسر منطقه و فروش جنگ

توجه بوده های جاری قابل شکمک ارتش به این تال 3نمود یافته است. ،عضو شورای همکاری خلیج فارس

 و باید تداوم یابد.

                                                           
1 The analysis in this paragraph draws on the Quadrennial Defense Review (U.S. Department of Defense, 2014, 

p. 33), the National Security Strategy (Obama, 2015, p. 26), and work by RAND’s Michael Johnson conducted 

for the U.S. Army. 
2 Chuck Hagel 
3 Paul Richter, “U.S. Aims to Bolster Ties with Persian Gulf States,” Los Angeles Times, February 20, 2014. 
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در سطح عملیاتی، دولت اوباما تالش نمود تا بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان 

خواهد می هیگل، ایاالت متحده های مستقر کنند. به گفتسعودی را متقاعد کند که یک سپر دفاع موشکی منطقه

ارتش  0شورای همکاری خلیج را افزایش دهد.« پیچیده هنیروی چندجانب هو ... توسعهمکاری متقابل »که 

میلیارد  75/0 هبه عربستان سعودی در چارچوب یک معامل 3-های پکموشک هایاالت متحده باید عرض

 2صادر شده را تسهیل نماید. 2102آن در اکتبر  هدالری که اجاز

ای آن صورت ها بین ایاالت متحده و متحدان منطقهد در پرتو تنشتواندرگیری بیشتر چین در خاورمیانه می

ر خلیج تهای کوچکبگیرد. با این حال، ایاالت متحده مصمم است که ضامن امنیت عربستان سعودی و دولت

نافع ایاالت ماً به ماالز ،اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی چین با این کشورها هفارس باقی بماند. روابط فزایند

ر های آسیایی دیگر بر سزند. هرچه باشد، همکاری بیشتر بین ایاالت متحده، چین و قدرتحده لطمه نمیمت

 ها در نواحی دیگر مانند شرق آسیا منتهی شود.تواند به کاهش تنشامنیت خاورمیانه می

تعهدات  ارسد که تقاضایی برای نیروهای بیشتر ایاالت متحده جهت مقابله بدر حال حاضر، به نظر نمی

به دادن تعهداتی از این دست ندارد، هرچند  ایچین در قبال منطقه وجود داشته باشد. چین عالقه هفزایند

هان سطح بیشتری از مشارکت چین برای کمک به افزایش ثبات در منطقه است. اگر اایاالت متحده ظاهراً خو

تی دهد، چین باید در ارتباط با افزایش دخالت امنیقرار  تأثیرثباتی بخواهد تولید انرژی خاورمیانه را تحت بی

 ههای دشواری اتخاذ کند. این امر احتماالً منوط به اقدامات ایاالت متحده خواهد بود، چین مداخلخود تصمیم

ایاالت متحده را مانند گذشته پذیرفته است و این ایاالت متحده است که باید برای مداخله تصمیم بگیرد. 

ها بین نششک تای بهتر منتهی شود که بیتواند به نتیجهای میجویانه پیش از چنین واقعهریهای همکاتالش

 دهد.ایاالت متحده و چین را افزایش نمی

  

                                                           
1 Rachel Oswald, “Hagel Urges Gulf States to Collaborate on Missile Defense,” Global Security Newswire, 

May 15, 2014. 
2 Jeremy Binnie, “US Approves Saudi PAC-3 Sale,” Jane’s Defence Weekly, October 2, 2014. 
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