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 :آسیا غربچین در  

 جای موازنه قدرتموازنه نفوذ به
 

 

 

 چکیده

های مختلف هر های بزرگ بوده و در دورهاز دیرباز محل رقابت قدرت غرب آسیامنطقه 

های جهانی به فراخور نیاز خود به موقعیت ژئوپلتیکی و منابع انرژی منطقه، یک از قدرت

اند. اکنون و با کاهش اهمیت داشته آنسعی در گسترش حضور نظامی و نفوذ خود در 

منطقه برای ایاالت متحده از یک سو و پیشبرد هر چه بیشتر پروژه عظیم این راهبردی 

در سیاست خارجی چین به غرب آسیاراه از سوی چین، پرسش از جایگاه منطقه -کمربند

اسناد  بررسیالملل مطرح شده است. های بزرگ نظام بینترین قدرتعنوان یکی از مهم

خواهان گسترش دهد که چین نشان می غرب آسیامربوط به رابطه چین با کشورهای 

و اقتصادی با کشورهای یپلماتیک گسترش روابط د نفوذ خود در منطقه با استفاده از

 غرب آسیا. با این وجود، طور ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس استمنطقه و به

انتظار  اهبردی برای چین برخوردار نیست؛ از این رو،لحاظ استراتژیک از اولویت ربه

در پی به چالش کشیدن آمریکا با حضور نظامی گسترده ده نزدیک چین ینرود که در آنمی

 خود در منطقه باشد.
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 مقدمه

میان ایران و چین در آغاز سال « های جامع راهبردیبرنامه همکاری» تفاهمنامهامضای 

را فراهم کرده است. این طرح  1راه چینـ  پروژه کمربندبه کالن جاری، بستر ورود ایران

جمهور چین مطرح شد. به ازسوی شی جین پینگ، رئیس 13۹2نخستین بار در سال 

گفته مقامات چینی هدف از این طرح گسترش پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا با 

جانبه میان کشورهای موجود ت همهارتباطا استفاده از مسیر زمینی و دریایی، ایجاد شبکه

تاکنون  2و گسترش توسعه پایدار در این کشورها اعالم شده است. کمربند ـ راهدر مسیر 

المللی در سراسر آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی سازمان بین 5۶کشور و  12۶

  3اند.همکاری با چین را برای مشارکت در این زمینه امضا کرده توافقنامه

با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک خود و ایفای نقش پل ارتباطی میان  غرب آسیا

آسیای میانه، اروپا و آفریقا جایگاه قابل توجهی در طرح کمربند ـ راه دارد. از ابتدای 

معرفی این طرح نیز کشورهای مختلف منطقه ازجمله عربستان سعودی، امارات متحده 

قراردادهای مختلف با چین به این طرح پیوسته  عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی با امضای

 اند.های عظیم چین در بخش زیرساخت بودهگذاریو میزبان سرمایه

ـ راهبا پیوستن کشورهای منطقه به طرح   و افزایش قابل توجه حضور سرمایه  کمربند 

 غرب آسیاطور جدی مطرح شده است که منطقه ال بهؤاین س ،خارجی چین در منطقه

                                                 
1. Belt and Road Initiative 

2. Aims of the Belt and Road Initiative, available at: https://www.beltroad-initiative.com/belt-

and-road/  

3. Lons. C, Fulton. J, et.al Al(2019), China's Great Game in the Middle East, European Council 

on Foreign Relations  

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/


 

 _____________________________________________________  

 

 

3 

گاهی در سیاست خارجی چین دارد و آیا چین از گسترش حضور خود در منطقه چه جای

کند؟ آیا چین به دنبال دستیابی به هژمونی و می هدف تضعیف جایگاه آمریکا را دنبال

خصوص از آن جهت االت بهؤتبدیل شدن به قدرت خارجی برتر در منطقه است؟ این س

ای قراردادهای متعدد با چین برای عملیاتی کند که ایران در آستانه امضاهمیت پیدا می

ساله قرار دارد و بدون شک ماهیت رابطه ایران با آمریکا و وضعیت 25کردن تفاهمنامه 

 بر آینده روابط چین و ایران اثر خواهد گذاشت.  غرب آسیاهای خارجی در حضور قدرت

 

  غرب آسیامنافع چین در منطقه 

 که ییهاآشوب و تحوالت به توجه با غرب آسیا منطقه که برسد نظربه است ممکن هیاول نگاه در

واجد  تواندینم نیچ نیآن از سرزم ییایجغراف فاصله به توجه با و کرده تجربه ریاخ دهه دو یط

 در انهیخاوررم منطقه تیاهم گذشته دهه چهار یط اماکشور باشد.  نیا یبرا یراهبرد تیاهم

 زمان، طول در یاصل ریمتغ چهار یکل طوربهاست.  افتهی شیافزا روزبهروز ن،یچ یخارج استیس

 از غرب آسیا منطقه نخست،: است کرده یذات و کیاستراتژ ارزش واجد نیچ یبرا را غرب آسیا

 االتیا ژهیو طوربه و بزرگ یهاقدرت ریسا عملکرد. است بوده بزرگ یهاقدرت رقابت بستر ربازید

 یجهان یموازنه قوا را در فضا تواندیم رایمهم است، ز اریبس نیچ یدر منطقه برا هیمتحده و روس

 عنوانبه نیچ یانرژ تیامن دوم،. کند تحول دستخوش را یالمللنیب نظم یهنجارها ایداده  رییتغ

نفت در منطقه وابسته است.  دکنندهیتول یکشورها از نفت دیخر به جهان بزرگ اقتصاد نیدوم

را پشت سر گذاشته  هی، روس2020در سال  یبه انرژ نیچ ازیاز ن درصد 7/4۶ نیتأمبا  غرب آسیا
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 یوندهایپ غرب آسیا منطقه با نیچ سوم، 1.است دهیرس نیچ یانرژ کنندهنیتأمو به رتبه اول 

بگذارد. چهارم،  ریتأث نیچ یمل تیامن بر میمستق طوربه تواندیم وندهایپ نیا. دارد یمذهبـ  یقوم

 یجد طوربه نیچ رونیابرخوردار است و از راه ـ کمربنددر طرح  یمحور یگاهیاز جا غرب آسیا

  2.است منطقه یکشورها با کیپلماتید روابط گسترش دنبال به

 سوکی از عرب جهان در یاجتماع و یاسیس گسترده تحوالت آغاز با و 2010 یابتدا از

منطقه  تیدر مورد اهم یدیادراک جد گرید یازسو منطقه در کایآمر ینظام یروهاین کاهش و

نابع مبه  گریمانند گذشته د کایآمر. است گرفته شکل ینیچ استگذارانینزد س ،غرب آسیا

 دیهدت دوم دهه در کم،یوستیدهه اول قرن ب خالفبر و  ستیفارس وابسته ن جیخل یانرژ

 رنگکم. کندیم فیتعر سمیترورو نه  کیاستراتژ یهاظهور رقابت را خود تیامن هیعل یاصل

بستر  ر،یناپذاجتناب یشکل به کهکرده  جادیا یخألی غرب آسیا منطقه در کایآمر حضور شدن

 . است کردهرا فراهم  نیچ یبرا شترینقش ب یفایا

  

                                                 
1  . Begcecanli. B (21.01.2021), " S. Arabia becomes Largest Oil Supplier to China in 2020", 

Anadolu Agency, available at: https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-security/s-arabia-

becomes-largest-oil-supplier-to-china-in-2020/31666 

2  . Scobell. A, (2018), " Why the Middle East matters to China" in Anoushirvan Ehteshasmi and 

Niv Horesh, " China's Presence in the Middle East: The Implications of the One Belt, One Road 

Initiative, London and New York: Routledge  

https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-security/s-arabia-becomes-largest-oil-supplier-to-china-in-2020/31666
https://www.aa.com.tr/en/energy/energy-security/s-arabia-becomes-largest-oil-supplier-to-china-in-2020/31666
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  غرب آسیاحضور چین در منطقه 

 وزارت ن،یچ جمهورسیرئ یسوـ راه از کمربند طرح یرسم اعالم از بعد سال دو و 13۹4 سال در

 ضمن و کردند ررا منتش 1اقدام و اندازچشم سند مشترک طوربه نیچ یبازرگان وزارت و خارجه

 با نیچ یخصوص یهاشرکت و نیچ یهمکار یهاتیاولو ،ـ راه کمربنداهداف طرح  برشمردن

 چونگ در اروپاـ  ایآس نشست زبانیم نیچ سال نیهم در. کردند حیتشر را توسعه حال در یکشورها

 ریآغاز شده و در مس نیطرح کمربند ـ راه که از چ یکمربند اقتصاد ۶نشست  نیبود. در ا 2نگیک

 یایـ آس نیچ دوریکر یعنی دورهایکر نیا از یکی. شد اعالم افتند،ییم امتداد هند انوسیاق و ایاوراس

کرده رابطه خود  یسع نیطرح، چ نیزمان اعالم ا از. شودیم ختم غرب آسیا به 3ایـ غرب آس انهیم

 ،ییاروپا یکشورها و کایآمر برخالف نیچببرد.  شیپ بردبرد ـ  کردیرو هیبرپا منطقه یکشورها با را

 مختلف یکشورها رونیارا ندارد. از غرب آسیا یکشورها یداخل امور در داخلهم ایسابقه استعمار و 

 نیدوم عنوانبه نیچ با رابطه یبرقرار به یمثبت نگاه گر،یکدی با متعدد اختالفات وجود با منطقه

 همه با محورتوسعه یمنطق با کرده یسع 13۹4از آغاز  نیدارند. چ المللنیاقتصاد برتر نظام ب

اجازه داده  نیبه چ کردیرو نیرابطه برقرار کند. ا یسعود عربستان تا گرفته رانیا زا منطقه، یکشورها

  4ببرد. شیپ غرب آسیابتواند منافع خود را در  ،در منطقه جیرا یاسیس یشدن در دعواها ریبدون درگ

                                                 
1. Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st- Century Maritime Silk 

Road, (2015)  National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs and 

Ministry of Commerce of the People's Republic of china, available at: 

http://english.www.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm 

2. Chingqing 

3  . China- Central Asia -West Asia Economic Corridor(CCWAEC) 

4. Fulton. J(2019), China's Changing Role in the Middle East, Atlantic Council, Rafik Hariri 

Center for the Middle East 

http://english.www.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm
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مشارکت  یپلماسید ،غرب آسیا یکشورها با خود روابط شبردیپ یبرا نیچ کیپلماتید ابزار

همواره نگران  تری. در ائتالف، طرف قوهاستائتالف به یدهشکل بریمبتن کایآمر کردیرو یجابه

ممکن است با آن مواجه شود و  ترفیاست که طرف ضع یشدن در معضالت و مشکالت ریدرگ

اهداف خود وابسته خواهد  شبردیو پ تیامن نیتأمدر  تریهم همواره به طرف قو ترفیطرف ضع

 نیا براساسخواهد برد.  نیرا از ب هاینگران نیا ،با کاهش تعهدات یمشارکت راهبرد یبود. الگو

 پرداخته یهمکار به هستندکه واجد منافع مشترک  ییهاکه در حوزه کنندیم تالش نیطرف الگو،

 ،مشترک منافع تحقق سر بر یهمکار گر،ید عبارتبهبپردازند.  یاسیس یهارقابت تیریو به مد

نظام سلسله کی هیبرپا مشارکت یپلماسید از نیچ استفاده. است دمحوریتهد نه و محورهدف

 مراتب،سلسله نیا رأس در. کندیم دنبال را یمتفاوت یهاتیاولو نیچ ،سطح هر در و است یمراتب

 کامل یهمکارسطح، هدف  نی. در اشودیم فیتعر «راهبردی جامع یهمکار»روابط در چارچوب 

 و یاسیس باتیترت ریدرگ نیحال طرف نیاست. با ا یالمللنیب و یادر امور منطقه جانبههمه و

 توافقنامه قایآفر شمال و غرب آسیا منطقه در کشور پنجبا  تاکنون نیچ. شوندینم نهیپُرهز یتیامن

 یکشورها از دسته آن با تنها نیچ که است ذکر انیشا. است کرده امضا کیاستراتژ جامع یهمکار

منطقه در  یهاقدرت نیترمهم را آنها که است کرده فیتعر سطح نیا در را خود رابطه منطقه

 عربستان: از عبارتند کشورها نیا. ندیبیمنافع خود م نیتأمو  غرب آسیاشکل دادن به مناسبات 

 وزن که دهدیم نشان همچنان بیترک نیا. رانیامصر و  ره،یالجز ،یامارات متحده عرب ،یسعود

روابط در  سطح، نیدوم در. است فارس جیخل به لیمتما شتریب غرب آسیا در نیچ استیس

 ،یبوتیبا هشت کشور شامل ج نیچ غرب آسیا. در شودیم فیتعر «یراهبرد یهمکار»چارچوب 

 در. است کرده امضا یراهبرد مشارکت توافق هیمراکش، عمان، قطر و ترک ت،یعراق، اردن، کو
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 در روابطدر سطح چهارم  ،«انهیجویهمکار جامع مشارکت» چارچوب در روابط سوم سطح

 مشارکت» چارچوب در روابط مجو در سطح پن «انهیجویهمکار مشارکت» چارچوب

 یاز کشورها کیهر با نیچ که دهدیم نشان ریز جدول. شودیم فیتعر «دوستانه انهیجویهمکار

  1.است کرده امضا یهمکار توافق یسال چه در غرب آسیا

 

 مشارکت راهبردی چین و کشورهای منطقه .۱ جدول
 کشور سطح روابط سال امضای توافق

 الجزیره مشارکت جامع راهبردی 2014

 جیبوتی مشارکت راهبردی 2017

 مصر مشارکت جامع راهبردی 2014

 ایران مشارکت جامع راهبردی 201۶

 عراق مشارکت راهبردی 2015

 اردن مشارکت راهبردی 2015

 کویت مشارکت راهبردی 2018

 مراکش مشارکت راهبردی 201۶

 عمان مشارکت راهبردی 2018

 قطر مشارکت راهبردی 2014

 عربستان سعودی جامع راهبردیمشارکت  201۶

 ترکیه مشارکت راهبردی 2010

 امارات متحده عربی مشارکت جامع راهبردی 2018

(Fulton. J(2019), China's Changing Role in the Middle East, Atlantic Council, Rafik 

Hariri Center for the Middle East) 

 

                                                 
1. Struver. G ( 2017) , China's Partnership Diplomacy: International Alignment Based on 

Interests or Ideology, Chinese Journal of International Politics, 10(1) 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ______________________________________ 
 

 

8 

های مشارکت میان چین و کشورهای منطقه، اسناد متفاوتی نیز منتشر شده افزون بر توافقنامه

که مسیر همکاری چین با کشورهای منطقه براساس آن ترسیم شده است. اولین سند در این راستا 

کند. در را در طرح کمربند ـ راه روشن می غرب آسیاانداز و اقدام است که جایگاه همان سند چشم

و گفتگوی  1های عرب و چیناین سند به دو ابتکارعمل چندجانبه شامل انجمن همکاری دولت

اشاره شده است. سند مهم دیگری که نحوه همکاری  2راهبردی چین و شورای همکاری خلیج فارس

 13۹4است که در سال  3ـ اعراب کند، سند امنیتی چینرا روشن می غرب آسیاچین با کشورهای 

را  3+2+1منتشر شد. این سند الگوی همکاری  غرب آسیاپینگ به  زمان با سفر شی جینو هم

 یهایرا هسته همکار یبحث انرژمنطقه  عربکشورهای و  نیچکند. براساس این الگو معرفی می

 زیو ن اهیدو بال همکار عنوانرا به یگذارهیتجارت و سرما لیو تسه هارساختیخود، گسترش ز

عنوان را به نینو یهایو انرژ ییماهواره فضا ،یاهسته یدر حوزه انرژ نیو نو شرفتهیپ یهایفناور

 4د.ادنقرار د هایهمکار یدر ارتقا تیبه موفق یابیگام مهم جهت دست هس

 
 

 

 غرب آسیاراهبرد چین در 

 یبرا نیاست که چ یهیاست و بد نیچ یبرا یواجد ارزش ذات غرب آسیا ،شده ادیبنابر موارد 

منطقه، به دنبال کاهش سلطه  نیبه منابع و بازار ا یابیدست نیحفاظت از منافع خود و تضم

                                                 
1. China-Arab States Cooperation Forum (CASCF) 

2. China-GCC Strategic Dialogue  

3. China Arab Policy Paper  

 اقتصاد یایروزنامه دن نژاد،یسیمصاحبه با آرش رئ نده،یجهان آ یبرا نی(، نقشه چ۱۱/۲۷۱۳۹۹)/ یحسن یعل.  4
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۹ 

 یقدرت خارج نیترمهم کایآمر ر،یچند دهه اخ یبزرگ بر منطقه باشد. ط یهاقدرت ریسا

 نیچ یبرا غرب آسیادر منطقه  کایکاهش نفوذ آمر رو،نیازابوده است.  غرب آسیاگر در مداخله

هدف را در  نیا زین یدر سطح جهان کایو آمر نیرقابت چ دی. تشداستبرخوردار  تیاز اولو

 .کندیتر مررنگپُ نیچ یخارج استیس

های بزرگ اما رویه چین برای دستیابی به این هدف با رویکرد آمریکا و سابقه دیگر قدرت

جای استفاده از قدرت نظامی و تالش برای گسترش به متفاوت است؛ چین غرب آسیادر منطقه 

پایگاه نظامی یا پیاده کردن سربازان خود در منطقه، ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی را ترجیح 

کند بدون حضور نظامی مستقیم و گسترده، توان گفت چین سعی میعبارتی میبه 1دهد.می

ها را در منطقه موازنه کرده و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی نفوذ دیگر قدرت

تعریف کند. بررسی رویکرد چین در قبال جنگ سوریه، جنگ  غرب آسیاآفرینی خود را در نقش

تر، چین موازنه به بیان روشن کند.یید میأی با ایران نیز این موضوع را تالیبی و مذاکرات هسته

نفوذ با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک را جایگزین موازنه قوا با استفاده از ابزارهای 

ترین مزیت این رویکرد برای چین، اجتناب از درگیری مستقیم با آمریکا نظامی کرده است. مهم

 های گزاف آن، در عین پیشبرد اهداف خود در منطقه است.و هزینه

هش طور غیرمستقیم نفوذ آمریکا را در منطقه کاکند بهدو طریق سعی می چین از

الت متحده داده و بدون درگیری نظامی، دست به تعدیل موازنه قوا در منطقه، به ضرر ایا

ماهیتی  که نظام سیاسی آنهاای با حمایت از آن دسته از بازیگران منطقه ،بزند: نخست

 ای و جهانی موجود. با استفاده از ترتیبات نهادی منطقه ،ضدغربی دارد و دوم
  

                                                 
1  . Ghiselli. A, Giuffrida. M (2021), " China as an Offshore balancer in the Middle East and 

North Africa, The Rusi Journal, 165(7), pp10-20 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

و همچنین درک راهبرد فعلی آن در منطقه،  غرب آسیاشناخت منافع و اهداف چین در 

روابط راهبردی با پکن تواند چراغ راهی برای سیاستگذاران ایرانی در آستانه گسترش می

تردید گسترش روزافزون قدرت جهانی چین و استقبال قابل توجه سایر کشورهای یباشد. ب

دهنده ضرورت گسترش روابط راهبردی با راه نشان ـ منطقه از پیوستن به طرح کمربند

کننده مسیر توسعه اقتصادی با تواند تسهیلویکم است. این روابط میپکن در قرن بیست

، نگاه به گسترش حضور این گذاری مستقیم خارجی به کشور باشد. با وجودجذب سرمایه

مدت، در کوتاه غرب آسیاعنوان ابزاری در راستای تغییر مناسبات امنیتی چین در منطقه به

. با توجه به این نکته که منطقه شرق آسیا و با واقعیت سیاست خارجی چین تطابق ندارد

چین جنوبی در مناسبات امنیتی چین از اولویت اول برخوردار بوده و طور ویژه دریای به

شود و با نوعی این منطقه خط مقدم رقابت استراتژیک چین و آمریکا محسوب میبه

بررسی اسناد ناظر بر رابطه چین با کشورهای منطقه و نگاه به سابقه ارتباط چین با 

کرد که چین خواهان به چالش بینی توان پیش، میغرب آسیاکشورهای مختلف در 

در آینده نزدیک نخواهد بود. با این  غرب آسیاکشیدن حضور نظامی آمریکا در منطقه 

طور ویژه با کشورهای حوزه حال گسترش روابط راهبردی با کشورهای مهم منطقه و به

سو و با کشورهای منطقه جنوب آسیا نظیر پاکستان و افغانستان ازسوی خلیج فارس از یک

تواند نشان بدهد که چین خواهان گسترش نفوذ خود در مناطق حساس و دیگر، می

  راهبردی خلیج فارس و ایجاد بستر مناسب برای گسترش حضور خود در آینده است.
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